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Wstęp

Cele, zakres i metody pracy

Ziemia gostynińska jako kontynuacja istniejącej wcześniej kasztelanii gosty-
nińskiej do 1462 r. była jedną z ziem książęcego Mazowsza. Wchodziła w skład 
księstw płockiego i rawskiego pod rządami Piastów płockich. Była ważną częścią 
składową zachodniego Mazowsza, graniczącą z Kujawami i ziemią łęczycką. Po 
inkorporacji do Korony w 1462 r. wchodziła w skład mazowieckiego wojewódz-
twa rawskiego, obok ziemi rawskiej i (od 1476 r.) sochaczewskiej. Po inkorpora-
cji do Korony w 1526 r. Mazowsza wschodniego (czersko-warszawskiego) szlach-
ta ziemi gostynińskiej stanowiła kilka procent ogółu szlachty mazowieckiej, 
zamieszkującej łącznie 15 ziem trzech województw Mazowsza. Można szacować, 
że w ziemi gostynińskiej mieszkał oraz stąd wywodził się 1% ówczesnej szlachty 
ziem polskich.

W XVI w. wyróżniały się tu dobra większej własności szlacheckiej, natomiast 
wyraźnie mniej niż w innych ziemiach Mazowsza było szlachty zagrodowej, nie-
posiadającej osiadłych kmieci1. W moich badaniach społeczeństwa książęcego Ma-
zowsza w średniowieczu zwróciłem uwagę na trwałe i czytelne rozwarstwienie 
stanu rycerskiego (szlacheckiego), wyraźne tak w sytuacji prawnej, jak też w struk-
turze majątkowej. Istniało tu nieliczne, odrębne możnowładztwo mazowieckie, 
wyróżniające się czytelnie spośród znacznie liczebniejszego ogółu zamożnego ry-
cerstwa otrzymującego przywileje książęce, istniało też liczne drobne rycerstwo, 
zobowiązane od dawna do wielu posług na rzecz władzy książęcej. Przed inkor-
poracją 1462 r. te podziały widać też w ziemi gostynińskiej. Barones (możni) two-
rzą tu wąską grupę dygnitarzy, faktycznie sprawujących władzę w imieniu księcia, 
natomiast inni, nazywani nobiles, terrigene, stanowią ogół rycerstwa tej ziemi. 

1 Zob. ŹD XVI, Wstęp, s. 26, 27; tamże, s. 193–205, 207–210.
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6 Wstęp

Obie grupy są wymienione w przywileju inkorporacyjnym króla Kazimierza Ja-
giellończyka, wystawionym w 1462 r. dla ziemi gostynińskiej traktowanej jako 
osobne księstwo. Kogo imiennie można zaliczyć do pierwszej grupy, jaki był skład 
osobowy obu grup? Kto w ziemi gostynińskiej należał do drobnego rycerstwa?

Zachowana dokumentacja źródłowa oświetla nieźle późnośredniowieczne 
możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej oraz pozwala na szczegółowe usta-
lenia poszerzające dotychczasowy stan wiedzy. Pozwala też na próbę odpowiedzi na 
pytania, jakie dotychczas trudno rozwiązać badaczom średniowiecznego  Mazowsza. 

Skąd wywodziło się miejscowe możnowładztwo, jakie były wykorzystywane 
wówczas drogi awansu społecznego? Jaka była granica majątkowa między możno-
władztwem i zamożnym rycerstwem, a także, jaka była granica rozwarstwienia 
między drobnym a zamożnym rycerstwem na Mazowszu XV w.? Jak wyglądała 
podstawa majątkowa oraz jakie były wpływy polityczne członków elity władzy 
w ziemi gostynińskiej? Jakie były ich powiązania heraldyczne i rodzinne? Jakie 
były ich dokonania w tej ziemi w porównaniu do działań władzy książęcej i do 
przedstawicieli instytucji kościelnych? Jaka była faktyczna rola możnych, w tym 
czołowych urzędników i doradców, oraz osoby księcia i jego rodziny (żony i synów) 
w zarządzaniu księstwem, także w dobie regencji po zgonie władcy? Jaki był fak-
tyczny udział możnych we władzy na Mazowszu książęcym XIV i XV w.? Na te 
pytania wypadnie poszukiwać odpowiedzi.

W pracy niniejszej mam na celu odtworzenie wszystkich uchwytnych źró-
dłowo gniazd rodów heraldycznych, które powstały w średniowieczu w ziemi go-
stynińskiej i dały początek rodzinom szlacheckim przybierającym od nich  nazwiska 
w XV i pierwszej ćwierci XVI w. Dla realizacji tego przeprowadziłem szczegółową 
kwerendę w źródłach heraldycznych opublikowanych dotychczas dla średniowie-
cza i doby nowożytnej2, w tym także w herbarzach. Przyniosły one sporo nowego 
materiału, potwierdzającego albo korygującego wcześniejsze ustalenia.

W pracy podjąłem próbę odtworzenia listy majątków możnowładczych 
i średniozamożnego rycerstwa oraz zrekonstruowania wcześniejszych włości ksią-
żęcych i możnowładczych, z których te majątki się wywodziły. Próbowałem także 
określić przybliżoną wielkość owych dóbr w oparciu o dostępne dane późniejsze, 
tak z XVI w., jak i nowszych czasów, w tym informacje z XIX w. pokazujące ów-
czesną wielkość wsi, folwarków i całych majątków ziemskich, stanowiących w nie-
małej mierze kontynuację wcześniejszego stanu rzeczy3. Ustaliłem, że dane te są 

2 Zob. Semkowicz, Wywody.
3 Dane te zostały odnotowane w wielotomowym Słowniku geografi cznym Królestwa Polskie-

go i innych krajów słowiańskich z lat 1880–1904, monumentalnej pracy realizowanej wysiłkiem 
zbiorowym o zasięgu terytorialnym Polski przedrozbiorowej. Pochodzą z precyzyjnie opracowy-
wanych akt Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Były one podawane w morgach, co  pokazuje 
trwałość średniowiecznych miar ziemi, użytecznych na Mazowszu aż do pierwszej połowy XX w.
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7Cele, zakres i metody pracy

do wykorzystania na drodze retrogresji, po przeprowadzeniu lokalnych studiów 
osadniczych i rozpatrzeniu, do jakich dóbr należały osady nowo zakładane w XVIII 
i XIX w. Zostały przy tym wykorzystane zasoby Pracowni Atlasu Instytutu Histo-
rii PAN, tak kartografi czne, tj. najstarsze i nowsze mapy szczegółowe dla tego ob-
szaru z okresu drugiej połowy XVIII, XIX i XX w., jak też późniejsze źródła pi-
sane, w tym wypisy Karola Buczka sprzed II wojny światowej z niezachowanych 
mazowieckich akt podymnego z lat 1789–17904 oraz materiały księdza Francisz-
ka Czaykowskiego, zestawiające dane o dobrach w układzie parafi alnym i nazwi-
ska posiadaczy wraz z pełnionym urzędem z lat 1783–17845. 

Rezultatem tych studiów jest oszacowanie przybliżonej wielkości majątku li-
czonego we włókach trzydziestomorgowych, dominujących na Mazowszu XV–
–XVI w., dla całego obszaru włości, łącznie z lasami, łąkami, wodami stojącymi 
i płynącymi. Dane wynikające z owego oszacowania można kontrolować poprzez 
znajomość areału uprawnego odnotowanego w rejestrach poborowych XVI w. dla 
poszczególnych osad, uwzględniając, że jest tam areał kmieci i szlachty zagrodo-
wej uprawiającej ziemię własnymi rękami, a nie ma areału folwarków szlacheckich 
uprawianego przez poddanych. Szczególnie ważne porównawczo były dane źród-
łowe o wielkości nadań i rozmiarach osad, pojawiające się w przywilejach średnio-
wiecznych z całego obszaru Mazowsza, a także zawarte w nowożytnych lustracjach 
i inwentarzach dóbr monarszych i kościelnych. W badaniach ważne okazały się 
też kwoty sprzedaży/kupna działów własnościowych i całych majątków, szacunki 
wartości dóbr, konkretne wartości zastawów, zapisów oprawy posagowo-wiennej. 
Dane te można było porównywać z późniejszymi danymi, które zestawiono i pod-
dano analizie w powiązaniu z zachowanym materiałem  kartografi cznym.

Retrogresja od stanu znacznie późniejszego jest możliwa z uwagi na swoistą 
trwałość podziałów granicznych przeprowadzanych w średniowieczu i odnawia-
nych później. Granice te były wyznaczane przez urzędników na zlecenie władzy 
książęcej oraz w wyniku zabiegów możnych posiadaczy dóbr, którzy chcieli zabez-
pieczyć swe prawa majątkowe na otrzymanym obszarze nadania, zazwyczaj wy-
dzielonego z większych książęcych włości leśnych. Podział raz ustalony trwał za-
zwyczaj długo, był potwierdzany w kolejnych sporach o szczegółowy przebieg 
znaków granicznych, które wymagały co pewien czas odnowienia. Kolejne podzia-
ły własnościowe następowały na ogół w granicach większej własności ulegającej 
rozdrobnieniu przez podziały spadkowe, a nowi nabywcy dóbr przejmowali upraw-
nienia dotychczasowych posiadaczy. Jednak na odcinkach spornych przyległych 

4 Wypisy K. Buczka, rkps w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN.
5 Odpis rękopiśmienny z rękopisu w zbiorach kościelnych w Łowiczu w Pracowni Atlasu 

IH PAN. Opublikowany przez S. Górzyńskiego, Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli 
właściciele ziemscy w Koronie 1783–1784, przyp. i wstęp K. Chłapowski, S. Górzyński, Warszawa 
2006. 
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8 Wstęp

lasów (co wiemy dla własności królewskiej, w którą wcinała się w różnych miej-
scach sąsiednia własność szlachecka) oraz drogą zakupu działów przygranicznych 
dochodziło niekiedy do lokalnych przesunięć, niezmieniających jednak dużo w do-
stępnym nam obrazie kartografi cznym. Granice wsi i kompleksów majątkowych 
były elementem stosunkowo trwałym, widocznym w kartografi i na wielu odcin-
kach, zachowanym w pewnej mierze aż do naszych czasów.

Te obserwacje poczyniłem w toku wieloletnich prac kartografi cznych, zaj-
mując się m.in. rekonstrukcją szesnastowiecznych granic parafi i w ramach prac 
zespołowych nad mapą szczegółową ziem Korony w drugiej połowie XVI w. – 
Mazowsza, województw sandomierskiego i łęczyckiego6. Granice parafi i były 
w istocie sumą zewnętrznych granic osad i majątków do niej zaliczanych, prze-
chowały się po części w podziałach gminnych XIX i XX w. oznaczonych na ma-
pach administracyjnych7. Dawne granice wsi i dóbr na odcinkach słabiej oświe-
tlonych źródłowo można niekiedy odtworzyć w sposób przybliżony także na 
podstawie zasięgu zabudowy danej osady znanej z kilku przekazów kartografi cz-
nych, jak również po charakterystycznym zasięgu połaci lasu, wycinanego w XIX w. 
od jednej strony, prawdopodobnie do granicy własnościowej.

Dla wielu wsi i majątków zachowały się cenne plany z naniesionymi grani-
cami własnościowymi, z bogactwem szczegółów. Dla Mazowsza plany te po części 
pochodzą już z pierwszej połowy XIX w. W badaniach dla tej pracy zostały wy-
korzystane w małym stopniu, ale obecnie rysują się szersze możliwości dalszych 
studiów8.

Uzyskane wyniki mają walor orientacyjny, przybliżony do stanu faktycznego 
na podstawie danych o różnej wartości. Nie mogą być traktowane jako dane ści-
słe, dlatego otrzymywane w obliczeniu rezultaty były zaokrąglane albo uśredniane. 
Przynależność niektórych fragmentów leśnych do jednego lub drugiego komplek-
su dóbr może nasuwać wątpliwości, dlatego trzeba liczyć się z rozmaitym stop-
niem dokładności szacunków majątkowych. Okazała się jednak możliwa do wy-
konania rekonstrukcja kartografi czna dóbr możnowładczych dla całej ziemi, 
opracowana dla drugiej połowy XV w. (Aneks III).

Dane o wielkości osad i majątków konfrontowałem także porównawczo dla 
innego obszaru Mazowsza, opracowując szczegółowy słownik historyczno-geogra-
fi czny ziemi warszawskiej do 1526 r., przygotowywany do druku. Stwierdziłem 

6 AHP, Mazowsze, Warszawa 1973; AHP, Województwo Sandomierskie, Warszawa 1993; 
AHP Województwa Sieradzkie i Łęczyckie, Warszawa 1999.

7 Zob. zwłaszcza mapy powiatów w skali 1:100 000, opublikowane krótko po drugiej woj-
nie światowej, oparte na mapach Wojskowego Instytutu Geografi cznego sprzed 1939 r. Są one 
przechowywane w wielu zbiorach kartografi cznych, w tym w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN.

8 Prof. Halina Szulc przekazała niedawno Pracowni Atlasu IH PAN zgromadzony w toku 
wielu lat badań materiał kartografi czny z tego zakresu z wielu ośrodków archiwalnych, bogaty 
zwłaszcza dla ziem Mazowsza.
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9Baza źródłowa

tu, podobnie jak dla ziemi gostynińskiej, że znaczna część danych XIX w., opiso-
wych i kartografi cznych o wielkości wsi i dóbr ma wyraźne potwierdzenie we 
wcześniejszych danych źródłowych XV–XVI w., a zatem zasługują one na uwagę 
jako materiał orientacyjny dla szczegółowych studiów osadniczych. 

Celem pracy jest także przedstawienie składu osobowego rodzin możnowład-
czych i rycerskich ziemi gostynińskiej, ukazanie ważniejszych postaci i zrekonstru-
owanie przebiegu ich kariery życiowej. W tym przedmiocie cenne są ustalenia 
niedawnych badań innych badaczy. Anna Supruniuk opracowała biogramy wszyst-
kich osób zaliczonych przez siebie do otoczenia Siemowita IV, co niekiedy można 
jeszcze uzupełnić9. Andrzej Radzimiński napisał biogramy prałatów i kanoników 
kapituły płockiej XIV oraz pierwszej połowy XV w., a także wikariuszy katedry 
płockiej10. Wykorzystano biogramy wybitniejszych postaci z tego terenu, opubli-
kowane w Polskim słowniku biografi cznym, opracowane przez różnych badaczy, 
w tym i mojego pióra. W pracy opieram się też na moich własnych ustaleniach, 
dokonywanych od szeregu lat, w ramach opracowywanego przeze mnie spisu 
urzędników ziemskich i dworskich średniowiecznego Mazowsza aż do 1503 r., 
tj. do śmierci Konrada III Rudego; spis ten przygotowywany jest do druku11. 

Dla wielu rodzin udało się jeszcze zebrać nieco późniejsze dane z XVI w., 
które charakteryzują m.in. stan zamożności. Stało się zatem możliwe przeprowa-
dzenie pełniejszej identyfi kacji osób i przybliżonej rekonstrukcji poszczególnych 
rodzin oraz grup krewniaczych tworzących współwłaścicieli większych dóbr, zgro-
madzenie rozproszonych danych o właścicielach dóbr stanowiących własność ry-
cerską, określenie ich statusu społecznego i majątkowego. Wszystko to przyczynia 
się do postępu wiedzy w sytuacji niełatwej do rozpoznania, bowiem nie  zachowały 
się księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie średniowiecza oraz początków doby no-
wożytnej, które przepadły już dawno, a oświetlały tę rzeczywistość podobnie do oca-
lałych ksiąg innych ziem Mazowsza oraz ościennych terytoriów Kujaw i  Łęczyckiego.

Baza źródłowa

Niniejsza praca powstała na podstawie długoletniej, ukończonej w ostatnich 
latach kwerendy zachowanych źródeł pisanych Mazowsza, tak publikowanych, jak 
i archiwalnych12. Najważniejsze były zbiory Archiwum Głównego Akt Dawnych. 

9 Supruniuk, Otoczenie.
10 Radzimiński, Prałaci.
11 Cyt. Pacuski, Spis.
12 Zob. zwłaszcza K. Pacuski, Przegląd źródeł, w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. 

A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994, s. 10–29; tenże, Przegląd źródeł, w: Dzieje Ma-
zowsza, t. I, red. H. Samsonowicz, Pułtusk 2006, s. 19–42 (wersja poszerzona).
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10 Wstęp

Kwerendą została objęta mazowiecka metryka książęca obejmująca z przerwami 
okres od 1414 do 1526 r., w tym listy świadków działań prawnych władzy ksią-
żęcej, które udało się na ogół precyzyjnie datować i zestawić chronologicznie. Dla 
tematu pracy szczególnie ważne były zapisy źródłowe dotyczące ziemi gostyniń-
skiej w metryce płockiej z lat 1434–1462, zachowanej fragmentarycznie. Jej pier-
wotny układ zrekonstruował po szczegółowych badaniach Adam Wolff , poświę-
cając metryce książęcej Mazowsza wartościowe studium13.

Przejrzano także najstarsze księgi ziemskie Mazowsza z XV i początku XVI w. 
Zachowały się księgi wyszogrodzkie, płockie (częściowo, głównie płońskie i racią-
skie), warszawskie (w tym błońskie i tarczyńskie), zakroczymskie (w tym nowo-
miejskie), fragmenty innych ksiąg ziemskich, ale jest to tylko niewielka część za-
sobu istniejącego do II wojny światowej. Ten obszerny zbiór został przed 1939 r. 
przebadany przez Adama Wolff a, czego owocem były wypisy źródłowe opubliko-
wane w skrótowej postaci w 1937 r. jako Mazowieckie zapiski herbowe14. Starsza 
część tego zbioru do lat siedemdziesiątych XV w. została przebadana już wcześniej 
przez Kazimierza Tymienieckiego, co rejestrują zachowane w Poznaniu jego wy-
pisy źródłowe oraz użyteczne przypisy do jego prac dotyczących Mazowsza. Z nie-
zachowanych ksiąg ziemi czerskiej sporo danych wydobył i umieścił w swoim ob-
szernym Herbarzu Adam Boniecki, z ksiąg wschodniego Mazowsza czerpał też 
Ignacy Kapica Milewski. Szczególnie przydatne dla tego tematu okazały się księgi 
ziemskie wyszogrodzkie, bowiem notowano tu z rzadka sprawy dotyczące także 
sąsiedniej ziemi gostynińskiej. Jedynie mała część najstarszych ksiąg mazowieckich 
XV w. została opublikowana, przy tym w większości bez opracowanego indeksu 
miejscowości i osób, co utrudnia badania. Przejrzano też najstarsze księgi grodz-
kie Mazowsza, na ogół już z XVI w.

Poszukiwaniami objęto również księgi ziemskie i grodzkie ziem ościennych. 
Przejrzane zostały liczne, dobrze zachowane księgi łęczyckie do ok. 1530 r., w któ-
rych pojawiają się wielokrotnie informacje o osobach z przyległej ziemi gostyniń-
skiej. Wykorzystano odrębne księgi powiatów orłowskiego i brzezińskiego z tego 
czasu. Cenne okazały się też księgi ziemskie i obszerna grodzka dla powiatu ko-
walskiego Kujaw brzeskich z XV i pierwszej połowy XVI w., w których są liczne 
dane o posiadaczach sąsiednich osad Mazowsza. W małym stopniu poszukiwania-
mi udało się objąć inne księgi kujawskie; informacje dotyczące Mazowsza są tu 
rzadziej spotykane.

Kwerenda objęła także księgi kościelne XV i początku XVI w. zachowane 
w Płocku i w Poznaniu: akta biskupie, konsystorskie, kapitulne oraz dokumenta-
cję klasztorną, w tym norbertanek płockich. Dla dóbr oraz stosunków kościelnych 

13 A. Wolff , Metryka Mazowiecka. Układ pierwotny i sposób rejestracji, Warszawa 1929.
14 Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, wyd. A. Wolff , Kraków 1937.

http://rcin.org.pl



11Baza źródłowa

w ziemi gostynińskiej wnoszą one wiele nowego. Sporo danych ze źródeł archi-
walnych w Poznaniu wydobył już ksiądz Józef Nowacki15. Cenne są wypisy i no-
taty z XIX w. księdza Władysława Knapińskiego z dawnego zasobu archiwum 
koś cielnego warszawskiego, zniszczonego w II wojnie światowej, przechowane 
w Krakowie i udostępnione badaczom w postaci powielonej16. Wysokiej wartości 
są wreszcie rękopiśmienne opracowania źródłowe księdza Władysława Mąkowskie-
go17 i odpisy źródłowe oraz liczne dane księdza Tadeusza Żebrowskiego ze zbio-
rów Archiwum Diecezjalnego w Płocku18.

Badaniami objęto zachowane dokumenty pergaminowe (i ich kopie) wysta-
wiane przez książąt i urzędników, jak dokumenty sądów ziemskich, a także przez 
władze kościelne, jak dokumenty erekcji parafi i lub nadania uposażenia. Wiele 
dokumentów udało się odnaleźć w materiałach późniejszych: księgach metryki 
koronnej XVI w., księgach grodzkich i ziemskich, czy też w aktach kościelnych. 
Wyzyskano przy tym mikrofi lmy rękopisów ze zbiorów polskich zgromadzone 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w tym ze zbiorów krakowskich, płockich 
i wrocławskich.

W dzisiejszym stanie badań niemal wszystkie dokumenty mazowieckie do 
1381 r. włącznie zostały wydane, aczkolwiek niezupełnie poprawnie19. Dla póź-
niejszego czasu część ważniejszych dokumentów dotyczących m.in. ziemi gosty-
nińskiej została opublikowana przez Jana Tadeusza Lubomirskiego w kodeksie 
mazowieckim do 1506 r.20, przez Jakuba Sawickiego w pomnikach prawa mazo-
wieckiego21, a także przez wydawców Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski oraz 
kodeksów innych ziem. Sporo dokumentów książąt mazowieckich dla ziemi beł-

15 J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1964 (z cennym indeksem).
16 W. Knapiński, Notaty do historii kościołów w diecezji warszawskiej, Warszawa 1948, 

mps powielony w bibliotece Archiwum m.st. Warszawy; inne egzemplarze w b. Ośrodku Doku-
mentacji Zabytków w Warszawie oraz w Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim.

17 Trzeba wskazać zwłaszcza na Kodeks dyplomatyczny Norbertanek płockich i reperto-
rium dokumentów pergaminowych XV w. w ADP.

18 Składam tu wyrazy wdzięczności księdzu Tadeuszowi Żebrowskiemu za wieloletnią po-
moc w badaniach archiwalnych w Płocku, w tym udostępnienie danych księdza Mąkowskiego 
oraz odpisy dokumentów.

19 Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis (do 1247 r.), wyd. 
J.K. Kochanowski, Warszawa 1919 (wymaga korekt); Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, 
cz. II (1248–1355), wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, przy współudziale K. Pacuskiego 
i H. Wajsa, Wrocław 1989; cz. III (1356–1381), wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś przy współ-
pracy J. Piętki, Warszawa 2000 (z brakami i potknięciami). Zob. też A. Supruniuk, Uzupełnie-
nia i uwagi do Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, część trzecia, „Studia Źródłoznawcze” 
40, Warszawa 2002, s. 107–165; K. Pacuski, Uzupełnienia i sprostowania do Nowego kodeksu 
dyplomatycznego Mazowsza, część trzecia, tamże, s. 167–200; J. Grabowski, Jeszcze uzupełnienia 
do Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, część III, tamże, 41, 2003, s. 71–76.

20 Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wyd. J.T. Lubomirski, Warszawa 1863.
21 Iura Masoviae terrestria, t. I–III, wyd. J. Sawicki, Warszawa 1972–1974.
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skiej do połowy XV w. przynosi Zbiór dokumentów małopolskich opracowany przez 
zasłużonych wydawców Stanisława Kurasia i Irenę Sułkowską-Kuraś. Na uwagę 
zasługuje wzorowe wydawnictwo dokumentów i listów miasta Płocka (oba tomy) 
w opracowaniu Stelli Marii Szacherskiej22. Pewna część dokumentów jest dostęp-
na w regestach, zwłaszcza z wpisów do metryki koronnej (rozpoznanych do końca 
trzeciej ćwierci XVI w.)23. Dla ziemi gostynińskiej sporo dokumentów przecho-
wało się w księdze kancelaryjnej Siemowita V rawskiego, zachowanej w Bibliote-
ce w Kórniku24, a także w archiwach kościelnych Płocka, Poznania i innych ośrod-
ków. Są one znane też z wpisów do kopiariuszów instytucji oraz materiałów 
badaczy, jak wielki zbiór odpisów zgromadzony w Tekach Naruszewicza z drugiej 
połowy XVIII w. w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, dostępny w mikrofi l-
mach w Bibliotece Narodowej.

Nie można wreszcie pominąć cennych, najczęściej nieznanych dotychczas 
źródeł z archiwów spoza Polski. Na szczególną uwagę zasługuje archiwum waty-
kańskie, a w nim bulle i supliki dotyczące Mazowsza, zawierające dane o licznych 
duchownych i ich powiązaniach rodzinnych, o urzędach kościelnych, benefi cjach, 
prawie patronatu itp. Zostały one już opublikowane w kolejnych tomach Bulla-
rium Poloniae (do 1471 r.) oraz po części w skrótowej formie w równoległych to-
mach Repertorium Germanicum dla XV w. oświetlających m.in. diecezję poznań-
ską. Ważna jest obfi ta dokumentacja zgromadzona przez władze krzyżackie, 
dająca wgląd w skomplikowane stosunki władztwa zakonnego z Mazowszem aż 
do 1525 r. Należy odnotować wykazy studentów i graduatów uniwersytetu kra-
kowskiego XV i pierwszej połowy XVI w., w tym realizowane niedawno z moją 
pomocą, jakże ważne dla dalszych badań przebadanie identyfi kacji studentów kra-
kowskich do 1508 r. z ustaleniem miejscowości pochodzenia25. Praca ta przynio-
sła znaczący postęp w rozpoznaniu szerokiego kręgu późnośredniowiecznej elity 
umysłowej ziem polskich, w tym Mazowsza. Jest ona kontynuowana dla pierwszej 
połowy XVI w.

Do części wyzyskiwanych informacji źródłowych dotarłem poprzez wypisy 
i regesty zgromadzone w kartotece Słownika historyczno-geografi cznego Mazow-

22 Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, wyd. S.M. Szacherska, t. I: 1065–1495, War-
szawa 1975; t. II: 1495–1586, Warszawa 1987. Dla t. I opracowałem przypisy identyfi kujące 
miejscowości, a także uczestniczyłem w sporządzeniu indeksu. S.M. Szacherska udzielała mi 
życzliwie konsultacji w odczytywaniu trudno czytelnych fragmentów metryki płockiej.

23 MRPS, t. I–VI.
24 BKórnicka, rkps 194; mkf w BN.
25 MUK, t. I, II. Z tego powodu przeprowadziłem szczegółowe badania w obszernej kar-

totece SHGM oraz w wydawnictwach źródłowych dla Mazowsza, odnajdując sporo nowych 
identyfi kacji pewnych albo prawdopodobnych, korygując też dotychczasowe ustalenia. Dla wie-
lu studentów mazowieckich można ustalić dalszy przebieg drogi życiowej w stanie duchownym 
albo w zawodach o charakterze świeckim.
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sza w średniowieczu (do 1526 r.) dla ziemi gostynińskiej, opracowanej wstępnie 
przez wybitnego znawcę źródeł mazowieckich, Adama Wolff a, uzupełnianej i kon-
tynuowanej przeze mnie, m.in. w zakresie żmudnej i niełatwej identyfi kacji osób 
i miejscowości. Kartoteka zestawia dane dla poszczególnych miejscowości, w ukła-
dzie alfabetycznym, a w obrębie hasła ułożone chronologicznie. Zawiera skrótowe 
wypisy i regesty dokonane przez grupę badaczy pod kierownictwem A. Wolff a 
z podstawowych źródeł, jak metryka książęca, zbiory dokumentów książęcych 
i kościelnych, po części dane z opublikowanych ksiąg ziemskich oraz liczne wy-
pisy z akt kościelnych26. Materiał ten można konfrontować z innymi danymi, 
dzięki czemu dochodzi się do nowych ustaleń, w tym w sprawie pierwszego 
 chronologicznie poświadczenia źródłowego miejscowości, istotnego w badaniach 
osadniczych. 

Oprócz ocalałej dokumentacji fragmentarycznej z XIV i XV w. zostały wy-
korzystane też materiały późniejsze dotyczące omawianego terenu. W zbiorach 
AGAD zachowały się rejestry poborowe XVI w., w tym najstarszy rejestr osad 
ziemi gostynińskiej z 1530 r. zawierający dane o liczbie włók kmiecych i szlachty 
zagrodowej w poszczególnych miejscowościach, jednak bez danych o właścicielach. 
Szlachtę ziemi gostynińskiej – posiadaczy działów zeznających ich wielkość w za-
kresie podstawy opodatkowania i potwierdzających zeznanie własną pieczęcią, 
z przedstawieniem herbu, zestawiają trzy zachowane rejestry rekognicji z lat 1563–
–1565, przeoczone przez dawnych badaczy i wydawców tych źródeł. Część odci-
sków pieczęci okazała się nieczytelna, jednak pieczęcie rozpoznane, zwłaszcza 
znane z kilku odcisków, są dość liczne i cenne. Pieczęcie zidentyfi kowane heral-
dycznie rzuciły sporo nowego światła, potwierdzając albo korygując dane uzyska-
ne z wcześniej zestawionego materiału. Przydatne okazały się także dane osobowe: 
nazwiska i imiona, pełnione urzędy27. 

Ponadto w zbiorach Pracowni Atlasu Instytutu Historii PAN na uwagę za-
sługuje kartoteka atlasowa XVI w. dla ziemi gostynińskiej, opracowana przez 
dr Annę Dunin-Wąsowicz. Zestawia ona syntetycznie, dla poszczególnych osad, 
dane o liczbie włók wyłowione z niektórych rejestrów poborowych XVI w., uzu-
pełniając materiał opublikowany. Pozwala na ustalenia dotyczące własności, na 
ocenę wielkości dóbr i stanu zagospodarowania28. Przydatna okazała się kartoteka 
nominacji urzędniczych dla Mazowsza w okresie od schyłku XVI w. po koniec 
XVIII w., w której dla ziemi gostynińskiej zgromadzono mocno niepełny, ale war-
tościowy porównawczo materiał źródłowy. Wykorzystano też dane późniejsze, 

26 Kartoteka SHGM, ziemia gostynińska, w Pracowni Atlasu IH PAN.
27 AGAD, ASK I, nr 22.
28 Kartoteka osad powiatów gąbińskiego i gostynińskiego XVI w. w Pracowni Atlasu 

IH PAN. Poszerza ona obraz z opublikowanego w postaci skróconej rejestru 1579 r., (ŹD XVI, 
s. 193–211), dla którego są istotne uzupełnienia (egzemplarz roboczy w Pracowni Atlasu). 
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w tym informacje z XIX w. o wielkości obszaru ówczesnych dóbr i osad zestawio-
ne w wielotomowym Słowniku geografi cznym Królestwa Polskiego, opracowanym 
wysiłkiem dużego grona osób, podsumowującym stan ówczesnej wiedzy o miej-
scowościach polskich w zasięgu przedrozbiorowym i ich dziejach. Wykorzystano 
wreszcie cenne szczegółowe materiały kartografi czne XVIII–XX w. dla tego tere-
nu, zgromadzone w Pracowni Atlasu Instytutu Historii PAN, oświetlające prze-
miany w zakresie osadnictwa, lasów, wód, dróg, zagospodarowania terenu, a także 
ówczesne granice własnościowe i administracyjne.

Dla odczytania i zrekonstruowania dawnych podziałów heraldycznych ważne 
są zapiski o przynależności danej osoby i rodziny do rodu odwołującego się do 
wspólnych znaków i tradycji. Istotne są charakterystyczne imiona i przezwiska, 
znaki napieczętne i świadectwa o przynależności rodowej składane władzom są-
dowym. Dla Mazowsza opublikowano sporo takich świadectw wydobytych z me-
tryki książęcej i ksiąg sądowych. Liczą się zwłaszcza wywody szlachectwa w Polsce, 
obejmujące także ziemie Mazowsza, ogłoszone drukiem przez Władysława Sem-
kowicza w 1913 r., a także Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., wydane 
przez Adama Wolff a w 1937 r., owoce wielu lat kwerendy źródłowej29. Dla badań 
przydatny też jest słownik staropolskich nazw osobowych, zestawiający imiona 
i przezwiska z ziem polskich sprzed 1500 r., w tym ze źródeł mazowieckich30.

Do bazy źródłowej należą też takie źródła heraldyczne, jak herbarze zawie-
rające dane dla Mazowsza, pochodzące m.in. z tradycji i zasobów archiwalnych 
poszczególnych rodzin. Bartosz Paprocki znał nieźle szlachtę mazowiecką, w tym 
ziemi gostynińskiej w XVI w. i wymienił prawidłowo szereg rodzin, podając ich 
powiązania, czerpiąc dane z rozmaitych źródeł31. Ważne okazały się niektóre in-
formacje dla średniowiecza i doby nowożytnej z opracowań Szymona Okolskiego 
i Kaspra Niesieckiego. Przydatny materiał zawiera wielotomowy herbarz Adama 
Bonieckiego, oparty na rozległej kwerendzie źródeł, realizowanej poprzez doświad-
czonych archiwistów, doprowadzony niestety tylko do połowy alfabetu32. Nierów-
nej wartości są informacje znacznie słabszych warsztatowo herbarzy Uruskiego 
i Żychlińskiego, a także pokrewnych kompendiów. 

Uzupełniający materiał przynosi herbarz Kapicy Milewskiego dla północno-
-wschodniego Mazowsza oraz źródłowe opracowanie Wiktora Wittyga,  oparte m.in. 
na zachowanych i przeanalizowanych pieczęciach szlachty doby nowożytnej33. 

29 Semkowicz, Wywody; MZH, z cennymi indeksami.
30 Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. I–VII, 1965–1987 (oparty na 

źródłach publikowanych).
31 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, opublikowane 1584, wyd. K.J. Turowski, Kra-

ków 1858, reprint 1988.
32 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. I–XVI, Warszawa 1899–1914. 
33 W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908.
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Przydatne okazało się opracowanie Elżbiety Sęczys zestawiające szlachtę wylegity-
mowaną Królestwa Polskiego drugiej i trzeciej ćwierci XIX w., jak również Her-
barz Mazowiecki Jerzego Łempickiego dotyczący szlachty Mazowsza płockiego 
doby nowożytnej34. 

Trzeba było zweryfi kować ich ustalenia, odnajdując wiarygodne dane o przy-
należności heraldycznej. Dodatkowy wartościowy materiał przynoszą wreszcie róż-
nego typu świadectwa, zeznania i dane pokrewne wyłowione ze źródeł XV 
i XVI w., które oświetlają zwłaszcza szlachtę zamożną pełniącą urzędy ziemskie 
i aspirującą do obejmowania benefi cjów kościelnych. 

Stan badań

Dla rycerstwa Polski średniowiecznej dysponujemy już dość bogatą literatu-
rą o charakterze genealogiczno-heraldycznym. Wielka w tym zasługa badań pro-
wadzonych przez Władysława Semkowicza i jego uczniów przed II wojną świato-
wą, jak również badań prowadzonych współcześnie przez Janusza Bieniaka i jego 
uczniów, a także innych badaczy. Na tym tle stan badań nad rycerstwem średnio-
wiecznego Mazowsza wypada jednak dość blado. Wynika to z dotychczasowego 
stanu rozpoznania źródeł, bowiem bez szerokiej bazy źródeł publikowanych i roz-
poznanych, łatwo dostępnych źródeł archiwalnych nie można przedstawić pełnej 
struktury majątkowej i dziejów poszczególnych rodów heraldycznych, w tym elity 
rodu, nie można też poprawnie przedstawić początków rodów i ich przemian na 
danym terytorium. 

Dysponujemy jednak szkicowym ujęciem elity ważniejszych rodów Mazow-
sza w średniowieczu, wychodzącym od dawnych ustaleń Adama Bonieckiego 
i przybliżonej znajomości ówczesnego zasobu kartoteki słownika historyczno-geo-
grafi cznego Mazowsza Adama Wolff a w latach sześćdziesiątych XX w., wzbogaco-
nym własną kwerendą, pióra Jana Piętki. Przydatność tego pionierskiego opraco-
wania dla dalszych badań ogranicza jednak to, że wywody genealogiczne 22 
wybranych rodzin są usiane błędami szczegółowymi, co zmusza badacza do nie-
odzownej weryfi kacji wszelkich danych oraz odesłań źródłowych. Znacznie lepiej 
opracowana została część II poświęcona charakterystyce elity35. Nie do przyjęcia 
jest jednak syntetyczna ocena, że możni zasadniczego wpływu na rządy państwem 
nie mieli, a decydująca i nieskrępowana władza należała do księcia36. Jest ona zde-
cydowanie sprzeczna z moim dotychczasowym doświadczeniem badawczym.

34 O nim zob. dalej.
35 J. Piętka, Mazowiecka elita feudalna późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
36 Tamże, s. 154.
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Dysponujemy też nową próbą opracowania regionalnego szlachty poszcze-
gólnych powiatów ziemi płockiej, zrealizowaną przez Jerzego Łempickiego w wy-
danych zeszytach Herbarza Mazowieckiego37. Opracowanie to zestawia dane ze 
źródeł archiwalnych doby nowożytnej, ale jest niezbyt przydatne dla mediewisty 
z powodu braków warsztatowych, błędów oraz małej znajomości materiałów słow-
nika historyczno-geografi cznego dla Mazowsza płockiego do 1526 r., bez którego 
nie można uzyskać wartościowych wyników dla XIV i XV w. dla owego  obszaru38. 

W odróżnieniu od Adama Bonieckiego, Wiktora Wittyga i innych dociekli-
wych autorów dawnych herbarzy Autor pominął jednak całkowicie odesłania źród-
łowe do materiałów wykorzystanych. Bez podejmowania specjalnej kwerendy ar-
chiwalnej badacz nie może zatem ocenić, skąd konkretnie Autor zaczerpnął 
przytaczane informacje i je zweryfi kować oraz skorygować. Podawana przez niego 
data roczna nie może bowiem zastępować fundamentalnego w warsztacie history-
ka odesłania do konkretnej księgi stanowiącej jednostkę archiwalną, do jej stron 
albo części tekstu nieliczbowanego, czy też do publikacji źródłowej. 

Jerzy Łempicki przedstawia jednak dość pełne zestawienie gniazd rodowych 
szlachty, w tym drobnej szlachty, na danym terytorium. Ustala dla części domów 
rodzinnych przynależność heraldyczną, określa przybliżoną wielkość obszaru 
uprawnego albo stanu posiadania w jednostkach dzisiejszych miar (hektar, a nie 
włóka i morga notowane w źródłach), zestawia wreszcie dane o poszczególnych 
ludziach. Jest to istotnie ważne zadanie badawcze, które posuwa wyraźnie stan 
wiedzy, jeśli jest należycie realizowane. W istocie jego herbarz jest przydatny ra-
czej jako źródłowe opracowanie o charakterze popularnonaukowym dla czytelni-
ka zainteresowanego przeszłością swojej rodziny i danego regionu. Nie spełnia 
aktualnych wymagań naukowych, nie oświetla też należycie rodzin szlachty za-
możnej, pełniącej urzędy i sprawującej władzę oraz mecenat kulturalny. Przynosi 
jednak niekiedy nieznany skądinąd, cenny i przydatny materiał źródłowy.

W zakresie badań nad poszczególnymi rodami heraldycznymi średniowiecz-
nego Mazowsza trzeba odnotować prace Zygmunta Lasockiego poświęcone Do-
łęgom z Mazowsza płockiego, oparte m.in. na niezachowanej już podstawie źród-
łowej39, a także opracowanie Jadwigi Chwalibińskiej dotyczące rodu Prusów, 
wydane w 1948 r.40 Ważna też jest monografi a rodu Rawiczów Jana Wroniszew-
skiego, opublikowana w 1992 r., która została oparta dla Mazowsza na źródłach 

37 J. Łempicki, Herbarz Mazowiecki, t. I–II (wprowadzenie i powiat płocki), t. III (powiat 
bielski); t. IV (powiat sierpecki). 

38 Praca ta została jednak wydana przed ukończeniem przez Annę Borkiewicz-Celińską 
dwu ostatnich zeszytów SHGWP, przedstawia zatem dawniejszy stan badań.

39 Z. Lasocki, Dołęga, czy Do Łęga?, Cieszyn 1932; tenże, Szkice z życia szlachty zaw-
krzeńskiej, Mies. Herald. 10, 1931, s. 241–250, 265–269; 11, 1932, s. 5–11, 50–57, 79–89.

40 J. Chwalibińska, Ród Prusów w  wiekach średnich, Toruń 1948.
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drukowanych oraz na danych z kartoteki słownika historyczno-geografi cznego do 
1526 r., uzupełnionych dodatkową kwerendą41. Rawicze nie byli jednak reprezen-
towani w elicie władzy ziemi gostynińskiej. Nieco miejsca mazowieckim Czam-
borom-Rogalom poświęcił w swej pracy Leon Białkowski42. Wreszcie trzeba wspo-
mnieć o opracowaniach mazowieckich Gozdawów, Wężyków oraz Prusów ze 
Słubic, które rodziły się na marginesie moich wieloletnich badań m.in. dla spisu 
urzędników Mazowsza oraz w początkach niniejszego opracowania43. 

Urzędnicy stanowili centralną oraz lokalną elitę władzy, tworzyli aparat wła-
dzy książęcej, przygotowywali i realizowali decyzje książęcego ośrodka władzy. 
Trzeba było ustalić ich ramy chronologiczne działania, a także rozszyfrować 
w miarę możliwości ich powiązania heraldyczne, weryfi kując dotychczasowe usta-
lenia i przyjmując rozwiązania zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy, m.in. na dro-
dze retrogresji od danych XV–XVI w. i późniejszych. Ustalenia te będą zawarte 
w przygotowywanym obszernym indeksie do Spisu urzędników Mazowsza do 
1503 r., jednakże pominięto z konieczności udokumentowanie tych ustaleń. Ni-
niejsza praca oświetla drogę dochodzenia do tych ustaleń, a jednocześnie znacznie 
je poszerza ukazując początki i dzieje rodów heraldycznych na obszarze późnośred-
niowiecznej ziemi gostynińskiej.

Przywołać jeszcze należy podstawową literaturę dotyczącą Mazowsza średnio-
wiecznego i nowożytnego oraz ziem sąsiednich, do której ustaleń trzeba nawiązy-
wać, weryfi kując je w razie potrzeby. Wypada zacząć od prac Kazimierza Tymie-
nieckiego oświetlających społeczeństwo Mazowsza XV w. na podstawie ksiąg 
sądowych. W dorobku wybitnego znawcy Mazowsza późnośredniowiecznego 
Adama Wolff a wyróżniają się fundamentalne studia nad urzędnikami mazowiec-
kimi lat 1370–1526, opracowane podczas II wojny światowej na szerokiej pod-
stawie źródłowej, które nie zachowały się. Zostały one odtworzone w dużej mierze 
z pamięci i dodatkowych kwerend oraz badań w czasach powojennych, opubliko-
wane w 1962 r., wraz z cennymi aneksami źródłowymi i zachowanymi fragmen-
tarycznie zestawieniami urzędników44. 

41 J. Wroniszewski, Ród Rawiczów. Warszowice i Grotowice, cz. I–II, Toruń 1992–1994.
42 L. Białkowski, Ród Czamborów-Rogalów w wiekach średnich, RTHerald. 6, 1923, 

s. 81–115.
43 K. Pacuski, O rodzie Gozdawów na Mazowszu w XIV–XV wieku i jego tradycji, w: Kul-

tura średniowieczna i staropolska. Studia ofi arowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie 
pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 655–665; tenże, O rodzie Wężyków, w: Venerabiles, nobiles et 
honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofi arowane Profesorowi Janu-
szowi Bieniakowi, Toruń 1997, s. 213–224; tenże, Prusowie ze Słubic w XIV–XV wieku, w: Koś-
ciół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych. Profesorowi Sta-
nisławowi Trawkowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, 
Warszawa 2000, s. 313–321. 

44 A. Wolff , Studia nad urzędnikami mazowieckimi (1370–1526), Wrocław 1962.

http://rcin.org.pl



18 Wstęp

Wspólnym dziełem Adama Wolff a i Anny Borkiewicz-Celińskiej był pionier-
ski Słownik historyczno-geografi czny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu, opraco-
wany na podstawie bogatych, ale nie w pełni zidentyfi kowanych wypisów z ma-
teriałów źródłowych, wydany w 1971 r.45 Samodzielnymi opracowaniami Anny 
Borkiewicz-Celińskiej były studia nad osadnictwem ziemi ciechanowskiej oraz Za-
wkrza w dobie późnego średniowiecza, a także Słownik historyczno-geografi czny 
województwa płockiego w średniowieczu, opublikowany w latach 1980–2000, który 
zestawia zwięźle materiał źródłowy dotyczący miejscowości i związanych z nimi 
osób aż do 1531 r., tj. do najstarszego rejestru poborowego zachowanego dla 
 województwa płockiego. W wielu miejscach można go jeszcze uzupełnić lub 
 skorygować46.

Skarbowość książęcego Mazowsza w późnym średniowieczu opracował wni-
kliwie Jerzy Senkowski47. Księstwem rawskim na fragmentarycznej podstawie źró-
dłowej zajmował się przez wiele lat Aleksander Swieżawski, poszerzając stan wie-
dzy o tej części Mazowsza48. Dla rycerstwa ziemi bełskiej, napływającego 
z Mazowsza pod rządami Piastów płockich (1388–1462) cenny materiał zestawił 
syntetycznie Andrzej Janeczek49.

W zakresie dziejów Kościoła na Mazowszu trzeba odnotować wartościową 
monografi ę Płocka arcybiskupa Antoniego J. Nowowiejskiego, jej poszerzone wy-
danie drugie wraz z użytecznymi opracowaniami cząstkowymi i uzupełnieniami 
dobrego znawcy dziejów diecezji płockiej, księdza Władysława Mąkowskiego, wy-
dane w 1930 r.50 Dla badań osadniczych ziem Mazowsza południowego, w tym 
średniowiecznej sieci parafi i ważne jest fundamentalne opracowanie księdza  Józefa 
Nowackiego poświęcone dziejom dawnej diecezji poznańskiej, która obejmowała 
także znaczną większość południowego Mazowsza, opublikowane w 1964 r.51 Ze-
stawiono w nim dane dla sieci parafi alnej dużej części ziemi gostynińskiej, 
w tym bogaty, na ogół nieznany skądinąd materiał archiwalny z poznańskich 
zbiorów kościelnych. Spośród opracowań regionalnych użyteczne było zwłaszcza 

45 Słownik historyczno-geografi czny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff , 
A. Borkiewicz-Celińska, Wrocław 1971.

46 SHGWP można uzupełnić o dane z odnajdywanych dokumentów i zachowanych po 
części ksiąg ziemskich płockich sprzed 1530 r., a także z materiałów publikowanych, w tym 
SPPP, t. VI. Zob. też niżej, passim. W Pracowni Atlasu IH PAN jest egzemplarz roboczy SHGWP 
z nanoszonymi korektami i uzupełnieniami.

47 J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV w. do 1526 roku, Warszawa 1965.
48 A. Swieżawski, Rawskie księstwo Piastów Mazowieckich 1313–1462. Dzieje polityczne, 

Łódź 1975; tenże, Administracja, gospodarka i skarbowość księstwa rawskiego 1313–1462, Często-
chowa 1991.

49 A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV 
do początku XVII wieku, Wrocław 1991 (z aneksem i indeksem).

50 A.J. Nowowiejski, Płock, monografi a historyczna, wyd. II, Płock 1930 (z indeksem).
51 J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1964 (wraz z indeksem).

http://rcin.org.pl



19Stan badań

opracowanie Ryszarda Rosina dotyczące miasta Kutna i jego okolic w śred-
niowieczu i XVI w., w tym przedstawienie dziejów posiadaczy dóbr – 
 Kucieńskich52. 

Dla badań nad możnowładztwem i rycerstwem zachodniego Mazowsza przy-
datne są biogramy prałatów, kanoników i wikariuszy katedry płockiej od począt-
ku XIV do połowy XV w. pióra Andrzeja Radzimińskiego, opublikowane w latach 
1991–199353. Wiele nieznanego materiału, także ze źródeł spoza Mazowsza, wnosi 
wartościowa praca Anny Supruniuk przedstawiająca ludzi z otoczenia Siemowi-
ta IV. Jej szczególnym walorem są zwięzłe biogramy osobowe, a także rozbudo-
wane itinerarium księcia zestawiające dane o jego pobytach i wystawianych do-
kumentach54. Na uwagę zasługuje praca Tadeusza Nowaka poświęcona szlachcie 
ziemi łęczyckiej i jej dobrom w czasach króla Władysława Jagiełły, oparta na rze-
telnej kwerendzie ksiąg łęczyckich i innych źródeł z drugiej połowy XIV i pierw-
szej połowy XV w.55 Pokazuje ona po części powiązania z ziemią gostynińską. 
Ważna jest też obszerna praca Stanisława Szybkowskiego, poświęcona zamożnej 
szlachcie kujawskiej w latach 1370–1501, która również wskazuje na powiązania 
kujawsko-gostynińskie56. Dużo wnoszą publikacje Janusza Bieniaka.

Praca niniejsza odwołuje się także do ustaleń dotyczących dziejów Mazow-
sza, w tym opracowania zbiorowego (z moim udziałem), podsumowującego stan 
wiedzy, pod redakcją Aleksandra Gieysztora i Henryka Samsonowicza, Dzieje Ma-
zowsza do 1526 roku (wydanie pierwsze 1994 r., wydanie drugie poszerzone pod 
red. H. Samsonowicza 2006)57. Ważne są teksty dotyczące dziejów Jazdowa, War-
szawy i jej początków oraz zamku warszawskiego pióra Aleksandra Gieysztora. 
Przydatne były także prace Ewy Suchodolskiej poświęcone kancelarii mazowiec-
kiej drugiej połowy XIII i pierwszej połowy XIV w., oraz praca Janusza Grabow-
skiego prezentująca kancelarie mazowieckie drugiej połowy XIV w. (do 1381 r.) 
Zostały wyzyskane monografi e Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego poświęcone pie-
częciom książąt mazowieckich, a także polskim herbom ziemskim, w tym chorąg-
wiom ziemskim i przedstawieniu roli chorążych ziemskich Korony i Wielkiego 

52 R. Rosin, Kutno i okoliczne miejscowości do 2. połowy XVI w., w: Kutno. Dzieje miasta, 
red. R. Rosin, Warszawa–Łódź 1984. 

53 A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Stu-
dium prozopografi czne, t. I: Prałaci, Toruń 1991, t. II: Kanonicy, Toruń 1993.

54 A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374–1426). Studium 
o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku, Warszawa 1998 (z indeksem). W itine-
rarium zostały wprowadzone uzupełnienia z moich badań.

55 T. Nowak, Własność ziemska w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, Łódź 2003 
(z indeksem).

56 S. Szybkowski, Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370–1501), 
Gdańsk 2006 (z indeksami).

57 Dzieje Mazowsza, t. I, red. H. Samsonowicz, Pułtusk 2006.
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Księstwa Litewskiego58. W badaniach wykorzystano dawne ustalenia dotyczące 
Piastów mazowieckich Oswalda Balzera oraz nowe ustalenia Kazimierza Jasińskie-
go, któremu zawdzięczamy znaczące poszerzenie bazy źródłowej oraz wiele traf-
nych korekt59. 

Użyteczne okazały się fundamentalne prace atlasowe dla XVI w., przede 
wszystkim dla Mazowsza (1973 r.), ale także dla województw łęczyckiego i sie-
radzkiego (1998 r.), a ponadto zrealizowane przez Zenona Guldona opracowania 
kartografi czne dla Kujaw i ziemi dobrzyńskiej60. Zostały wyzyskane opublikowa-
ne nowożytne lustracje dóbr królewskich Mazowsza, w tym województwa raw-
skiego61, lustracja mazowiecka z 1565 r., lustracje płockie wraz z najstarszym in-
wentarzem starostwa płockiego z 1498 r. Wykorzystano dotychczasowy dorobek 
Polskiego słownika biografi cznego, w tym życiorysy urzędników związanych z zie-
mią gostynińską, a także opracowane i wydane spisy urzędników pod redakcją 
Antoniego Gąsiorowskiego. Prace te były punktem wyjścia do dalszych badań, po 
nieodzownej weryfi kacji ich ustaleń. 

W realizacji tej pracy mogłem liczyć na życzliwą pomoc koleżanek i kolegów 
z Pracowni Atlasu, dawnych i obecnych, a także innych badaczy, pracowników 
archiwów i bibliotek. Wspomagali mnie w poszukiwaniach materiałów i opraco-
wań oraz w opracowywaniu kolejnych redakcji tekstu sporządzonych komputero-
wo, uwzględniających liczne uzupełnienia, a także korekty dawniejszych rozwiązań 
własnych i innych badaczy. Wobec wszystkich zaciągnąłem dług wdzięczności. 

Wspominam dawne konsultacje, objaśnienia i wskazówki dotyczące warsz-
tatu badawczego, źródeł i literatury moich Mistrzów, Aleksandra Gieysztora 
i Adama Wolff a, jakże ważne dla mego rozwoju. Pamiętam o dawnych konsulta-
cjach badaczy, którzy już odeszli od nas: Ireny Gieysztorowej, Tadeusza Lalika, 
Władysława Pałuckiego, Stelli Marii Szacherskiej, Stanisława Trawkowskiego, Je-
rzego Wiśniewskiego i innych. Wspominam niezawodne wsparcie źródłowe księ-
dza Tadeusza Żebrowskiego. Dziękuję za wsparcie naukowe i opiekę memu pro-
motorowi Stefanowi Krzysztofowi Kuczyńskiemu, a także za wskazówki i korekty 
moich recenzentów, Janusza Bieniaka i Henryka Samsonowicza. Pozwoliły mi one 
pogłębić badania i dopracować niniejszy tekst. 

58 S.K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978; tenże, Polskie herby 
ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993. 

59 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895; K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowiec-
kich, wyd. M. Górny, Poznań–Wrocław 1998 [2008].

60 Z. Guldon, Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI w., Toruń 
1964; tenże, Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w., Toruń 1967.

61 Lustracje województwa rawskiego 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959 
(z niedostatkami oprawy wydawniczej).
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Prezentowane niżej rekonstrukcje dóbr i rodzin możnowładztwa i rycerstwa 
powstawały w kilku etapach pracy na drodze analizy gromadzonych stopniowo 
danych, studiowania zachowanych materiałów źródłowych oraz identyfi kacji miej-
scowości, osób, powiązań genealogicznych i heraldycznych. Do wielu ustaleń osta-
tecznie przyjętych trzeba było dochodzić krok po kroku, eliminując rozwiązania 
oparte na zbyt wąskiej i niezbyt pewnej podstawie źródłowej. 

Ważne były poszukiwania uzupełniające wcześniej zebrany materiał źródło-
wy. Zostały one przeprowadzone tak w źródłach kościelnych, jak też w metryce 
książęcej, a także w zachowanych księgach ziemskich Mazowsza XV i pierwszej 
ćwierci XVI w. Przydatne okazały się też kwerendy uzupełniające w źródłach są-
siednich ziem łęczyckiej i Kujaw brzeskich (powiatu kowalskiego), jakkolwiek nie 
zawsze możliwe jest odróżnienie osad ziemi gostynińskiej od podobnie brzmią-
cych nazw osad Polski środkowej. Zasadą było odwoływanie się do danych spraw-
dzonych i weryfi kowanych przez parę przekazów, aby wyeliminować błędy popeł-
niane niekiedy przez pisarzy ksiąg sądowych w zapisywaniu imion i urzędów osób 
słabo im znanych.

Dla ostatecznej redakcji tekstu pomocne okazały się rejestry rekognicji szlach-
ty ziemi gostynińskiej z lat 1563–1565, zachowane w zbiorach Archiwum Głów-
nego Akt Dawnych, nieznane dotychczasowym badaczom. Zawierają one odciski 
pieczęci niemal wszystkich ówczesnych posiadaczy dóbr, albo ich pełnomocników. 
Wprawdzie po części są słabo zachowane, niezbyt czytelne i trudne w interpreta-
cji, przynoszą jednak w sumie niemało nowego materiału heraldycznego i rzucają 
nowe światło na dzieje rodzin słabiej znanych. Tu zostały wykorzystane w ograni-
czonym stopniu, bowiem dla rodzin o lepszej dokumentacji źródłowej jedynie 
potwierdzają dodatkowo przynależność heraldyczną ustaloną na podstawie wcze-
śniejszych przekazów. Ten bogaty zestaw danych, w tym także spoza ziemi gosty-
nińskiej zasługuje na nowoczesną publikację źródłową badacza wyspecjalizowane-
go w rozpoznawaniu źródeł sfragistycznych.

Dla rekonstrukcji dóbr wyzyskano porównawczo dane o ich wielkości po-
chodzące z XIX w., zanotowane w Słowniku geografi cznym Królestwa Polskiego na 
podstawie akt Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Wyzyskano także szczegó-
łowe informacje o wielkości areału kmiecego oraz o stanie posiadania szlachty za-
grodowej, nie mającej kmieci, zawarte w rejestrach poborowych XVI w. Na ogół 
brak szczegółowych danych o wielkości folwarków rycerskich i szlacheckich w XV–
XVI w., wiemy jednak, że te folwarki były tu rozbudowywane kosztem sołectw 
i wójtostw, a także areału poddanych. Późniejsze dane kartografi czne rejestrują 
zmiany zagospodarowania terenu, co ogranicza możliwość stosowania użytecznej 
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skądinąd metody retrogresji dla uprawnego areału folwarków. Dla XIV–XV w. 
trzeba liczyć się ze znacznie większym niż w końcu XVIII w. zasięgiem terenów 
zalesionych, stopniowo zagospodarowywanych rolniczo.

Przyjęto prezentację rodzin i osad w układzie heraldycznym jako najlepiej 
oddającym podziały ówczesne. Ustalono przynależność heraldyczną znacznej więk-
szości rodzin rycerstwa poświadczonego w źródłach XIV–XV w. Dla części rodzin 
ustalono ich powiązania z rodzinami rycerstwa zamieszkałego w innych ziemiach 
Mazowsza, w tym zwłaszcza ziemi płockiej, a także z ościennymi ziemiami Koro-
ny. Dla niektórych rodzin można wskazać ich przypuszczalnych protoplastów, od-
biorców nadań książęcych, którzy otrzymali szansę zagospodarowania otrzymane-
go obszaru. 

Odrębnie potraktowano niezbyt liczne osady w posiadaniu rycerstwa z kilku 
rodów, dla których zestawiono zebrany materiał źródłowy. Odrębnie przedstawio-
no także osady, dla posiadaczy których nie udało się ustalić przynależności heral-
dycznej. Obraz ten może jeszcze ulec zmianie w wyniku dalszych badań, odnale-
zienia nowych danych źródłowych.

W miarę potrzeby wyzyskiwano selektywnie i cytowano dane także z XVI w., 
zwłaszcza z pierwszej połowy stulecia, które dopełniają fragmentaryczne dane 
wcześniejsze. Wykorzystano informacje Bartosza Paprockiego, znawcy szlachty 
mazowieckiej XVI w., opublikowane przez niego w herbarzu. Czerpano także 
z ustaleń następnych badaczy. Wzbogaciły one i dopełniły obraz budowany na 
podstawie fragmentarycznych i niekiedy trudnych w interpretacji źródeł z doby 
późnego średniowiecza.

Awdańcy

Awdańcy z Suserza, Modły i Popiardowa

Suserz, Modła i Słup oraz zaginione później Popiardowo tworzyły zwarty 
kompleks dóbr w ziemi gostynińskiej przy granicy z ziemią łęczycką, położony 
nad górnym biegiem granicznej Przysowy, dopływu Słudwi, lewego dopływu Bzu-
ry1. Przez ten obszar przechodziła stara droga z Gąbina do Łęczycy, w której 
można dostrzec fragment wczesnego połączenia stołecznego Płocka z Łęczycą. Wy-
magała ona utrzymywania grobli w Popiardowie, na podmokłych łąkach doliny 
Przysowy i jej dopływów2. Prowadziła jednak przez tereny zasiedlone już w cza-

1 AHP, Mazowsze, mapa.
2 Mapy szczegółowe pruskie (zdjęcie terenowe) z lat 1793–1796; Mapa Kwatermistrzo-

stwa (stan ok. 1830 r.). Za korzystanie z tej grobli w Popiardowie pobierali myto posiadacze 
Suserza, co zostało poświadczone od początku XVI w. O tym źródła: AGAD, perg. 8895; 
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sach budowy grodów w Łęczycy nad Bzurą i w mazowieckim Płocku w dobie 
monarchii pierwszych Piastów, za czym przemawiają dane archeologiczne.

W XVI w. owe wsie pozostawały w rękach zamożnej szlachty gospodarującej 
w swoich folwarkach, jednak wielkości tego areału nie znamy. Według rejestrów 
poborowych Suserz miał 5–6 włók osiadłych; Modła (dziś Helenów) 3–6 włók 
kmiecych w dwu działach; Słup 4–9,5 włók osiadłych w trzech działach, m.in. 
w rękach Molskich (tj. Modlskich) i Słupskich, wreszcie Popiardowo – 2 włóki 
kmiece3. Razem było to 14–23,5 włók kmiecych. Molscy i Słupscy odnotowani 
w rejestrach rekognicji szlachty ziemi gostynińskiej z lat 1563–1565 pieczętowali 
się charakterystyczną łękawicą srebrną Awdańców4. Według danych XIX w. dobra 
te obejmowały razem ok. 120 włók obszaru5, była to zatem włość znaczna, przed 
XIX w. po części lesista6.

W późnym średniowieczu Suserz był ośrodkiem parafi i. Kościół jest znany 
od 1441 r., a parafi a obejmowała także dobra Prawdziców ze Szczawina7. W XVI w. 
w skład parafi i wchodziło 10 osad8. Większość z nich istniała już w XIV w., 
są one lepiej udokumentowane i starsze niż osady sąsiedniej parafi i Trębki, zało-
żonej w 1303 r., co przemawia za sądem, że kościół powstał tu wcześniej. Józef 
Nowacki datuje jego początki już na XIII w., co tym razem wydaje się trafne. Od-
powiada temu także tytuł kościoła: Wniebowzięcie NMP, czyli stare wezwanie 
maryjne9.

Suserz pojawia się w źródłach pisanych w czwartej ćwierci XIV w. Pisał 
się z niego Dobiesław skarbnik gostyniński w latach 1382–1399, występujący 
w księgach ziemskich łęczyckich, a także na Kujawach10. Dobiesław prawdopo-
dobnie wcześniej pozostawał w służbie księcia Siemowita III Trojdenowica. 
 Wydaje się, że odchodząc z tej służby książęcej znalazł się w gronie kandy -
datów do urzędu ziemskiego, a następnie otrzymał ten urząd. Po raz pierwszy 
jako skarbnik pojawia się 8 III 1382 r. na przywileju Siemowita IV dla miasta 

MRPS IV, nr 1041, 2724; SGKP XI, s. 600. Na fi zjografi ę terenu wskazuje czytelnie nazwa 
Białe Błoto (Byaleblotho), dział w dobrach suserskich; w 1454 r. kupił go Michał ze Słupa 
(MK 335, k. 122).

3 ŹD XVI, s. 196; kartoteka atlasowa XVI w. (osady ziemi gostynińskiej) w Pracowni 
Atlasu IH PAN. Popiardowo zostało jedynie w przybliżeniu zlokalizowane w późniejszym Po-
trzaskowie, znanym od XVII w. Zob. AHP, Mazowsze, mapa i komentarz, s. 206.

4 ASK I, nr 22, k. 201–201v; 343–343v; 409–409v.
5 SGKP VI, s. 570; X, s. 849; XI, s. 600.
6 Dawny zasięg lasu pokazuje pruskie zdjęcie terenowe z lat 1793–1796. Zasięg lasu na 

Mapie Kwatermistrzostwa jest już mniejszy, stąd i zasięg lasu zrekonstruowany na mapie Ma-
zowsza XVI w. wg Mapy Kwatermistrzostwa jest mniejszy. Zob. AHP, Mazowsze, mapa.

7 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
8 AHP, Mazowsze, mapa.
9 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
10 Pacuski, Spis; Supruniuk, Otoczenie, nr 43.
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Gostynina11. Dobiesław wraz z braćmi, niewymienionymi imiennie, w latach 
1387–1388 procesował się o Konary w ziemi łęczyckiej z Włodzimierzem ze Sła-
woszewa, który uzyskał ostatecznie czwartą część tej wsi12.

Oprócz Dobiesława w źródłach występują inni posiadacze Suserza, prawdo-
podobnie jego bracia. Znany imiennie Wojciech był ojcem Jana i Mścisława, któ-
rzy w 1411 r. podjęli razem studia na uniwersytecie w Krakowie13. Wojciech oże-
nił się tedy ok. 1390 r. albo jeszcze wcześniej. Tenże Wojciech pisał się w 1406 r. 
z Popiardowa (obok Suserza), wystąpił wśród innych Awdańców w wywodzie Jana 
Piwka z Kozanek14. Trzeba go identyfi kować z Wojciechem Szczedrzykiem 
(zob. niżej).

Suserz był ośrodkiem ich dóbr, ukształtowanym już wcześniej, na co wska-
zuje fundacja kościoła parafi alnego. Kościół mógł tu powstać wcześniej niż for-
malna erekcja parafi i przez biskupa diecezjalnego, która być może nastąpiła 
w dobie erekcji sąsiedniej parafi i Trębki, erygowanej przez biskupa poznańskiego 
w 1303 r. Obie parafi e w XVI w. były podobnej wielkości15. Fundację kościoła 
można przypisać poprzednim pokoleniom Awdańców. Parafi a suserska została bez 
wątpienia wydzielona ze starszej parafi i w książęcym Gąbinie, z którą graniczyła 
na długim odcinku16.

Z Suserza piszą się następnie kolejni Awdańcy. W 1412 r. przeciwko Stani-
sławowi, Duszocie i Janowi z Suserza wystąpił Szczedrzyk z Wałów o 2 włóki zie-
mi17. Pakosław z Suserza 9 VI 1415 r. sprzedał swój dział w Wałach w ziemi łę-
czyckiej Szczedrzykowi i Dobkowi z Wałów za 200 grzywien groszy szerokich, 
zatem ten dział musiał być dość znaczny18. Dział ten można szacować na 10 włók 
uprawnych, licząc po 20 grzywien za włókę uprawną. Tenże Szczedrzyk powinien 
posiadać dobra także w ziemi gostynińskiej i uzyskać dobre przygotowanie praw-
ne, został bowiem podsędkiem gostynińskim. Wystąpił jako Wojciech podsędek 
herbu Awdaniec 26 V 1416 r., jednak bez określenia terytorialnego sprawowane-
go urzędu19. Jest znany dowodnie jako Szczedrzyk podsędek gostyniński 14 XI 
1419 r.20 Dzięki informacji o sprawowanym urzędzie można go identyfi kować 
z poprzednio wymienionym Wojciechem z Suserza i Popiardowa. Szczedrzyk prze-
prowadził w 1420 r. podział dóbr z synem Dawidem, przekazując mu dwa  działy 

11 BKórnicka, rkps 194, k. 19v.
12 Łęcz I, nr 407, 644. O tym Nowak, Własność ziemska, s. 293.
13 Album studiosorum, t. I, s. 29; MUK 11/040 i 041, II, s. 478.
14 S. Kozierowski, Nieznane zapiski heraldyczne, RTHerald. 6, 1923, nr 4.
15 AHP, Mazowsze, mapa.
16 Tamże; zrekonstruowane granice parafi i, tj. dóbr wchodzących w jej skład.
17 ŁęczZ 5, k.210.
18 ŁęczZ 6, k. 9.
19 Semkowicz, Wywody, nr 34.
20 ŁęczZ 6, k. 443.
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w Wałach. Zatrzymał wówczas połowę wsi Zdrowy w ziemi wieluńskiej21. Wska-
zuje to, że Szczedrzyk był żonaty dwukrotnie, już rozliczony z dziećmi z pierw-
szego małżeństwa, które nie zostały odnotowane, a Dawid był jego synem z dru-
giego małżeństwa. Wojciech Szczedrzyk zmarł zapewne przed 30 XI 1424 r., kiedy 
pojawia się już nowy podsędek gostyniński Piotr22.

W księgach łęczyckich odnajdujemy w 1428 r. Jana z Suserza (może iden-
tycznego z Janem z Suserza 1412 r.), który wraz z Janem z Kutna poręczył za Jana 
z Żychlina23. Tenże Jan, nazwany Suserski (Sussarski) występuje jeszcze w Łęczycy 
w 1434 r. obok Jana zwanego Kozieł z Modły24, jest znany do 1452 r. 

Jednocześnie pojawia się Michał zwany Duszota, znany od 1412 r., prawdo-
podobnie brat Jana Suserskiego. 28 II 1460 r. w Gostyninie, pisząc się z Suserza, 
Michał zapisał córce Elżbiecie, żonie Piotra z Kijaszkowa w ziemi dobrzyńskiej 
z rodu Doliwów 200 kóp na swoich działach w Suserzu. Dał na to konsens brat 
stryjeczny Michała Tomasz, pleban w Trębkach, odstępując od prawa retraktu25. 
Michał miał żonę Świętochnę. Zeznał jednocześnie, że Techman przyjął 100 kóp 
groszy posagu za swoją żonę Świętkę26. Dane te pokazują, że Michał i jego krew-
ni powinni należeć do rycerstwa średniozamożnego. Na nich urywają się wiado-
mości o Awdańcach z Suserza, dobra te mogły przejść po kądzieli w posiadanie 
Prawdziców ze Szczawina.

W tym kompleksie majątkowym z sąsiedniej Modły piszą się w 1405 r. bra-
cia Dobiesław i Pakosz. Sprzedali oni wówczas za 20 grzywien groszy szerokich 
2 włóki w Konarach w ziemi łęczyckiej Andrzejowi, bez wątpliwości ich  bratu27.

Tenże Andrzej zwany Kozieł, łowczy gostyniński, jest znany w latach 1411–
–141928. Prawdopodobnie zajmował się organizowaniem polowań książęcych na 
obszarze niedalekiej Puszczy Gostynińskiej, która znajdowała się w zakresie tery-
torialnym jego urzędu. Jego przydomek wydaje się wskazywać na żywotną pasję 
myśliwską. Mógł być początkowo dworzaninem książęcym, specjalizującym się 
w łowiectwie. 

Andrzej Kozieł w 1412 r. zastawił 3 włóki uprawne w Konarach w ziemi łę-
czyckiej za 50 grzywien (20 grzywien w groszach praskich, reszta w monecie bie-
żącej) Stanisławowi z Żakowic29; sprzedał je w 1417 r. za 67 grzywien, w tym 

21 ŁęczZ 6, k. 507. O tym Nowak, Własność ziemska, s. 99, 100.
22 Pacuski, Spis; KL, nr 161, z błędem w dacie rocznej.
23 ŁęczZ 2, k. 149v.
24 ŁęczZ 10, k. 336.
25 ŁęczZ 2, k. 125 (1436); MK 335, k. 172 (1460).
26 MK 335, k. 172. O tym zob. Dołęgowie z Sierakowa.
27 ŁęczZ 4, k. 483v. O tym Nowak, Własność ziemska, s. 294, przyp. 61.
28 Pacuski, Spis.
29 ŁęczZ 5, k. 198 (20 grzywien w groszach praskich, reszta – pospolitych).
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20 grzywien w groszach szerokich30. Wystąpił w 1416 r. w Łęczycy dowodnie jako 
przedstawiciel rodu Awdańców31. 14 XI 1419 r. pozostawał w sporze ze Szczed-
rzykiem podsędkiem gostynińskim o granice dóbr Świnary, zapewne z Wałami32. 
Jest prawdopodobne, że Andrzej Kozieł jako urzędnik książęcy był synem skarb-
nika Dobiesława z Suserza, czyli do potomstwa skarbnika należy też zaliczyć braci 
Dobiesława i Pakosza. Ich stan posiadania pokazuje w przybliżeniu majątek odzie-
dziczony po ojcu. 3 włóki w Konarach to powinien być dział ojcowski, stanowią-
cy w świetle danych XIX w. czwartą część tej osady, obejmującej 12 włók33.

Z Modły pisze się później Jan Kozieł, który powinien być synem łowczego 
Andrzeja. Jan Kozieł w 1436 r. zamienił swój dział w Modle na dział w Wałach 
w ziemi łęczyckiej, ale sprzedał go od razu za 120 grzywien Dawidowi z Wałów, 
czyli synowi Szczedrzyka34. Jan Kozieł może być identyczny z Janem z Modły, 
który w 1442 r. sprzedał wójtostwo w Pieryszewie, wsi kapituły płockiej w ziemi 
gostynińskiej za 64 grzywny w półgroszach mieszkańcowi Pieryszewa, pochodze-
nia nieszlacheckiego35. Tenże Kozieł z Modły w 1451 r. odstąpił dział w Modle 
odziedziczony po swoim stryju Pakoszu Wojciechowi ze Słupa w zamian za włókę 
w Wojciechowicach w ziemi łęczyckiej (par. Łąkoszyn) i 200 grzywien w półgro-
szach36. Informacja ta potwierdza zrekonstruowane wcześniej powiązania  rodzinne.

Po zgonie łowczego Andrzeja zwanego Kozieł i podsędka Wojciecha Szczed-
rzyka wśród Awdańców z Suserza, Modły i Słupa nie spotykamy już urzędników 
ziemskich, co wskazuje na obniżanie się ich pozycji w składzie ówczesnej elity po-
litycznej i majątkowej ziemi gostynińskiej. Tracili zapewne dotychczasowe kon-
takty i wpływy, nie pozyskali nowych dóbr. Wskutek rozrodzenia, przekazywania 
dóbr córkom kurczyły się ich podstawy majątkowe, co ograniczało aktywność po-
lityczną. Czołowy ośrodek Suserz przeszedł w posiadanie Prawdziców ze Szczawi-
na. Wiemy o tym z zapisu w Metryce Koronnej. Mianowicie w 1498 r. została 
zarządzona konfi skata dóbr wskutek niestawiennictwa na wyprawę wojenną Mar-
cina Szczawińskiego z Suserza37.

Marcin nie utracił jednak dóbr, nadal pisał się z Suserza, który został jego 
podstawową rezydencją. 30 IV 1511 r. otrzymał nominację na urząd łowczego 
gostynińskiego dzięki wstawiennictwu podkanclerzego Krzysztofa Szydłowieckie-
go, starosty gostynińskiego38. W 1518 r. uzyskał od króla Zygmunta prawo do 

30 ŁęczZ 6, k. 205. O tym Nowak, Własność ziemska, s. 293, 294.
31 Semkowicz, Wywody, nr 34.
32 ŁęczZ 6, k. 443. 
33 SGKP IV, s. 319 (par. Łęki).
34 ŁęczZ 2, k. 126v.
35 ADP, perg. 253.
36 MK 335, k. 49. 
37 MRPS II, nr 1296.
38 MRPS IV, nr 10055.
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poboru myta od wozów kupieckich za przejazd groblą w Popiardowie39. Zmarł 
prawdopodobnie przed 14 XI 1519 r., kiedy pojawia się następny łowczy gosty-
niński, Szymon z Ciechomic40. 

Córka Marcina Szczawińskiego, Jadwiga, została żoną Piotra Lutomirskiego, 
podkomorzego sieradzkiego. 2 VI 1513 r. tenże Piotr zapisał jej 800 fl orenów po-
sagu i wiana na połowie swoich dóbr41.

Synem Marcina był Kasper, dowodnie syn Marcina z Suserza, który w 1512 r. 
podjął studia w Krakowie42. Tenże Kasper Szczawiński z Suserza został odnoto-
wany w 1524 r. jako brat stryjeczny Piotra Szczawińskiego43. Kasper został cho-
rążym gostynińskim, z tym urzędem występuje w latach 1531–153244. Jego córką 
powinna być Ewa Szczawińska z Wielkiego Szczawina i Suserza, która wniosła swe 
dobra mężowi, Krzysztofowi Lasockiemu z rodu Dołęgów, synowi Stanisława 
z Brzezin podkomorzego poznańskiego45. Tenże Lasocki w dobie reformacji za-
garnął uposażenie kościoła, zniszczył jego wyposażenie i dokumenty, przekazał go 
ok. 1545 r. protestantom. Parafi a katolicka została przywrócona dopiero na prze-
łomie XVI i XVII w.46 Krzysztof Lasocki pod koniec życia został starostą gosty-
nińskim, jest znany w latach 1569–157647.

Wiemy jeszcze, że z Popiardowa w 1511 r. pisał się Jan zwany Zaleski, świa-
dek naganionego w szlachectwie Jakuba z Ostoi w ziemi łęczyckiej48. W 1516 r. 
Popiardowo należało do tegoż Jana Zaleskiego, panny Barbary i nieznanych bliżej 
współposiadaczy49. W 1531 r. Barbara z Popiardowa była córką zmarłej Doroty 
z Popiardowa i jednocześnie wdową po Feliksie z Podczach w ziemi gostynińskiej; 
odebrała 70 grzywien wiana po swej ciotce Helenie z Popiardowa, wdowie po 
Świętosławie50. Oświetla to wcześniejsze stosunki rodzinne, pokazując dziedzi-
czenie po kądzieli.

Można się zastanawiać, kiedy ten kompleks dóbr trafi ł w posiadanie Awdań-
ców. Jest prawdopodobne, że stało się to przed XIV w., być może już w dobie 
najstarszych nadań możnowładczych na tym obszarze. Ograniczając się do doku-
mentacji źródłowej XIV w., z tym kompleksem dóbr można łączyć Dobiesława, 

39 MRPS IV, nr 2724.
40 ADP, Ep. 2, 489.
41 MRPS IV, nr 2091.
42 Album studiosorum, II, s. 134.
43 ŁęczG 14, k. 269.
44 ŁęczG 17, k. 195; PłocG 1, k. 222.
45 Boniecki, Herbarz, XIII, s. 393.
46 Nowacki, Dzieje, II, s. 509; Boniecki, Herbarz, XIII, s. 393.
47 Boniecki, Herbarz, XIII, s. 393; I. Kaniewska, Krzysztof Lasocki, w: PSB XVI, s. 540, 541.
48 ŁęczG 11, k. 368.
49 ŁęczZ 16, k. 169v.
50 OrłowskaZ 6, k. 596v, 597.
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pierwszego znanego chorążego gostynińskiego, poświadczonego w Płocku 16 X 
1350 r. na dokumencie księcia Bolesława III51. Należał on do współpracowników 
tegoż Bolesława Wańkowica, został odnotowany na trzecim miejscu listy świad-
ków, był tedy jednym z ważniejszych dygnitarzy księstwa płockiego. Powinien być 
od dłuższego czasu współpracownikiem księcia płockiego i posiadać dobra na ob-
szarze jego władztwa, a te warunki spełnia kompleks dóbr z ośrodkiem w Suserzu. 
Mógł także posiadać dobra w sąsiedniej ziemi łęczyckiej, tj. Konary i Wały, które 
pozostają później w posiadaniu tej linii Awdańców. 

Imię Dobiesław występuje później czytelnie w tej linii Awdańców. Nosił 
je skarbnik gostyniński znany w latach 1382–1399, a także jego przypuszczalny 
syn, brat Pakosza (Pakosława). Jest to wskazówka istotna, świadcząca o tradycji 
rodzinnej.

Dobiesław chorąży gostyniński powinien być ojcem Dobiesława skarbnika 
i jego braci, urodzonych prawdopodobnie w drugiej ćwierci XIV w. Chorąży mógł 
urodzić się na przełomie XIII i XIV w. albo nieco wcześniej. Jest prawdopodob-
ne, że był wyłącznym posiadaczem owych dóbr, należał zatem wówczas do moż-
nowładztwa mazowieckiego. Jego przodkowie powinni być fundatorami kościoła 
w Suserzu. Owa linia Awdańców może mieć powiązania z Awdańcami z włości 
Kozietuły na Mazowszu czerskim.

Przodkiem Dobiesława i posiadaczem Suserza powinien być Krzywosąd, wo-
jewoda Bolesława II płockiego znany jedynie z dokumentu tegoż księcia dla bi-
skupstwa płockiego wystawionego w Płocku 6 VIII 1299 r., dotyczącego dóbr 
w rejonie Płocka52. Był on następcą wojewody Gedki, działającego do sierpnia 
1298 r.53, przeto objął swój urząd niewiele wcześniej. Sprawował go niezbyt długo, 
bowiem już w 1303 r. występuje jego następca, wojewoda płocki Ziemak z rodu 
Junoszów, który mógł pełnić ten urząd już w 1301 r.54 Skłania to do sądu, że 
Krzywosąd był niewiele młodszy od Gedki i uzyskał ten urząd w ostatnich latach 
życia, jako długoletni współpracownik księcia, zarazem doświadczony członek rady 
książęcej, w której jego głos powinien się liczyć. Mógł on sprawować wcześniej 
urząd kasztelana gostynińskiego; obsady tego urzędu wówczas nie znamy. Wiemy, 
że Gedko jest znany źródłowo od 1256 r., zatem uczestniczył w aparacie władzy 
książęcego Mazowsza, sprawując kolejne urzędy, przez 42 lata. W 1256 r. był wy-
bijającym się w otoczeniu książęcym młodym dworzaninem Siemowita I55, 

51 NKMaz II, nr 307.
52 NKMaz II, nr 105.
53 NKMaz I, nr 103.
54 NKMaz II, nr 110 (falsyfi kat oparty na danych autentycznych), 116 (28 IX 1303 r. 

w Jazdowie).
55 NKMaz II, nr 24 (Gedko, syn Olta, na ostatnim miejscu listy świadków, jedyny bez 

urzędu).
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w 1276 r. pełnił urząd sędziego w okresie współrządów dorastającego Bolesława 
i jego matki Perejasławy56, a w latach 1283–1298 był wojewodą i fi larem rządów 
młodego księcia Bolesława II57. Pozwala to ocenić, że Gedko odszedł z urzędu 
wojewody w wieku ok. 70 lat; albo zmarł, albo zrezygnował z urzędu z racji zdro-
wotnych, co też może wchodzić w rachubę. Jeśli Krzywosąd był w podobnym 
wieku, to urodził się w latach trzydziestych XIII w. Jego ojcem w tym stanie rze-
czy powinien być Krzywosąd, łowczy Bolesława Konradowica w latach 1239–
–1242, potem cześnik nadworny znany w 1246 r., czyli wybitny Awdaniec w kręgu 
najbliższych współpracowników tego księcia58. Dobiesław chorąży gostyniński 
znany w 1350 r. może być albo synem, albo wnukiem wojewody Krzywosąda, 
urodzonym pod koniec jego życia.

Dodajmy jeszcze, że według danych XIX w. w Konarach było tylko 12 włók, 
a w Wałach – 18 włók obszaru, zatem łącznie było tu jedynie 30 włók59. W świe-
tle danych XV w. obszar obu osad mógł być nieco większy. Nie zmienia to jednak 
oceny, że dobra Awdańców w ziemi łęczyckiej nad rzeczką Ochnią wyraźnie ustę-
powały wielkością dobrom w ziemi gostynińskiej. Wyszli stąd Konarscy i Wałow-
scy herbu Awdaniec.

Zob. też Awdańcy ze Słupa i Modły.

Awdańcy ze Słupa i Modły

Ta linia Awdańców oddzielała się prawdopodobnie stopniowo od Awdańców 
z Suserza, pozostała też w ziemi gostynińskiej dłużej. Słup i Modła już na przeło-
mie XIV i XV w. stały się ośrodkami dóbr i siedzibami owych Awdańców, posia-
daczy działów wraz z kmieciami w kilku osadach w ziemiach gostynińskiej i łę-
czyckiej. W 1398 r. w księdze ziemskiej łęczyckiej wystąpił Dziersław Słupski 
przeciw Włodzimierzowi, prawdopodobnie ze Sławoszewa. Idzie tu zapewne 
o Słup w ziemi gostynińskiej, bowiem w ziemi łęczyckiej osady o takiej nazwie 
brak60. Może tenże Dziersław ze Słupa w 1426 r. odłożył termin sprawy sądowej 
z powodu choroby61. 

W 1402 r. w księdze powiatu orłowskiego jest znana Bogusława z synem 
Janem ze Słupa62. Dobek ze Słupa pojawia się jako świadek w Łęczycy w 1411 r.63 

56 NKMaz II, nr 56 (drugie miejsce listy świadków, po cześniku Grocie, a przed Mikoła-
jem, kasztelanem z Białej).

57 NKMaz II, nr 70, 57 (falsyfi kat oparty na danych autentycznych, ok. 1298 r.), 103.
58 Zob. NKMaz II, nr 343, tamże przypis.
59 SGKP IV, s. 319; XII, s. 932.
60 Łęcz. II, nr 5787.
61 OrłowskaZ 2a, k. 242.
62 Łęcz. II, nr 849.
63 ŁęczZ 5, k. 133v.

http://rcin.org.pl



32 Część I

W 1425 r. w sprawie o granice Pieryszewa z Dobrowem i Rakowem wystąpił obok 
Duszoty i Jana z Suserza tenże Dobiesław Słupski64. Tenże Dobiesław z bratem 
Pakoszem pisali się w 1405 r. z Modły, sprzedali 2 włóki w Konarach w ziemi łę-
czyckiej Andrzejowi z Modły, zwanemu Kozieł, bez wątpliwości ich bratu65. 
Można w nich widzieć synów Dobiesława z Suserza, skarbnika gostynińskiego po-
świadczonego w latach 1382–1399, który powinien pozostawić swój majątek 
 potomkom.

W 1445 r. pleban w Suserzu toczył proces z Michałem Słupskim o dziesię-
cinę kmiecą z Modły przed sądem biskupa poznańskiego66. Idzie tu o wcześniej 
znanego Michała Duszotę z Suserza, który miał w tym czasie rezydencję w Słupie. 
Tenże Michał ze Słupa kupił 17 IX 1454 r. dział w Suserzu zwany Białe Błoto za 
40 grzywien od Andrzeja z tegoż Białego Błota67. Oprócz niego w Słupie jest 
znany jeszcze Wojciech. 23 XII 1451 r. w Bełzie Wojciech ze Słupa dokonał za-
miany, a faktycznie kupił dział dóbr w Modle od Kozieła z Modły po jego stryju 
Pakoszu; dał mu w zamian jedną włókę w Wojciechowicach w ziemi łęczyckiej 
(parafi a Łąkoszyn) oraz 200 grzywien w półgroszach68. W 1452 r. Wojciech Słup-
ski toczył sprawę o Modłę z Janem z Suserza i Michałem ze Słupa69. Wojciech 
mógł być synem i spadkobiercą Dobiesława Słupskiego, ewentualnie Dziersława 
Słupskiego. Ponadto w 1440 r. wystąpił Jan Słupski z Wałów70, może identyczny 
z Janem z Suserza; miał on zatem dobra i w ziemi gostynińskiej, i w ziemi  łęczyckiej.

Później, po inkorporacji ziemi gostynińskiej w 1462 r. do Korony zachowa-
ło się dużo mniej danych źródłowych. W 1470 r. został zanotowany Wojciech ze 
Słupa (de Slupy), zapewne identyczny z poprzednim Wojciechem Słupskim71. Jego 
synem powinien być Jan ze Słupa i Modły, o którym niżej. Jego krewnym powi-
nien być też Adam de Slupy w ziemi gostynińskiej, znany w 1514 r. Jego żoną 
została Jadwiga z ziemi łęczyckiej, ciotka Mikołaja syna Mikołaja Wżarowskiego 
z Łaźnina, który wypłacił Adamowi 6 grzywien72. Idzie zatem o mały dział drob-
norycerski w Słupie.

W 1490 r. żoną Jana ze Słupa była Jadwiga z Kał w ziemi łęczyckiej (parafi a 
Grochowo), która wraz z synem Andrzejem oraz swoimi braćmi zamieniła swoje 
dobra tamże z Maciejem z Żelaznej73. W 1504 r. został odnotowany w księdze 

64 ŁęczZ 8, k. 14v.
65 ŁęczZ 4, k. 483v. O tym Nowak, Własność ziemska, s. 294, przyp. 61.
66 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
67 MK 335, k. 122.
68 MK 339, k. 49.
69 MK 337, k. 98, 100.
70 ŁęczZ 2, k. 171v.
71 ŁęczZ 2, k. 407.
72 OrłowskaZ 5, k. 59v.
73 ŁęczG 7, k. 886.
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ziemskiej łęczyckiej Jan ze Słupa i Modły, zatem miał działy z dworami w obu 
osadach. Może on być synem poprzednio wymienionego Jana, męża Jadwigi. 
W 1507 r. Jan z Modły był jednym ze świadków Andrzeja Piwo, oskarżonego 
o rabunek w Rogienicach w ziemi płockiej, przed sądem królewskim74. 

Wiemy jeszcze, że 10 III 1510 r. został ustanowiony zakład 200 kóp groszy 
między Janem Słupskim z Modły a Marcinem Szczawińskim (z Suserza); zakład 
ten określa ówczesną wartość dóbr słabszej strony, tj. Jana Słupskiego, którego 
trzeba zaliczyć do zamożnego rycerstwa75. Tenże Jan Słupski w 1515 r. rozgrani-
czał swą wieś Modła od własności szlachty z Rakowa w ziemi łęczyckiej76. Tenże 
Jan Słupski ożenił się z Elżbietą z Radogoszczy i Bedlna, jedną z 4 sióstr dziedzi-
czących znaczne dobra w ziemi łęczyckiej. Były to córki Jana z Bedlna z rodu Ro-
liczów i Doroty z Radogoszczy z rodu Jelitczyków77. Elżbieta była siostrą Mał-
gorzaty, żony Piotra z Lutomierska podkomorzego sieradzkiego, Jadwigi, wdowy 
po Mikołaju z Wysokiej Wielkiej (ziemia łęczycka, par. Nowe) i Anny żony Jana 
Aramowica z Powodowa78. Małżeństwo Jana z Elżbietą jest poświadczone od 
1522 r., ale mogło być zawarte wcześniej79. W podziale dóbr Bedlno, Zbiewiec 
i Kamieniec w 1525 r. Elżbieta otrzymała tamże należny dział; dziedziczyli go 
później jej synowie80. Elżbieta, żona Jana Słupskiego z Modły, występuje jeszcze 
w 1529 r. i 1531 r.81

Dowodnie synami Elżbiety Słupskiej byli Michał, Stanisław, Andrzej i Marek, 
którzy procesowali się z Gawłem Zaleskim z Zalesia w ziemi łęczyckiej; informa-
cja pozbawiona daty może pochodzić z lat trzydziestych XVI w.82 Marek 
w 1537 r. został studentem uniwersytetu w Krakowie, wpisano go dowodnie jako 
syna Jana z Modły83. Andrzej w 1551 r. został określony jako Andrzej Słupski 
z Kałek i Radogoszczy, w sporze z Piotrem Lutomirskim84. Należy zatem przyjąć, 
że od Jana Słupskiego i Elżbiety wywodzą się późniejsi Molscy i Słupscy w ziemi 
gostynińskiej, znani w XVI w. W latach 1563–1565 składali tu swe zeznanie po-
datkowe i pieczętowali się charakterystycznym herbem Awdańców Stanisław Słup-
ski i Andrzej Molski85. Trzeba ich identyfi kować z wymienionymi synami  Elżbiety 

74 SPPP VI, nr 9. Andrzej Piwo należał do Prawdziców z Koszelewa. Zob. dalej.
75 MRPS IV, nr 9440.
76 OrłowskaZ 5, k. 124.
77 A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifi ci et generosi, Łódź 1998, s. 240.
78 ŁęczZ 16, k. 490.
79 ŁęczZ 16, k. 490.
80 ŁęczZ 16, k. 618–621v.
81 ŁęczG 16A, k. 434; OrłowskaZ 6, k. 639v.
82 ŁęczZ 13, k. 442 (zapis późniejszy wprowadzony do księgi z aktami z 1522 r.).
83 Album studiosorum, II, s. 284.
84 ŁęczZ 18A, k. 211v (późniejsza składka w aktach z 1533 r.).
85 ASK I, nr 22, k. 201, 201v, 343, 343v, 409, 409v.
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Słupskiej, przy czym Andrzej bywał też określany jako Słupski, czyli nazwisko 
Molski (od Modły) dopiero ustalało się. 

Ponadto Wiktor Wittyg odnalazł Mikołaja Słupskiego herbu Abdank, 
w 1563 r. urzędnika biskupa poznańskiego, jednak wywodzi go ze Słupi w Wielko-
polsce koło Kościana86. Dodajmy, że w 1526 r. jednym z czołowych towarzyszy 
Wojciecha Grabskiego, rotmistrza zaciężnych z województwa rawskiego był 
 Wojciech Molski. Należał on do osób oskarżanych o zabójstwo Franciszka Zem-
bockiego, prepozyta szpitala sierpeckiego, plebana w Luszynie w ziemi gostyniń-
skiej87. Jest możliwe, że Wojciech Molski wywodził się z ziemi gostynińskiej, tak 
jak i Wojciech Grabski. 

Awdańcy ze Słupa i Modły, tu zestawieni, należeli do rycerstwa średnio-
zamożnego, niepełniącego urzędów. Byli oni uboższymi krewnymi i potomkami 
Awdańców z Suserza i Modły, w tym urzędników ziemskich znanych z XIV 
i pierwszej ćwierci XV w. Ich pełniejsza identyfi kacja z Awdańcami z Suserza 
i Modły wymagałaby dalszych badań.

Beliny

Beliny i Prawdzice z Brzozowa

W XVI w. Brzozów był jedną z największych wsi parafi alnych ziemi gosty-
nińskiej; miał w 1530 r. aż 33 włóki kmiece, potem ok. 30 włók osiadłych 
w 4 działach i zapewne kilka folwarków szlacheckich, a ponadto 3 włóki ziemi 
w uposażeniu plebańskim88. Dla XIX w. brak danych o wielkości areału i całego 
obszaru Brzozowa, wieś należała jednak do większych osad tej części Mazowsza89. 
Na podstawie obrazu kartografi cznego, a także danych o wartości tych dóbr w po-
łowie XV w. skłaniam się do przybliżonej oceny, że było tu ok. 100 włók obszaru 
wraz z przyległymi lasami90.

Dobra te musiały być zagospodarowane nie później niż w XIV w. Brzozowo 
jest znane już w 1363 r., w dokumencie lokacji arcybiskupiej wsi Granica  (Wejsce) 

86 Wittyg, Nieznana szlachta, s. 297.
87 MRPS IV, nr 14548. Testament Franciszka Zembockiego został zatwierdzony 11 XII 

1525 r. O tym T. Żebrowski, Sierpc w średniowieczu i XVI wieku, w: Dzieje Sierpca i ziemi sier-
peckiej [!], red. M. Chudzyński, Sierpc 2003, s. 134.

88 ASK I, nr 22, k. 21; ŹD XVI, s. 201, 202; kartoteka atlasowa XVI w.; Nowacki, 
Dzieje, II, s. 511.

89 Według danych z tabeli 1827 r., pokazującej stan o kilka lat wcześniejszy, Brzozów 
miał 35 domów i 320 mieszkańców; zob. SGKP I, s. 424.

90 AHP, Mazowsze, mapa oraz pruskie zdjęcie terenowe Gilly-Crona z lat 1793–1796. 
Zob. też niżej.
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w dobrach łowickich na obszarze lasu, graniczącego m.in. z wymienionymi do-
brami Niedzieliszyno, Brzozowo i Wisowo91. Brzozowo już w czwartej ćwierci 
XIV w. było ośrodkiem parafi i, przechodził też zapewne już wówczas tędy gości-
niec z Sochaczewa do Gąbina, nowy wariant starej drogi łączącej te ośrodki92. 
Można mówić o włości możnowładczej, początkowo większej niż znana w źró-
dłach XVI w., a także o wczesnej rezydencji możnowładczej w powiązaniu z fun-
dacją kościoła.

W 1395 r. Piechna posiadaczka Brzozowa (heres de Brzozowo) wykupiła trze-
cią część sołectwa tamże od Bogusława sołtysa za 2 grzywny w półgroszach kra-
kowskich93. Piechna jest skądinąd nieznana, mogła być spadkobierczynią albo 
wdową po wcześniejszym posiadaczu wsi. Istnienie sołectwa jest świadectwem 
wcześniejszej lokacji wsi na prawie niemieckim, być może w trzeciej ćwierci XIV w. 
Była to jedna z najwcześniej poświadczonych lokacji w dobrach możnowładczych 
i zamożnego rycerstwa w ziemi gostynińskiej.

Kościół w Brzozowie istniał już w czasach rządów Mikołaja z Kórnika bisku-
pa poznańskiego (1375–1382). Wiemy, że w 1378 r. tenże biskup wystawił do-
kument na jakieś części uposażenia owego kościoła w ziemi; przechowała się je-
dynie wzmianka o nim94. Józef Nowacki datuje początki parafi i na XIII w., co 
jest zbyt wczesne; trafnie jednak wskazuje, że została ona wyłączona ze starszej 
parafi i w Iłowie95. Fundacja kościoła pod wezwaniem św. św. Andrzeja i  Leonarda 
nastąpiła prawdopodobnie w XIV w., przed 1378 r. Komu można ją przypisać?

J. Nowacki uznał Brzozów za gniazdo Brzozowskich herbu Belina, co doty-
czy jednak w XVI w. drobnej szlachty mającej działy cząstkowe i zagrodowe 
w Brzozowcu i w innych wioskach wokół Brzozowa. Według ustaleń Nowackiego 
prawo patronatu należało tu do Brzozowskich oraz do Wojciecha Kozłowskiego 
wykonującego je w latach 1533–153596. Brzozowscy mogli dziedziczyć stare 
uprawnienia kolatorów. Wojciech Kozłowski należał do Wężyków z Kozłowa Szla-
checkiego, reprezentował fortunę możnowładczą97.

91 NKMaz III, nr 61. Dokument opublikowany wadliwie, część nazw została zniekształ-
cona. Bardziej poprawny przekaz zob. Ulanowski, Visitationes bonorum, s. 32. O tym K. Pacuski, 
Uzupełnienia i sprostowania do Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, część III: dokumenty 
z lat 1356–1381, „Studia Źródłoznawcze” 40, 2002, nr 61. Wisowo trzeba identyfi kować z wsią 
Wisowa, znaną dopiero w XIX w.; miała ok. 6 włók gruntu (SGKP XIII, s. 617). Była to praw-
dopodobnie część sąsiednich dóbr Kosaciec (dziś Koszajec), znanych w XVI w., należących wów-
czas do Brzozowskich.

92 Gościniec został zrekonstruowany dla XVI w.; zob. AHP, Mazowsze, mapa.
93 ADP, perg. 113 (28 IV 1395 r.).
94 Knapiński, Notaty; Rocznik archidiecezji warszawskiej 1958 r., oprac. ks. W. Malej, 

Warszawa 1958, s. 433; Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
95 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
96 Tamże.
97 Zob. Wężyki z Kozłowa.
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W 1424 r. z Brzozowa pisał się rzekomo Michał, prepozyt kolegiaty św. Mi-
chała w Płocku, kanclerz ziemski gostyniński, bliski współpracownik księcia Sie-
mowita IV i jego synów. Wystąpił on z tym określeniem na dokumencie Siemo-
wita IV dla arcybiskupa gnieźnieńskiego wystawionym w Sochaczewie, 29 VIII 
1424 r.98 Zapis ten jest jednak pomyłkowy, oparty na mylnym odczycie doku-
mentu znanego z kopii; według innego odczytu idzie o Boryszewo w ziemi so-
chaczewskiej99. Michał istotnie wywodził się z tegoż Boryszewa, na co wskazują 
zapisy źródłowe od 1416 r.100 Był bratem Jaśka z Głożka (Głużka) na Zawkrzu, 
wojskiego płońskiego poświadczonego w latach 1434–1437101. Boryszewscy na-
leżeli w XVI w. po części do Prawdziców, może zatem i Michał reprezentował tra-
dycje Prawdziców, ale nie jest to pewne. Michał zmarł dopiero 24 I 1438 r.102, 
a już w 1427 r. z Brzozowa pisze się kto inny, co zasługuje na uwagę.

Na dokumencie młodych książąt płockich, synów Siemowita IV, wystawio-
nym w Bełzie 25 VI 1427 r. odnotowany został Mikołaj z Brzozowa, pisarz dworu 
owych książąt103. Trzeba go identyfi kować z Mikołajem z Brzozowa, podkomo-
rzym gostynińskim znanym w latach 1435–1441104. Wywodził się on z linii Praw-
dziców z Gólczewa (Gulczewa) w ziemi płockiej, był jednym z synów Andrzeja 
kasztelana płockiego, który zmarł ok. 1416 r. 

Po śmierci ojca bracia Andrzej, Mikołaj, Sasin, Aleksander i Piotr pozosta-
wali w niedziale. Kupili wówczas wspólnie Zakrzewo z przyległościami w ziemi 
wyszogrodzkięj, zamieniając je za Wiączemin w ziemi gostynińskiej oraz wysoką 
dopłatę 500 kóp groszy praskich105. Potem musieli podzielić się dobrami, a w ra-
mach tego podziału Mikołajowi przypadł właśnie Brzozów z przyległościami 
w ziemi gostynińskiej. Najstarszy brat Andrzej, kanclerz ziemski płocki i począt-
kowo duchowny, mianowicie kanonik płocki znany do 1435 r., następnie prowa-
dzący życie świeckie, wziął wówczas dobra Zakrzewo. Sasin otrzymał miasto Sie-
prc (Sierpc) z przyległościami, Aleksander przejął dobra Bieżuń, najmłodszy Piotr 
dostał Gólczewo z przyległościami, czyli rezydencję ojcowską106. Dokumentu po-
działu jednak nie znamy, odtwarzamy go z późniejszego stanu rzeczy.

Mikołaj był prawdopodobnie przez kilka lat pisarzem i dworzaninem wspól-
nego dworu książąt płockich. Albo jeszcze od nich, albo na początku rządów Sie-
mowita V w Gostyninie otrzymał nominację na podkomorzego gostynińskiego. 

98 IMT I, nr 68; ACP I, nr 618.
99 Zob. KWp V, nr 400.

100 Kartoteka SHGM, ziemia sochaczewska, hasło Boryszew.
101 SHGWP, s. 80.
102 MPH V, s. 445.
103 KL, nr 163; IMT I, nr 74.
104 Pacuski, Spis; Supruniuk, Otoczenie, s. 142, 145, 146, 200, 249.
105 MK 3, k. 2; SHGWysz, s. 66. Data roczna przekazu nie jest pewna (ok. 1416 r.). 
106 Zob. SHGWP s. 12, 13, 100, 276.
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Urząd ten przejął po Markuszu z Korabiewic, znanym do 1433 r., który został 
w 1434 r. kasztelanem rawskim107. Mikołaj jest na tym urzędzie znany od 25 IV 
1435 r.; kupił wówczas Mojnowo w ziemi płockiej od rycerzy z Gutowa za 
200 kóp groszy monety obiegowej108; wieś pozostała w posiadaniu Prawdziców 
z Sierpca109. 

Jako podkomorzy Mikołaj powinien rozgraniczać dobra w ziemi gostyniń-
skiej, miał zatem odpowiednie kwalifi kacje do tego zadania. Utrzymywał kontak-
ty z dworem Włodzisława I płockiego, bowiem notowany był jako świadek w me-
tryce księstwa płockiego. Występował także jako świadek na dokumentach 
Siemowita V rawskiego. Znany jest 13 XI 1440 r.110, a także 26 11441 r.111

Współdziałał z braćmi Andrzejem kanclerzem oraz Piotrem z Gólczewa. 
W 1435 r. wraz z nimi toczył sprawę o dobra po zmarłym bracie Sasinie z Sierp-
ca z wdową Małgorzatą i córką Anną112. Anna córka Sasina wyszła za mąż za Sę-
dziwoja z Leżenic; 28 V 1439 r. w Płocku odstąpiła stryjom, w tym Mikołajowi 
podkomorzemu, dobra Blizne i Szczutowo w ziemi dobrzyńskiej, a stryjowie zo-
bowiązali się do wypłaty tysiąca grzywien w półgroszach należnego posagu113. Już 
wcześniej, 18 XII 1436 r. w Wyszogrodzie Mikołaj z braćmi wypłacił 100 kóp 
groszy pospolitych dworzanom Jana Głowacza z Leżenic, wojewody czerskiego, 
co powinno być z tym związane114.

Mikołaj zmarł przed 30 V 1446 r., kiedy występuje już następny podkomo-
rzy gostyniński Jan z Kutna115. Mógł jednak dożyć do 1445 r., kiedy tenże Jan 
pozostawał jeszcze stolnikiem gostynińskim116. Pozostawił jedynie córkę Katarzy-
nę, która następnie została wydana za mąż przez stryjów Andrzeja kanclerza płoc-
kiego i Piotra, mianowicie za Andrzeja Szczubioła II, syna ówczesnego wojewody 
rawskiego Andrzeja Szczubioła I z Ciechomic i Kozłowa z rodu Wężyków. 28 III 
1448 r. w Płocku Andrzej oprawił jej posag na swoich dobrach Kozłowo, Złota 
i Dębsko za konsensem ojca Andrzeja, wojewody rawskiego117. Jej stryjowie, An-
drzej z Zakrzewa kanclerz ziemski płocki oraz Piotr z Gólczewa 8 X 1449 r. 
w Płocku sprzedali dobra Brzozów mężowi Katarzyny za wysoką kwotę 800 kóp 

107 Pacuski, Spis.
108 MK 335, k. 29. Mojnowo w parafi i Lutocin miało w XIX w. ok. 30 włók obszaru; 

SGKP VI, s. 617.
109 SHGWP, s. 204, 205.
110 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
111 AAPoznań, AE I, k. 28v.
112 MK 335, k. 84.
113 MK 335, k. 124.
114 WyszZ 1B, k. 58v.
115 IMT I, nr 92; Pacuski, Spis.
116 Pacuski, Spis.
117 MK 335, k. 139v.
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w półgroszach118. Dzięki temu Brzozów powiększył majątek owego Andrzeja 
Szczubioła II z Kozłowa z rodu Wężyków, późniejszego kasztelana gostynińskiego 
i wojewodę rawskiego; należał do niego w 1489 r.119 

W akcie sprzedaży z 1449 r. wprowadzono jednak znamienne zastrzeżenie: 
„excepta ville Wschelywi in et super hereditate Brzoszowo locata”. Mamy tu 
dowód, że wcześniej włość Brzozów obejmowała także Wszeliwy, które zostały za-
pewne niedawno lokowane na części dotychczasowego obszaru, prawdopodobnie 
przez podkomorzego Mikołaja z Brzozowa. W XIX w. dobra Wszeliwy z Zalesiem 
mają ok. 50 włók obszaru120. Może była to jedynie część owego obszaru, bowiem 
w 1440 r. Wszeliwy zostały wymienione w posiadaniu Junoszów z Kiernozi121. 
Wieś Wszeliwy wchodziła jednak później w skład parafi i Brzozów, a nie Kierno-
zia, co powinno mieć metrykę dawną122. Zasięg parafi i Brzozów w XVI w. może 
zatem odtwarzać podziały własnościowe z doby erekcji tej parafi i.

Dla początków Prawdziców w Brzozowie ważny jest przekaz ugody z 1450 r., 
zawartej przez panów z Gólczewa z jednej strony, oraz Katarzynę z mężem Szczu-
biołem II i panami z Kępy z rodu Boleściców z drugiej strony, zredagowany nie-
stety lakonicznie. Katarzyna otrzymała 150 kóp groszy zrzekając się wszelkich dal-
szych roszczeń spadkowych. Został też odnotowany dokument wiana bezimiennej 
siostry (?) zmarłego bezimiennego kasztelana płockiego super Brzoszowo, który po-
winien być zwrócony Krzysztofowi z Kępy123. 

Idzie tu zapewne o siostrę Andrzeja z Gólczewa kasztelana płockiego zmar-
łego ok. 1416 r., która otrzymała zapis wienny od swego męża na Brzozowie 
i miała prawo trzymać te dobra dożywotnio po jego zgonie. Po niej zatem te dobra 
przejął kasztelan Andrzej z Gólczewa, albo już jego synowie, spłacając innych 
uprawnionych i zachowując list wienny; stąd w rozdziale dóbr trafi ły one w po-
siadanie Mikołaja podkomorzego gostynińskiego. W tej sytuacji można identyfi -
kować ją z Piechną, posiadaczką Brzozowa w 1395 r., przyjmując, że jej mąż zmarł 
już wcześniej i nie pozostawili oni potomstwa uprawnionego do dziedziczenia. 

Sporo światła dla wcześniejszej doby wnoszą tu dwa przekazy z połowy XV w. 
Mianowicie w 1447 r. w sporze o dziesięciny z folwarków rycerstwa z Brzozowca, 
pomiędzy plebanami z Iłowa i Brzozowa, zostali odnotowani dziedzice z Brzozow-
ca: Paweł, Mikołaj, Anna Bylina (tj. prawdopodobnie wdowa po Bylinie), Piotr, 
Wojciech, Jakub, Marcin, Dobiesław z synem Jakubem124. Charakterystyczny 

118 MK 337, k. 79v–80.
119 MK 14, k. 337; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1879–1908, 

t. VI, s. 206–208.
120 SGKP XIV, s. 66.
121 MK 336, k. 88v–89v.
122 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 202.
123 MK 335, k. 54; SHGWP, s. 121.
124 ACI II, nr 1227.

http://rcin.org.pl



39Beliny

przydomek Bylina wskazuje, że idzie tu o średniowiecznych Bylinów, późniejszych 
Belinów. Prawa plebana z Iłowa do dziesięciny z folwarków z Brzozowca powinny 
sięgać już czasów sprzed erekcji parafi i Brzozów, tj. sprzed 1378 r., co jest obser-
wacją użyteczną.

24 V 1452 r. Włodzisław I płocki podczas pobytu w książęcym Czermnie 
zezwolił grupie 11 rycerzy z Brzozowca, wymienionym imiennie i działającym 
wspólnie zagospodarować ich las Lubiatka dogodny do lokacji i przyznał tym do-
brom prawo chełmińskie125. Las ten leżał według owego przekazu pomiędzy Wsze-
liwami, Ostrowcem, Brzozowem i Niedzieliskami, jest to zatem późniejsza Wola 
Brzozowska i sąsiednie Sadowo126. Była to część dawnej włości brzozowskiej, po-
zostawała wspólną własnością owego drobnego rycerstwa z Brzozowca, prawdo-
podobnie krewnych, dziedziczących po wspólnym przodku. Oto imiona odbior-
ców przywileju: Wojciech, Jan, Andrzej, Zygmunt, Jakub, Marcin, Jakub, 
Mikołaj, Dobiesław, Paweł i Stanisław. Pokrywają się w dużym stopniu z przeka-
zem z 1447 r., a nowe imiona wskazują na dorastanie do samodzielności kolej-
nych osób z młodszego pokolenia. 

Można wnosić, że posiadacze Brzozowca przyjmowali w pierwszej ćwierci 
XVI w. nazwisko Brzozowskich; są oni w XVI w. w Kosaćcu, Sadowej i w Brzo-
zowcu w parafi i Brzozów127. Powinni to być potomkowie dawnych posiadaczy tej 
włości w XIV w. W tym stanie rzeczy Prawdzice jako właściciele możnowładczej 
części owej dawnej włości byli tu jedynie w pierwszej połowie XV w.

Przyjrzyjmy się jeszcze danym XVI w. 21 X 1509 r. Andrzej Brzozowski uzy-
skał dobra Wojciecha i Andrzeja Arciechowskich za niestawiennictwo w wyprawie 
wojennej. Brak tu wprawdzie położenia terytorialnego owych dóbr, powinno to 
jednak dotyczyć Arciechowa w ziemi gostynińskiej, jedynej osady tej nazwy w Ko-
ronie. Andrzej także powinien wywodzić się z tej ziemi128. Wiemy też, że 8 VIII 
1519 r. w Gąbinie jednym z asesorów sądu ziemskiego gostynińskiego był Jan 
zwany Rozum z Brzozowca, który mógł już dłużej uczestniczyć w wymierzaniu 
sprawiedliwości129. Jego potomkiem powinien być Wojciech Rozum, współposia-
dacz dużego działu zagrodowego w Brzozowcu w 1579 r.130 

Bartosz Paprocki zanotował cenną tradycję rodzinną o tym gnieździe Beli-
nów Brzozowskich, przekazaną mu prawdopodobnie ustnie, bowiem ubogą 
w szczegóły. Wie o bezimiennym opacie czerwińskim, który miał być wychowań-
cem z pacholąt króla Zygmunta; został pochowany w Czerwińsku. Jego bratem 

125 MK 337, k. 63.
126 Zob. AHP, Mazowsze, mapa.
127 ŹD XVI, s. 202, 210.
128 MRPS IV, nr 9269. O posiadaczach Arciechowa zob. dalej.
129 Knapiński, Notaty, s. 126.
130 ŹD XVI, s. 210 (dział 4,25 włók uprawnych).
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był Marcin zwany Kaptur, działający w czasach Szreńskiego wojewody płockiego; 
został jego klientem i jurgieltnikiem. Od niego wywodzi się Jan żonaty z Witow-
ską z domu Rola, który zostawił 4 braci: Kaspra, Jakuba, Andrzeja i Jarosza. Kas-
per był sługą Jana Tęczyńskiego, brał wraz z nim udział w działaniach wojennych, 
został chorążym gostynińskim131.

Dane te uściśla nieco Adam Boniecki. Kasper był chorążym gostynińskim 
w 1577 r., ustanowił wraz z żoną dożywocie na dobrach w 1584 r.132 Wiemy jesz-
cze, że 19 1 1588 r. nominację na chorążego gostynińskiego po bezimiennym 
Brzozowskim otrzymał Paweł Czerniewski133; powinno to dotyczyć Kaspra. Po-
nadto wiemy, że w parafi i Brzozów zostały w rejestrach poborowych zanotowane 
działy cząstkowe i zagrodowe Brzozowskich; w 1579 r. istniał rzeczywiście dział 
Kapturów liczący 2 włóki i 4 zagrodników, został wpisany do rejestru szlachty nie 
mającej kmieci134. 

Tradycja w przekazie Paprockiego nasuwa jednak wątpliwości. Opat Brzo-
zowski w Czerwińsku nie znajduje potwierdzenia, nie zna go Henryk Folwarski, 
który zestawił wartościowy, udokumentowany źródłowo poczet opatów czerwiń-
skich135. Brzozowscy byli jednak powiązani z Ostrowskimi z tegoż gniazda Beli-
nów. Informację tę można zatem łączyć z Jakubem Ostrowskim, opatem czerwiń-
skim działającym w latach 1518–1524, następcą opata Ambrożego136. Jakub 
z Ostrowa był w 1502 r. administratorem dóbr opactwa po rezygnacji opata Ra-
fała i przed objęciem rządów przez opata Ambrożego, należał przeto do zakonni-
ków czerwińskich znanych i cenionych137. Od 1508 r. był prepozytem w Błoniu, 
sprawując zarząd najważniejszej prepozytury kanoników regularnych czerwińskich, 
tworzącej mały klasztor138. Bronił dzielnie dóbr miedzeszyńskich tej prepozytury; 
11 XII 1511 r. księżna Anna regentka księstwa czersko-warszawskiego ustanowiła 
zakład w wysokości 200 kóp groszy między nim a Jakubem Ciołkiem i jego sy-
nami z Powsina, służący tej obronie139. Jego powiązań z dworem królewskim jed-
nak nie widać; przebywał na Mazowszu książęcym i tu działał, stąd można 
brać pod uwagę jego powiązania z dworem książęcym, co w tradycji ustnej mogło 

131 Paprocki, Herby, s. 429, 430.
132 Boniecki, Herbarz, II, s. 195.
133 MK 134, k. 42v (dane z kartoteki nominacji urzędników XVI–XVIII w. w Pracowni 

Atlasu IH PAN).
134 ŹD XVI, s. 210 oraz egzemplarz uzupełniony, skolacjonowany z podstawą źródłową 

w Pracowni Atlasu IH PAN.
135 H. Folwarski, Poczet opatów klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku, „Nasza 

Przeszłość” 6, 1957, zwłaszcza s. 15–21.
136 Kartoteka SHGM, hasło Czerwińsk.
137 ADP, Ep. 16, k. 146–146v.
138 Nowacki, Dzieje, II, s. 516.
139 WarszZG 10, s. 892.
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ulec zniekształceniu. Jakub Ostrowski, dawny opat, żył jeszcze w Czerwińsku 
w 1526 r.140

Marcin Kaptur mógł być klientem Stanisława Szreńskiego z Sokołowa 
w ziemi gostynińskiej, wojewody płockiego w latach 1507–1510, wcześniej kasz-
telana wiskiego. Tradycja w tej części przekazu wydaje się wiarygodna, oparta na 
przekazie rodzinnym, nie wychodzącym jednak wstecz poza trzecie pokolenie. Po-
twierdza ona, że Brzozowscy w XVI w. byli szlachtą drobną, szukającą szansy 
awansu w służbie u możniejszych panów.

Można jeszcze zatrzymać się nad początkami Belinów z Brzozowa, czyli pro-
toplastów późniejszych Belinów. Właśnie im należy przypisać fundację kościoła 
parafi alnego w Brzozowie w XIV w. w ramach rozbudowy tej włości możnowład-
czej. Zapewne byli obecni w hierarchii ziemi gostynińskiej tego czasu, ale nie 
udało się odnaleźć identyfi kacji możliwych do przyjęcia. W ziemi gostynińskiej 
brak tedy zachowanych śladów źródłowych dla XIV w., ale warto przyjrzeć się 
ówczesnym poświadczeniom źródłowym dla Belinów-Okuniów z innych ziem po-
łudniowego Mazowsza. 

Do tego rodu trzeba zaliczyć Mikołaja Okunia, kasztelana czerskiego w la-
tach 1347–1361, jednego z najwyższych dygnitarzy książęcego Mazowsza, współ-
pracownika Siemowita III Trojdenowica141. Powinien on być protoplastą Okuniów 
z Grodziska w ziemi sochaczewskiej (dzisiejszy Grodzisk Mazowiecki), obecnych 
w elicie władzy Mazowsza w XV i XVI w. Na szczególną uwagę zasługuje jednak 
dobrze poświadczone źródłowo nadanie dóbr Łochów w ziemi rawskiej w 1350 r., 
bowiem dotyczy ono innego możnego z tego rodu i oświetla sytuację, która może 
być cenną analogią dla początków Belinów z Brzozowa.

14 II 1350 r., czyli krótko po podziale wspólnego władztwa Trojdenowiców 
(ok. 1349 r. młodszy Kazimierz otrzymał dzielnicę warszawską) Siemowit III wy-
stawił w Rawie dokument na rzecz komesa Mikołaja skarbnika rawskiego, nada-
jąc mu dobra Łochów wraz z przynależnościami, w tym oboma brzegami rzeczki 
Rawa oraz przyznając wsi prawo chełmińskie na wzorze miasta Rawy. Zobowiązał 
go do służby wojskowej w wymiarze jednej kopii, czyli wystawiania pocztu zbroj-
nego, zwolnił od wszelkich kar sądowych, nawet książęcych. Zapewnił poddanym 
12 lat wolnizny, wyznaczając przyszły czynsz książęcy z tych dóbr w wysokości 
l krowy na stół książęcy albo pół kopy w półgroszach krakowskich (30 groszy) 
rocznie. Była to stawka wysoce ulgowa, jeśli przyjąć, że w takiej włości po prze-
prowadzonej lokacji mogło być co najmniej 10–15 gospodarstw kmiecych, tj. włók 
osiadłych, a nadwyżka pobieranego faktycznie czynszu książęcego pomnażała do-
chody właściciela dóbr.

140 BOZ 72, s. 2.
141 Pacuski, Spis; NKMaz II, nr 284; III, nr 54.
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Był to przywilej znaczący, zapewniający obdarowanemu znaczne dochody 
i pożytki, w tym z barci, młynów i polowania w granicach dóbr142. Motywowany 
był dotychczasowymi zasługami z tytułu wiernej służby dla księcia i jego poprzed-
ników, zatem Mikołaj służył już albo Siemowitowi II wiskiemu, panu ziemi raw-
skiej do jego śmierci w 1345 r., albo raczej Trojdenowi I czerskiemu (zmarł 
w 1341 r.). Został odnotowany szczególny fakt uratowania przezeń życia Siemo-
wita III w sytuacji poważnego zagrożenia. 

Trzeba przyjąć, że Mikołaj był dworzaninem książęcym, a jego służba trwała 
już przynajmniej 10–15 lat. Właśnie w toku tej wieloletniej służby Mikołaj do-
szedł do liczącego się urzędu skarbnika rawskiego. Prawdopodobnie stał się odpo-
wiedzialny za skarb książęcy gromadzony i przechowywany w Rawie jako ośrodku 
władztwa książęcego Siemowita III, w którym wznoszono wówczas murowany 
zamek książęcy. Mikołaj był zatem jednym z doświadczonych, bliskich współpra-
cowników księcia, obdarzanych szczególnym zaufaniem, był też znanym młodemu 
księciu już od wielu lat.

Wcześniej w Rawie była siedziba Siemowita II wiskiego i tu powinien być 
przechowywany jego skarbiec książęcy, odziedziczony w części przez Trojdenowi-
ców143. Rawa zapewniała temu skarbcowi szczególne warunki bezpieczeństwa, była 
bowiem ośrodkiem Mazowsza położonym najdalej od miejsc bezpośrednio zagro-
żonych najazdami litewskimi, przechodzącymi przez ziemie mazowieckiego Ponar-
wia i Pobuża, a także od strony władztwa krzyżackiego, zagrażającego północnym 
ziemiom Mazowsza. Siemowit III wraz ze swoimi doradcami docenił walory Rawy 
i uczynił z niej swą główną siedzibę. Miasto lokacyjne w Rawie powstało już 
wcześ niej, prawdopodobnie na początku XIV w., podobnie jak w Starej Warsza-
wie. Gród książęcy w Rawie stał się ośrodkiem obszernej kasztelanii, zastępując 
dotychczasową kasztelanię z ośrodkiem w Białej (dziś Biała Rawska). Kasztelania 
rawska przekształciła się wkrótce w ziemię rawską pod zarządem starosty  książęcego.

Mikołaj pisał się „de Mylynew”, co można identyfi kować z późniejszym Mi-
lanowem w ziemi warszawskiej koło Błonia, tj. dzisiejszym Milanówkiem144. 
W XVI w. była to osada zamożnej szlachty, a w XIX w. owa wieś z folwarkiem 
i przyległym lasem miała ok. 28 włók obszaru145. Tenże Milanów leżał w sąsiedz-
twie Brwinowa, wsi parafi alnej i wyraźnego gniazda Belinów w ziemi warszaw-
skiej, czyli przypuszczalnie głównego ośrodka w lesistej włości Belinów w XIII–
–XIV w., stopniowo zagospodarowywanej rolniczo. Właśnie z Brwinowa wywodził 

142 NKMaz II, nr 298.
143 Wskazuje na to rozliczenie Trojdenowiców z ich siostrą Eufemią, żoną Kazimierza, 

księcia cieszyńskiego, z 12 IV 1355 r.; NKMaz II, nr 332. Obejmowało ono spadek w pie-
niądzach, naczyniach i klejnotach po rodzicach i stryju Siemowicie II (700 grzywien groszy 
 krakowskich).

144 Tak już identyfi kowałem przed laty; zob. NKMaz II, nr 298, przyp. 1.
145 ŹD XVI, s. 277; SGKP VI, s. 417.
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się Godprzyd, chorąży warszawski w latach 1401–1406, który zmarł przed 
1409 r.146 pozostawiając córkę Małgorzatę, spłaconą z działu ojcowskiego w Brwi-
nowie w 1419 r.147 Powinien on należeć do możnowładztwa mazowieckiego.

Obok leży Parzniewo, także własność Belinów-Okuniów. Z Parzniewa pisał 
się Stanisław poświadczony „de clenodio Okuno” w 1417 r.148, późniejszy pod-
czaszy warszawski, znany jeszcze z herbem Bilina [Belina] w 1431 r.149 Wcześniej-
sze pokolenie Belinów reprezentują tu bracia Stanisław i Tomasław z Parzniewa, 
którzy otrzymali w 1377 r. od Janusza I przywilej książęcy z czynszem po 12 gro-
szy praskich z włóki osiadłej na ich dobra Kanie, które książę obdarzył prawem 
chełmińskim150. Kanie leżały w parafi i Brwinów, były zatem częścią tych dóbr, 
początkowo prawdopodobnie możnowładczych, ale już w 1377 r. także osad za-
możnego rycerstwa, co ukazuje przytoczony przywilej.

Potomkami Mikołaja skarbnika rawskiego powinni być bracia stryjeczni 
Szczepan Łochowski kanonik skalbmierski i Jan Naropiński pisarz królewski, któ-
rzy uzyskali w 1506 r. potwierdzenie dokumentu z 14 II 1350 r.151 Łochowscy 
i Naropińscy należeli do Belinów152.

Łochów w ziemi rawskiej nie został jednak ośrodkiem parafi i, tak jak Brzo-
zów i Brwinów; znalazł się wraz z sąsiednią Naropną w składzie parafi i Żelechli-
nek, fundacji tamtejszych Rawiczów153. Nadanie to można szacować na podstawie 
danych z XIX w. na co najmniej 95 włók obszaru, w tym dobra Łochów 
ok. 60 włók154, dobra Naropna z Radwanką, powiązane własnościowo w XVI w., 
35 włók155. W skład nadania mogły jeszcze wchodzić sąsiednie Byliny (począt-
kowo Wola Bylina albo Bylinina) i Dziurdziołów, zwany też w XVI w. Wolą Ło-
chowską, zaliczane już do parafi i Boguszyce156, w XIX w. miały blisko 70 włók157. 

146 Pacuski, Spis.
147 PP V, nr 426: „Margareta fi lia Gothprzid vexiliferi de Brwinowo”; wypis z MK 3, 

k. 13v (1 I 1419 r.).
148 MK 3, k. 113v.
149 SPPP II, nr 2344; H. Polaczkówna, Materiały do heraldyki polskiej, AKH XI, s. 44 

(tu błędna identyfi kacja z ziemią sieradzką).
150 NKMaz III, nr 191.
151 MRPS III, nr 2623.
152 W. Wittyg, Rozsiedlenie i gniazda rodowe szlachty ziemi rawskiej w w. XVI [1563–

–1565], AKH, t. XI, 1909–1913, s. 269, 270 (1563–1565); AKH III, s. 385, nr 299 
(1528 r.); Boniecki, Herbarz, XV, s. 344.

153 LB Łaskiego II, s. 325–327.
154 SGKP V, s. 674, 675 (dobra Łochów i Łochówek z przyległościami).
155 ŹD XVI, s. 165; SGKP VI, s. 916 (Naropna z Naropińską Wolą), IX, s. 455. Na-

ropna jest znana od 1443 r., mogła być częścią dóbr łochowskich (kartoteka SHGM).
156 LB Łaskiego II; ŹDXVI, s. 166. Nazwa Bylina/Byliny ma związek z nazwą heraldyczną 

Bylina/Belina. Osada ta nie wystąpiła jednak w rejestrach poborowych ziemi rawskiej XVI w. 
i dlatego nie została oznaczona na mapie Mazowsza (AHP, Mazowsze).

157 SGKP I, s. 506; II, s. 302. 
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Całość nadania mogła zatem obejmować ok. 160 włók, czyli była włość znaczna, 
wówczas jeszcze mocno lesista, dogodna do dalszego zagospo darowania. 

Nasuwa się jednak konstatacja, że nadanie Łochowa służyło umocnieniu wła-
dzy Siemowita III Trojdenowica w ziemi rawskiej, przejętej w 1345 r. Odbiorca 
nadania pochodził bowiem z dawnego księstwa Trojdena I, obejmującego od 
1313 r. ziemię (kasztelanię) warszawską i złożył szczególny dowód wierności wła-
dzy książęcej. Pierwszym świadkiem tego nadania był Mikołaj Okuń kasztelan 
czerski, żywotnie zainteresowany w popieraniu swoich krewnych i współrodow-
ców. Czy nie ten sam model działania został zastosowany w ziemi gostynińskiej?

Trojdenowice przejęli ziemię gostynińską w 1351 r. po zgonie Bolesława III 
Wańkowica, drogą układu z królem Kazimierzem Wielkim jako sukcesorem więk-
szej części spadku po tymże księciu, swoim lenniku. Siemowit III został samo-
dzielnym panem Gostynina, oddając Sochaczew bratu, Kazimierzowi księciu war-
szawskiemu. Jako pan Gostynina występuje już w Czersku 11 IX 1352 r., 
używa bowiem tytulatury dux Mazouie et dominus Czyrnensis, Rawensis, necnon 
 Gostinensis158. 

Pierwszy znany akt dotyczący dóbr w ziemi gostynińskiej Siemowit III wy-
stawił 24 II 1353 r. w Gostyninie dla osad klasztoru norbertanek płockich. Od-
notujmy jego świadków. 1. Mikołaj (Okuń) kasztelan czerski. 2. Krystyn stolnik 
warszawski (h. Gozdawa, późniejszy wojewoda całego Mazowsza). 3. Mikołaj 
skarbnik rawski. 4. Andrzej podkomorzy gostyniński. 5–7 dworzanie Wincenty 
syn wojewody kujawskiego, Jan Zglesz i Nasutko159. 

W liście tej uderza nieobecność czołowych urzędników gostynińskich, z wy-
jątkiem Andrzeja podkomorzego gostynińskiego. Zabrakło zatem kasztelana, cho-
rążego i sędziego gostynińskich, którzy musieli znaleźć się na dalszym planie i nie 
byli traktowani jako najbliżsi współpracownicy Siemowita III. Jednocześnie zasłu-
guje na uwagę wysoka pozycja Belinów-Okuniów; kasztelana czerskiego i skarb-
nika rawskiego, zarazem odbiorcy nadania z 1350 r. 

Skłania to do sądu, że właśnie wówczas, na początku rządów Siemowita III 
w Gostyninie mogło dojść do nadania dóbr Brzozów możnemu z rodu Belinów 
wywodzącemu się z kręgu poddanych Trojdena I i młodych Trojdenowiców, cie-
szącemu się szczególnym zaufaniem księcia. Służyło ono umocnieniu władzy Sie-
mowita III w ziemi gostynińskiej, bowiem wprowadzało do elity władzy w tej 
ziemi możnego prawdopodobnie ściśle związanego z czołowymi współpracowni-
kami księcia czerskiego. Możny ten pozostawił dwu synów, protoplastę później-
szych Belinów z Brzozowa i Ostrowiec oraz bezpotomnego męża Piechny; wska-
zuje bowiem na to prawo patronatu kościoła, które dziedziczyli spadkobiercy. 

158 NKMaz II, nr 317.
159 NKMaz II, nr 320. 
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Temu możnemu trzeba przypisać lokację wsi Brzozów na prawie niemieckim 
w trzeciej ćwierci XIV w. oraz związaną z tym fundację kościoła parafi alnego. Jego 
imienia nie udało się ustalić. Owa lesista włość obejmować mogła ok. 200 włók 
obszaru, była to jedna z większych włości ziemi gostynińskiej.

Beliny z Ostrowca lub Ostrowiec

Dobra Ostrowce w parafi i Brzozów w ziemi gostynińskiej są znane od XVI w. 
Jednak już w 1452 r. pojawia się nazwa Ostrowecz, tj. Ostrowiec. Książę Włodzi-
sław I zezwolił wówczas grupie rycerzy z Brzozowca na lokację osady w ich lesie 
Lubatka pomiędzy odnotowanymi w tym przekazie miejscowościami: Wszeliwa-
mi, Ostrowcem, Brzozowem i Niedzieliskami oraz nadał im na tę przyszłą osadę 
prawo chełmińskie160.

Należy przyjąć, że już wówczas istniała wieś w posiadaniu rycerskim zwana 
Ostrowiec, od XVI w. Ostrowce Wielkie i Małe. Graniczyła ona z Brzozowem 
i z Wolą Brzozowską, zapewne lokowaną właśnie na podstawie tegoż zapisu w met-
ryce książęcej oraz sporządzonego według niego dokumentu książęcego161.

Było to gniazdo Ostrowskich w ziemi gostynińskiej, z których Stanisław 
Ostrowski w rejestrze rekognicji z lat 1563–1565 pieczętował się herbem Belina, 
opłacając pobór z trzech włók osiadłych w Ostrowcach Wielkich162. Także Andrzej 
Ostrowski odcisnął pieczęć h. Belina163. Obaj posiadali tu działy jeszcze w 1579 r.164 
Stąd wyszedł wspomniany wcześniej Jakub Ostrowski, kanonik regularny opactwa 
czerwińskiego, w 1502 r. tymczasowy administrator opactwa, od 1508 r. prepozyt 
zakonny w Błoniu, w latach 1518–1524 opat czerwiński165. Jakub dysponował 
znaczącymi dochodami klasztornymi, mógł też zatrudniać w administracji owych 
dóbr opactwa ludzi dobrze sobie znanych, mógł zatem przyczynić się do awansu 
społecznego i majątkowego młodszych krewnych.

W 1522 r. jest znany Stanisław piszący się z Ostrowiec, Brzozowa i Sadowej 
w ziemi gostynińskiej. 12 II 1522 r. jego żona Katarzyna z Grzybowa-Gajewa 
w ziemi łęczyckiej skwitowała swego brata Pawła Gajewskiego ze spłaty z dóbr 
ojcowskich i macierzystych166. Stanisław powinien kontynuować linię wcześniej-
szych posiadaczy działów w tych trzech wsiach. W 1523 r. został nazwany Sadow-
skim z Sadowej167. Ta niewielka osada mogła być jego główną rezydencją.

160 MK 337, k. 63.
161 Zob. AHP, Mazowsze, mapa.
162 ASK I, ks. 22, k. 215.
163 Tamże, k. 216.
164 ŹD XVI, s. 202.
165 O nim zob. wyżej.
166 OrłowskaZ 5, k. 414v–415.
167 Tamże, k. 494. 
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Krewnym Stanisława i opata Jakuba powinien być Mikołaj Ostrowski. Otrzy-
mał on 15 IV 1534 r. nominację na sędziego ziemi gostynińskiej od króla Zyg-
munta Starego po śmierci poprzedniego sędziego, Jana Barana z Raciborowa168. 
18 X 1543 r. Mikołaj sędzia pisał się „de Ostrowcze”, miał tu zatem swą rezyden-
cję169. Mogły do niego należeć Ostrowce Wielkie, liczące w 1530 r. 4 włóki kmie-
ce, później nieco więcej, ale mógł mieć też działy w obu osadach; powinien mieć 
też dwór z folwarkiem. Stanu posiadania Mikołaja nie można odtworzyć, powi-
nien jednak należeć do szlachty średniozamożnej. Można wnosić, że Mikołaj uro-
dził się pod koniec XV w. i pozyskał kwalifi kacje niezbędne do sprawowania urzę-
du, uczestnicząc przez dłuższy czas w posiedzeniach jako asesor sądu ziemskiego. 
Jego rodzice nie są znani.

Stąd mógł także wywodzić się Paweł Ostrowski, poświadczony w 1526 r., 
jeden z czołowych towarzyszy Wojciecha Grabskiego, rotmistrza zaciężnych z wo-
jewództwa rawskiego. Należał on do osób oskarżanych o zabójstwo Franciszka 
Zembockiego, prepozyta szpitala sierpeckiego, zmarłego we wsi Luszyn w ziemi 
gostynińskiej; pozostali dają się zidentyfi kować ze szlachtą z ziemi gostynińskiej170.

W drugiej połowie XVI w. Ostrowscy w parafi i Brzozów mają działy szlach-
ty cząstkowej, posiadającej kmieci, we wsiach Ostrowce Wielkie i Małe, Sadowo, 
Wola Brzozowska171. W XIX w. do dóbr Ostrowce należało 44 włók obszaru172.

Wiktor Wittyg odnalazł bezimiennego Ostrowskiego, który był w 1565 r. 
burgrabią zamku Kamieńca Podolskiego. Ustalił, że był on herbu Belina i uznał, 
że wywodził się ze wsi Ostrowce w ziemi gostynińskiej, jednego pochodzenia 
z Brzozowskimi173. Ocena ta powinna być trafna. Beliny z Brzozowca i Ostrowca 
powinni pochodzić od wspólnych, wcześniejszych przodków, co może sięgać po-
łowy XIV w. Mieli oni możnych współklejnotników w innych ziemiach południo-
wego Mazowsza, odwołujących się do heraldycznej nazwy Okuń. Zob. o tym Be-
liny i Prawdzice z Brzozowa.

Dołęgowie

Dołęgowie z Bab

W drugiej połowie XVI w. znamy Baby Większe i Mniejsze w parafi i Solec, 
w posiadaniu szlachty zagrodowej m.in. o nazwisku Babski. Było tu aż kilkanaście 

168 Tamże, nr 17524.
169 Tamże, nr 21406.
170 Tamże, nr 14548.
171 ŹD XVI, s. 202.
172 SGKP VII, s. 713.
173 Wittyg, Nieznana szlachta, s. 228.
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działów drobnoszlacheckich liczących łącznie ok. 10 włók uprawnych174. Dane 
XIX w. pokazują wskutek zmian jedynie część tego obszaru175, który powinien 
być w XIV–XVI w. wyraźnie większy. W połowie XVI w. Maciej Babski miał 
 działy ziemi w Babach Małych, Mesznem (osada zaginęła) i w Solcu Kościel-
nym, które przekazał w 1557 r. bratankowi Wojciechowi Babskiemu; prawdopo-
dobnie idzie tu jeszcze o własność szlachty cząstkowej, a nie zagrodowej176. Wiemy 
także, że w 1554 r. wojewodzina Jadwiga z Łaska, wdowa po Stanisławie Kucień-
skim wojewodzie rawskim wzięła w zastaw część Bab od Feliksa Babskiego; 
 powinien to być dział z poddanymi177. Babscy z rodu Dołęgów nie byli dotych-
czas znani.

Najstarszy zapis źródłowy odnoszący się do tej osady pochodzi z ksiąg łęczyc-
kich i wymienia w 1398 r. Tomka z Bab, z obszaru Mazowsza178. Już wówczas 
była to zatem własność rycerska; nazwa osady pochodzić może od przezwiska cha-
rakteryzującego grupę rycerstwa, prawdopodobnie cząstkowego, siedzącego na 
działach o kilku włókach. Do tego przezwiska nawiązuje zdrobnienie Babka. 
Wiemy, że Marcin Babka z Babic w ziemi warszawskiej, sędzia ciechanowski i wo-
jewoda czerski (zm. ok. 1392 r.) jest bezspornie możnym z rodu Dołęgów, zatem 
może to być dawny przydomek mazowieckich Dołęgów, co nie wyklucza rozpo-
wszechnienia przezwiska w innych rodach heraldycznych179.

W 1407 r. pojawia się Piotr z Bab, obok Zdzisława z Leśniewic w ziemi go-
stynińskiej180. W 1429 r. występuje Dobek z Bab, który ustanowił swego ojca To-
masza pełnomocnikiem w sprawie z Szymonem z Siemion w powiecie kowal-
skim181. W 1430 r. są znani Szczepan Miodusewicz oraz Paweł i Tomasz z Bab, 
świadkowie Jana z niedalekiego Gulewa na Kujawach182. Tomasz z Bab działający 
w latach 1429–1430 może być identyczny z Tomkiem z Bab znanym w 1398 r.

O przynależności posiadaczy Bab w ziemi gostynińskiej do rodu Dołęgów 
przesądzają informacje z dokumentów książęcych i metryki księstwa płockiego, 
dotyczące m.in. ziemi wiskiej. Włodzisław I płocki 14 XI 1435 r., niedługo po 
wykupie ziemi wiskiej z rąk Bolesława IV, księcia czersko-warszawskiego, potwier-
dził dawne nadanie księcia Janusza I dotyczące 21 włók zwanych Srebrowo, po-
łożonych pod samą Wizną, pobierając 42 kopy groszy, Stanisławowi z Bab zwa-

174 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 208; kartoteka atlasowa XVI w.
175 SGKP XV, cz. 1, s. 63 (jedynie 4 włóki).
176 MRPS V, nr 7847 (1557 r.)
177 Boniecki, Herbarz, XIII, s. 91.
178 Łęcz. II, nr 415, 422, 501.
179 Por. SSNO I, s. 74, 75.
180 Łęcz. II, nr 1342.
181 KowalskaZ 1, k. 139.
182 Tamże, k. 146, 146v.
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nemu Dołęga, z prawem niemieckim183. Stanisław jest tu określony przydomkiem 
heraldycznym; osiadł pod Wizną, gdzie stopniowo zagospodarowywał otrzymane 
nadanie. 31 XII 1457 r. w Gostyninie tenże Stanisław Dołęga z bratankiem Sta-
nisławem z Bab sprzedali za 80 grzywien swe działy w Babach, likwidując tym 
samym defi nitywnie swą majętność w ziemi gostynińskiej, odziedziczoną po przod-
kach, liczącą – jak można wnosić – kilka włók uprawnych. Nabywcami zostali 
miejscowi ziemianie z Bab: Szczepan, Piotr, Dziersław i Sułek184. Uzyskana kwota 
mogła posłużyć do rozbudowy własności owych Dołęgów w ziemi wiskiej.

Wiemy jeszcze, że 11 II 1460 r. w Gostyninie Jan i Ścibor z Bab zamienili 
swe dobra w Babach i Solcu w ziemi gostynińskiej na Grabie w ziemi łęczyckiej 
z braćmi z Siemianowa, mianowicie Janem, Przybkiem, Jakubem, Tomaszem 
i Klemensem. Być może te Grabie miały w XIX w. 9 włók; był to folwark w pa-
rafi i Śleszyn185. Grabie owe co prawda nie są znane w ziemi łęczyckiej w XVI w., 
zatem identyfi kacja ta ma z konieczności spory margines błędu186. Pomaga jednak 
wyznaczyć rząd wielkości, o jaki idzie w tej zamianie; transakcja 1460 r. nie po-
winna przekroczyć owego pułapu.

W 1476 r. świadkami prepozyta norbertanek płockich w sprawie Kurowa na 
Kujawach brzeskich byli m.in. Maciej i Jan z Bab, odnotowani w księdze ziem-
skiej kowalskiej187. W 1486 r. świadkami Mikołaja Piotrowskiego z Kaniewa na 
Kujawach brzeskich w sprawie granicznej z przyległą Zawadą zostali m.in. Woj-
ciech i Andrzej z Bab, z ziemi gostynińskiej, znający stosunki w pogranicznych 
osadach w powiecie kowalskim188. Andrzej z Bab jest znany już wcześniej, został 
mężem Małgorzaty, córki Mikołaja Prokopowica z Uniesławic w pow. kowalskim. 
Tenże Mikołaj Prokopowic zastawił mu w 1484 r. połowę swego stanu posiadania 
w Uniesławicach w kwocie dwudziestu grzywien z racji posagu189. Widać z tego, że 
dysponował tu jedynie działem drobnoszlacheckim nie przekraczającym kilku włók, 
co pokazuje też pośrednio zamożność Andrzeja. W 1485 r. występuje  Mikołaj 
z Bab, który otrzymał 20 grzywien w szelągach posagu od swej teściowej Doroty, 
wdowy po zmarłym Marcinie Czapli, czyli ze wsi Czaple w pow. kowalskim190.

183 AGAD, perg. 834. Zob. też C. Brodzicki, Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na 
tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski (do 1529 roku), Warszawa 1994, s. 234 (nietrafna 
identyfi kacja z Babami w ziemi ciechanowskiej).

184 MK 335, k. 147v.
185 SGKP II, s. 765.
186 Por. LB Łaskiego II, s. 498; AHP, WSieradzkie i Łęcz., mapa i indeks; Nowak, Włas-

ność ziemska, indeks.
187 KowalskaZ 2, k. 20v.
188 Tamże, k. 43v. To Kaniewo nie jest znane później, leżało w sąsiedztwie Zawady i Zak-

rzewa, osad w parafi i Białotarsk, czyli niedaleko Piotrowa.
189 KowalskaG 1a, k. 232v.
190 Tamże, k. 244. 
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W 1497 r. został odnotowany dział w Babach wdowy Mioduszowej, skonfi -
skowany za niestawiennictwo na wyprawę wojenną; widocznie nie dała ona sto-
sownego zastępcy191. Konfi skata mogła tu nie dojść do skutku, bowiem czasem 
dochodziło następnie do ugody zainteresowanych stron i stosownego odszkodo-
wania. Już wówczas jednak musiała się tu powiększać liczba działów stopniowo 
ubożejącej drobnej szlachty, schodzącej w XVI w. do poziomu szlachty  zagrodowej. 

Wiemy jeszcze, że Jan Goszkowic z Bab w 1508 r. kupił za 30 grzywien dwie 
włóki kmiece opustoszałe w Kobylej Łące w sąsiednim pow. kowalskim na Kuja-
wach. Bez wątpliwości zdołał je zagospodarować, bowiem odstąpił je w 1516 r. 
za 60 grzywien, kwotę dwukrotnie wyższą192. 

Do zamożniejszych Babskich powinni należeć bracia Szymon i Maciej, któ-
rzy w 1536 r. wystąpili jako współpatroni kościoła parafi alnego w Solcu i posia-
dacze wsi parafi alnej193. Macieja tegoż można identyfi kować z Maciejem Babskim, 
który przekazał bratankowi swe dobra w 1557 r.194

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wspomniani posiadacze Srebrowa w ziemi 
wiskiej zagospodarowali pomyślnie swą własność, weszli w skład oraz utrzymali 
się w gronie rycerstwa zamożnego. W 1462 r. wystąpił Stanisław Srebrowski do-
wodnie herbu Dołęga195. Jego potomkiem i spadkobiercą powinien być Mikołaj 
Dołęga ze Srebrowa, znany od 1473 r.196 Ożenił się przed 1487 r. z Owką, córką 
Mikołaja z Rudna197. W 1487 r. pozyskał zapis 50 kóp groszy pod przepadkiem 
na dobrach Rutki-Zaborowo w ziemi wiskiej198. Tenże Mikołaj Dołęga pod ko-
niec życia został wojskim wiskim. W 1506 r. uczestniczył w wypracowaniu ugody 
szlachty ziemi wiskiej z bartnikami w sprawie wykupu ich dotychczasowych praw 
do barci w dobrach szlacheckich199. 3 IX 1507 r. awansował nawet na kasztelana 
wiskiego200, należał już tedy bezspornie do elity politycznej ówczesnej ziemi wi-
skiej oraz całego Mazowsza. Awans ten łączy się jednak czytelnie z jego poprzed-
nikiem, Stanisławem Szreńskim kasztelanem wiskim, który w 1507 r. został wo-
jewodą płockim i mógł dopomóc swemu zaufanemu współrodowcowi w dalszej 
karierze. Mikołaj Dołęga ze Srebrowa uczestniczył w regulowaniu spraw pograni-
cza Mazowsza i Prus krzyżackich 23 VII 1508 r.201 Zmarł już przed 17 III 1509 r., 

191 MRPS II, nr 779.
192 KowalskaZ 2, k. 88 oraz 93v–94 – wypis z akt grodzkich kowalskich z 1508 r.
193 Informacja księdza T. Żebrowskiego wg AOf. Ploc. 191, k. 184. 
194 Zob. wyżej.
195 MZH nr 198. 
196 Kartoteka SHGM.
197 MK 6, k. 202.
198 Herbarz Kapicy Milewskiego, s. 360.
199 KL nr 282.
200 MRPS IV, nr 197.
201 Reg. Th eut. I, nr 19210.
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kiedy nominację po jego zgonie otrzymał Andrzej z Niszczyc z rodu Prawdzi-
ców202. Dobra Srebrowo weszły później w skład dóbr królewskich, zostały opisa-
ne w lustracji 1565 r. Miały 18 włók osiadłych i folwarcznych łącznie; ten areał 
rolny można odnosić już do wcześniejszego okresu, zwłaszcza po 1494 r., kiedy 
płacono tu od 8 kmieci na 4 włókach osiadłych203.

Zwraca uwagę powtarzanie imienia Stanisław w tej linii Dołęgów, jak rów-
nież używanie przydomka heraldycznego, co świadczy o poczuciu trwałej więzi 
z własną grupą heraldyczną. Pierwszy Stanisław Dołęga poświadczony w latach 
1435–1457 urodził się prawdopodobnie na przełomie XIV i XV w., tj. w czasach, 
kiedy do pobliskiego Sokołowa sprowadził się najwybitniejszy ówczesny możny 
z rodu Dołęgów, Stanisław Grad, fundując w nowej rezydencji kościół parafi alny. 
Objął on potem urząd wojewody płockiego (znany 1412–1440)204. Ubożsi sąsie-
dzi z rodu Dołęgów mogli prosić wybitnego współrodowca nie tylko o poświad-
czenie szlachectwa, ale także o trzymanie syna do chrztu. Zapewne łatwo wcho-
dzili w układ typu klientarnego, w doraźną lub bardziej stałą służbę przy boku 
możnego współrodowca albo w zarządzanie jego dobrami. Służba taka przyspa-
rzała dochodów bieżących i otwierała szanse awansu majątkowego. 

Zauważmy, że Stanisław Dołęga z Bab przeniósł się do ziemi wiskiej jeszcze 
w okresie działalności starego wojewody Stanisława Grada (zmarł w 1440 r.), 
zatem trzeba się liczyć z jego poparciem i wpływami na Mazowszu, w tym w apa-
racie władzy księstwa płockiego. Te więzi klientarne mogły być nadal kontynu-
owane w ziemi gostynińskiej, a odtworzone w ziemi wiskiej po objęciu przez Sta-
nisława Szreńskiego z Sokołowa urzędu kasztelana wiskiego w 1497 r.205 Właśnie 
Stanisław Szreński powinien przyczynić się już do objęcia urzędu wojskiego przez 
Mikołaja Dołęgę ze Srebrowa.

Zestawione dane pozwalają sądzić, że Dołęgowie byli w Babach już w XIV 
i XV w., nie wychodząc jednak powyżej pułapu średniozamożnego rycerstwa. Były 
tu możliwe przypadki jednostkowej kariery, lecz stopniowemu rozradzaniu musiał 
towarzyszyć zanik perspektyw awansu społecznego.

W XV w. prawdopodobny wydaje się związek tego ubożejącego rycerstwa, 
oraz innych podobnych grup drobnych posiadaczy z sąsiedztwa z organizowaniem 
obrony książęcego zamku gostynińskiego. Zamek wymagał bowiem szybkiego 
wzmocnienia obsady w momencie zagrożenia działaniami wojennymi, potrzebni 
tu byli obrońcy należycie uzbrojeni i wyszkoleni. Wymagało to ekwipunku pie-
szego i niezwłocznego przybycia na wezwanie, a drobni rycerze z Bab mieszkali 
w promieniu jedynie 10 km od zamku gostynińskiego. Wcześniej mogli oni 

202 MRPS IV, nr 491.
203 LMaz 1565, cz. II, s. 51–53; C. Brodzicki, dz. cyt., s. 234.
204 O nim zob. w: Dołęgowie z Sokołowa.
205 Pacuski, Spis; SHGWP, s. 302.
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uczestniczyć w obronie książęcego grodu drewniano-ziemnego w Gostyninie. Ich 
powinności wojskowe powinny być wyraźnie różne od powinności wojskowych 
zamożnego rycerstwa, wystawiającego konny poczet zbrojny na własny koszt.

Dołęgowie z Grabi i Kątów

Grabie leżały w północnej części ziemi gostynińskiej, w parafi i Dobrzykowo, 
granicząc na zachodzie z dobrami Górki kapituły płockiej206. Właśnie do tych 
Grabi trzeba odnieść zapis w aktach kapitulnych w 1446 r. o konfl ikcie kapituły 
płockiej z nieokreślonymi dziedzicami dóbr Białe i Grabie207. Dobra Białe grani-
czyły z Popowinem, wioską tejże kapituły, dobra Grabie również graniczyły z wsią 
kapitulną. Grabie zatem już wówczas były wsią i siedzibą rycerską. Nie udało się 
jednak odnaleźć dalszych danych o posiadaczach tej wsi w XV w., nie znamy 
zatem ich imion ani powiązań rodzinnych. Osada leżała jednak w pobliżu gościń-
ca z Gąbina do Płocka, miała cechy dogodnej rezydencji możnowładczej. W póź-
nym średniowieczu powinien to być obszar po części lesisty, przynoszący dochody 
m.in. ze spławu drewna drogą wodną Wisły. 

W 1530 r. Grabie miały 6 włók kmiecych, zapewne także niemały folwark208. 
Później były tu dwa działy szlacheckie i zapewne dwa folwarki w posiadaniu Grab-
skich209. W XIX w. Grabie miały ok. 55 włók obszaru210. W XV w. dziedzice po-
winni należeć do rycerstwa zamożnego, zdolnego do służby z kopią w ręku; po-
winni też mieć dokumenty książęce na tę wieś. Nie wiemy jednak, kiedy dobra 
te zostały nadane rycerstwu, jakie otrzymały uprzywilejowanie. 

Grabscy należeli do rodu Dołęgów. Adam Boniecki przytacza dane o tej ro-
dzinie od 1579 r.211 Późniejsze dane zestawia Elżbieta Sęczys, potwierdzając in-
formacje Bonieckiego212. Już jednak wcześniej w ziemi gostynińskiej jest znany 
Wojciech Grabski, rotmistrz zaciężnych z województwa rawskiego. W 1526 r. wraz 
ze swymi towarzyszami został oskarżony o zabójstwo w Luszynie, czyli w ziemi 
gostynińskiej Franciszka Zembockiego prepozyta szpitala Świętego Ducha w Sierp-
cu i plebana w Luszynie213. Sprawa nie była jasna i zapewne została umorzona. 
5 II 1527 r. tenże Wojciech Grabski został skazany przez sąd nadworny króla na 
pokrycie szkód wyrządzonych poddanym w północnej części dóbr łowickich arcy-

206 AHP, Mazowsze, mapa; mapa pruska Gilly-Crona z lat 1793–1796. 
207 Acta capituli Ploc., nr 365. 
208 Dane z rejestru 1530 r. w kartotece atlasowej ziemi gostynińskiej XVI w.
209 Kartoteka atlasowa; ŹD XVI, s. 198.
210 SGKP II, s. 765.
211 Boniecki, Herbarz, VII, s. 28.
212 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, oprac. E. Sęczys, 

Warszawa 2000, s. 204. 
213 MRPS IV, nr 14512, 14547.
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biskupa214. W 1532 r. Wojciech Grabski został przez króla ustanowiony poborcą 
ziemi gostynińskiej215. Można sądzić, że urodził się pod koniec XV w., kiedy 
kształtowało się i utrwalało nazwisko Grabskich, posiadaczy dóbr.

Obok niego jest znany Andrzej Grabski. Tenże Andrzej otrzymał w 1532 r. 
konsens królewski na wykup wójtostwa w Staropolu w starostwie gostynińskim216. 
Mógł być bratem Wojciecha. Według lustracji z 1564/1565 r. Gąbin graniczył 
z Grabiem, wsią panów Grabskich217. 

Andrzej Grabski posiadał też wieś Kąty w parafi i Pacyna, opłacał tu podatek 
w latach 1563–1565 pieczętując się w rekognicjach tamże składanych herbem Do-
łęga218. Już w 1530 r. Kąty należały do Grabskich, miały 5, 5 włók osiadłych219. 
W XIX w. Kąty miały blisko 50 włók obszaru, był tu duży folwark220. Kąty mu-
siały istnieć wcześniej, bowiem dziesięcina kmieca z Kątów znalazła się w uposa-
żeniu plebana w Pacynie z nadania biskupa poznańskiego, prawdopodobnie 
w XIV w. albo na początku XV w.221 W 1468 r. dowodnie z Kątów pisał się Sta-
nisław, który wystąpił jako jeden z wykonawców testamentu zmarłego Mikołaja 
z Podczach. Innymi wykonawcami byli Mikołaj pleban w Pacynie i Boruta ze Słon-
kowa. Określono ich jako panów, należeli zatem do rycerstwa średnio zamożnego222.

 Do tej osady można jeszcze odnieść informację z 1517 r., że Mikołaj z Kątów 
wraz z innymi sąsiadami uczestniczył w regulowaniu granicy między Modłą Jana 
Słupskiego w ziemi gostynińskiej a Rakowem w ziemi łęczyckiej223. W 1520 r. 
w sprawie o naruszenie tej granicy dóbr składają przysięgę tenże Mikołaj oraz 
Wawrzyniec z Kątów z ziemi gostynińskiej224. Idzie tu być może o krewnych wy-
mienionych Grabskich. Stan posiadania pozwala zaliczyć Grabskich XVI w. bez-
spornie do szlachty zamożnej.

Do tej rodziny należał później Rafał Grabski, podstarości gostyniński, który 
uzyskał w 1619 r. nominację na podsędka ziemskiego, znalazł się zatem w gronie 
elity władzy ówczesnej ziemi gostynińskiej225.

Dołęgowie z Grabi, zapewne już w XV w. rycerstwo średniozamożne, mogli 
być krewnymi innych Dołęgów w ziemi gostynińskiej. W dzisiejszym stanie 
 rozpoznania źródeł trzeba ograniczyć się do tego sądu ogólnego.

214 SPPP VI, nr 360.
215 MRPS IV, nr 6134.
216 Tamże, nr 6202.
217 LR 1564, s. 103.
218 ASK I, nr 22, k. 204v, 346, 415v.
219 Kartoteka atlasowa XVI w., ziemia gostynińska.
220 SGKP III, s. 943.
221 Dane o dziesięcinie parafi i Pacyna zestawia Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
222 AAPoznań, AE II, k. 228v.
223 ŁęczZ 16, k. 187.
224 OrłowskaZ 5, k. 307.
225 MK 167, k. 294–294v.
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Dołęgowie z Jastrzębi

Jastrzębia jest znana od 1488 r., została wymieniona wśród wsi dających dzie-
sięcinę wikariuszom diecezji płockiej226. We wcześniejszych zestawieniach osad 
dziesięcinnych tych wikariuszy nazwa owa jednak nie pojawia się. Nie widać jej 
także w rozgraniczeniu diecezji płockiej i włocławskiej w 1444 r., jakkolwiek zo-
stały tu wymienione inne wsie parafi i Sokołów227. Albo osada zmieniła nazwę, 
albo też została założona po 1444 r.

Było to gniazdo Jastrzębskich herbu Dołęga. Boniecki zna ich od 1579 r., 
tj. od rejestru poborowego ziemi gostynińskiej opublikowanego przez Adolfa 
Pawiń skiego228. Jednak już w 1564 r. płaci stąd Jan Jastrzębski, pieczętujący się 
herbem Dołęga, co zostało odnotowane w rejestrze rekognicji szlachty ziemi go-
stynińskiej229. Nazwisko to uformowało się w końcu XV i w pierwszej ćwierci 
XVI w., zatem już wówczas był tu dział Dołęgów. W 1563 r. występuje Bernard 
Jastrzębski, herbu trudnego do określenia230. W 1565 r. był tu także znany zagro-
dowiec, Feliks Jastrzębski herbu Rolicz, który odcisnął swą pieczęć231, a ponadto 
Zofi a, wdowa po Macieju Jastrzębskim, pieczętująca się herbem Prus I232. Wcze-
śniejsze pokolenie posiadaczy Jastrzębi reprezentuje Jan Grabia, znany od 1513 r. 
Był to drugi mąż Sary z Nowej Wsi i Łąkoszyna w ziemi łęczyckiej; małżeństwo 
istniało 18 X 1513 r.233 W 1524 r. Jan Grabia został odnotowany w informacji, 
że Sara zastawia swą oprawę w Nowej Wsi i Łąkoszynie, zapisaną jej przez pierw-
szego męża Andrzeja z Nowej Wsi, za 10 grzywien Januszowi z Gieglartów w ziemi 
gostynińskiej234. Jan Grabia powinien należeć do Dołęgów, przezwisko Grabia jest 
znane wśród mazowieckich Dołęgów z Łęgu w ziemi płockiej235.

W 1530 r. wieś miała 3 włóki kmiece, później są znane niewielkie działy 
szlachty cząstkowej i dział zagrodowy236. W XIX w. był tu jedynie folwark liczący 
25 włók obszaru, w tym 2 włóki lasu starego237. Tę wielkość obszaru osada po-
winna mieć od XV w.

Wydaje się, że Jastrzębia powstała podobnie jak sąsiednia osada Jukowo, za-
łożona niedługo przed 1444 r. Był to południowy, lesisty kraniec parafi i Sokołów, 

226 ADP, AKP 50, k. 39–39v. Cyt. za kartoteką SHGM.
227 KL, nr 192.
228 Boniecki, Herbarz, VIII, s. 314; ŹD XVI, s. 195.
229 ASK I, nr 22, k. 338.
230 Tamże, k. 196v.
231 Tamże, k. 448v.
232 Tamże, k. 403v.
233 ŁęczG 11, k.704.
234 ŁęczG 14, k. 216v.
235 Zob. SHGWP, s. 175–177.
236 Kartoteka atlasowa XVI w., ziemia gostynińska.
237 SGKP III, s. 500.
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fragment obszernych lasów kolonizowanych tu w XV w. Lasy te musiały stanowić 
wcześniej część dawnej Puszczy Gostynińskiej238. Nazwa Jastrzębia wydaje się po-
chodzić od starszej nazwy terenowej Jastrzębia łąka albo podobnej239. Wskazuje 
prawdopodobnie na tutejsze gniazdo owego drapieżnego ptaka, występującego 
dawniej licznie na ziemiach polskich. Założycielem osady mógł być jeden z ryce-
rzy mazowieckich tej części ziemi gostynińskiej, wywodzący się z rodu Dołęgów.

Dołęgowie z Rogożewa i Kobiernik

W XVI w. były dwie osady szlacheckie: Rogożowo Wielkie i Małe (dziś Ro-
gożew i Rogożewek), obie w parafi i Gostynin. Było tu łącznie tylko 2,5 włok 
kmiecych, zapewne też dwa folwarki240; w XIX w. dobra te miały ok. 40 włók 
obszaru241. Początkowo znaczną część tych dóbr musiał zajmować las, fragment 
dawnej Puszczy Gostynińskiej.

Najstarsza informacja dotycząca osady pochodzi z 1405 r. W sądzie ziem-
skim w Płońsku Trojan ze Strzeszewa w powiecie płońskim wymienił m.in. Do-
biesławę z Rogożowa, bez której nie chce odpowiadać, zatem swą krewną, uczest-
niczkę szerszego niedziału rodzinnego242. Dobiesława zapewne była żoną 
posiadacza Rogożewa albo działu w Rogożewie, wywodziła się z drobnego rycer-
stwa mieszkającego na Mazowszu płockim243.

W 1426 r. z Rogożewa pisał się Piotr Biała Suknia, który odstąpił bratu Mar-
cinowi z Wrzącej 5 włók nad rzeczką Czetną w ziemi łomżyńskiej244; obaj nale-
żeli do Pomianów z Solca i Wrzącej (zob.). Piotr zapewne miał w Rogożewie mały 
dział ziemi, może przejściowo. Nie jest natomiast jasne, czy to z mazowieckiego 
Rogożowa pochodził Jakub, syn Jana z Rogożowa, student uniwersytetu krakow-
skiego w 1424 r., nie widać bowiem jego powiązań mazowieckich245.

Kilkakrotnie z Rogożewa pisze się dopiero Stanisław, zwany też Rogożowski, 
zatem musiał tu mieć swą rezydencję. Był on współpracownikiem księcia Włodzi-
sława I płockiego, mógł wcześnie wstąpić w jego służbę korzystając z protekcji 
starszych krewnych. W 1445 r. tenże Stanisław otrzymał od Włodzisława I dużą, 

238 Por. AHP, Mazowsze, mapa.
239 Na Mazowszu jest znana w 1484 r. w ziemi zakroczymskiej nazwa działu leśnego 

Jastrzębiec. Zob. A. Wolff , E. Rzetelska-Feleszko, Mazowieckie nazwy terenowe do końca 
XVI w., Warszawa 1982, s. 62. O nazwie Jastrzębia zob. też Wójcik, Nazwy, s. 64.

240 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 193; kartoteka atlasowa XVI w.
241 SGKP IX, s. 684, 685.
242 Płońska, nr 563; por. SHGWP, s. 291 (informacja nieodnotowana).
243 SHGWP, s. 291.
244 PP V, nr 237.
245 MUK 24e/063, II s. 411 (wskazanie na Mazowsze). Tenże Jakub wystąpił obok studen-

tów ze Stawiszyna, może pochodził z innej części ziem polskich. 
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zagospodarowaną wieś książęcą Kubra w ziemi wiskiej, liczącą 60 włók wymierzo-
nych, za dotychczasowe zasługi oraz zobowiązanie do dalszej służby, a także jako 
formę wsparcia dla rezydencji personalnej w księstwie. Stąd wyszli późniejsi Ku-
berscy herbu Dołęga246. Wielkość wsi podana w tym przekazie źródłowym znaj-
duje w przybliżeniu potwierdzenie w XIX w. Wieś miała wówczas 1560 mórg, 
tj. 52 włóki obszaru247. Było to zatem nadanie znaczące, łączyło się najpewniej 
z rozliczeniami fi nansowymi z tytułu dotychczasowej pracy. Stanisław już wówczas 
mógł być sprawnym administratorem dóbr książęcych. 

Tenże Stanisław został następnie z ramienia Włodzisława I starostą buskim 
w odległej ziemi bełskiej, jest poświadczony z tym urzędem w Nowym Dworze 
w ziemi rawskiej 8 VII 1450 r.248 Urząd ten mógł objąć już wcześniej, czyli krót-
ko po nadaniu wsi Kubra249. Wkrótce, 1 I 1451 r. w Bełzie zawarł z księciem ko-
lejną umowę o starostwo buskie, regulującą zadrażnienia250. Odszedł z tego sta-
rostwa przed październikiem 1453 r.251 Mogło to nastąpić już latem 1452 r., 
w tradycyjnym czasie wymiany starostów mazowieckich w końcu sierpnia, bowiem 
na jesieni 1452 r. działa już aktywnie na Mazowszu płockim.

Stanisław Rogożowski został zięciem Marcina z Ostrowa w ziemi bełskiej 
z możnego rodu Gozdawów. 24 XI 1452 r. w Płocku zapisał żonie Beacie wiano 
w wysokości 200 kóp groszy praskich na połowie swoich dóbr Kubra w ziemi wi-
skiej i Kobierniki w ziemi płockiej; teść przekazał mu czynsz roczny w dobrach 
Gozdowo i Czarnomino aż do wyczerpania wypłaty 100 kóp groszy z należnego 
posagu252.

Stanisław wraz z bratem Janem Truszczkiem kupił w tym samym czasie 24 XI 
1452 r. od stryja Marcina, plebana w Będzisławiu (dziś Bonisław) jego dział 
w Kobiernikach za 110 kóp groszy253. Wiadomo też, że Stanisław Rogożow-
ski z bratem Janem Truszczkiem byli bratankami Świętosława z Kobiernik, 

246 Kapica, Herbarz, nr 278. Zapisu tego nie odnalazłem w metryce książęcej Włodzi-
sława I, z tego czasu zachowanej fragmentarycznie. Jego autentyczność nie budzi jednak wąt-
pliwości.

247 SGKP IV, s. 834.
248 MK 335, k. 55v–56.
249 Poprzedni starosta buski, Gotard Mycowski, podkomorzy bełski, jest znany do 4 XII 

1444 r., mógł ustąpić już 28 VIII 1445 r. Por. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełm-
skiej XIV–XVIII w. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992, nr 606.

250 Wolff , Studia, s. 304, nr 3.
251 K. Sochaniewicz, A. Wolff , Urzędnicy województwa bełskiego do połowy XVI wieku, 

Mies. Herald. 10, 1931, s. 19.
252 MK 337, k. 100v; SHGWP s. 128, 223 (tu nietrafnie zaliczony do posiadaczy 

drobno rycerskiej wsi Ostrowy w par. Kurowo w ziemi płockiej. O tym zob. w: Gozdawowie 
z Gawłowa i Żukowa).

253 MK 337, k. 100. Kobierniki w 1531 r. miały 5 włók osiadłych (SHGWP, s. 128). 
W XIX w. miały 490 mórg, tj. 16 i 1/3 włók obszaru (SGKP IV, s. 203). 
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 podskarbiego dworu, byli zatem wnukami Dziersława z Kobiernik, ojca plebana 
Marcina i  Świętosława254. 

Stanisław Rogożowski należał tedy do grupy zamożnego rycerstwa księstwa 
płockiego, chociaż nie sprawował tu urzędów ziemskich. W 1459 r. został odno-
towany w księdze ziemi wiskiej, gospodarował tedy w tamtejszych dobrach255. 
Jego i żony Beaty synem powinien być Andrzej z Kubry, który został w 1473 r. 
zięciem Marcina Strusia z rodu Gozdawów, wójta w Przewodowie w dobrach bi-
skupstwa płockiego, wcześniej starosty pułtuskiego, współpracownika biskupa 
Pawła Giżyckiego256. Andrzej mógł mieć wówczas ok. 20 lat. Andrzej z Kubry był 
później książęcym starostą wiskim w 1494 r.257 W 1497 r. otrzymał od króla 
4 majątki w ziemi wiskiej, skonfi skowane za niestawiennictwo na wyprawę moł-
dawską258; zakończył jednak życie na tej wyprawie259. Synami tegoż Andrzeja po-
winni być Krystyn starosta koleński i jego brat Stanisław łowczy wiski, znani 
w 1514 r., świadkowie z rodu Dołęgów260.

Stanisława Rogożowskiego starostę buskiego można jeszcze utożsamić ze Sta-
nisławem Rogożowskim, który ożenił się przed 19 IV 1468 r. z Anną, krewną 
braci Mikołaja plebana w Kłobi oraz Stanisława z Zakrzewa na Kujawach, pozo-
stających w niedziale. Bracia owi spłacili posag Anny (o nieznanej wysokości) i zo-
stali skwitowani261. Zakrzew leżał w parafi i Białotarsk, w pobliżu ziemi gostyniń-
skiej. Stanisław bez wątpliwości gospodarował w Rogożewie i dlatego utrzymywał 
kontakty ze szlachtą z pogranicznego powiatu kowalskiego na Kujawach. Było to 
jego drugie małżeństwo, zawarte pod koniec życia. 

Wspomniany wcześniej Dziersław z Kobiernik był bratem Zdziszka albo 
Zdzisława z Kobiernik, wojskiego gostynińskiego znanego w latach 1408–1416. 
24 VII 1408 r. obaj bracia otrzymali przywilej księcia Siemowita IV na Kobier-
niki, z prawem chełmińskim oraz prawem nieodpowiednym. Przywilej ten został 
wpisany do księgi kancelaryjnej księcia Siemowita V rawskiego jako Jus Andree 
Rogosowsky262, zapewne w latach 1434–1442; Andrzej Rogożowski powinien być 
poddanym Siemowita V, ówczesnym posiadaczem tej osady.

254 SHGWP, s. 127, 128 (Kobierniki). W 1420 r. Marcin, dowodnie syn Dziersława 
z Ko biernik, wpisał się na uniwersytet krakowski (Album studiosorum, I, s. 46; MUK 20e/007).

255 K. Tymieniecki, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach 
średnich, Warszawa 1921, s. 431.

256 ADP, Ep. 10, k. 61; Marcin Struś zobowiązał się do wypłaty 50 kóp groszy z racji 
posagu.

257 Pacuski, Spis.
258 MRPS II, nr 969.
259 O tym J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., 

w: Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. I, Warszawa 1975, s. 193.
260 MZH, nr 921.
261 KowalskaG 1a, k. 26v.
262 BKórnicka, rkps 194, k. 14.
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Zdziszek wystąpił dowodnie w 1416 r. w Łęczycy jako przedstawiciel rodu 
Dołęgów263. To on musiał wystąpić w 1413 r. jako anonimowy „voyski de Rogo-
zovo”264. Bez wątpienia tedy już Zdziszek był posiadaczem Rogożewa, odległego 
jedynie 5 km od zamku w Gostyninie. Osada była dogodnym punktem oparcia 
dla wojskiego, który powinien mieszkać w zamku albo przynajmniej przebywać 
w nim często doglądając napraw i przygotowań obronnych, dobierając i przygo-
towując przewidywaną obsadę zamku na wypadek zagrożenia, współpracując 
w tym zakresie z kolejnymi starostami książęcymi i ich zastępcami zarządzającymi 
tym obiektem. 

Wojski jako urzędnik książęcy do szczególnych zadań, tradycyjny zastępca 
kasztelana jako dowódcy rycerstwa w swoim okręgu działania pozostawał na miej-
scu podczas mobilizacji rycerstwa konnego przeznaczonego do działań manewro-
wych. Dowodził lokalnymi siłami pospolitego ruszenia. Jego władzy podlegali 
zatem wszyscy pozostali na miejscu mężczyźni z rodzin rycerskich, młodzi i sta-
rzy, niepełnosprawni, słabiej uzbrojeni i wyposażeni z racji szczupłego majątku, 
zdolni do działań wojennych w ograniczonym zakresie, przydatni jednak do lo-
kalnej obrony. Jego władzy podlegali też inni poddani książęcy, tj. mieszczanie 
i kmiecie z osad książęcych, rycerskich i kościelnych, przydatni do obrony i lo-
kalnych prac fortyfi kacyjnych. Urząd wojskiego na książęcym Mazowszu nabierał 
znaczenia w okresie narastającego zagrożenia i działań wojennych265.

Można sądzić, że Zdziszek mieszkał już wcześniej pod Gostyninem i był 
związany z książęcym aparatem władzy, może jako burgrabia, zastępujący starostę 
w zarządzaniu zamkiem książęcym, przez niego powołany. Dlatego stał się kan-
dydatem do objęcia urzędu wojskiego, wymagającego kwalifi kacji wojskowych, 
znajomości terenu i ludzi, umiejętności organizacyjnych. Synem Zdzisława był 
Jan z Kobiernik, student uniwersytetu krakowskiego w 1411 r.266 Zdzisław ożenił 
się zatem co najmniej ok. 15–20 lat wcześniej, powinien być też starszy od swego 
brata Dziersława (zm. po 1434 r.) Prawdopodobnie Zdzisław wraz z synem zmar-
li bezpotomnie, a dobra przeszły drogą spadku na Andrzeja Rogożowskiego, który 
powinien być jednym z synów Dziersława oraz ojcem Stanisława Rogożowskiego 
i Jana Truszczka.

W 1497 r. w Rogożewie było wójtostwo267. Wieś została zatem lokowana 
wcześniej na prawie niemieckim i mogła mieć początkowo większą liczbę kmieci. 

263 Semkowicz, Wywody, nr 34. Krótki biogram Zdziszka opracowała Supruniuk, Oto-
czenie, nr 227.

264 KowalskaZ 1, k. 7–7v (29 XI 1413 r.). Za wskazanie tego przekazu wyrażam wdzięcz-
ność prof. J. Bieniakowi.

265 Wnioski wynikające z rozpoznanych poświadczeń źródłowych o wojskich mazowiec-
kich XIV–XV w. na tle sytuacji militarnej Mazowsza.

266 Album studiosorum, I, s. 29; MUK 11/038, II, s. 217.
267 MRPS II, nr 779.
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Można to odnosić już do doby lokacji miejskiej Gostynina (1382 r.) albo wkrót-
ce potem. Osada powstała jednak raczej wcześniej, w XIII albo XIV w. Wywodzi 
się od imienia Rogoż, poświadczonego w Polsce średniowiecznej268. Nie jest jasne, 
czy osada była początkowo własnością książęcą i kiedy przeszła w pełni w posia-
danie rycerskie, bowiem wójtostwo mogło tu być własnością książęcą.

31 VIII 1497 r. król Jan Olbracht skonfi skował za niestawiennictwo na wy-
prawie mołdawskiej m.in. dział Leśniewski (prawdopodobnie w Leśniewicach albo 
własność Leśniewskiego) oraz wójtostwo w Rogożewie, przekazując je Janowi Ju-
kowskiemu, podkomorzemu gostynińskiemu269. Własność Jukowskiego później 
nie jest tu znana, mogło zatem dojść do ugody i stosownego odszkodowania. 
O wójtostwie brak dalszych danych.

Wiemy jeszcze, że Jakub Rogożewski z żoną Katarzyną otrzymał 9 I 1492 r. 
od jej brata Macieja Kostro z Szewa Wielkiego w pow. kowalskim 12 grzywien 
w szelągach z racji posagu270. Następnie jednak Katarzyna występuje kilkakrotnie 
jako żona Marka z Rogożewa i dziedziczka z Szewa Wielkiego, zatem idzie fak-
tycznie o Marka Rogożewskiego, przypuszczalnie syna Stanisława Rogożowskiego 
z drugiego małżeństwa, zawartego ok. 1468 r. Katarzyna toczyła spór o dobra 
z bratem stryjecznym Jakubem Galnym z tegoż Szewa, został w nim ustanowiony 
zakład 60 grzywien, który określa wartość przedmiotu sporu271. Ostatecznie Ka-
tarzyna sprzedała ów dział Zuzannie Jaszczołtowskiej272.

W 1519 r. Aleksy z Rogożewa w ziemi gostynińskiej sprzedał za 10 grzywien 
w szelągach włókę wójtostwa w Rachutowie (dziś Rakutowo), wsi monarszej w po-
wiecie kowalskim273. Mógł to być syn Marka Rogożewskiego. Na tym dane o Ro-
gożewskich urywają się. W 1563 i 1564 r. z Rogożewa Małego płaci Michał Bu-
nikowski274. Z Rogożewa Wielkiego płaci wówczas Sebastian Zaborowski275.

Dołęgowie z Sierakowa

Pierwsza informacja źródłowa o Sierakowie pochodzi z 1389 r. Wieś została 
wówczas włączona do parafi i Strzelce, erygowanej przez Dobrogosta z Nowego 
Dworu, biskupa poznańskiego276. Zapewne tworzyła wówczas jedną włość rycer-
ską, która podzielona została następnie na Sierakowo Nowe w parafi i Strzelce oraz 

268 SSNO IV, s. 474; Wójcik, Nazwy, s. 135.
269 MRPS II, nr 779.
270 KowalskaG 1a, k. 313v.
271 Tamże, k. 327, 340.
272 Tamże, k. 344 n.
273 Tamże, k. 590–590v. Kontrahentem był kmieć Michał.
274 ASK I, nr 22, k. 189av, 326v.
275 Tamże, k. 326v (1564 r.).
276 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
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Sierakowo Stare w parafi i Gostynin. O Sierakowie Nowym przed schyłkiem XV w. 
brak wyraźnych danych. Tu zajmę się najpierw Sierakowem Starym.

W XVI w. wieś nazywana była Sierakowo-Techmany, także Stare Sierakowo, 
wchodziła w skład parafi i Gostynin. Były tu trzy działy Sierakowskich, liczyły 
łącznie 7,5 włók osiadłych, w każdym zapewne był też folwark277. W XIX w. 
dobra te określano jako Sieraków Mały (dziś Sierakówek), obejmowały ok. 57 włók 
obszaru, w tym folwark Techmany278. Kasper Niesiecki zanotował, że owi Siera-
kowscy ze Starego Sierakowa byli herbu Dołęga279. Co więcej, już Bartosz  Paprocki 
wie, że w ziemi gostynińskiej mieszkają Sierakowscy Techmanowie tegoż herbu280.

Można stwierdzić, że już w XV w. owi posiadacze Sierakowa używali charak-
terystycznego przydomku Techman, była to zatem tradycja stara, zasługująca na 
uwagę. Wydaje się ona wskazywać na wcześniejsze powiązania polsko-niemieckie, 
zawiązane być może poprzez małżeństwo rycerza mazowieckiego z posażną panną 
z mieszczaństwa niemieckiego osiadłego na Mazowszu w XIII albo XIV w. Przy-
domek ten nie został dotychczas rozpoznany w zasobie imion staropolskich dla 
średniowiecza, tj. w obszernym, wielotomowym opracowaniu zbiorowym, opar-
tym z konieczności na źródłach publikowanych, czyli na mocno niepełnej pod-
stawie źródłowej281. 

Pierwszym znanym posiadaczem tej osady był Stanisław Techman; tytułował 
się z Sierakowa w 1449 r., zatem miał tu swój dwór282. Tenże Stanisław Techman 
wystąpił już wcześniej. 9 IV 1437 r. został odnotowany jako świadek dokumentu 
Siemowita V rawskiego wystawionego w Troszynie, czyli na pograniczu ziemi go-
stynińskiej i płockiej283. Pisał się jednak wówczas z Karniewa. Idzie tu bez wąt-
pliwości o Karniewo położone w dzielnicy czersko-warszawskiej obok książęcego 
Makowa, bowiem tenże Stanisław posiadał w sąsiednim Chrzanowie dział ojco-
wizny, który zamienił w 1449 r. z Falisławem z Karniewa na jego dział Płodow-
nicy w ziemi ciechanowskiej, pisząc się już wówczas z Sierakowa284. Zasługują 
zatem na uwagę powiązania z Dąbrowami z Karniewa widoczne w poprzednim 
pokoleniu, może ustanowione już wcześniej drogą po kądzieli.

Stanisław Techman z Sierakowa wystąpił jeszcze 16 IX 1451 r. w otoczeniu 
Włodzisława I w Rawie285. Jest prawdopodobne, że był on dworzaninem  kolejnych 

277 AHP Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 193.
278 SGKP X, s. 580 (Sieraków Mały); XII, s. 276 (Techmany, folwark należący wcześniej 

do dóbr Sieraków Mały).
279 Niesiecki, Herbarz, VIII, s. 363.
280 Paprocki, Herby, s. 403.
281 Zob. SSNO. Nie jest tu notowany, jest zatem dość wyjątkowy na ziemiach polskich XV w.
282 MK 4, k. 142v.
283 MK 87, k. 67v.
284 MK 4, k. 142v.
285 MK 335, k. 49. 
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książąt władających księstwem rawskim, Siemowita V, a potem jego brata Wło-
dzisława I. Nie sprawował urzędu ziemskiego, wchodził jednak bez wątpliwości 
w skład ówczesnej elity politycznej Mazowsza. O jego dalszych losach brak da-
nych. Zachował się jedynie zapis źródłowy z 28 II 1460 r. w Gostyninie, w oświad-
czeniu Michała Duszoty z Suserza z rodu Awdańców, regulującym sprawy mająt-
kowe, że bezimienny Techman (bez urzędu i bez określenia miejscowości) przyjął 
100 kóp groszy posagu za swoją żonę Świętkę286. Powinno to dotyczyć albo Sta-
nisława Techmana, albo jego syna. Istotne jest, że wielkość posagu pozwala owego 
Techmana zaliczyć do rycerstwa średniozamożnego, a przekaz pokazuje czytelnie 
jego powiązania rodzinne w ziemi gostynińskiej.

Synami Stanisława Techmana powinni być Jan i Urban z Sierakowa, którzy 
29 IV 1453 r. kupili dział w sąsiednich Leśniewicach wraz z częścią Szczepanow-
ską287. Działali wspólnie i bez obecności ojca, zatem pozostawali w niedziale bra-
terskim, prawdopodobnie już po zgonie Stanisława Techmana. Do ich stanu po-
siadania trzeba doliczyć dział lasu Płodownica w księstwie czersko-warszawskim, 
o czym niżej, co wskazuje wyraźnie na dziedziczenie po Stanisławie Techmanie.

Tegoż Jana można bezspornie identyfi kować z Janem Techmanem (też Tach-
man) z Kosiorowa w ziemi zakroczymskiej (w par. Gąsiorowo), który dziedziczył 
tamże po swoim bracie Urbanie. W 1476 r. zobowiązano go do wypłacenia lega-
tu 3 kóp groszy pozostawionego w zapisie testamentowym przez tegoż Urbana 
kościołowi parafi alnemu w Gąsiorowie288. Tenże Jan Techman z Kosiorowa zamie-
nił 4 IX 1479 r. z Januszem II swój dział lasu w Płodownicy w ziemi ciechanow-
skiej na dział lasu w Pogorzelcu w ziemi łomżyńskiej koło Zambrowa oraz dopła-
tę 46 kóp groszy i szubę lisią289. Zapis ten został wydobyty z książęcej metryki 
mazowieckiej w 1546 r. na prośbę Mikołaja Techmana z Sierakowa, czyli z ziemi 
gostynińskiej290. O Techmanach z Sierakowa w Pogorzelcu (dziś Grochy Pogorzel-
skie) pod Zambrowem brak jednak dalszych danych291. Z wsi Sierakowo-Tech-
many w 1563 r. podatek opłacił Sebastian Sierakowski pieczętując się herbem 
Dołęga, prawdopodobnie syn Mikołaja Techmana292.

Jan Techman z Kosiorowa i Starego Sierakowa odziedziczył po zgonie brata 
Urbana pozostałe dobra ojcowskie, czyli umocnił swą pozycję w elicie władzy 
ziemi gostynińskiej. Uzyskał urząd podczaszego gostynińskiego. Z tym urzędem 
4 XI 1486 r. zapewnił swej córce Małgorzacie 300 fl orenów posagu na folwarku 

286 MK 335, k. 172.
287 MK 337, k. 108v.
288 ADP, Ep. 13, 34; cyt. za kartoteką SHGM.
289 MK 6, k. 119; MRPS IV, supl. 1078 (bez nazwy Kosiorowa, skąd się pisał).
290 MRPS IV, nr 7691.
291 Kartoteka SHGM. W 1483 r. są tu znani drobni rycerze herbu Topór; MZH nr 611.
292 ASK I, nr 22, k. 189av.
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w Kosiorowie. Jego żona Katarzyna zobowiązała się nie przeszkadzać zięciowi Sta-
nisławowi z Sokołowa z racji wiana, które miała zapisane na dobrach  mężowskich293.

Tegoż Stanisława z Sokołowa trzeba zidentyfi kować ze Stanisławem Soko-
łowskim ze Szreńska, czyli wywodził się on z możnej linii Dołęgów z Sokołowa 
w ziemi gostynińskiej i był sąsiadem oraz współrodowcem Techmana. Tenże Sta-
nisław w 1493 r. miał sprawę sądową z Techmanem przed sądem ziemskim za-
kroczymskim, która zmierzała do ugody294. 3 VII 1494 r. Stanisław zastawił dzier-
żoną połowę Kosiorowa za 100 fl orenów kasztelanowi zakroczymskiemu Pawłowi 
Ławskiemu z sąsiedniego Strzegocina295. W rezultacie Kosiorowo stało się własnoś-
cią Pomianów z Ław i Strzegocina. 12 XII 1499 r. Jan Techman pokwitował Ra-
fała ze Strzegocina chorążego ciechanowskiego, syna zmarłego w międzyczasie 
kasztelana Pawła, z wypłaty 450 kóp groszy, co musiało kończyć tę transakcję 
mająt kową296. Kosiorowo jest już w 1500 r. w składzie dóbr tegoż Rafała297. Jan 
Techman żył jeszcze w lecie 1501 r., został 2 IX 1501 r. ukarany za niestawien-
nictwo na rozprawie sądowej298. Zmarł krótko potem, bowiem urząd podczasze-
go gostynińskiego przejął po nim Wincenty Życki, który zmarł niedługo przed 
22 II 1504 r.299

Inną córką podczaszego Jana Techmana z Sierakowa Starego była Katarzyna, 
żona Szymona z niedalekiego Grodna na Kujawach w powiecie kowalskim, znana 
w 1522 r.300 Bratem Katarzyny i synem podczaszego powinien być Mikołaj ze 
Starego Sierakowa, który ożenił się z Barbarą, córką Nieustępa z Niegłoszewa 
w ziemi łęczyckiej. 8 II 1519 r. Mikołaj skwitował teścia z wypłaty posagu (300 fl o-
renów), co pokazuje poziom zamożności301. W 1521 r. został określony jako Mi-
kołaj Techman ze Starego Sierakowa, zięć Nieustępa302. Jest przeto identyczny 
z wyżej wspomnianym Mikołajem Techmanem z 1546 r.

Do Dołęgów należeli także posiadacze Sierakowa Nowego (dziś Sieraków) 
w parafi i Strzelce. W drugiej połowie XVI w. były tu dwa działy Sierakowskich po 
2,5 włók kmiecych, zapewne wraz z folwarkami303. W XIX w. tenże Sieraków Wiel-
ki miał ok. 45 włók obszaru304. W źródłach jest znany dopiero od schyłku XV w. 

293 ZakrZR 13, k. 359.
294 ZakrZR 16, k. 220, 233v.
295 Tamże, k. 357v. 
296 ZakrZR 12, k. 297v.
297 ZakrZR 20, k. 478–478v.
298 ZakrZR 12, k. 563.
299 MRPS III, nr 1275; Pacuski, Spis.
300 KowalskaG 1a, k. 651.
301 ŁęczG 12, k. 534v. 
302 ŁęczG 13, k. 12v.
303 ŹD XVI, s. 193.
304 SGKP X, s. 580.
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Stanisław z Sierakowa Nowego został podsędkiem gostynińskim w 1491 r., 
a zmarł przed 23 I 1505 r.305; pozostawił synów Jana i Stanisława. Z tegoż Siera-
kowa Nowego pisał się też później Jakub Sierakowski, który wystąpił jako Jakub 
z Sierakowa, asesor sądu grodzkiego na zamku w Gostyninie 21 X 1504 r.306 Po-
winien należeć wówczas do funkcjonariuszy starościńskiego aparatu władzy. Tenże 
Jakub został 3 IV 1509 r. chorążym gostynińskim307, następnie od 16 VII 1518 r. 
jest znany jako podkomorzy gostyniński308. Jakub przed 28 V 1510 r. ożenił się 
z Barbarą, siostrą Marcina z Szewców w ziemi łęczyckiej, wdową po Puczku309. 
Uzyskał on w 1531 r. przywilej na wójtostwo w pobliskiej wsi królewskiej Dłu-
gołęka w ziemi gostynińskiej310. Tenże Jakub Sierakowski odstąpił swoim synom 
naturalnym, zrodzonym z Anny Kuroszówny: Rochowi, Łukaszowi i Piotrowi owo 
wójtostwo we wsi Długołęka, co zostało potwierdzone przez króla Zygmunta 
 Augusta 27 VIII 1550 r.311 Żył jeszcze w 1559 r.312 

W 1563 r. opłacił pobór z  Sierakowa Nowego Stanisław Sierakowski pod-
komorzy gostyniński, pieczętujący się herbem Dołęga313. Był on dowodnie synem 
Jakuba, ożenił się nie później niż w 1530 r.314

Być może do Sierakowa Nowego można odnieść przekaz, że Siemowit VI 
kupił połowę wsi Sieraków od Mikołaja i Miecława, synów zmarłego Więcława, 
ale nie wypłacił 350 grzywien za tę transakcję. Po inkorporacji ziemi gostynińskiej 
do Korony w 1462 r. obowiązek rozliczenia przeszedł na króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. 7 VI 1466 r. król zapisał 400 grzywien na wsi Siedlce w powiecie gą-
bińskim ziemi gostynińskiej Miecławowi, opisując tok tej sprawy315. W 1528 r. 
potwierdzenie dokumentu uzyskał Mikołaj Piwo z Koszelewa, aktualny tenuta-
riusz wsi Siedlce316. Wcześniej w 1518 r. jest znany tenutariusz Jakub (Jan?) Mie-
czek, który uzyskał konsens królewski na oprawienie posagu i wiana swej żony 
Ewy na tej wsi317. Powinien być potomkiem Miecława, czyli Mieczka. Informacje 
te pokazują dość czytelnie stan posiadania rodziny rycerskiej w ziemi gostyniń-
skiej w połowie XV w., nie sprawującej urzędów, bliskiej już drobnemu  rycerstwu.

305 ŁęczG 9, k. 446v.
306 MRPS IV, supl. 1295.
307 Tamże, nr 8919.
308 ŁęczG 12, k. 477.
309 ŁęczG 11, k. 254v.
310 MRPS IV, nr 5805.
311 MRPS V, nr 4883, 4893.
312 Nowacki, Dzieje, II, s. 509, przyp. 66.
313 ASK I, nr 22, k. 191.
314 MRPS IV, nr 5725. 
315 Tamże, supl. 998.
316 Tamże, nr 15433.
317 Tamże, nr 2675 (Jakub Mieczek), 2834 (Jan Mieczek).
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Potomkiem owej rodziny Mieczków wydaje się być Andrzej Mieczko, posia-
dacz działu w Leśniewicach obok Sierakowa w 1563 r. Swoje zeznanie podatkowe 
opatrzył pieczęcią z herbem Dołęga318. Dzięki tym identyfi kacjom można sądzić, 
że już Więcław, posiadacz działu w Sierakowie w pierwszej połowie XV w. należał 
do rodu Dołęgów.

Z tegoż Sierakowa powinien pochodzić Mikołaj Sierakowski, który otrzymał 
w 1497 r. przyległe dobra Osiny i Kuczkowo, skonfi skowane przez króla niezna-
nemu z imienia synowi Dziersława Osińskiego za niestawiennictwo na wyprawie 
mołdawskiej319. Jego potomkiem powinien być Wojciech Sierakowski, którego 
synowie Jan i Kasper posiadali w 1546 r. wójtostwo w Niedrzewiu320. Może był 
on też ojcem wspomnianego Jakuba Sierakowskiego, od 1509 r. chorążego, potem 
od 1518 r. podkomorzego gostynińskiego.

Dobra Sieraków, znane już w 1389 r. w dokumencie erekcji parafi i Strzelce, 
obejmowały łącznie w świetle danych późniejszych ok. 100 włók obszaru i nale-
żały już w XV w. do Dołęgów. Wydaje się, że powstały drogą nadania książęcego 
obszernej włości leśnej, wykrojonej z książęcej Puszczy Gostynińskiej, na rzecz 
możnego protoplasty owych Dołęgów. Mógł on nazywać się Sirak/Sierak; jest to 
imię staropolskie poświadczone już w XII w., utrwalone na ziemiach polskich 
w szeregu nazwach miejscowych typu Sierakowo, Sierakowice321. 

Imię to pozostawiło na Mazowszu średniowiecznym kilka śladów w nazwach 
miejscowych322. Na uwagę zasługuje zwłaszcza Sieraków pod Raciążem nad  rzeczką 
Raciążnicą, znany od 1414 r.323, w tym rejonie Mazowsza płockiego były bowiem 
już w końcu XIV w. włości Dołęgów. Świadectw o możnym mazowieckim tego 
imienia w końcu XIII albo w XIV w. nie udało się jednak odnaleźć. Może zatem 
wchodzić w grę jeszcze wcześniejsza doba. Nadanie to mogło pozostawać już 
w związku z powstaniem grodu kasztelańskiego w Gostyninie w pierwszej połowie 
XIII w., w czasach Konrada I Mazowieckiego. Sieraków leżał przy starej drodze 
z Gostynina przez Strzelce i Kutno na Łęczycę, zatem osady przy tej drodze poło-
żone mogły być zakładane stosunkowo wcześnie. Nadanie to mogło dotyczyć jed-
nego z pierwszych kasztelanów albo innych urzędników książęcych w  Gostyninie.

Dołęgowie z Sokołowa

Czołowym ośrodkiem Dołęgów w ziemi gostynińskiej zostało Sokołowo (dziś 
Sokołów) pod Gostyninem w górnym dorzeczu Skrwy. Leżało ono przy gościńcu 

318 ASK I, nr 22, k. 190v (pieczęć opatrzona literami A.M.).
319 MRPS II, nr 799.
320 MRPS IV, nr 7761.
321 Zob. SSNO V, s. 78; SGKP X, s. 580–586.
322 AHP, Mazowsze, indeks, s. 216. 
323 SHGWP, s. 275.
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idącym z Płocka i Gostynina przez Łanięta do ziemi łęczyckiej. Oddalone o jeden 
dzień drogi od stolicy księstwa (ok. 30 km w linii prostej od Płocka), było do-
godnym punktem oparcia w tym rejonie Mazowsza, na pograniczu z Kujawami 
i ziemią łęczycką324. W XVI w. było tu 7 włók kmiecych, a także dwór z folwar-
kiem oraz kościół i własność plebańska (3 włóki)325. Według danych XIX w. było 
tu ponad 30 włók obszaru326. 

Dobra te nabył Stanisław Grad od posiadaczy Sokołowa nieznanych z imie-
nia, była to zatem już wcześniej własność rycerska. Siemowit IV potwierdził tę 
transakcję 9 IX 1398 r. nadając wsi prawo niemieckie z czynszem książęcym o wy-
soce uprzywilejowanej stawce po 2 grosze praskie z włóki osiadłej, wraz ze zwol-
nieniem Stanisława od kar sądowych z wyjątkiem książęcych327. Niedługo po za-
kupie Stanisław Grad fundował w nowej siedzibie drewniany kościół parafi alny, 
nadając mu 3 włóki roli328. Parafi ę erygował Jakub biskup płocki z fundacji Sta-
nisława Grada 22 XII 1404 r.329 

Kościół parafi alny w Sokołowie został wymieniony w dokumencie ugody bi-
skupów płockiego i włocławskiego z 1444 r., regulującej rozgraniczenie spornego 
pogranicza obu diecezji330. Dziesięcinę biskupią z Sokołowa przeznaczono wów-
czas dla plebana w Sokołowie, a parafi ę tę zaliczono do diecezji płockiej. Do tej 
parafi i zaliczono wsie Pomorzany (grupa osad), Jukowo i Sokołowo, wyłączając je 
ze starej parafi i Białotarsk w diecezji włocławskiej. W parafi i Białotarsk pozostała 
włość Łanięta; powstał tu następnie kościół fi lialny. Ugoda weszła w życie, stabi-
lizując tu granice diecezji. Wymienione w ugodzie wsie parafi i Sokołowo zostały 
wyłączone bezspornie z parafi i Białotarsk, a pozostałe wsie wchodzące następnie 
w skład parafi i Sokołowo: Zaborowo Stare i Nowe oraz Jastrzębia zostały wyłą-
czone bez wątpliwości z parafi i Gostynin331.

Można wnosić, że fundacja kościoła w Sokołowie natrafi ła na sprzeciw ple-
bana w Białotarsku, którego dochody uszczuplała, miała jednak poparcie biskup-
stwa płockiego, co stało się czynnikiem decydującym.

324 AHP, Mazowsze, mapa.
325 Kartoteka atlasowa XVI w.; ŹD XVI, s. 195; Ziemia gostynińska. Materiały do dzie-

jów ziemi płockiej (Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII w.), t. XI, wyd. M.M. Grzy-
bowski, Płock 2000, s. 150, 155.

326 SGKP XI, s. 28.
327 ADP, perg. 119 (9 IX 1398). Zachowała się jedynie prawa część tekstu, co radykalnie 

ogranicza zasób informacji. Pełniejsza kopia dokumentu nie jest skądinąd znana.
328 Wzmianka: Ziemia gostynińska..., s. 150.
329 Tamże; o tym por. Diecezja płocka. Struktura personalne-administracyjna, red. W. Lis, 

Płock 1978, s. 219.
330 KL nr 192.
331 AHP, Mazowsze, mapa (granice parafi i zrekonstruowane dla XVI w.). W parafi i Go-

stynin pozostały jednak Osiny, położone znacznie bliżej Sokołowa. 
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Stanisław Grad urodził się prawdopodobnie w latach pięćdziesiątych XIV w. 
Po powrocie Mazowsza płockiego do władztwa księcia Siemowita III Trojdenowi-
ca w 1370 r. mógł być początkowo dworzaninem książęcym, a następnie stał się 
bliskim współpracownikiem Siemowita IV332. Już w młodym wieku wszedł w po-
siadanie cennej włości na Zawkrzu, mianowicie Szreńska z przyległościami, co 
stało się jeszcze w czasach Siemowita III Trojdenowica. Jest prawdopodobne, że 
odziedziczył po ojcu i krewnych większe zasoby fi nansowe, mógł też zyskać drogą 
małżeństwa liczący się posag, umożliwiający dalsze inwestycje. Wydaje się, że 
otrzymał Szreńsk od gospodarnego Siemowita III w zamian za znaczącą pożyczkę. 
7 IX 1383 r. w Płońsku Siemowit IV potwierdził owo nadanie333. Dobra Szreńsk 
z przyległościami w XIX w. miały ok. 135 włók obszaru334.

Grad pochodził z linii Dołęgów z Galemina (dziś Galomin) w powiecie płoń-
skim na Mazowszu płockim i Kowalewa w parafi i Dąbrowa na Zawkrzu335. Pisał 
się początkowo w 1383 r. z Kowalewa, czyli to mogła być rezydencja odziedziczo-
na po wcześniejszych pokoleniach Dołęgów. Wchodziła w skład parafi i Dąbrowa, 
znanej od 1411 r., fundowanej zatem wcześniej, bez wątpliwości w XIV w.336 Ko-
walewo, Dąbrowa i Mdzewo należały w XV w. do Dołęgów, idzie tu zatem o fun-
dację kościoła parafi alnego w rodowej własności Dołęgów. Sądzić można, że owa 
włość Dołęgów mogła powstać z nadania książęcego w pierwszej połowie XIV w., 
obejmującego znaczny lesisty obszar do zagospodarowania rolniczego. Instruktyw-
ną analogią powinno być nadanie z 1319 r. dla kasztelana wyszogrodzkiego Mi-
kołaja z rodu Grzymałów, także dotyczące terenów Zawkrza w księstwie płoc-
kim337. W XIX w. dobra Kowalewo z Kowalewkiem miały ok. 120 włók obszaru, 
Mdzewo z Mdzewkiem mogło mieć ok. 100 włók, wieś parafi alna Dąbrowa miała 
co najmniej 67 włók338. Widać, że w wyniku nadania książęcego w XIV w. mogła 
się tu uformować włość możnowładcza licząca blisko 300 włók obszaru, stopnio-
wo zagospodarowywana rolniczo.

Przodek Stanisława Grada (dziad albo ojciec) nie jest znany. Można go jed-
nak upatrywać wśród możnych dzielnicy płockiej, współpracowników Bolesława 
Wańkowica. W grę wchodzi zwłaszcza Borsza, chorąży płocki poświadczony w la-

332 Por. M. Bielińska, Grad Stanisław, w: PSB VIII, s. 528, 529 (z błędami); Supruniuk, 
Otoczenie, s. 257–260; J. Grabowski, Stanisław Grad ze Szreńska herbu Dołęga, wojewoda mazo-
wiecki, „Genealogia” 16, s. 67–80.

333 MK 23, k. 297; MRPS IV, supl. 313; SHGWP, s. 141.
334 SGKP XII, s. 45.
335 SHGWP, s. 74, 75; 141; Z. Lasocki, Szkice z życia szlachty zawkrzeńskiej w XV i XVI 

wieku, Mies. Herald. 10–11, 1931–1932.
336 SHGWP, s. 54.
337 NKMaz II, nr 154. O tym zob. niżej.
338 Zob. SGKP I, s. 923, poz. 82; IV, 508, 509; VI, 221; XI, 454 (hasło Strzegowo). 
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tach 1345–1350339. Zmarł on zapewne przed 10 IV 1369 r., kiedy wystąpił ko-
lejny chorąży płocki Andrzej na dokumencie króla Kazimierza Wielkiego wysta-
wionym w Płocku340. 

Imię Borsza występuje bowiem u Dołęgów z Galemina, krewnych Stanisła-
wa Grada. Jan Borsza z Galemina został plebanem w Szreńsku bez wątpliwości 
z prezenty Stanisława Grada. 14 XI 1411 r. jako tenże pleban uzyskał prowizję 
papieską na objęcie kanonii płockiej po Stanisławie, synu Stanisława Grada, na-
leżał przeto do jego krewnych, mocno z nim związanych341. Jeszcze w 1423 r. po-
zostawał plebanem w Szreńsku, zabiegając skutecznie o dochodowe benefi cja ko-
ścielne w innych diecezjach polskich342. Ok. 1437 r. został dziekanem kapituły 
płockiej, zmarł 2 III 1443 r.343 Był synem Windzina344, który mógł być rówieśni-
kiem Stanisława Grada i jego bliskim krewnym, a przydomek Borsza otrzymał 
przypuszczalnie po wybitnym przodku.

Innym znaczącym duchownym był Mikołaj zwany Borsza, dowodnie syn 
Borszy, kanonik włocławski znany w 1350 r., następnie kustosz płocki poświad-
czony w latach 1364–1373345. Zmarł on bez wątpliwości przed 1375 r., kiedy 
pojawia się następny kustosz płocki, Świętosław z rodu Lubiczów346. Można są-
dzić, że Mikołaj Borsza był synem chorążego płockiego Borszy i właśnie po tym 
duchownym Stanisław Grad mógł dziedziczyć liczące się zasoby fi nansowe, które 
umożliwiły mu pozyskanie książęcego Szreńska z przyległościami. 

Majątek i powiązania genealogiczno-heraldyczne chorążego Borszy dotych-
czas nie były znane. Borsza powinien być dziadem Stanisława Grada, jeśli urząd 
swój objął w dojrzałym wieku, tak jak znani później z bardziej szczegółowych da-
nych urzędnicy mazowieccy. Wskazuje na to także przybliżone datowanie urodzin 
kustosza Mikołaja Borszy, pokolenie wcześniej od Stanisława Grada. Chorąży Bor-
sza mógł przeto urodzić się pod koniec XIII w. Do przodków tej linii Dołęgów 
powinien należeć Windzin, stolnik mazowiecki znany w pierwszej połowie XIII w., 
za czym przemawia dziedziczenie charakterystycznego imienia347. 

Do rodu Dołęgów mógł też należeć Marcin Szczak, podkanclerzy Siemowi-
ta III Trojdenowica. Był on dowodnie synem Tomisława z Dąbrowy, klerykiem 
diecezji płockiej. Jeżeli identyfi kacja owej z Dąbrowy z Dąbrową, wsią parafi alną 

339 NKMaz II, nr 267, 306.
340 KWp VI, nr 224.
341 Bull. Pol. III, nr 1335.
342 Bull. Pol. IV, nr 1155 (2 VI 1423 r.).
343 Radzimiński, Prałaci, I, nr 33.
344 Bull. Pol. IV, nr 1155; Radzimiński, Prałaci, I, nr 33.
345 NKMaz III, wg indeksu. O nim Radzimiński, Prałaci, I, nr 48, s. 112.
346 NKMaz III, nr 166.
347 Zob. SSNO VI, s. 111.
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na Zawkrzu jest trafna, to mógł on należeć do starszych krewnych i patronów 
młodego Stanisława Grada348.

Po przejęciu władzy w Płocku przez Siemowita III w 1370 r. Stanisław Grad 
stał się poddanym książąt mazowieckich. Właśnie wówczas po uzyskaniu wieku 
sprawnego mógł trafi ć do otoczenia Siemowita III lub Siemowita IV. Wkrótce 
zaczął wybijać się w tym środowisku. Obracając się w kręgu współpracowników 
Siemowita IV został z jego ramienia starostą na zajętych przez tegoż Kujawach 
brzeskich349. Pełnił także urząd sędziego brzeskiego ok. 1386–1391. Wiemy też, 
że przed 1388 r. współpracował z kolektorami dochodów papieskich, z tego po-
wodu otrzymał od papieża dom w Krakowie350. Potem był wpływowym człon-
kiem rady książęcej i doradcą Siemowita IV, nie pełniąc formalnie urzędu. Nie-
trafnie przypisywano mu urząd kanclerza, co wynika z mylnego odczytu 
dokumentu z 15 I 1400 r., jak sprostowały to badania Janusza Grabowskiego, 
który dotarł do zachowanego oryginału dokumentu351. W latach 1397–1398 Sta-
nisław Grad otrzymał od Siemowita IV dużą wieś książęcą Staroźreby w ziemi 
płockiej, rozbudowywał zatem nadal swe dobra we współpracy z władzą  książęcą352.

Działalność Stanisława Grada świadczy o jego wybitnych i wszechstronnych 
kwalifi kacjach. Został podkomorzym płockim po Andrzeju z Korabiewic i Skrzy-
dlnej, wieloletnim urzędniku, znanym do 23 VII 1407 r.353 Urząd ten sprawował 
19 II 1409 r.354 Jest prawdopodobne, że wyróżnił się walorami i aktywnością 
wśród urzędników stołecznej ziemi płockiej. 

Stanisław Grad awansował następnie wysoko, przeskakując kolejne szczeble 
hierarchii ziemskiej, na urząd wojewody płockiego. Awans ten ściśle łączył się ze 
zmienioną sytuacją polityczną i militarną Mazowsza po rozpoczęciu wojny Polski 
i Litwy z Zakonem Krzyżackim (VIII 1409–1411). Dotychczasowy wojewoda 
płocki Krystyn, znany do 1407 r., albo już zmarł, albo też z racji zaawansowanego 
wieku nie był już dyspozycyjny jako dowódca wojskowy. Siemowit IV musiał szyb-
ko postawić na młodszego kandydata zdolnego do sprostania tej sytuacji,  zwłaszcza 
że zakres władzy wojewodzińskiej obejmował wówczas całe jego księstwo; nie tylko 
Mazowsze płockie i rawskie, ale także ziemię bełską jako władztwo Siemowita IV. 

Z ramienia księcia Grad sprawował wówczas prawdopodobnie naczelne 
dowódz two wojskowe nad chorągwiami mazowieckimi, które brały udział w kam-

348 Tak J. Grabowski, dz. cyt.
349 Poświadczony w 1390 r.; KL nr I 17.
350 Bull. Pol. III, nr 55, 56. 
351 Opublikowany z błędami: KWp V, nr 1. Dziękuję dr. Januszowi Grabowskiemu za 

informacje i przedstawienie dokumentacji w tej sprawie.
352 MK 6, k. 248; SHGWP, s. 286, 302
353 AAPoznań, CP 2 B, k. L5v.
354 ZDMp V, nr 1222. 
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panii 1410 r., uczestniczył też na czołowym miejscu w radzie książęcej. Do niego 
także należało sądownictwo nad drobnym rycerstwem; w jego imieniu działał sę-
dzia wojewody płockiego. Przynosiło to bez wątpliwości dochody znaczne. Jako 
wojewoda Stanisław Grad jest poświadczony od sierpnia 1412 r., działał aż do 
schyłku lat trzydziestych, zmarł 30 III 1440 r.355 Dopiero po jego śmierci doszło 
do trwałego zawężenia kompetencji wojewody płockiego do Mazowsza płockiego 
(w XV w. jednak łącznie z ziemią wiską, wchodzącą w skład księstwa  płockiego).

Stanisław Grad zgromadził w swym ręku niemałe dobra, przewyższając osią-
gnięcia współrodowców i wychodząc na czoło elity politycznej Mazowsza. Posia-
dał miasteczko Szreńsk z przyległościami, który stał się czołową rezydencją, oraz 
Sokołowo, które mogło służyć do kontaktów z Kujawami, Wielkopolską i ziemią 
łęczycką. Posiadał także Kowalewo i Dąbrowę, wieś parafi alną na Zawkrzu oraz 
Staroźreby i część Galemina w ziemi płockiej. Miał jeszcze Sobiejuchy pod Żni-
nem w północnej części Wielkopolski, na terenie Korony. W skali możno władztwa 
mazowieckiego była to już fortuna znacząca, zwłaszcza, że Szreńsk został miastecz-
kiem i rozwijał się równolegle do rozwoju Zawkrza w kontaktach gospodarczych 
z ziemiami krzyżackimi.

Stanisław Grad pozostawił synów Stanisława i Krystyna, którzy podzielili się 
majątkami w 1441 r. Stanisławowi przypadły Sokołowo, Sobiejuchy i połowa Sta-
roźreb, Krystyn wziął Szreńsk i pozostałe dobra356.

Tenże Krystyn był żonaty z Anną, córką Andrzeja z Wąsewa podkomorzego 
brzeskiego, co jest poświadczone w 1424 r.357 Z tej racji pojawiał się w źródłach 
kujawskich. W 1441 r. Krystyn miał odstąpić Markowi z Korabiewic, kasztelano-
wi rawskiemu, swą wieś Kunienarty (późniejsze Kunki k. Szreńska) oraz dopłacić 
410 grzywien w zamian za jego dział Wąsewa na Kujawach358. Został podstolim 
płockim, jest znany w latach 1445–1447, ale zmarł już przed 1450 r.359 Pozosta-
wił syna Jana ze Szreńska, dworzanina królewskiego w latach 1462–1466 r., a ten 
miał syna Krystyna ze Szreńska, dworzanina ks. Janusza II.

Stanisław syn Grada wpisał się na uniwersytet krakowski w 1406 r. jako Sta-
nisław Grad z Galemina360, urodził się zapewne ok. 15–20 lat wcześniej. Począt-
kowo obrał karierę duchowną, zostając na krótko kanonikiem płockim, jednak 
już w 1411 r, zrezygnował z tej dochodowej kanonii, przekazując ją krewnemu, 

355 K. Pacuski, Ziemia gostynińska od XII wieku do 1462 roku na tle dziejów Mazowsza 
płockiego i rawskiego, w: Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, red. M. Chudzyński, Warszawa 
1990, s. 149, 150 i przyp. 291; Supruniuk, Otoczenie, s. 257–261. Nietrafnie A. Borkiewicz-
Celińska podaje za Lasockim datę 1436 r.; SHGWP, s. 302.

356 MK 336, k. 28–28v.
357 Księgi brzeskie kujawskie 1418–1424, nr 3828.
358 BrzeskaZ 1a, s. 114, 115. 
359 Pacuski, Spis; ZDLmP nr 141; SHGWP s. 302.
360 Album studiosorum, I, s. 24; MUK I, II.
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Borszy z Galemina, plebanowi w Szreńsku361. Rezygnacja ta łączy się czytelnie 
z wielkim awansem ojca w elicie władzy księstwa płockiego. Może już wówczas 
wojewodzic założył rodzinę. W 1441 r. objął Sokołowo, które stało się jego rezy-
dencją. Miał także Sobiejuchy, które liczyły według danych XIX w. ok. 40 włók 
obszaru362 oraz połowę Staroźreb, dużej wsi parafi alnej ok. 23 km na północny 
wschód od Płocka, w której miał najpewniej 12 lub więcej włók kmiecych i fol-
wark363. Jego dział w Staroźrebach mógł mieć ponad 40 włók obszaru364. 

Po 1444 r. Stanisław objął urząd chorążego gostynińskiego, miał zatem do 
tego potrzebne kwalifi kacje wojskowe. Z tym urzędem jest poświadczony w latach 
1450–1452, ale mógł go pełnić znacznie dłużej, przed 1477 r.365 W 1450 r. pre-
zentował wraz z bratankiem Janem ze Szreńska nowego plebana w Staroźrebach366. 
W nieznanych okolicznościach Stanisław przeszedł na urząd łowczego gostyniń-
skiego, albo też kumulował oba urzędy wraz z dochodami. 18 V 1473 r. został 
wymieniony w pismach Andrzeja z Oporowa, biskupa warmińskiego jako łowczy 
gostyniński i marszałek jego dworu367. Stanisław zmarł bez wątpliwości przed 
14 II 1476 r., kiedy jego synowie przeprowadzili podział dóbr Staroźreby w księ-
stwie płockim368. Posiadali oni wówczas także Dziankowo (Małe, tj. późniejszy 
Dziankówek w par. Białotarsk) oraz Nieradze (zaginione później) na Kujawach. 
Wiemy, że Dziankowo Małe w 1489 r. liczyło 4 włóki osiadłe, 7½ włók opusto-
szałych, ponadto 2 karczmy opustoszałe i folwark, był to zatem cenny składnik 
dóbr Sokołowo, pewno nabyty już wcześniej369. 

Synami Stanisława chorążego oraz łowczego gostynińskiego byli Mikołaj 
z Sokołowa i Stanisław Sobiejuski ze Staroźreb. Znana jest także córka Katarzyna, 
która została żoną Jana z Grabi; zachował się dokument króla Kazimierza Jagiel-
lończyka potwierdzający, że została spłacona z dóbr należnych jej po ojcu i  matce370. 

361 Bull. Pol. III, nr 1335 (dochód kanonii wynosił co najmniej 20 grzywien srebra rocz-
nie); Radzimiński, Prałaci, II, nr 195.

362 SGKP X, s. 942.
363 SHGWP, s. 286.
364 W XIX w. było tu łącznie 87 włók obszaru; SGKP XI, s. 267. 
365 Pacuski, Spis.
366 ADP, Ep. 5, 36v; SHGWP s. 286, 302.
367 AP Gdańsk, 300 D42, nr 75, 76. Za te dane wyrażam wdzięczność prof. Sobiesławowi 

Szybkowskiemu.
368 MK 5, k. 67.
369 Lustracja 1489, s. 121. Cała wieś mogła mieć powyżej 12 włók ziemi uprawnej. Jest to 

zgodne z danymi XIX w., kiedy Dziankówek (wieś z folwarkiem) miał 466 mr., tj. 15½ włók 
obszaru (SGKP II, s. 266). Dziankówek leżał przy granicy Kujaw z ziemią gostynińską, jedynie 
5 km od Sokołowa, co ułatwiało zaopatrywanie tej rezydencji.

370 Dokument pergaminowy zachowany w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wil-
nie. O tym R. Jasas, Pergamentu katalogas, Vilnius 1980, nr 56. Wystawiony w Brześciu 3 lip-
ca 1446! (data roczna zmylona).
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Jan z Grabi wywodził się spoza Mazowsza, z sąsiednich Kujaw albo z ziemi 
 sieradzkiej371.

Mikołaj z Sokołowa nie pełnił urzędu. W 1479 r. wystąpił jako Mikołaj So-
kołowski, dziedzic z Małego Dziankowa372. Później zmarł, pozostawił córkę Annę 
i syna Stanisława zwanego Sokołowskim. Tenże Stanisław z Sokołowa ożenił się 
w 1486 r, z Małgorzatą, córką Jana Techmana podczaszego gostynińskiego z Sie-
rakowa Starego pod Gostyninem w pobliżu Sokołowa, czyli swego sąsiada i współ-
rodowca. Uzyskał 300 fl orenów posagu zapisanego na połowie Kosiorowa w ziemi 
zakroczymskiej, co charakteryzuje ówczesną zamożność obu stron mariażu373. 

Stanisław wkrótce znacznie zyskał majątkowo. Po bezpotomnej śmierci swego 
krewnego Krystyna ze Szreńska w 1488 r. przejął dobra szreńskie. Stał się wów-
czas jednym z najbogatszych możnych Mazowsza płockiego, wchodząc do tam-
tejszej elity władzy, kandydując do czołowych urzędów374. Z pierwszej żony miał 
synów Mikołaja i Jana. Ożenił się ponownie z Małgorzatą, córką Mikołaja z Dzia-
łynia wojewody inowrocławskiego; w 1508 r. zapisał je dwa tysiące fl orenów na 
Szreńsku z przyległościami375. Już wcześniej, w 1506 r. nabył połowę Zakrzewa 
w pow. kowalskim376.

Po inkorporacji księstwa płockiego (wraz z ziemią wiską) do Korony w 1495 r. 
Stanisław Szreński z nominacji królewskiej został kasztelanem wiskim, uczestni-
cząc w wyprawie wołoskiej 1497 r. Król Jan Olbracht nadał mu 12 IX 1497 r. 
skonfi skowane dobra grupy szlachty z Mazowsza płockiego, która nie wzięła udzia-
łu w tej wyprawie377. Jako kasztelan wiski działał dalej, sprawując ten urząd do 
16 VIII 1507 r. Uzyskał wówczas nominację na wojewodę płockiego378. Jego dzia-
łalność na tym urzędzie do śmierci w 1510 r. (po 7 VI)379 nawiązywała do trady-
cji pradziada, Stanisława Grada, długoletniego wojewody płockiego.

Stanisław Szreński pozostawił trzech synów: Jana, Mikołaja i Feliksa, a także 
córki Annę i Zofi ę. Dobra Sokołowo i pobliskie dobra na Kujawach: Dziankowo 
(Małe), Nieradze i Zakrzewo przypadły Janowi i Mikołajowi. 4 II 1511 r. został 
ustanowiony zakład 1000 grzywien między Janem Gagowskim z Kujaw a owymi 

371 O tym zob. A. Szymczakowa, dz. cyt., s. 67 (Jan z Grabi, kasztelan spicymierski, żona 
dowodnie Katarzyna, wywodzona jednak przez autorkę z Wielkopolski); J. Karczewska, Ród Po-
mianów na Kujawach w średniowieczu, Poznań–Wrocław 2003, s. 130 (Jan z Grabi przyrodni 
brat tamtego). Za te wskazania dziękuję prof. Januszowi Bieniakowi. 

372 KowalskaG 1a, k. 173v.
373 O tym zob. w: Dołęgowie z Sierakowa.
374 O tym Z. Lasocki, dz. cyt., 11, s. 24; SHGWP s. 302.
375 MRPS IV, nr 8801.
376 KowalskaG 1a, k. 454v.
377 MRPS II, nr 815.
378 MRPS IV, nr 8644.
379 PłocZRWyr 4, k. 161.
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braćmi, określonymi jako Sokołowscy, w obszarze działania starosty gostynińskie-
go380. Jan zmarł wcześniej od brata, już przed 1516 r. Tenże Mikołaj gospodaro-
wał jednak niezbyt dobrze i zadłużał się; w 1515 r. zastawił Nieradze w pow. ko-
walskim za 20 grzywien Andrzejowi z Kutna kasztelanowi gostynińskiemu381. 
Mikołaj zmarł bezpotomnie już przed 23 IV 1520 r.382

Po śmierci braci dziedzicem fortuny ojcowskiej został Feliks, zwany po 
 polsku Szczęsny, działający początkowo wspólnie z matką Małgorzatą z Dzia-
łyńskich, córką Mikołaja wojewody inowrocławskiego, oraz z siostrami Anną 
i Zofi ą. Owa Małgorzata, wdowa po Stanisławie wojewodzie płockim żyła jeszcze 
w lipcu 1525 r. W dobrach Sokołowo miała swego faktora, szlachcica z ziemi 
 płockiej383. 

Feliks pisał się z Sokołowa, gdzie była jedna z jego rezydencji. 20 VI 1521 r. 
został cześnikiem, wchodząc do hierarchii ziemi gostynińskiej384. W 1426 r. otrzy-
mał kasztelanię rypińską, następnie 8 II 1527 został kasztelanem dobrzyńskim385. 
Jednocześnie w 1530 r. otrzymał dochodowe starostwo płockie. W Szreńsku 
w miejsce dawnej fortalicji wzniósł okazały zamek murowany o 4 wieżach, czyli 
znaczący obiekt obronny, znacznie większy od ówczesnych mazowieckich fortali-
cji możnowładczych o raczej skromnych rozmiarach. Była to najważniejsza inwe-
stycja obronna ówczesnego możnowładztwa mazowieckiego386.

Feliks ożenił się z Barbarą, córką Stanisława Kościeleckiego wojewody po-
znańskiego. 12 IV 1526 r. pokwitował odbiór znacznego posagu 3 tysięcy fl ore-
nów z rąk teścia i oprawił go na połowie Sokołowa w ziemi gostynińskiej, na do-
brach szreńskich oraz na dobrach na Kujawach387. 15 VII 1527 r. wypłacił tysiąc 
fl orenów siostrze Zofi i, żonie Zawiszy Dłużniewskiego z Konradźca w ziemi płoc-
kiej, który jednocześnie zapisał jej 1500 fl orenów wiana na połowie swoich dóbr388. 
Feliks pełnił następnie urząd wojewody płockiego w latach 1532–1554, zmarł bez 
potomków męskich; na nim wygasł ród Szreńskich (Srzeńskich), a dobra po ką-
dzieli przeszły w posiadanie innych rodzin.

380 MRPS IV, nr 9884.
381 KowalskaG 1a, k. 533–533v.
382 Tamże, k. 596.
383 ŁęczG 15, k. 192v.
384 MRPS IV, nr 12851.
385 Tamże, nr 14997.
386 W.H. Gawarecki, Pamiętnik historyczny płocki, t. I, Warszawa 1828, s. 93–96; SGKP 

XII; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, z. 9, Warszawa 1985, s. 34, 35. Zob. też L. Kajzer, 
S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2003, s. 480, 481 (z planem i re-
konstrukcją zamku w Szreńsku).

387 MRPS IV; nr 14535, 14536.
388 R. Jasas, dz. cyt., nr 305, 306. 

http://rcin.org.pl



72 Część I

Gozdawowie

Gozdawowie z Bieniewa

Bieniewo (dziś Bieniew) leżało w dolinie Wisły, w parafi i Kamion, na tere-
nach starego osadnictwa, ukształtowanego może już we wczesnym średniowieczu. 
Wieś zlokalizowana była niezbyt daleko od przeprawy wyszogrodzkiej, na starej 
drodze z tej przeprawy do Gąbina i Gostynina, miała zatem cenne walory poło-
żenia komunikacyjnego. W drugiej połowie XVI w. było tu 6–10 włók kmiecych 
w 6 działach Giżyckich; w każdym dziale mógł być także folwark389. W XIX w. 
Bieniew oraz sąsiedni Januszew przyłączone zostały do carskich dóbr łowickich, 
liczyły łącznie 3630 morgów, tj. 121 włók obszaru390. Ponieważ według danych 
XVI w. obie osady były wielkości podobnej, na Bieniewo powinno przypadać 
ok. 60 włók obszaru, po części lesistego391.

Pierwsza informacja źródłowa o Bieniewie pochodzi z 1391 r. Siemowit IV 
wystawił wówczas przywilej dla Gozdawów, a właściwie dwa przywileje: dla Goz-
dawów z Mazowsza płockiego oraz odrębny dla współrodowców z Mazowsza po-
łudniowego (ziemia gostynińska)392. Wymieniono tam osady należące później do 
rycerstwa, następnie szlachty cząstkowej, a pominięto osady należące do możno-
władztwa. Można tedy wnosić, że Bieniewo było starą posiadłością Gozdawów 
i to niezbyt zamożnych, prawdopodobnie paru lub kilku rodzin. Zgodna z tym 
jest informacja z 1439 r. o sprzedaży przez Annę, żonę Falisława z Bieniewa swej 
ojcowizny w Rcieszewie (Arciszewie) w ziemi wyszogrodzkiej393. Małżeństwa za-
wierane były na ogół na podobnym stopniu zamożności, a posiadacze Arciszewa 
należeli w XV w. do drobnego rycerstwa394.

Gozdawowie z Bieniewa wykazali jednak aktywność w obieraniu kościelnych 
i świeckich dróg kariery, wyzyskując powiązania z możniejszymi i wpływowymi 
współrodowcami z Gozdowa, Giżyc i innych ośrodków. Widać to na przykładzie 
czterech braci z Bieniewa: Andrzeja, Aleksego, Jana i Stanisława. Posiadali oni  jakieś 
niewielkie działy w Bledzewie pod Sierpcem w ziemi płockiej. W 1434 r.  kupili 
tamże jeziorko w lesie, przylegające do ich działów, za 15 kóp groszy w  półgroszach 

389 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 204; kartoteka atlasowa XVI w. w Pracowni Atlasu 
IH PAN.

390 SGKP III, s. 442. Włościanie mieli w Bieniewie 349 morgów, tj. niespełna 12 włók, 
SGKP XV, cz. 1, s. 145. Był tu także folwark.

391 Tak jeszcze na mapie pruskiej Gilly-Crona z lat 1793–96 oraz na Mapie Kwatermi-
strzostwa.

392 MZH nr 1071. O tym K. Pacuski, O rodzie Gozdawów na Mazowszu w XIV–XV w. 
i jego tradycjach, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofi arowane Aleksandrowi Gieyszto-
rowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 655 n.

393 MK 3, k. 234v–235; SHGWysz., s. 4 (z datą 1435 r.).
394 SHGWysz., s. 3, 4.
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od Mikołaja Byliny z Bledzewa395. Następnie kupili młyn w Bledzewie na rzece 
Skrwie za 18,5 kóp groszy. Zakup ten poświadczony został w Troszynie 1 I 1440 r. 
przed władzą książęcą, a zrealizowany był wspólnie przez braci, pozostawali oni 
tedy jeszcze w niedziale braterskim396. Młyn był zazwyczaj inwestycją dochodową. 

Inicjatorem inwestycji mógł być najstarszy z braci Andrzej, pleban w Goz-
dowie, położonym niedaleko Bledzewa. Zapewniał on dodatkowe przychody 
młodszym braciom w dłuższej perspektywie czasowej, inwestując najpewniej wła-
sne dochody z tej zamożnej parafi i. Andrzej został plebanem w Gozdowie bez 
wątpienia z prezenty współrodowców, ówczesnych posiadaczy Gozdowa, nie wiemy 
jednak, kto imiennie wykonywał wówczas prawo patronatu. Andrzej zrezygnował 
lub zmarł przed 1453 r., kiedy plebanem w Gozdowie był już Strogomir ze Żdżar 
(Zdziaru), także z rodu Gozdawów397. Tegoż Andrzeja można identyfi kować z An-
drzejem z Bieniewa, który zapisał się w 1418 r. na uniwersytet krakowski398. Dążył 
tedy do podniesienia swoich kwalifi kacji, a następnie przyjął święcenia licząc na 
dostęp do benefi cjów kościelnych.

Następny z braci, Aleksy, podjął karierę świecką, wszedł do otoczenia Kazi-
mierza, księcia bełskiego. Nastąpiło to prawdopodobnie przed objęciem przez Ka-
zimierza samodzielnych rządów w ziemi bełskiej po podziale władztwa Siemowi-
ta IV w końcu sierpnia 1434 r.399 Dzięki wiernej służbie przy boku księcia 
Aleksy został kuchmistrzem, obejmując kierownictwo kuchni książęcej po 1436 r.; 
z tym urzędem jest znany w latach 1441–1442400. Karierę tę przerwała przed-
wczesna, nagła śmierć księcia we wrześniu 1442 r. oraz rozwiązanie jego dworu.

Najmłodszy z braci Stanisław zwany Wielgusz z Bieniewa w 1437 r. toczył 
sprawę w sądzie ziemskim w pobliskim Wyszogrodzie w związku z pobytem na 
tamtejszym targu i zranieniem przez kmiecia401. Próbował powiększyć nieco włas-
ność w Bledzewie w 1445 r., zyskując tamże 1 włókę uprawną wzamian za ogród 
w Bieniewie i dopłatę 20 kóp groszy402. Kupił w 1448 r. za 19 kóp w półgroszach 
jedną włókę uprawną w Gałkach w ziemi wyszogrodzkiej403, już w księstwie czer-
sko-warszawskim Bolesława IV. Prawdopodobnie podjął on działalność w służbie 
Pawła Giżyckiego biskupa płockiego, tak jak inni Gozdawowie, i wszedł w posia-

395 MK 335, k. 7; SHGWP, s. 14.
396 MK 336, k. 87; SHGWP, s. 14.
397 SHGWP, s. 89.
398 Album studiosorum, I, s. 43; MUK 18/103, II, s. 34.
399 IMT I, nr 77, 78.
400 MK 337, k. 106v (ZDMp VIII, nr 2339); ZDMp III, nr 594.
401 K. Tymieniecki, Sądownictwo w sprawach kmiecych a ustalanie się stanów na Mazowszu 

pod koniec wieków średnich, Poznań 1922 (Prace Komisji Historycznej PTPN, III/1), s. 163, 
przyp. 2.

402 MK 336, k. 57; SHGWP, s. 14.
403 MK 4, k. 67v; SHGWysz., s. 18.
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danie domu w biskupim Pułtusku. Pozostawił bowiem potomstwo, występujące 
w 1464 r., mianowicie synów Jana Bieniewskiego kanonika pułtuskiego, Jakuba 
Dzikiego z Pułtuska (tj. mieszczanina) i Piotra, studiującego w szkole kolegiackiej 
w Pułtusku, a także córki Beatę, żonę mieszczanina pułtuskiego Mikołaja, cieśli 
oraz Katarzynę, wówczas niezamężną404.

Trzeci z braci Jan podjął karierę duchowną u boku Pawła Giżyckiego, zapew-
ne po objęciu przez niego rządów w diecezji płockiej. W 1449 r. został kanoni-
kiem utworzonej wówczas przez biskupa kolegiaty pułtuskiej405, co nakładało na 
niego obowiązek częstej rezydencji w Pułtusku i udział w liturgii kolegiackiej, ale 
też przynosiło znaczące dochody. Jan towarzyszył biskupowi w 1450 r. w rodzi-
mych Giżycach406, był przeto jego bliskim współpracownikiem. Zapewne on spro-
wadził brata Stanisława Wielgusza do Pułtuska, ale zmarł wcześniej od niego. Bo-
wiem to Wielgusz z synami dokonał transakcji z Pawłem Giżyckim biskupem 
płockim ok. 1458 r.; Paweł Giżycki odkupił ich ojcowiznę w Bieniewie, a w za-
mian przekazał im w dożywocie dochody ze wsi biskupiej Lipniki w ziemi zakro-
czymskiej koło Pułtuska407. Osiedli oni wówczas w Pułtusku, wchodząc w kręgi 
patrycjatu miejskiego, powiązanego w dużym stopniu z okolicznym rycerstwem. 
Transakcja sprzedaży została opisana po latach, w 1464 r., z uwagi na konfl ikt 
majątkowy potomstwa zmarłego wcześniej Stanisława Wielgusza. 

Dane te pokazują, że Gozdawowie z Bieniewa podejmowali szanse kariery we 
współdziałaniu z biskupem Pawłem Giżyckim, innymi możnymi z rodu Gozda-
wów oraz w służbie na dworze książęcym. Poprawiali poprzez to jedynie w pew-
nym stopniu swą pozycję i dochody. Utracili na rzecz Giżyckich własność w Bie-
niewie odziedziczoną po wcześniejszych pokoleniach. Przypuszczalnie była to 
własność szczupła, nie większa niż mały folwark, kilka włók uprawianych przez 
poddanych oraz przyległy dział lasu. Giżyccy kupili zapewne także pozostałe  działy 
w tej wsi. Wkrótce Bieniewo zostało pełniej zagospodarowane przez możniej-
szych posiadaczy. W 1487 r. Jan Giżycki posiadał tu przewóz przez Wisłę oraz jazy 
rybne na rzece408. Informacje o lesie w Bieniewie należącym do Giżyckich poja-
wiają się z racji konfl iktu o prawo użytkowania lasów w Bieniewie i Roszkach po-
między synem Jana, Andrzejem Giżyckim a jego macochą Katarzyną, odnotowa-
nego w 1509 r.409 

Bieniewo w XVI w. dzieliło losy pozostałych dóbr Giżyckich w ziemi gosty-
nińskiej. W drugiej połowie XVI w. w wyniku rozrodzenia Giżyckich powstały tu 

404 ADP, Ep. 5, k. 135v–136.
405 AKH X, Materiały kolegiaty pułtuskiej, I, 1.
406 ADP, Ep. 5, k. 48v.
407 Informacje Jana kanonika pułtuskiego w 1464 r.; ADP, Ep. 5, k. 135v–136.
408 MRPS III, supl. 221.
409 MRPS IV, nr 8927.
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działy szlachty cząstkowej, co przypomina sytuację majątkową z pierwszej połowy 
XV w. 

Początki osady oświetla nieco imię Bień, tj. zapewne zdrobnienie od chrze-
ścijańskiego imienia Benedykt. Imię to nie występuje wśród możnowładców ma-
zowieckich znanych źródłowo z XIII–XIV w.410 Posiadacze Bieniewa należeli 
prawdopodobnie do średniozamożnego i drobnego rycerstwa, które wchodziło już 
w XIII i XIV w. w związki klientarne z możnowładcami z rodu Gozdawów, zwłasz-
cza sprawującymi urząd wojewodziński. Rycerze z oddziału przybocznego woje-
wody musieli się wyróżniać lojalnością i troską o bezpieczeństwo jego osoby i jego 
dóbr, ryzykowali dlań swoje życie. Bez wątpliwości nosili wspólny znak rozpo-
znawczy, toteż zostali zaliczeni do jego rodu w momencie kształtowania się po-
działów heraldycznych w pierwszej połowie XIV w. Prawdopodobnie opierało się 
to na wcześniejszych związkach krewniaczych, ale więź heraldyczna umocniła do-
tychczasowe tradycje i poczucie wspólnego pochodzenia.

Gozdawowie z Dębska

W 1391 r. posiadacze Dębska zostali odnotowani w przywileju Siemowita 
IV dla Gozdawów, obok innych linii Gozdawów z południowej części księstwa 
płockiego, głównie z ziemi gostynińskiej411. W XVI w. było tu kilka osad tej 
nazwy w parafi i Kozłowo Szlacheckie: Dębsko Małe, Wielkie, Brakowane i Ma-
ciejowe. Liczyły one kilkanaście włók kmiecych w działach szlachty cząstkowej412. 
Powinno być tu wówczas także kilka folwarków. Dębscy w Dębsku Maciejowym 
według rekognicji z lat 1563–1565 używali dowodnie pieczęci herbowej Gozda-
wów413. W XIX w. było nie mniej niż 38 włók obszaru w osadach Dębsk i Bra-
ki414. Prawdopodobnie ogólny obszar włości w późnym średniowieczu był jednak 
większy, został następnie okrojony na rzecz Kozłowa.

Można ustalić, że właśnie stąd wywodzi się Jan Mleczko z Dębska, starosta 
bełski poświadczony w latach 1420–1424, który mógł działać nieco dłużej415. Do-
tychczas nie było to jasne; osad mazowieckich o nazwie Dębsk w księstwie Sie-
mowita IV było kilka. Na identyfi kację pozwalają jednak dane o Kuznocinie przy-
toczone niżej.

Jan Mleczko z Dębska 31 V 1417 r. w Bełzie, występując przed księciem 
Siemowitem IV, kupił za 60 kóp groszy praskich Leszczków w ziemi bełskiej, 

410 Por. SSNO I, s. 154, 155. W gronie możnych mazowieckich tego czasu jest jednak 
znane imię Bienik; zob. tamże, s. 153.

411 MZH, nr 1071.
412 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 203, 210 (1 włóka szlachty zagrodowej).
413 ASK I, nr 22, k. 220, 441v.
414 SGKP I, s. 349; II, s. 29.
415 Urzędnicy województwa bełskiego..., nr 299.
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zatem przeniósł się z Mazowsza do tej ziemi we władztwie książąt mazowiec-
kich416. Leszczków był osadą niemałą, dogodną do dalszego zagospodarowania; 
w XIX w. miał ponad 50 włók obszaru417. Na dokumencie na pierwszym miejscu 
listy świadków wystąpił Wigand chorąży płocki i starosta bełski. Można sądzić, że 
już wówczas Jan pozostawał w służbie księcia Siemowita IV, do której mógł trafi ć 
przy pomocy możniejszych współrodowców. 18 XI 1420 r. wystąpił jako starosta 
bełski. Starostwo to objął bezpośrednio po tymże Andrzeju Wigandzie, zwanym 
też Wydżga, z Rępina i Rękawczyna w ziemi płockiej oraz z Ostrowa w ziemi beł-
skiej, długoletnim staroście bełskim (1407–1420)418. Zauważmy, że był to wybit-
ny Gozdawa w służbie Siemowita IV, ówczesny przywódca rodu Gozdawów we 
władztwie zachodniomazowieckim, który mógł kontynuować wcześniejszą rolę 
Krystyna z Gozdowa, Piaseczna i Kask, marszałka dworu Siemowita IV, potem 
wojewody płockiego jako patrona wobec uboższych współrodowców419. 

Jest przeto prawdopodobne, że Jan Mleczko był od dłuższego czasu jego za-
ufanym współpracownikiem i zastępcą, dobrze przygotowanym do wypełniania 
tego urzędu. Z wyboru starego księcia, obciążonego przypadłościami zdrowotny-
mi, stawiającego prawdopodobnie na współpracowników sprawdzonych i do-
świadczonych Mleczko został kolejnym starostą bełskim. Rządził w jego imieniu 
odległą ziemią, którą książę odwiedzał rzadko, zazwyczaj raz w roku na miesiąc 
albo dłużej, zatem Mleczko musiał mieć opinię sprawnego administratora i urzęd-
nika potrafi ącego działać samodzielnie, przy współpracy miejscowych urzędników 
książęcych420. Ostatni raz Mleczko wystąpił jako starosta 8 IX 1424 r.421 Prawdo-
podobnie Jan Mleczko sprawował ten urząd do zgonu Siemowita IV w styczniu 
1426 r., a może nawet do upływu kadencji starosty 28 VIII 1426 r., tak jak inni 
mazowieccy starostowie książęcy. Sądzić należy, że właśnie wówczas młodzi ksią-
żęta mazowieccy, sprawujący rządy wspólne w odziedziczonym władztwie ojcow-
skim, mianowali kolejnego starostę, znanego w 1427 r. Jana z Załusek w ziemi 
rawskiej422. 

Jan Mleczko był żonaty z Małgorzatą, bliżej nieznaną. Nie znamy daty jego 
śmierci. Jego synami powinni być poświadczeni 19 XI 1442 r. w Wiskitkach Gnie-
womir z Dębska oraz Zygmunt z Leszczkowa, którzy zeznali podział dóbr właś-
nie na początku rządów Włodzisława I w księstwie rawskim i w ziemi bełskiej. 

416 MK 335, k. 119–119v; ZDMp V, nr 1286.
417 SGKP V, s. 172.
418 Urzędnicy województwa bełskiego..., nr 298, 299.
419 O Andrzeju zwanym Wydżga zob. zwłaszcza K. Pacuski, O rodzie Gozdawów..., s. 658 n., 

662, 663; Supruniuk, Otoczenie, nr 15.
420 O nim i jego powiązaniach zob. Janeczek, Osadnictwo, s. 353 (Dąbscy); Supruniuk, 

Otoczenie, nr 77 (nietrafnie h. Prawda).
421 ZDMp II, nr 368.
422 Urzędnicy województwa bełskiego..., nr 300, 301.
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Gniewomir zatrzymał Moszkowo w ziemi bełskiej oraz wójtostwo w Ruszewie, 
czyli pewno Hruszowie tamże. W podziale zostały też odnotowane dobra Kuzno-
cino i Rozlazłowo w sąsiedztwie Dębska423. Pokazuje to w przybliżeniu stan po-
siadania Jan Mleczki, który powiększał swe dobra dzięki dochodom ze sprawowa-
nego urzędu. 

Tenże Zygmunt z Leszczkowa wystąpił już wcześniej, ok. 16 IV 1442 r. 
w Sochaczewie w obecności książąt Kazimierza i Włodzisława jako Zygmunt 
z Kuz nocina, sprzedał swą własność w Kuznocinie i Rozlazłowie w ziemi gosty-
nińskiej Mikołajowi Plichcie ze Skotnik podczaszemu sochaczewskiemu424.

Skąd wzięła się własność Gozdawów z Dębska w Kuznocinie? Oświetla to 
cenny przekaz regestu dokumentu Siemowita IV znanego z oblaty w księgach 
lwowskich. Mianowicie 6 I 1412 r. w Płocku Siemowit IV poświadczył, że Wydż-
ga z Kampina (Rępina) chorąży płocki zawarł ugodę z Mikołajem z Borysowa 
(Boryszewa) w sprawie brzegów rzeki Bzury425. Wprawdzie brak tu nazwy osady 
Wydżgi nad brzegiem Bzury, ale mapy szczegółowe XIX i XX w. pozwalają stwier-
dzić, że Boryszew położony na prawym brzegu Bzury graniczył z Dachową, dawną 
wsią biskupa poznańskiego oraz z Kuznocinkiem, tj. dawnym Kuznocinem na 
lewym brzegu Bzury426. Kuznocin pod Sochaczewem, położony w ziemi gosty-
nińskiej był zatem wówczas własnością wspomnianego Andrzeja Wydżgi, starosty 
bełskiego i chorążego płockiego. Następnie tenże Andrzej drogą długoletniej karie-
ry doszedł do wysokiego urzędu kasztelana wiskiego, a później do czołowego urzę-
du wojewody płockiego w 1441 r.; wkrótce jednak zmarł, po 21 VIII 1441 r.427 
Wydżga pozostawił dwu synów, którzy dziedziczyli wraz z synami Świętosława 
Mżurki po innych krewnych. Kuznocin mógł przejść w posiadanie kolejnych Goz-
dawów już przed śmiercią Wydżgi, drogą zamiany albo rozliczeń fi nansowo-ma-
jątkowych. Mamy tu jednak cenną wskazówkę o powiązaniach Gozdawów z Dęb-
ska z Andrzejem Wigandem zwanym Wydżgą, o czym była mowa wyżej.

Z Dębska pisali się jeszcze inni posiadacze, zapewne Gozdawowie. Marcin 
z Dębska ożenił się z Małgorzatą, córką Mikołaja z Wojszyc w ziemi łęczyckiej, 
która w 1434 r. otrzymała posag od swego ojca428. Tenże Marcin sprzedał nieda-
leką Suchą w ziemi sochaczewskiej w 1444 r.429 W 1448 r. znany jest Krystyn, 
którego żoną była Elżbieta z Pawłowic w ziemi sochaczewskiej430. W 1449 r.  został 

423 MK 336, k. 18v.
424 MK 340, k. 144 (w Rozlazłowie dział ten liczył w 1449 r. 5 włók).
425 AGZ X, nr 63.
426 Mapa Kwatermistrzostwa oraz mapa WIG 1:100 000.
427 MK 336, k. 33; Pacuski, Spis.
428 O tym Nowak, Własność ziemska, s. 334.
429 MK 341, k. 15c.
430 MK 335, k. 137.
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nazwany Krystynem Dębskim, był mu winien 10 kóp groszy Mikołaj Wydżga ze 
Szczytna431. Być może stąd wywodził się Klemens syn Mikołaja „de Damsko” kle-
ryk diecezji poznańskiej, który przed 1465 r. mieszkał w niedalekim Brochowie 
wraz z wikarym tamtejszym, przygotowując się do uzyskania święceń kapłańskich 
i przyszłej pracy duszpasterskiej432. W 1511 r. wieś arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Gągolino graniczyła z Kozłowem, a także z wsią Dębsko należącą do Macieja 
Krczona (tj. Krystyna) Dębskiego. Granica ta była naruszana433. Maciej był jedy-
nym posiadaczem owego Dębska, czyli było to późniejsze Dębsko Maciejowe 
i Dębsko Brakowane, dziś Braki, położone bliżej Gągolina434. Być może Maciej 
był synem albo wnukiem Krystyna, poświadczonego tu w połowie XV w. Stąd 
wreszcie powinien pochodzić Jan Dębski, miernik z powiatu gąbińskiego ziemi 
gostynińskiej, działający w ziemi warszawskiej w 1553 r.435

Już jednak w 1448 r. część Dębska znajdowała się dowodnie w posiadaniu 
Andrzeja Szczubioła II, syna wojewody rawskiego; miał tu on Kozłowo Szlachec-
kie, Złotą i Dębsko436. Prawdopodobnie kosztem Gozdawów nastąpiła tu wcze-
śniej rozbudowa dóbr Wężyków z Kozłowa. 21 VIII 1459 r. tę własność Andrze-
ja Szczubioła w Dębsku próbował kupić Wincenty z Giżyc, marszałek księstwa 
mazowieckiego437. Później jednak Andrzej z Kozłowa chorąży gostyniński miał 
dowodnie Dębsko Wielkie, zapisał 3 grzywny czynszu rocznego z tej wsi na ołtarz 
Bożego Ciała w kolegiacie łowickiej za 60 grzywien groszy tytułem popularnej 
transakcji sprzedaży z prawem odkupu438. Jego spadkobiercy posiadali tu w XVI w. 
działy we wsiach Dębsko Wielkie i Małe. Własność Gozdawów została tu tedy 
znacznie okrojona, ale jednak utrzymali oni w swoich rękach w XV i XVI w. część 
ojcowizny.

Gozdawowie z Gawłowa i Żukowa

Osady Gawłowo i Żukowo leżały na lewym brzegu Bzury poniżej Sochacze-
wa. Należały do ziemi gostynińskiej, jednak ich przynależność kościelna do starej 
parafi i Sochaczew przemawia za sądem, że wchodziły one przed wiekiem XIV 
w skład dawnej kasztelanii sochaczewskiej, obejmującej osadnictwo obu brzegów 

431 ADP, Ep. 5, k. 30v.
432 Bull. Pol. VII, nr 46.
433 Ulanowski, Visitationes bonorum, s. 82.
434 AHP, Mazowsze, mapa oraz indeks, s. 160.
435 ZR nr 2685.
436 MK 335, k. 139v.
437 MK 337, k. 39.
438 LB Łaskiego II, s. 255. Ta informacja, niedatowana, powinna pochodzić ze schyłku 

XV w., dotyczy Andrzeja z Kozłowa chorążego gostynińskiego (zm. przed 1502 r.), syna Andrze-
ja Szczubioła II.
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dolnej Bzury. Osady te graniczyły ze sobą, była to zatem faktycznie jedna włość 
w posiadaniu Gozdawów439. W 1530 r. Gawłowo miało 11 włók kmiecych, Żu-
kowo – aż 17,5 włók440. W drugiej połowie XVI w. było tu po kilka działów 
szlachty cząstkowej, zapewne i tyleż folwarków; w większości należały do Gaw-
łowskich herbu Gozdawa441. Adam Boniecki mylnie przypisał im herb Leliwa, 
najpewniej opierając się na nietrafnym opisie pieczęci sędziego Jana z Gawłowa 
przez Jana Tadeusza Lubomirskiego442. W 1579 r. Gawłowo miało ogółem ok. 
5 włók osiadłych w 4 działach, Żukowo – 10 włók w 5 działach443. Według da-
nych XIX w. Gawłów miał blisko 40 włók obszaru, Żuków był zapewne więk-
szy444. Sądzę, że dla późnego średniowiecza można go szacować na 60 włók ob-
szaru albo jeszcze więcej445.

Żukowo jest poświadczone już w 1294 r. w zapisie o bitwie, stoczonej przez 
Litwinów; odnieśli oni zwycięstwo nad Kazimierzem księciem łęczyckim prowa-
dzącym pościg dla odebrania im brańców i łupów446. Bitwa stoczona została przy 
przeprawie przez Bzurę. Litwini powracali z ziemi łęczyckiej starą drogą wzdłuż 
lewego brzegu Bzury, w Żukowie 5 km poniżej grodu w Sochaczewie przeprawia-
li się na gościniec idący prawym brzegiem Nrowy (dzisiejszej Utraty) na Leszno, 
Borzęcin, Babice, wzdłuż południowego krańca dawnej Puszczy Kampinoskiej na 
przeprawy przez Wisłę w rejonie Jazdowa i Warszawy i dalej na północny 
wschód447. 

W tym samym miejscu przy przeprawie przez Bzurę w 1350 r. analogiczny 
najazd litewski powracający z ziemi łęczyckiej został jednak rozbity; pościg wojsk 
króla Kazimierza Wielkiego, wspartego siłami Mazowszan dogonił i zwyciężył na-
pastników448.

Już w 1349 r. Gawłowo zostało odnotowane w dokumencie księcia płockie-
go Bolesława Wańkowica, który uregulował wówczas stan dożywotniego posiada-

439 Por. AHP, Mazowsze, mapa.
440 Kartoteka atlasowa XVI w.
441 Rejestry rekognicji szlachty ziemi gostynińskiej z lat 1563–1565, ASK I, nr 22.
442 KL, nr 206 (herb Leliwa!); Boniecki, Herbarz, V, s. 389. Według ustaleń ks. W. Mą-

kowskiego sprzed 1939 r. na tej pieczęci jest jednak herb Gozdawa (?); ADP, Regesty dokumen-
tów pergaminowych XV w., nr 300, tamże rysunek herbu.

443 ŹD XVI, s. 204.
444 SGKP II, nr 502. O Żukowie wiemy, że w XIX w. folwark miał ok. 20 włók obszaru; 

SGKP XIV, s. 842. Dla wsi brak danych; przynależny Bibiampol miał 11 włók. Według danych 
tabeli 1827 r. Żuków miał wyraźnie więcej domów i mieszkańców. Na obszarze folwarku Żuków 
powstał w XIX w. folwark Helenka; SGKP III, s. 55.

445 Zob. niżej wysokie wartości części składowych Żukowa w transakcjach majątkowych 
XV w.

446 Długosz, Annales, VII, s. 278–279; Kronika Dusburga, SRPr. I, s. 155–160.
447 AHP, Mazowsze, mapa.
448 MPH III, s. 120; K. Pacuski, Ziemia gostynińska..., s. 125.
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nia swej matki, księżnej Elżbiety na terytorium kasztelanii wyszogrodzkiej (póź-
niejsze ziemie wyszogrodzka i płońska ze wschodnią częścią Zawkrza). Gawłowo 
zostało zaliczone do własności książęcej, pozostawało jednak wraz z Brunowem, 
Śladowem i Wolą (Śladowską) w posiadaniu dożywotnim pani Przejki, zapewne 
wdowy po możnym mazowieckim. Po zgonie tejże Przejki dobra te miały przy-
paść księżnej Elżbiecie449.

Gawłowo zostało wymienione w tym przekazie na pierwszym miejscu wśród 
dóbr owej Przejki, być może miała tu swą główną rezydencję. Wcześniej mogła 
to być wieś książęca związana z kasztelańskim Sochaczewem, podobnie jak sąsied-
ni Trojanów na lewym brzegu Bzury, gdzie prawdopodobnie mieściła się wiejska 
rezydencja książęca Konrada I pod Sochaczewem. Brunowo było bez wątpliwości 
kolejną rezydencją możnowładczą, położoną dogodnie pod stołecznym Płockiem. 
Zasługuje na uwagę powiązanie Gawłowa ze Śladowem i Wolą, tak jak później. 
Dobra Śladowo wraz z Wolą Śladowską według danych XIX w. można szacować 
na ok. 77 włók obszaru, były zatem dwukrotnie większe od Gawłowa450.

Gawłowo z pozostałymi dobrami powinno powrócić do własności książęcej. 
W ugodzie księżnej Elżbiety z Siemowitem III zawartej przy udziale króla Kazi-
mierza Wielkiego w Brześciu na Kujawach 12 II 1359 r. wsie te nie zostały wy-
mienione, jednak potwierdzono prawa dożywotnie księżnej do dóbr we władztwie 
Trojdenowica451. Po zgonie księżnej Elżbiety w 1364 r. Gawłowo ze Śladowem 
i Wolą zapewne przypadło Siemowitowi III Trojdenowicowi. Albo z jego nadania, 
albo z nadania Siemowita IV przeszło jednak w posiadanie rycerskie. Z Gawłowa 
pisał się mianowicie Jan, uczestniczący w zespole rozjemców 6 II 1420 r. w So-
chaczewie; rozjemcy owi doprowadzili do ugody biskupa poznańskiego z Sasinem 
z Nieborowa kasztelanem sochaczewskim w sprawie granic Kozłowa Biskupiego 
z Zakrzewem w posiadaniu kasztelana452. Jan mógł być lokalnym możnym lub 
postacią, która liczyła się w miejscowej elicie władzy, nie pełnił jednak urzędu. 

Nie jest jasne, czy tenże Jan może być identyczny z Janem niegdyś ze Ślado-
wa, wzmiankowanym nieco później; 3 VI 1427 r. zapisano w metryce książęcej 
Janusza I, że Jakub z Prac jest winien temuż Janowi 12 kóp gr. praskich453. Żoną 
tegoż Jana „olim de Sladowo” była Olga, córka Aleksego z Ojrzanowa w ziemi 

449 KL, nr 70; NKMaz II, nr 296.
450 SGKP X, s. 755 (Śladów Niemiecki, Wilcze, Kępa, Nowa Wieś miały łącznie 2317 

mórg).Wcześniejsza osada Wola Śladowska już zaginęła, jednak jej lokalizację znamy. Zob. AHP, 
Mazowsze, mapa.

451 NKMaz III, nr 27. Ugoda regulowała przede wszystkim podległość rycerstwa i podda-
nych na obszarze między dolną Bzurą a gościńcem z Sochaczewa do Czerwińska, tj. na prawym 
brzegu Bzury w ziemi sochaczewskiej. Wydawcy określili niepoprawnie tę drogę jako wiodącą do 
Czerska.

452 AAPoznań, CP 2, s. 95, 96.
453 PP V, nr 876.
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warszawskiej, która skwitowała brata Pawła Ojrzanowskiego w 1438 r. ze spłaty 
majątku po ojcu i matce454. Jego przynależność heraldyczna nie jest jasna. Później 
ze Śladowa, a także Gawłowa, pisze się wyłącznie Jan Mżurka, syn Świętosława 
Mżurki z rodu Gozdawów455.

W księdze ziemskiej wyszogrodzkiej zachował się cenny przekaz źródłowy 
oświetlający dzieje Śladowa w pierwszej tercji XV w. Mianowicie 11 IX 1428 r. 
Pełka ze Śledzi poręczył Janowi z Cieśli za Dorotę wdowę po Mżurce i jej syna 
Jana. Dorota została określona jako „relicta divi recordationis Mszurcze heredis 
de Byelawy alias Szladowo”, a niżej jako Mzurczyna. Jan jej syn został nazwany 
niżej „de Szladowo”, bez określenia Mzurka456. Zapis ten świadczy, że Śladowo 
było już rezydencją Świętosława Mżurki obok Bielaw (dziś Bielawa) w ziemi war-
szawskiej, z których się zwykle pisał. Pozwala też sądzić, że zapis Iohannes olim 
de Sladowo można rozumieć jako Johannes [fi lius] olim [heredis] de Sladowo, 
a zatem jest on tożsamy z późniejszym Janem Mżurką. 

Świętosław Mżurka z Bielaw w ziemi warszawskiej zapewne wcześnie został 
dworzaninem Janusza I, a następnie awansował, obejmując urząd kuchmistrza 
dworu tegoż księcia, przypuszczalnie w wieku ok. 30 lat. Z tym urzędem świad-
czy na dokumencie Janusza I w Warszawie 25 III 1387 r.457 Jako kuchmistrz 7 IX 
1387 r. w Czersku otrzymał od Janusza I wraz ze stryjem Mikołajem Kaczką oraz 
bratem Pawłem przywilej uwalniający ich od kar sądowych, z wyjątkiem książę-
cych458. Przywilej ten uzyskał w obecności Krystyna z Piaseczna, marszałka dworu 
Siemowita IV, czołowej postaci rodu Gozdawów na Mazowszu po śmierci jego 
ojca Krystyna wojewody całego Mazowsza. Marszałek bez wątpliwości przyczynił 
się do wystawienia owego przywileju na rzecz swoich krewnych. Do początków 
kariery Świętosława Mżurki w otoczeniu Janusza I mógł przyczynić się już ojciec 
marszałka, wojewoda Krystyn, bliski współpracownik Siemowita III Trojdenowi-
ca w latach siedemdziesiątych XIV w.

Następnie Mżurka przeszedł na dwór królewski, gdzie został odnotowany 
jako kuchmistrz 30 X 1395 r. w czasie pobytu króla na Rusi Czerwonej459. Świad-
czy to korzystnie o jego umiejętnościach organizacyjnych, bowiem kuchnia kró-
lewska żywiła znacznie większą liczbę osób od kuchni książęcej. Przejście na dwór 
królewski mogły ułatwić Mżurce kontakty marszałka Krystyna, a zwłaszcza księż-

454 MK 3, k. 217v. Paweł Ojrzanowski był dworzaninem książąt płockich, wystąpił w ich 
otoczeniu w 1430 r.; AGZ VI, nr 16.

455 Przydomek Mzurka występuje w zapisach źródłowych najczęściej jako Mszurka, stąd 
należy go rekonstruować jako Mżurka; zob. SSNO III, s. 592, 593.

456 WyszZ 1A, k. 69.
457 Dokument opublikował już Paprocki, Herby, s. 417–419.
458 WarszZG 41, s. 129, 130.
459 AGZ III, nr 60: „Mszurka magistro coquine nostre”.
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nej płockiej Aleksandry z królem Władysławem Jagiełłą i królową Jadwigą; były 
one wówczas częste. 

Prawdopodobnie wkrótce po 1395 r. Świętosław Mżurka zakończył służbę 
dworską na dworze królewskim, powrócił na Mazowsze i założył rodzinę. Jego 
najstarszy syn Jan mógł urodzić się w końcu XIV w., jeśli utożsamimy go z Janem 
z Gawłowa, znanym 6 II 1420 r. w Sochaczewie. Żoną Świętosława została Do-
rota, córka podkomorzego brzeskiego Andrzeja z Wąsewa herbu Szarza; małżeń-
stwo jest poświadczone w 1413 r.460

Zapewne tenże Święszek z nazwą trudną do zrekonstruowania, w której 
można odczytać Bielawo, pojawia się w otoczeniu Siemowita IV w 1411 r. na 
paru dokumentach461. 10 II 1411 r. wystąpił w Płocku, 15 VIII 1411 r. został 
odnotowany w Sokalu, towarzyszył zatem księciu płockiemu podczas pobytu 
w ziemi bełskiej. Można przyjąć, że był wówczas okresowo jego dworzaninem 
i należał do osób wybijających się w tym otoczeniu, może pełniąc rolę jednego 
z doradców, z doświadczeniem pozyskanym wcześniej w otoczeniu królewskim.

Świętosław występował bez urzędu, był jednak rycerzem pasowanym; pas ry-
cerski mógł otrzymać w trakcie albo na zakończenie służby dworskiej. Wiemy 
o tym z zapiski w metryce książęcej, że „strenuus Swanschek dictus Mzurka de 
Belewo” kupił trzecią część Gołkowa (pod Tarczynem) w ziemi warszawskiej od 
Andrzeja i Floriana z Kurzeszyna (w ziemi rawskiej)462. Śladowo w ziemi socha-
czewskiej, tj. w księstwie Siemowita IV, mógł nabyć albo odziedziczyć po krew-
nych, jednak nadal pisał się z Bielaw, gdzie powinien mieć dział ziemi. Żył jeszcze 
15 I 1420 r., wystąpił wraz z Krystynem z Bielaw na roczkach radomskich, repre-
zentując rod Gozdawów463. Zmarł wkrótce potem, przed wrześniem 1421 r., po-
zostawiając trzech synów i trzy córki wraz z matką. W tym właśnie terminie wy-
stąpili Jan, Zygmunt i Sławiec wraz z matką Dorotą, już wdową po Świętosławie 
oraz siostrami; sprzedali wspólnie swą trzecią część Gołkowa za 150 kóp gr. pra-
skich464. Podział dóbr przeprowadzili bracia dopiero w 1443 r., prawdopodobnie 
po zgonie matki i wygaśnięciu jej uprawnień majątkowych do części dóbr. Zyg-
munt i Sławiec nie pełnili urzędu465. Obaj zmarli bez potomstwa męskiego, zatem 
dziedziczył po nich Jan Mżurka. 

460 O tym Supruniuk, Otoczenie, s. 174.
461 ZDLmP II, nr 735 (falsyfi kat, z wiarygodną listą świadków) i przyp. 4 tamże, oparty 

na moich danych; ZDMp V, nr 1236, 1237.
462 MK 3, k. 103v, 1414 r.
463 AKP, t. VIII/1, nr 838.
464 MK 3, k. 104v. Nabywcą został Bartłomiej z Koziebród z rodu Boleściców, późniejszy 

stolnik płocki znany w latach 1435–1441 (Wolff , Studia, s. 295; Pacuski, Spis).
465 Nietrafnie A. Borkiewicz-Celińska przypisała Zygmuntowi urząd kasztelana dobrzyń-

skiego; SHGWP, s. 89; sprostowanie prof. J. Bieniaka.
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Była to boczna linia panów na Gozdowie w ziemi płockiej, potomków Kry-
styna wojewody mazowieckiego w 1 ćwierci XIV w., fundatora kościoła parafi al-
nego w Gozdowie oraz posiadacza wsi Bielawo w pobliżu Warszawy. Gozdawowie 
owi byli krewnymi wspomnianego już Krystyna z Gozdowa, Piaseczna i Kask, 
marszałka dworu Siemowita IV, potem wojewody płockiego znanego w latach 
1401–1407, zmarłego przed VIII 1412 r., bowiem dziedziczyli po nim wraz z in-
nymi krewnymi z rodu Gozdawów. Wskazuje na to przede wszystkim  przejmowanie 
w spadku czołowej siedziby – Gozdowa, od której wywodzi się nazwa rodu466. 

Wiemy o tym z podziału dóbr przeprowadzonego w Płocku 5 VIII 1443 r., 
wpisanego do metryki książęcej467. Jan Mżurka był najstarszy z braci, bowiem 
w akcie sprzedaży części Gołkowa w 1421 r. zanotowany został na pierwszym 
miejscu. W podziale 1443 r. otrzymał Gawłowo, Śladowo i Wolę Śladowską, 
a zatem dobra, z których się już wcześniej pisał. Sławek i Zygmunt otrzymali ro-
dowe Gozdowo w ziemi płockiej (faktycznie jego część) oraz dobra położone poza 
Mazowszem, na obszarze Korony468.

Wydaje się, że podział ten przeprowadzono po śmierci matki Doroty i po 
spłaceniu sióstr, nie objął on jednak całości dóbr nieruchomych i uprawnień do 
dziedziczenia, w tym praw do Żukowa, położonego obok Gawłowa w ziemi go-
stynińskiej. W 1447 r. Sławek z Gozdowa zamienił bowiem część w tymże Żuko-
wie na Zbójno w ziemi płockiej z Krystynem z Karniszyna, krewnym z rodu Goz-
dawów, dopłacając 220 kóp gr. w szelągach469. Wskazuje to, że ów dział Sławka 
w Żukowie był znacznie mniejszy od Zbójna, raczej nie przekraczał wielkości 
10–15 włók uprawnych470. Wiemy jeszcze, że w 1452 r. czwartą część Żukowa 
posiadał Marcin z Gozdowa; sprzedał ją za wysoką kwotę 300 kóp groszy Janowi 
Mżurce471. Kwota ta odpowiadałaby przeciętnej wartości kilkunastu włók upraw-
nych, zatem Żukowo musiało być zagospodarowane dobrze472. Działy Sławka 
i Marcina w Żukowie mogły być podobnej wielkości. Marcin z Gozdowa powi-
nien posiadać dalszą część tej osady rodowej, pisał się także z Rękawczyna w ziemi 
płockiej, Osuchowa w ziemi sochaczewskiej i Ostrowa w ziemi bełskiej; był 

466 K. Pacuski, O rodzie Gozdawów..., s. 655–665.
467 MK 337, k. 121.
468 Tamże. Wanszowo to Wąsewo na Kujawach, wcześniej własność ich matki Doroty. 

O podziale tym zob. SHGWP s. 89 (tu błędnie Kowalewo zamiast Gawłowo i Wiązowo zamiast 
Wąsewo).

469 MK 336, k. 26v; SHGWP, s. 343–344 (w 1531 r. Zbójno miało 11 włók kmiecych, 
zapewne także folwark).

470 W XIX w. Zbójno miało ok. 31 włók obszaru; SGKP XIV, s. 523.
471 MK 337, k. 100v.
472 Wartość włóki osiadłej w dobrach zamożnego rycerstwa na Mazowszu XV w. sięga od 

10 do 20 kóp groszy. Czasem dochodziły jeszcze inne przynależności, jak młyny, karczmy, dwór 
z zabudowaniami itp., nie zawsze odnotowane w lakonicznym zapisie źródłowym. 
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 nazywany zazwyczaj Ostrowskim, został podkomorzym bełskim473; Tenże Marcin 
był bratem Krystyna z Karniszyna i Osuchowa, dworzanina królewskiego 1454 r., 
chorążego rawskiego 1459 r., cześnika rawskiego 1468 r., kasztelana rawskiego 
1471–1479474. Powinni oni być synami Andrzeja Wydżgi z Rękawczyna, Rępina 
i Ostrowa, wojewody płockiego (zmarł po 21 VIII 1441 r.), na co trafnie wskazał 
Andrzej Janeczek475. Dziedziczyli oni zatem po ojcu uprawnienia do spadku po 
krewnych, wcześniejszych posiadaczach Gozdowa, tak jak synowie Świętosława 
Mżurki.

Bezsporne jest, że Jan Mżurka dążył do skoncentrowania swoich majętności 
w rejonie Sochaczewa, obok swoich rezydencji, a posiadanie znacznej części Żu-
kowa było dlań sprawą ważną. Mógł mieć tu dział obok brata Sławka, odziedzi-
czony po krewnych. Trzeba wnosić, że synowie Świętosława Mżurki dziedziczyli 
z synami Andrzeja Wydżgi po ich wcześniejszym wspólnym krewnym z Gozdowa, 
tj. po Krystynie wojewodzie płockim, który zmarł po lipcu 1407 i przed sierp-
niem 1412 r. Realizacja części spadku mogła opóźnić się przez prawa do dożywo-
cia jego żony Anny, która prawdopodobnie żyła jeszcze w 1433 r.476 Pozwala to 
przyjąć, że w podziale dóbr spadkowych po wojewodzie płockim mogło być parę 
etapów. Na te sprawy jedynie skąpe światło rzucają dane dotyczące Gozdowa, 
Rempina (Rępina), Rękawczyna i Wiadrowa w księstwie płockim, zestawione 
w słowniku województwa płockiego477. 

Jan Mżurka ze Śladowa wystąpił w 1436 r. w otoczeniu Włodzisława I płoc-
kiego, zapewne był jego dworzaninem. Pisał się ze Śladowa, zatem była to jego 

473 O nim Janeczek, Osadnictwo, s. 344. Nietrafnie A. Borkiewicz-Celińska zaliczyła tegoż 
Marcina do posiadaczy wsi Ostrowy w pow. sierpeckim ziemi płockiej, w par. Kurowo (SHGWP 
s. 223). Tymczasem była to wieś drobnego rycerstwa, potem drobnej szlachty. W XVI w. nie 
było tam większej własności. W XIX w. miała jedynie 504 mr., tj. niespełna 17 włók obszaru 
(SGKP VII, s. 730).

474 Pacuski, Spis; por. A. Wolff , Starszeństwo urzędów (Metoda ustalania na przykładzie 
hierarchii ziemskiej Mazowsza udzielnego), Warszawa 1928, nr 66. Tenże Krystyn zmarł przed 
17 III 1487 r.; AGAD, Księga ziemska tarczyńska 3, k. 240.

475 A. Janeczek, Osadnictwo, s. 344 (Ostrowscy h. Gozdawa). Data śmierci wojewody 
Andrzeja Wydżgi według moich ustaleń; Pacuski, Spis. Kolejny wojewoda płocki Prędota 
z Żelaznej jest znany od 25 I 1444 (MK 337, k. 128v). Andrzej Wydżga z Rękawczyna został 
jeszcze odnotowany w anachronicznej liście świadków pod datą 1 IX 1444 r. (IMT I, nr 89), ale 
dokument ten okazał się falsyfi katem zestawiającym urzędników książęcych Mazowsza zachod-
niego z kilku przekrojów czasowych, sporządzonym już po śmierci ostatnich książąt płockich. 
O tym K. Pacuski, Kancelarie książęce w obronie racji stanu Mazowsza. Dwa dokumenty książąt 
mazowieckich rzekomo z 1444 r., w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Studia 
historyczne ofi arowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poz-
nań 1997, s. 485–496. 

476 WarszZG 2, s. 238.
477 SHGWP, s. 89, 256, 257, 322. Informacje tu powoływane dotyczą Bielawy, własności 

Gozdawów w ziemi warszawskiej, a nie Bielaw Gołuskich na Mazowszu płockim. 
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stała rezydencja odziedziczona po ojcu478. W 1438 r. założył rodzinę, żeniąc się 
z Olgą, siostrą Pawła Ojrzanowskiego z rodu Prusów, także dworzanina księcia 
płockiego479. Niedługo później rozpoczął karierę dzięki powiązaniom rodowym, 
został bowiem rządcą klucza dóbr biskupich w Czerwińsku z ramienia Pawła Gi-
życkiego, nowego biskupa płockiego. Na tym urzędzie został odnotowany w stycz-
niu 1440 r., mógł go sprawować w następnych latach, przed 1445 r.480 

Stał się kandydatem do urzędów ziemskich, prawdopodobnie mógł też liczyć 
na poparcie innych wpływowych Gozdawów. Nie później niż w 1452 objął urząd 
chorążego sochaczewskiego z nominacji księcia Włodzisława I481. Do tego urzędu 
należała piecza nad chorągwią ziemską, znakiem pospolitego ruszenia rycerstwa 
konnego z ziemi sochaczewskiej. Trzeba zatem wnosić, że Jan Mżurka miał po 
temu odpowiednie kwalifi kacje wojskowe i autorytet dowódczy; w razie potrze-
by mógł zastępować kasztelana w roli dowódcy owego oddziału wyruszającego do 
działań wojennych. W latach 1454–1455 był także z ramienia Włodzisława I sta-
rostą płockim. Jako urzędnik już doświadczony i sprawdzony w służbie książęcej 
został w 1455 r. także sędzią gostynińskim, zapewne z nominacji księżnej gosty-
nińskiej Małgorzaty uzgodnionej z Włodzisławem I; był nim prawdopodobnie do 
1467 r.482 

Do tych kolejnych nominacji mógł przyczynić się Paweł Giżycki, ceniony 
i wpływowy biskup płocki, mocno związany poprzez dwór rodzinny w Giżycach 
z rodzimą ziemią gostynińską. Jan Mżurka odstąpił mu w 1454 r. Zbójno, odzie-
dziczone po Sławku, a w 1455 r. rodowe Gozdowo, odziedziczone po obu bra-
ciach, tj. połowę tej osady, za 400 kóp w półgroszach483. Mżurka widział w nim 
tedy aktualnego przywódcę i patrona rodu Gozdawów na Mazowszu. 

Urząd chorążego sochaczewskiego Jan Mżurka sprawował jeszcze 14 XII 
1463 r., kiedy sprzedał z prawem odkupu czynsz od kmieci z Gawłowa i Żukowa 
wartości 10 kóp rocznie za 300 fl orenów484. Pokazuje to jego dochody ze znacz-
nej części dóbr własnych. Urząd chorążego jednakże zwolnił przed 18 X 1465 r., 
kiedy występuje już nowy chorąży sochaczewski, Mikołaj Nieborowski485. Zapew-
ne wówczas Jan Mżurka awansował na kasztelana sochaczewskiego; jest na tym 

478 MK 335, k. 50.
479 MK 3, k. 217v. Zob. wyżej.
480 Pacuski, Spis.
481 Tamże.
482 Tamże.
483 Zob. SHGWP, s. 343, 344, 89. W 1531 r. Gozdowo miało 14 włók osiadłych w dwu 

działach; SHGWP, s. 89. W XIX w. Gozdowo jako wieś z folwarkiem miało niespełna 40 włók 
powierzchni; SGKP II, s. 760. 

484 BOKr, nr 162; inwentarz oryginalny A. Wolff a w BN, rkps IV, 8376 z danymi uzupeł-
niającymi.

485 Pacuski, Spis wg MK 337, k. 15v.
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urzędzie znany w latach 1468–1473, ale mógł go pełnić już wcześniej, po zgonie 
Świętosława Goliasza z Łęgu, który żył w 1463 r., a zmarł przed 16 V 1465 r.486 
Jan Mżurka stał się wtenczas najważniejszym urzędnikiem ziemskim w dzielnicy 
oprawnej księżnej Anny, wdowy po Włodzisławie I. Prawdopodobnie był jednym 
z jej najbliższych doradców, znanym i cenionym od wielu lat.

Dodać trzeba, że Jan Mżurka myślał w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
o związaniu się ze stołeczną ziemią płocką. Po śmierci swoich braci Sławka i Zyg-
munta przejął ich działy w Gozdowie, zamierzał też zainstalować tu kaplicę, praw-
dopodobnie we dworze; w 1453 r. sprawa natrafi ła na sprzeciw ówczesnego ple-
bana w Gozdowie i została oddana do rozstrzygnięcia papieżowi487. Później, po 
sprzedaży owej połowy Gozdowa w 1455 r., jego główną rezydencją stało się Gaw-
łowo w ziemi gostynińskiej, położone pod samym Sochaczewem. Bez wątpienia 
wzniósł albo rozbudował tu dwór, może o cechach obronnych z racji znacznych 
zasobów fi nansowych posiadanych po sprzedaży części dóbr. Mógł je wykorzystać 
na wzniesienie tu fortalicji. W 1456 r., wystawiając wraz z podsędkiem dokument 
sądu ziemskiego gostynińskiego, tytułował się już z Gawłowa488. Także 14 XII 
1463 r. wystąpił jako Jan z Gawłowa489. Nawiązali do tego jego synowie i dalsi 
potomkowie, przyjmując nazwisko Gawłowski. 

Jan Mżurka żył jeszcze 20 XI 1473 r.490, zmarł przed 11 V 1474 r.491 pozo-
stawiając synów: Pawła Mżurkę z Gawłowa, kanonika płockiego, Świętosława z Żu-
kowa stolnika gostynińskiego oraz Jakuba, nie sprawującego urzędu. Synowie owi 
mieli po ojcu prawa bliższości do innych dóbr Gozdawów, mianowicie w 1494 r. 
do dóbr zmarłego Pawła Leszczyńskiego, posiadacza Zaborowa Małego pod Bło-
niem w ziemi warszawskiej492. Córką Jana Mżurki powinna być Barbara z Żuko-
wa, która została w 1473 r. żoną Piotra Piwo z rodu Prawdziców i otrzymała znacz-
ny zapis 1000 fl orenów oprawy posagowo-wiennej na Koszelewie i Niemściszewie493.

Paweł Mżurka był najstarszym z braci i został wcześnie kanonikiem płockim, 
bez wątpliwości przy poparciu współrodowca, Pawła Giżyckiego biskupa płockie-
go. Już jako kanonik, pisząc się z Gawłowa w 1460 r. wpisał się na uniwersytet 
krakowski, w 1462 r. uzyskał tamże bakalaureat sztuk494. W 1464 r. ubiegał się 

486 Pacuski, Spis wg ZDLmP I, nr 179, 182.
487 MK 337, k. 88v; SHGWP, s. 89.
488 KL, nr 206, z błędnie rozwiązaną datą roczną.
489 BOKr, nr 162.
490 ZakrZR 6, k. 332v.
491 Pacuski, Spis wg ZakrZR 6, k. 351v.
492 MK 18, k. 76v. Informacja ta została nietrafnie odniesiona do Leszczyna w ziemi płoc-

kiej, zamiast do Leszna w ziemi sochaczewskiej; SHGWP, s. 165.
493 Zob. niżej.
494 MUK 1460e/001; Ks. Promocji, s. 51 (62/23); w indeksie (s. 126) jego powiązania 

mazowieckie nie powinny budzić wątpliwości.
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o kustodię płocką, zobowiązując się po jej przejęciu do ustąpienia z dochodowej 
plebanii w Gostyninie, o którą rywalizował495. W 1465 r. studiował prawo kano-
niczne na uniwersytecie w Rzymie, uzyskał prowizję papieską na benefi cja kościel-
ne w diecezji płockiej albo gnieźnieńskiej496. Zabiegał nadal o przejęcie kustodii 
płockiej, uzyskał jednak kanonikat kolegiaty kruszwickiej497. W 1471 r. jako ka-
nonik płocki był prezentowany przez grupę współpatronów kościoła parafi alnego 
w Pawłowicach w ziemi sochaczewskiej i wygrał proces apelacyjny w Gnieźnie 
w 1472 r., zostając tamże plebanem498. Tę dochodową plebanię zajmował w 1477 r.499 
W 1487 r. miał sprawę z Jakubem Straszem z Dębowego w ziemi sochaczewskiej 
o zabitego wieśniaka i areszt szkuty wiślanej ze zbożem, przygotowanej do spła-
wu500. Jako kanonik płocki jest znany jeszcze 10 IX 1491 r. Zmarł prawdopodob-
nie przed 1494 r., kiedy toczy się proces o prezentę kolejnego plebana w Pawło-
wicach501.

Świętosław ożenił się z Dorotą, córką Ninogniewa z Kryska wojewody płoc-
kiego z rodu Prawdziców; małżeństwo jest poświadczone w 1477 r. Mianowicie 
w Płocku 1 XII 1477 r. Dorota jako żona Świętosława z Żukowa skwitowała swo-
ich braci Jana kanonika płockiego i Ninogniewa z Kryska, jeszcze bez urzędu, 
uznając, że została spłacona502. Małżeństwo mogło być zawarte wcześniej, jeszcze 
przed śmiercią kasztelana Jana Mżurki, na co wskazują dane oświetlające rodzeń-
stwo Doroty oraz dotyczące Pawła Mżurki kanonika płockiego. Zapewne dzięki 
temu wpływowemu mariażowi Świętosław uzyskał później z nominacji królewskiej 
urząd stolnika gostynińskiego, jest na nim znany od 1490 r.503; zmarł przypusz-
czalnie bezpotomnie przed 26 II 1508 r.504 Tytułował się z Żukowa albo Żukow-
skim, zatem jego rezydencją stało się Żukowo obok Gawłowa. Świętosław wraz 
z bratem Jakubem i jego synami: Pawłem, Andrzejem i Stanisławem w 1504 r. 
sprzedał opactwu czerwińskiemu za 750 kóp gr. dobra Śladowo i Wolę Śladow-
ską, co uzyskało potwierdzenie królewskie505. Gawłowscy odzyskali jednak później 
te dobra, mają je w latach siedemdziesiątych XVI w.506

495 Bull. Pol. VII, nr 11.
496 Tamże, nr 115.
497 Tamże, nr 226, 443, 870, 907.
498 Nowacki, Dzieje, II, s. 516.
499 AAPoznań, AE II, k. 472.
500 ACI II, nr 1865. Jakub Strasz z Dębowego (potem Dębówka) powinien być identyczny 

z Jakubem Straszem z sąsiedniego Mikołajewa z rodu Półkoziców, sędzią ziemskim sochaczew-
skim w latach 1468–1487; Pacuski, Spis.

501 O tym Nowacki, Dzieje, II, s. 516.
502 MK 6, k. 105v; 9, k. 94.
503 Tamże.
504 MRPS IV, nr 272 (nominacja następcy).
505 MRPS III, nr 1524.
506 ŹD XVI, s. 143.
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Gawłowscy mieli wówczas powiązania rodzinne z Wężykami z Kozłowa Szla-
checkiego. 13 VI 1539 r. Jakub z Gawłowa, syn zmarłego Andrzeja Gawłowskie-
go w obecności swej matki Doroty oraz wuja Tomasza Rozlazłowskiego odstąpił 
prawa spadkowe po swoim wuju Wojciechu Kozłowskim do jego dóbr w ziemi 
gostynińskiej i bełskiej Piotrowi Kopytowskiemu, kasztelanowi warszawskiemu 
i staroście wyszogrodzkiemu. Jednocześnie jego ciotka Petronela (Piotrusza), córka 
zmarłego Jakuba Gawłowskiego także odstąpiła swe prawa do tej spuścizny temuż 
Piotrowi Kopytowskiemu507. Sądzić można, że kasztelanic Jakub z Gawłowa, brat 
Świętosława stolnika gostynińskiego był żonaty z siostrą lub inną krewną Wojcie-
cha Kozłowskiego i dlatego ich potomstwo nabyło prawa do spadku po  Wojciechu.

Tegoż Jakuba z Gawłowa, syna Andrzeja można identyfi kować z Jakubem 
Gawłowskim zwanym Samula, który 11 IX 1547 r. uzyskał zezwolenie królewskie 
na wykup Psurnowa, wsi królewskiej z rąk dotychczasowych posiadaczy, z czyn-
szem po 1 fl orenie rocznie508. Idzie tu o część sąsiedniego Rozlazłowa, mianowicie 
dziedzinę Psurnowo nad Bzurą przy granicy z Gawłowem509. Wykup miał zatem 
nastąpić z rąk jego wuja, Tomasza Rozlazłowskiego, znanego w 1539 r. Tenże 
Jakub Gawłowski trzymał Psurnowo w 1564 r. z obowiązkiem służby wojskowej 
na podstawie przywileju książęcego, którego odbiorca nie jest znany510.

W dobrach owych jest poświadczony wówczas także Jan Gawłowski. 14 III 
1545 r. kasztelan płocki Jan Szymanowski zakupił od Jana Gawłowskiego za 60 kóp 
groszy czynsz roczny 6 grzywien z jego działów w Gawłowie i Żukowie, z prze-
znaczeniem na fundację ołtarza w kościele parafi alnym w Sochaczewie, uzyskując 
na to zezwolenie królewskie511. Synem tegoż Jana powinien być Sta nisław, syn Jana 
z Gawłowa, Żukowa i Śladowa, który w 1547 r. miał proces z Grabowskim512. 

Pozostaje do rozważenia pytanie, kiedy Gozdawowie objęli w posiadanie owe 
dobra nad Bzurą. W szczególności idzie tu o Żukowo, podzielone w połowie 
XV w. na kilka działów należących do różnych linii Gozdawów. Podział ten mu-
siał być wynikiem dziedziczenia i łączy się z losami samego Gozdowa w ziemi 
płockiej. Wcześniejszym posiadaczem Gozdowa i Żukowa, a zarazem całości albo 
znacznej części owych dóbr wydaje się być Krystyn piszący się z Gozdowa oraz 
z Piaseczna w ziemi warszawskiej, w końcu XIV w. marszałek dworu, a na począt-
ku XV w. wojewoda płocki Siemowita IV. W posiadanie owych dóbr mógł jednak 
wejść już jego ojciec Krystyn wojewoda całego Mazowsza, zjednoczonego od 
końca 1370 r. w ręku Siemowita III Trojdenowica.

507 MRPS IV, nr 23379, 23380.
508 Tamże, nr 22919.
509 Zob. LR 1564, s. 121, 122 oraz niżej.
510 LR 1564, s. 122. Zob. też niżej.
511 MRPS IV, nr 21908.
512 Boniecki, Herbarz, V, s. 389 (bez dokumentacji). 
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W interesie politycznym Siemowita III Trojdenowica leżała szybka integracja 
Mazowsza płockiego, przejętego po śmierci króla Kazimierza Wielkiego wraz 
z Wyszogrodem, Zakroczymiem i Wizną, z pozostałymi ziemiami książęcego Ma-
zowsza. Temu celowi miało wyraziście służyć powołanie jednego wojewody, ma-
jącego dobra tak na Mazowszu czerskim i warszawskim, jak i w ziemi płockiej, 
a jednocześnie nawiązującego do starych tradycji zasług i pierwszoplanowej pozy-
cji Gozdawów w książęcym aparacie władzy, ważnych dla całej elity politycznej 
Mazowsza. Nadanie dóbr nad dolną Bzurą w ziemiach gostynińskiej i sochaczew-
skiej, dóbr już wcześniej związanych ze sobą, a stanowiących łącznik między Goz-
dowem a majętnościami na Mazowszu czerskim i warszawskim mogło służyć temu 
właśnie celowi i mieści się dobrze w obrębie znanych nam źródłowo działań Sie-
mowita III Trojdenowica. Urząd wojewody został ustanowiony przez  Siemowita III 
po 1371 r., kiedy Krystyn był jeszcze stolnikiem warszawskim513 i przed 12 V 
1373 r., kiedy pełnił już dowodnie urząd wojewody514, zatem z tym czasem można 
hipotetycznie łączyć owe nadanie. Mogło ono łączyć się z zamianą niektórych do-
tychczasowych dóbr Gozdawów w ziemi czerskiej na własność książęcą, czyli swo-
istą wymianą dóbr. Dla Krystyna mogły też liczyć się więzi przestrzenne nowych 
dóbr z dobrami uboższych współrodowców z ziemi gostynińskiej, których popar-
cie było mu potrzebne w dalszej działalności.

Instruktywną analogią może być nadanie Borkowa, Borkowa Małego i Śnie-
dzanowa z folwarkiem w ziemi płockiej przez Siemowita IV w 1382 r. Abraha-
mowi ze Szczytna w ziemi ciechanowskiej i z Długiego w ziemi dobrzyńskiej, 
z rodu Nałęczów, przygotowywanemu do urzędu wojewody płockiego, następcy 
Krystyna. Siemowit IV zapewnił mu wówczas solidną podstawę majątkową na 
obszarze swego księstwa do dalszej służby, umacniając tym samym jego  pozycję515.

W tej sytuacji można sądzić, że Świętosław Mżurka odziedziczył Śladowo po 
możnych krewnych, uzyskując w podziale dóbr należną część spadku, a z Gawło-
wa w 1420 r. tytułował się już jego najstarszy syn Jan, który po ojcu odziedziczył 
charakterystyczny przydomek Mżurka. Jan mógł urodzić się już w końcu XIV w., 
prawdopodobnie jako najstarszy syn pomagał ojcu w ostatnich latach jego życia 

513 Boniecki, Herbarz, XII, s. 388: Krystyn stolnik warszawski w latach 1353–1371. Infor-
macja nie została opatrzona dokumentacją, wiemy jednak, że Autor i archiwiści wspomagający 
go mieli dostęp do znanych ówcześnie dokumentów mazowieckich, w tym zachowanych w kopii 
w księgach ziemi czerskiej, nieźle znanych i wykorzystywanych przez autora herbarza. Duża część 
owych przekazów źródłowych przepadła w II wojnie światowej, na uwagę zasługują jednak 
 wszelkie ślady źródłowe, odnotowane w zachowanej dokumentacji sprzed doby owych strat 
 archiwalnych. 

514 MK 6, k. 196–196v; NKMaz III, nr 136: „Cristino palatino Mazouiensi”. Dokument 
został wystawiony w Wyszogrodzie, tj. na obszarze Mazowsza płockiego należącego do 1370 r. 
do władztwa króla Kazimierza Wielkiego.

515 SHGWP, s. 20, 21; Supruniuk, Otoczenie, s. 121–124.
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w gospodarowaniu dobrami pod Sochaczewem. Dobra te stanowiły w XV w. wła-
sność możnowładczą.

Gozdawowie z Giżyc

Giżyce były włością obszerną, graniczyły w XVI w. z dawną książęcą włością 
Młodzieszyn (Puszcza Młodzieska), a także z dobrami szlacheckimi Brzozów i Ryb-
no516. W 1530 r. było tu 31,5 włók osiadłych517.W drugiej połowie XVI w. w Gi-
życach było 6 działów szlachty cząstkowej, posiadającej łącznie co najmniej 
16 włók kmiecych, zapewne też 6 folwarków518. Według danych XIX w. włość tę 
można szacować na około 150 włók obszaru, nie licząc sąsiednich dóbr Ruszki519. 
W końcu XVIII w. znaczna część tego obszaru była jeszcze zalesiona, mogła słu-
żyć ekstensywnej gospodarce leśnej, a także polowaniom posiadaczy dóbr520. Tak 
samo prawdopodobnie było i wcześniej.

Przez Giżyce przechodził gościniec Sochaczew – Sanniki – Gąbin, mający 
dalej połączenia z Płockiem i Gostyninem. Był to młodszy wariant wczesnośre-
dniowiecznej drogi idącej przez Czerniew, wzdłuż zasiedlonych dolin cieków na 
południe i zachód od Giżyc521. Jednak dzieje tej osady aż do końca XIV w. nie 
są znane. Mogła to być lesista włość książęca, wydzielona z obszerniejszych dóbr 
książęcych związanych z Iłowem i Młodzieszynem oraz przekazana możnemu do 
zagospodarowania, ale o tym brak danych źródłowych.

Giżyce pojawiają się w zachowanych źródłach od 1405 r., kiedy to na doku-
mencie książęcym odnotowany został jako świadek Więcław z Giżyc, ochmistrz 
dworu księżnej Aleksandry, żony Siemowita IV i siostry króla Władysława Jagieł-
ły. Wystąpił on 17 października tr. w Sochaczewie, bez urzędu522, natomiast 
1 grudnia tr. w Wiskitkach pisarz odnotował urząd ochmistrza523. Dokument ten 
poświadczał jednak fundację księżnej, mianowicie powstanie dominikańskiego 
klasztoru Świętego Trójcy w obrębie murów Płocka. Więcław prawdopodobnie 
zajmował się tą sprawą z polecenia księżnej. Ponownie z tym urzędem ochmistrza 
jest znany 12 VII 1406 r.524 Na dokumentach Siemowita IV pojawiał się zatem 
dość rzadko525.

516 AHP, Mazowsze, mapa.
517 Kartoteka atlasowa XVI w. w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN.
518 ŹD XVI, s. 201; kartoteka atlasowa.
519 SGKP II, s. 577.
520 Pruskie zdjęcie terenowe z lat 1793–1796 w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN.
521 AHP, Mazowsze, mapa, rekonstrukcja dróg H. Rutkowskiego.
522 BKórnicka, rkps 194, k. 213; MK 30, 155.
523 ZDLmP I, nr 67.
524 MK 79, k. 505v–506.
525 Supruniuk, Otoczenie, nr 209.
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Więcław był protoplastą Gozdawów z Giżyc, którzy przyjęli następnie na-
zwisko Giżyckich. Włości tej jednak nie odziedziczył, a zatem wszedł w jej posia-
danie podczas swej kariery politycznej. Zidentyfi kowałem go już przed laty z ry-
cerzem Więcławem ze Żdżar (dziś Zdziar), starej osady Gozdawów w ziemi 
płockiej, odbiorcą przywileju Siemowita IV wystawionego 23 III 1384 r. na 
3 włóki ziemi pod Płockiem i dom w mieście; oba składniki majątku zostały zwol-
nione od czynszu pieniężnego526. Owe 3 włóki ziemi uprawnej Więcław kupił za 
30 kóp groszy praskich, dysponował tedy wówczas zasobami i dochodami pozwa-
lającymi fi nansować takie inwestycje. Był już rycerzem pasowanym, jednym z nie-
licznych na ówczesnym Mazowszu, uprawnionym do noszenia kosztownego pasa 
rycerskiego527. Otrzymanie znacznego uprzywilejowania książęcego na posiadłość 
w stołecznym Płocku wskazuje, że już wtedy mógł należeć do kręgu możnych ota-
czających Siemowita IV; także pas rycerski mógł otrzymać z rąk tegoż księcia. 
Wywodził się jednak prawdopodobnie ze średniozamożnego rycerstwa Gozdawów 
ze Żdżar, należącego do klienteli panów na Gozdowie. 

Karierę przy boku Siemowita IV mógł ułatwiać czynnik, że Więcław był 
w przybliżeniu rówieśnikiem księcia. Liczyły się tu jednak przede wszystkim po-
wiązania rodowe Więcława z Krystynem, wojewodą całego Mazowsza od ok. 
1372 r. Krystyn był wcześniej długoletnim stolnikiem warszawskim (1353–
–1371)528, jednym z najważniejszych współpracowników Siemowita III Trojdeno-
wica. Bez wątpliwości przyczynił się do umocnienia władzy książęcej na Mazow-
szu płockim, które zostało przejęte zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami po 
zgonie króla Kazimierza w listopadzie 1370 r. Krystyn jako wojewoda powinien 
uformować swój mały oddział przyboczny, złożony w pierwszym rzędzie z klien-
teli z rodu Gozdawów; powinien też szkolić go do działań wojskowych i używać 
do wystąpień publicznych529. Grupą służebników mógł dysponować już wcześniej 
jako wpływowy urzędnik książęcy, może pełniący po części funkcje marszałka 
dworu książęcego albo sprawujący inny urząd dworski.

Więcław mógł być początkowo członkiem tego oddziału i współpracowni-
kiem wojewody, mógł też dzięki wojewodzie trafi ć na dwór książęcy Siemowita III 
władającego Mazowszem płockim od 1370 r. aż do zgonu w czerwcu 1381 r. Po 
śmierci wojewody Krystyna (po 11 XII 1382 r.)530 zapewne zaangażował się 

526 ZDLmP I, nr 53. O tej identyfi kacji zob. K. Pacuski, Ziemia gostynińska..., s. 150.
527 Dane o rycerzach pasowanych na Mazowszu po części zestawił A. Bogucki, Strenuus 

jako tytuł polskich rycerzy pasowanych (XIII–XV w.), PHist. 77, 1986, s. 625–648.
528 Pacuski, Spis. O tym zob. wyżej.
529 Do tego wniosku prowadzą moje obserwacje nad genezą drobnego rycerstwa h. Gozda-

wa ( w tym h. Śmiara) poświadczonego na Mazowszu XV w. oraz obserwacje dotyczące urzędu 
wojewody na Mazowszu XII–XV w.

530 KL, nr 105.
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w działania militarne i polityczne Siemowita IV na Kujawach, wspierając go wraz 
z innymi Gozdawami, w tym z Krystynem synem wojewody. Tenże Krystyn z Pia-
seczna, Gozdowa i Kask stał się szybko jedną z czołowych postaci otoczenia księ-
cia płockiego. Był podskarbim, później marszałkiem dworu Siemowita IV, a w la-
tach 1401–1407 lub nieco dłużej pełnił urząd wojewody płockiego; zmarł przed 
sierpniem 1412 r.531 Jego protekcji mogli zawdzięczać awans inni, młodsi Gozda-
wowie w otoczeniu Siemowita IV i jego żony Aleksandry.

Po ślubie Siemowita IV z księżniczką litewską Aleksandrą (luty 1387 r.) za-
częło formować się jej mazowieckie otoczenie, część składowa dworu książęcego. 
Ochmistrzem został dotychczasowy marszałek dworu Siemowita IV, Andrzej Rze-
szotko z Czerniewic w ziemi rawskiej z rodu Łabędziów532, powinno mu towa-
rzyszyć kilku dworzan, a także paru kapelanów i pisarzy. Większą część otoczenia 
zapewne stanowił personel żeński. Do tego otoczenia mógł także dołączyć Wię-
cław, może jako zastępca ochmistrza, wyręczający go podczas nieobecności. Za-
uważmy, że atutem Więcława mogła być większa dyspozycyjność. Posiadał on dom 
w Płocku oraz siedzibę w Giżycach, jeden dzień jazdy konnej od Płocka. Podczas 
pobytu księżnej na Mazowszu mógł jej przeto towarzyszyć prawie stale utrzymu-
jąc jednocześnie kontakt z rodziną. Więcław był też wyraźnie młodszy od Andrze-
ja Rzeszotki, stąd też mógł znacznie więcej czasu poświęcać obowiązkom w oto-
czeniu księżnej i jej rodziny, w tym wychowaniu młodych książąt, organizowaniu 
ich zajęć i rozrywek. 

Kiedy wszedł on w posiadanie Giżyc? Sprawa ta może łączyć się z zawarciem 
małżeństwa, jak pouczają analogie mazowieckie. Nie wiemy, z kim się Więcław 
ożenił, lecz pierwsze dzieci z tego małżeństwa przyszły na świat prawdopodobnie 
w końcu XIV w. Do ślubu doszło zapewne w pierwszej połowie lat dziewięćdzie-
siątych owego stulecia. Giżyce mogły być wniesione do tego małżeństwa przynaj-
mniej w części, a następnie wykupywane z rąk pozostałych współwłaścicieli. By-
łaby to analogia do sąsiedniego Brzozowa, również włości możnowładczej; 
w 1395 r. dziedziczka Piechna wykupiła tamże trzecią część sołectwa533, a wiemy, 
że był tam już kościół parafi alny, ufundowany wcześniej534.

Więcław został ochmistrzem po sierpniu 1398 r., kiedy ten urząd pełnił jesz-
cze Rzeszotko535. Odszedł z tego urzędu przed 4 VI 1416 r., kiedy ochmistrzem 
jest już Jan z Ćwiklina z rodu Prawdziców536. Tenże Jan był wcześniej starostą lu-

531 O nim Supruniuk, Otoczenie, s. 193–195.
532 O nim J. Bieniak, K. Pacuski, Rzeszotko Andrzej, w: PSB XXXIV, s. 51–53; Supruniuk, 

Otoczenie, s. 133, 134.
533 ADP, perg. 113.
534 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
535 BrzeskaZ 1, k. 1.
536 ZDMp V, nr 1276.
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baczowskim w ziemi bełskiej, nie mógł tych funkcji łączyć z racji dystansu komu-
nikacyjnego, czyli owa zmiana nastąpiła niedawno, po zakończeniu pracy w ziemi 
bełskiej. Po raz ostatni wystąpił on w Bełzie jako starosta lubaczowski 22 XII 
1415 r.537 Wprawdzie 4 VI 1416 r. wystąpił jeszcze w otoczeniu Siemowita IV 
w Sokalu w ziemi bełskiej, ale już jako podkomorzy płocki i ochmistrz księżnej, 
zatem likwidował wówczas swe sprawy w tej ziemi, przenosząc się na Mazowsze. 
Wiemy jeszcze, że wkrótce zmarł, już po 1 XII 1416 r.538, bowiem w 1417 r. po-
jawia się kolejny podkomorzy płocki. 

Więcław odchodząc z dworu otrzymał urząd ziemski, liczący się i dochodo-
wy; przeszedł wówczas na urząd sędziego ziemskiego sochaczewskiego, pełni go 
dowodnie w latach 1418–1424539. Na początku 1420 r. znalazł się w składzie ar-
bitrów, którzy doprowadzili do ugody w sprawie rozgraniczenia Kozłowa Bisku-
piego, własności biskupstwa poznańskiego z Zakrzewem w posiadaniu Sasina 
z Nieborowa kasztelana sochaczewskiego. W tej sprawie wystawił 6 II 1420 r. wraz 
z podsędkiem Mroczkiem dokument sądu ziemskiego sochaczewskiego540. Jedno-
cześnie mógł być też sędzią gostynińskim, na tym urzędzie jest znany w latach 
1424–1427541. Żył jeszcze w lutym 1427 r., wkrótce zmarł, bowiem już 15 grud-
nia tr. jest znany nowy sędzia sochaczewski Andrzej z Przeradowa i Zawad542. Po-
zostawił synów Pawła biskupa płockiego, Zygmunta prepozyta płockiego oraz 
Wincentego, marszałka dworu książęcego Bolesława IV, potem marszałka księstwa, 
w latach 1464–1467 kasztelana wiskiego543.

Równocześnie z Więcławem od 1411 do 1420 r. jest znany w otoczeniu Sie-
mowita IV Piotr z Giżyc544. Występował on bez urzędu, zatem należał do grona 
dworzan. Prawdopodobnie wyróżniał się w tej grupie i dlatego notowano go sze-
reg razy w listach świadków dokumentów książęcych. Listy te pokazują zazwyczaj 
jedynie czołowe postacie występujące aktualnie przy boku władcy, najczęściej 
urzędników ziemskich i dworskich, a rzadko dworzan niepełniących urzędu. Brak 
informacji o powiązaniach Piotra z Więcławem, przy tym można stwierdzić, że 
Piotr był bliżej władcy, występował bowiem znacznie częściej od Więcława. Może 
był on powinowatym Więcława, na przykład bratem żony. Dane o nim w źród-
łach mazowieckich urywają się po 6 XII 1421 r.545

537 Tamże, nr 1270.
538 Pacuski, Spis, wg Płońska, nr 2699.
539 Pacuski, Spis; Supruniuk, Otoczenie, nr 209.
540 AAPoznań, CP 2, k. 95. Tytułował się tu „heres in Gischicze”.
541 Pacuski, Spis.
542 ZDMp II, nr 395.
543 Pacuski, Spis.
544 Supruniuk, Otoczenie, nr 100.
545 AGAD, kopiariusz sulejowski nr 807, k. 251, 252. O nim Supruniuk, Otoczenie, 

s. 236.
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Zachowała się jednak cenna informacja z 18 I 1429 r., że urodzona ( generosa) 
Świętochna, żona (consors) Piotra z Giżyc zastawiła 10 włók uprawnych w Dołach, 
a także wieś Czerniec z młynem w ziemi łęczyckiej Mieczkowi z Chrząstowa546. 
Informacja ta powinna odnosić się do tegoż Piotra, być może już zmarłego, po-
nieważ nie towarzyszy żonie i nie współdziała w jej sprawach majątkowych. Świę-
tochny dotyczy wcześniejszy przekaz z 7 I 1428 r. Jako Świętochna z Węglewic 
zawarła umowę ze swoim stryjem Jakuszem z Radogoszczy, oddając mu dobra 
w Radogoszczy i Bałutach w ziemi łęczyckiej oraz w Kałach i Siemichowie w ziemi 
sieradzkiej; otrzymała wówczas owe Doły i Czerniec w ziemi łęczyckiej547. Wywo-
dzi się ona zatem z możnej linii Porajów, potomków Ninogniewa z Radogoszczy, 
podkomorzego łęczyckiego w latach 1386–1403548. Wiemy jeszcze, że w 1436 r. 
Świętochna jako wdowa po Piotrze sprzedała temuż Jakuszowi dobra Doły i Czer-
niec za 300 grzywien549. Z tej perspektywy patrząc, Piotr z Giżyc powinien mieć 
majątek znaczny i widoki awansu w otoczeniu książęcym, zmarł jednak przed-
wcześnie i nie pozostawił potomków.

Zastanawia także inna informacja z daty 27 VII 1428 r. o Katarzynie żonie 
Mikołaja z Giżyc występującej przeciw księżnie płockiej Aleksandrze o kwotę 300 
grzywien; kasztelan płocki Sasin z Trębek swoim świadectwem uwolnił księżnę od 
szkody550. Nie jest jasne, czy idzie o Giżyce na Mazowszu, czy też poza nim551.

Paweł Giżycki urodził się zapewne pod koniec XIV w. Podjął studia w Pra-
dze czeskiej, kończąc je tytułem bakałarza sztuk w 1419 r. Przyjrzał się tam sto-
sunkom czesko-niemieckim oraz rozwojowi husytyzmu, poszerzył swą znajomość 
języków, przydatną w dalszej karierze552. Po zakończeniu studiów podjął bez wąt-
pienia pracę w kancelarii królewskiej Władysława Jagiełły. Jego protektorką po-
winna być księżna Aleksandra, ulubiona siostra króla; dla niej Paweł był synem 
dawnego ochmistrza jej dworu. Mogła go widywać wcześniej, powinna też wie-
dzieć o nim od dawna jako o utalentowanym młodym człowieku, wyrastającym 
w środowisku możnowładczym z nią związanym. 

Z prezenty królewskiej Paweł został plebanem w Stawiszynie, miasteczku 
wielkopolskim; tę dochodową plebanię otrzymał nie później niż w 1423 r. W ko-
lejnym roku 1424 był także pisarzem ziemskim krakowskim, czyli uzyskiwał 

546 ŁęczZ 9, k. 108.
547 Tamże, k. 233v.
548 Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, A. Szym-

czakowa, Wrocław 1985, według indeksu. O tym Nowak, Własność ziemska, s. 225, 226.
549 ŁęczZ 10, k. 505v; Nowak, Własność ziemska, s. 427, przyp. 266.
550 ŁęczZ 9, k. 73v.
551 Por. Dzieje Lubelszczyzny, t. III: Słownik historyczno-geografi czny województwa lubelskie-

go w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, Warszawa 1983, s. 75.
552 H. Barycz, Dziejowe związki Polski z uniwersytetem Karola w Pradze, Poznań 1948, 

s. 25, 26.
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 dochody i z tego tytułu553. Drogą supliki króla 25 IV 1424 r. otrzymał prowizję 
papieską na kanonie w Krakowie i w Płocku554. 1 XI 1424 r. uzyskał prowizję 
papieską na scholasterię krakowską555. W 1433 r. był już sekretarzem królewskim, 
doszedł przeto do czołowych stanowisk w tej kancelarii556. W Krakowie nawiązał 
cenne kontakty, w tym z wpływowym Zbigniewem Oleśnickim, biskupem kra-
kowskim i czołowym doradcą króla. Został scholastykiem krakowskim, sprawował 
zatem nadzór nad szkołą katedralną i kształceniem duchownych w diecezji kra-
kowskiej. Nie powiodły się jego starania o scholasterię w kapitule płockiej, był 
jednak kanonikiem w najważniejszych kapitułach: w Gnieźnie, Poznaniu, Płocku, 
zyskując dodatkowe dochody i orientację w bieżących sprawach i potrzebach Koś-
cioła polskiego557. 

Po zgonie biskupa Stanisława Pawłowskiego kapituła płocka 28 V 1439 r. 
wybrała Pawła na biskupa płockiego558; sakrę biskupią przyjął 27 XII 1439 r. 
W długich rządach diecezją (1439–1463) sprawdził się jako reorganizator struk-
tur kościelnych: ufundował archidiakonat pułtuski dla wschodniej, intensywnie 
zasiedlanej od półwiecza części diecezji w 1443 r., ufundował kolegiatę pułtuską 
i założył przy niej kapitułę w 1449 r., czyniąc z najważniejszego ośrodka dóbr bi-
skupich także drugie centrum diecezji, w którym często przebywał. Przyczynił się 
do rozwoju szkolnictwa parafi alnego i szkół kolegiackich w Płocku i Pułtusku jako 
szkolnictwa średniego, przygotowującego młodzież rycerską i utalentowanych ple-
bejuszy z Mazowsza do rozmaitych zawodów wymagających znajomości pisma 
i formułowania słowa pisanego, a także do studiów uniwersyteckich w  Krakowie. 

Paweł wspierał aktywnie swoich krewnych i współrodowców. W 1455 r. prze-
jął rodową siedzibę – Gozdowo kontynuując dotychczasowe długie tradycje Goz-
dawów jako przywódców możnowładztwa mazowieckiego559. Po przedwczesnej 
śmierci Bolesława IV (10 IX 1454 r.) oraz Włodzisława I (11/12 XII 1455 r.) 
uczestniczył w rządach regencyjnych sprawowanych w obu dzielnicach Mazowsza 
w imieniu małoletnich książąt i wspierał je swoim autorytetem. Zmarł 28 I 1363 r., 
broniąc do końca idei autonomii Mazowsza i przeciwstawiając się inkorporacji 
ziem książęcego Mazowsza do Korony560.

553 AKH VIII, s. 73.
554 Bull. Pol. IV, nr 1353.
555 Bull. Pol. IV, nr 1421.
556 Bull. Pol. V, nr 203, 207.
557 Radzimiński, Prałaci, I, nr 58.
558 Bull. Pol. V, nr 930.
559 O tym K. Pacuski, O rodzie Gozdawów...
560 MPH V, s. 446; został pochowany w Pułtusku. O nim zob. biogram w Encyklopedii 

katolickiej, t. V, szp. 1097; P. Chojnacki, Biskup płocki Paweł Giżycki (1439–1463) i jego działal-
ność, w: Fasciculi historici novi, t. IV: Z biografi styki Polski późnego średniowiecza, red. M. Koczer-
ska, Warszawa 2001, s. 87–190.
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Zygmunt z Giżyc, młodszy brat Pawła, zapisał się na studia uniwersyteckie 
w Krakowie w 1427 r.561 Został szybko dziekanem kolegiaty kruszwickiej, miał 
już tę dochodową prałaturę 17 I 1432 r.562, czyli uzyskał wyraźne poparcie moż-
nych patronów. Następnie w latach 1441–1446 studiował w Bolonii we Włoszech 
prawo kanoniczne, kończąc je doktoratem. Dzięki bratu został już w 1444 r. dzie-
kanem płockim, a w 1446 r. prepozytem płockim, z tej racji prowadził działalność 
w obszernych i liczących się dobrach sieluńskich prepozytury w ziemiach rożań-
skiej i łomżyńskiej. Był także kolektorem papieskim w latach 1444–1448. Zmarł 
24 XI 1457 r.563, czyli znacznie wcześniej od swoich braci.

Wincenty z Giżyc również był młodszym bratem Pawła. Został rycerzem pa-
sowanym; z tytułem strenuus pojawia się w 1445 r.564 Ożenił się z Olechną, córką 
Ścibora z Sąchocina, marszałka dworu Janusza I, podkomorzego zakroczymskiego. 
W 1440 r. Olechna jako żona Wincentego zrzekła się dóbr po ojcu na rzecz brata, 
Jana z Sąchocina565. Wincenty był początkowo dworzaninem młodego Bolesła-
wa IV, księcia czersko-warszawskiego; w jego otoczeniu pojawia się od 1438 r.566 
Jego rola polityczna wzrosła po wyborze brata Pawła na biskupa płockiego. Od 
początku 1446 r. został marszałkiem dworu księcia Bolesława IV po awansie Jana 
Rogali z Węgrzynowa na wojewodę czerskiego567. W 1448 r. kupił za wysoką 
kwotę 1200 grzywien Chociszewo w ziemi zakroczymskiej568, które stało się jego 
rezydencją w księstwie czersko-warszawskim; kupił także sąsiedni Wychudz nad 
Wisłą za 350 kóp w półgroszach569. Ponadto kupił za 140 kóp w półgroszach Strze-
że (dziś Strzyże) w ziemi zakroczymskiej nad Narwią, przy gościńcu z Serocka do 
Pułtuska570. Wiązał wówczas swą przyszłość z księstwem Bolesława IV, pozostawia-
jąc bratu dobra w ziemi gostynińskiej. Podjął także wkrótce próbę kupna od swego 
szwagra Jana z Sąchocina dóbr sąchockich w ziemi ciechanowskiej (miasteczko 
 Sąchocin, wsie Konradziec, Kuchary, Rzy, Zielona i Ciemniewo) za 2 tys. grzywien 
oraz za owe Strzeże w ziemi zakroczymskiej, ale odwołał tę sprzedaż wojewoda Jan 
Rogala, starszy krewny i opiekun Jana z Sąchocina571.

561 Album studiosorum, s. 64; MUK 27e/029, II, s. 142.
562 Bull. Pol. V, nr 77.
563 O nim Radzimiński, Prałaci, I, s. 122, 123.
564 MK 4, k. 76. O nim P. Chojnacki, Wincenty Giżycki (zm. ok. 1468), marszałek książąt 

mazowieckich, „Rocznik Mazowiecki” 12, 2000.
565 MK 3, k. 238.
566 MK 3, k. 215.
567 Pacuski, Spis.
568 MK 4, k. 81v. Chociszewo miało w XIX w. 32,5 włók obszaru; SGKP I, s. 602.
569 MK 4, k. 69v–70.
570 MK 4, k. 60v. W XIX w. Strzyże miały 25 włók obszaru, w tym 8 włók gruntów włoś-

cian; SGKP XI, s. 486.
571 MK 4, k. 66.
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W 1452 r. Wincenty fundował w swej siedzibie w Chociszewie kościół pa-
rafi alny przy wsparciu brata Pawła biskupa płockiego, który wyłączył tę jednowio-
skową parafi ę z par. Miączyn i dał jej dziesięciny biskupie z pobliskich wsi Łbowo, 
Karnkowo i Przybujewo572. Rozbudowywał zatem swą rezydencję na Mazowszu 
czersko-warszawskim, w pobliżu książęcego Zakroczymia.

Po zgonie księcia Bolesława IV (10 IX 1454 r.) Wincenty pozostał wpływo-
wym marszałkiem księstwa, występując w gronie czołowych dygnitarzy wschod-
niego Mazowsza, uczestnicząc w rządach regencyjnych przy boku księżnej Anny, 
matki Bolesława IV (zmarła po 3 V 1458 r., kiedy sporządziła testament), a potem 
księżnej Barbary, wdowy po Bolesławie IV. 5 VIII 1459 r. w Czerwińsku był jed-
nym z mazowieckich sygnatariuszy dokumentu sześcioletniego rozejmu Mazowsza 
z Zakonem w trakcie działań wojny trzynastoletniej573. Po zgonie brata w stycz-
niu 1463 r. przejął po nim dobra, w tym Gozdowo w ziemi płockiej, stając się 
patronem mazowieckich Gozdawów i jedną z czołowych postaci książęcego Ma-
zowsza. Wkrótce został kasztelanem wiskim (1464–1467), czyli jednym z najważ-
niejszych dygnitarzy Mazowsza płockiego (ziemia wiska należała wówczas do księ-
stwa płockiego). Żył jeszcze 2 IV 1467 r., zmarł przed 8 czerwca tr.574 

Wincenty powiększał dobra w ziemi gostynińskiej. W 1459 r. chciał kupić 
Dębsko, tj. jego część, ale transakcja prawdopodobnie nie została zrealizowana575. 
W 1460 r. kupił Pieczyska na lewym brzegu Wisły za 200 kóp groszy od Andrze-
ja z Gólczewa, tj. kanclerza ziemi płockiej576. Już wcześniej, w 1458 r. zamienił 
Strzeże w ziemi zakroczymskiej na wieś parafi alną Białynin w ziemi sochaczew-
skiej z Mikołajem Wężem, chorążym ciechanowskim z rodu Prawdziców577. Dys-
ponował też dużymi zasobami fi nansowymi. W 1458 r. pożyczył królowi Kazimie-
rzowi Jagiellończykowi tysiąc fl orenów na koszty działań wojennych z władztwem 
krzyżackim, zostały one zapisane na dobrach Inowłódz wraz z Lubochnią578. 

Z pierwszego małżeństwa z Olechną Wincenty miał syna Pawła kanonika 
płockiego. Ożenił się powtórnie ok. 1447 r. z Dobrochną, córką Jana Szyrzyka 
z Fałkowa koło Opoczna w Sandomierskiem, zyskując tam znaczny majątek ziem-
ski, wszedł tedy w skład możnowładztwa koronnego. Z drugiego małżeństwa miał 
syna Jana Giżyckiego oraz córkę Katarzynę, żonę Spytka z Melsztyna. W 1463 r. 

572 O tym Materiały do dziejów ziemi płockiej, t. IX: Ziemia zakroczymska, wyd. ks. 
M.M. Grzybowski, Płock 1998, s. 141. 

573 Die Staatsverträge, II, nr 372 (imię Vincentius zostało zniekształcone).
574 MK 9, k. 138–138v; ZakrZR 6, k. 86v.
575 MK 337, k. 39.
576 MK 335, k. 173; urząd Andrzeja nie został odnotowany. W XIX w. Pieczyska Iłowskie 

miały niespełna 15 włók gruntów włościańskich; SGKP VIII, s. 75.
577 MK 335, k. 153.
578 MRPS I, nr 485.
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zapewnił jej tysiąc fl orenów posagu, zabezpieczając go na dobrach w Sando-
mierskiem579.

Albo w czasach Więcława, albo w czasach jego synów w Giżycach powstał 
kościół parafi alny. Była to parafi a jednowioskowa, wyłączona prawdopodobnie 
z sąsiedniej parafi i Brzozowo580. Według nieudokumentowanego przekazu muro-
wany kościół gotycki w Giżycach pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła został 
wystawiony i uposażony w 1439 r. przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego581. 
Faktycznie mogło to nastąpić wkrótce po 1439 r., dzięki znaczącym dochodom 
biskupim. Pleban jest znany w 1447 r.582, zatem kościół parafi alny powstał wcze-
śniej. Prawdopodobnie z hojnej fundacji Pawła Giżyckiego w kościele tym po-
wstało kolegium mansjonarzy, znane w 1490 i 1538 r.583

Zapewne także w czasach biskupa Pawła i przy jego wkładzie fi nansowym 
powstała tu fortalicja, czyli mały obiekt obronny wraz z wieżą i bramą zwodzoną, 
otoczony fosą, przygotowany do obrony siłami posiadacza, jego sług, klienteli 
i poddanych. Zapewniał on bezpieczeństwo zasobom fi nansowym oraz członkom 
rodziny właścicieli w wypadku zamieszek wewnętrznych oraz krótkotrwałego na-
jazdu wroga. Koszt takiej inwestycji był znaczący, jednak podnosiła ona prestiż 
właścicieli. Fortalicja jest poświadczona wyraźnie w 1487 r.584 Wiemy o jej poża-
rze w 1521 r.585

Po zgonie kasztelana Wincentego (1467 r.) Giżyce przeszły w posiadanie jego 
synów, mianowicie Jana Giżyckiego i Pawła kanonika płockiego. Paweł Giżycki 
uzyskał prowizję papieską na kanonię płocką 26 I 1458 r.586; w 1459 r. podjął 
studia na uniwersytecie krakowskim587. Działał następnie jako kanonik płocki, ale 
nie osiągnął liczących się benefi cjów kościelnych. W 1475 r. z prezenty swego 
brata Jana został altarzystą w katedrze płockiej588. W 1485 r. był jedynie altarzy-
stą płockim oraz plebanem w Miączynie w ziemi zakroczymskiej; jego pozycja 
kościelna utraciła na znaczeniu589. Paweł Giżycki pozostał plebanem w Miączynie, 
zmarł w 1487 r., przed 25 lipca tr.590

579 SPPP II, nr 3710, 3711.
580 AHP, Mazowsze, mapa.
581 SGKP II, s. 577; Katalog zabytków sztuki..., t. X, z. 24, s. IV, 9; R. Kunkel, Architektu-

ra gotycka na Mazowszu, Warszawa 2006, s. 221, 222. 
582 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
583 Tamże, s. 639. Mansjonarz Marcin z Giżyc wystąpił w 1490 r.; ACI II, nr 1870.
584 MRPS III, supl. 221.
585 Zob. niżej.
586 Bull. Pol. VI, nr 1210.
587 Album studiosorum, I, s. 159; MUK 59h/186, II, s. 142.
588 ADP, Ep. 10, s. 146.
589 Tamże, s. 402.
590 Tamże, s. 498, 528.
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Jan Giżycki był żonaty dwukrotnie. W 1469 r. zapisał swej pierwszej żonie 
Małgorzacie 1200 fl orenów na połowie swoich dóbr591. Była to Małgorzata z Le-
żenic na Mazowszu czerskim, córka Sędziwoja wojewody sieradzkiego z rodu Na-
łęczów; małżeństwo jest znane jeszcze w 1477 r.592 Miał z nią syna Andrzeja. Po-
czątkowo Jan był po części związany z książętami mazowieckimi; w 1480 r. 
wystąpił nawet przejściowo jako marszałek dworu Bolesława V, księcia warszaw-
sko-zakroczymskiego593. 27 II 1484 r. sprzedał dobra ojcowskie w ziemi zakro-
czymskiej, mianowicie Chociszewo, Wychudz i młyn w Goławinie za 1000 kóp 
w półgroszach i 130 fl orenów Kryskim: Ninogniewowi kasztelanowi raciąskiemu 
i Janowi kanonikowi płockiemu594. Tym samym przestał być silniej związany 
z Mazowszem książęcym. Został dworzaninem królewskim, wiążąc swą przyszłość 
z elitą władzy w Koronie. Jako dworzanin w 1487 r. zapisał swej żonie Katarzynie 
z Kleczewa tysiąc fl orenów z racji posagu i tysiąc fl orenów wiana na dobrach Gi-
życe (z dworem i fortalicją), Roszki podwójne i Bieniewo nad Wisłą wraz z prze-
wozem i jazami w rzece595. 

Na początku 1490 r. Jan Giżycki znalazł się w konfl ikcie zbrojnym z Konra-
dem III Rudym, księciem czerskim, co było dla Mazowsza wydarzeniem wyjątko-
wym, przeczącym tradycjom lojalnej współpracy możnych z władzą książęcą. Po-
szło o prawa majątkowe w drodze zapisów na Giżycach i Roszkach, posiadanych 
przez księcia, a także na Wielkiej Woli, wsi książęcej w ziemi warszawskiej, zapisie 
posiadanym przez Giżyckiego. Ostry konfl ikt zakończył wyrok królewicza Jana 
Olbrachta, działającego w imieniu nieobecnego w Koronie króla Kazimierza Ja-
giellończyka, wystawiony w Lublinie 22 IV 1490 r. Zobowiązał on księcia do wypła-
ty dwu tysięcy fl orenów Giżyckiemu oraz do skasowania pism obu stron  będących 
podstawą wzajemnych roszczeń, a także do abolicji dla zbuntowanych poddanych596.

Jan Giżycki nie sprawował urzędów na Mazowszu, co odbiegało od dotych-
czasowej tradycji jego rodziny i krewnych. Nie kontynuował tu działań swoich po-
przedników w zakresie nowych inwestycji budowlanych. Nie przywiązywał też wagi 
do podtrzymywania dotychczasowych tradycji Gozdawów na Mazowszu  książęcym. 
Sprzedał bowiem swą część rodowego Gozdowa w ziemi płockiej już w 1480 r. 
innemu współrodowcowi, Piotrowi z Rogowa, stolnikowi wyszogrodzkiemu597. 
Zmarł przed 18 IX 1504 r.598 Z pierwszej żony Małgorzaty pozostawił syna 

591 MRPS IV, supl. 1020.
592 Boniecki, Herbarz, VI, s. 61, wg nieistniejącej dziś wareckiej ziemskiej 1B, f. 288.
593 Pacuski, Spis; IMT II, nr 147 (5 XI 1482 r.).
594 MK 9, k. 161.
595 MRPS III, supl. 221.
596 KL, nr 258.
597 MK 5, k. 81; SHGWP, s. 89.
598 MRPS III, nr 1687; Katarzyna, wdowa po Janie, była już żoną Daniela Kiernoskiego.
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 Andrzeja Giżyckiego; z drugiej żony Katarzyny pozostawił synów Wacława i Fe-
liksa (Szczęsnego) oraz córkę Annę Sieprską. 

Tenże Andrzej podjął w 1493 r. studia w Krakowie599. W 1501 r. zapisał na 
swoich dobrach posag i wiano dla żony Jadwigi ze Śmigla600. W 1509 r. Andrzej 
procesował się z macochą Katarzyną, która wyszła ponownie za mąż za Daniela 
Kiernoskiego, o użytkowanie lasów w dobrach Bieniewo i Roszki w ziemi gosty-
nińskiej601. Bez wątpliwości dotknął go pożar rodowej siedziby w Giżycach; for-
talicja w Giżycach spaliła się krótko przed 23 XII 1521 r., przepadły tu wówczas 
cenne dokumenty rodzinne602. Pod koniec życia Andrzej Giżycki uzyskał 
urząd kasztelana rawskiego, jest na nim znany od 1524 r.603; zmarł krótko przed 
19 I 1530604. 

Andrzej pozostawił 4 synów: Hieronima, Jana, Stanisława i Piotra; w 1539 r. 
brali oni udział w sporze ze stryjem Wacławem o Turowice koło Opoczna. Naj-
starszy Hieronim w 1518 r. podjął studia na uniwersytecie krakowskim605. Syn 
kasztelana Jan Giżycki ożenił się z Anną, córką Aleksego Pileckiego wojskiego 
czerskiego i Doroty z Sobieńskich; małżeństwo to jest znane w 1536 r.606 Pozo-
stawili oni 4 synów oraz córkę. W wyniku działów dóbr Giżyccy już w drugiej 
połowie XVI w. stali się szlachtą cząstkową, ale niektórzy z nich dochodzili na-
stępnie do urzędów w ziemi gostynińskiej i poza nią607.

W XV w. Giżyce należały do najważniejszych ośrodków możnowładczych 
ziemi gostynińskiej. Jednak kariery kolejnych posiadaczy tego ośrodka, poza pro-
toplastą Więcławem, przebiegały na ogół poza rodzimą ziemią gostynińską i hie-
rarchią urzędniczą tej ziemi. W połowie XV w. Gozdawowie z Giżyc za sprawą 
Pawła biskupa płockiego wysunęli się nawet na czoło mazowieckich Gozdawów, 
podtrzymując starą i wyrazistą tradycję rodową. 

Po inkorporacji do Korony ziemi gostynińskiej (1462), a następnie księstwa 
płockiego (1495) tradycja ta traci jednak coraz bardziej na znaczeniu. Mogła przy-
czynić się do tego negatywna ocena działalności Jana Giżyckiego, syna Wincen-
tego, na tle jego poprzedników, w kręgach elity umysłowej i elity władzy ówcze-
snego Mazowsza. 

599 Album studiosorum, II, s. 22; MUK 93e/099, II, s. 142.
600 Boniecki, Herbarz, VI, s. 61.
601 MRPS IV, nr 8927.
602 Tamże, nr 13059.
603 Tamże, nr 4494.
604 Tamże, nr 5507.
605 Album studiosorum, II, s. 190.
606 MRPS IV, nr 18280.
607 Boniecki, Herbarz, VI, s. 61 n.
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Gozdawowie z Lubiewa, Żdżarowa i Kątów

W 1391 r. przywilejem dla Gozdawów na Mazowszu południowym, głównie 
w ziemi gostynińskiej zostali objęci współrodowcy marszałka Krystyna z Piasecz-
na, m.in. ze Żdżarowa, Lubiewa i Kątów608. Były to trzy osady graniczące ze sobą 
w parafi i Sochaczew, na zachód od miasta, tworzące wyrazisty kompleks osadni-
czy nad dopływem Lutomii, lewego dopływu Bzury609. 

W XVI w. były to osady drobnej szlachty. W Lubiewie (dziś Lubiejów) i Ką-
tach było 8 działów szlachty cząstkowej, zapewne z małymi folwarkami, a także 
parę działów szlachty zagrodowej, w tym używających nazwiska Lubiewski oraz 
Kącki610. W XIX w. w Kątach i Lubiejowie było łącznie 50 włók obszaru611. 
W Żdżarowie w XVI w. było 7 działów szlachty cząstkowej, w tym 2 Żdżarow-
skich. Posiadali oni 4,5 włók kmiecych, zapewne też mieli małe folwarki; był też 
dział szlachty zagrodowej612. O obszarze tej wsi w XIX w. brak danych, ale można 
przyjąć, że była wielkości podobnej do pozostałych. W tym stanie rzeczy ów kom-
pleks osadniczy można szacować w średniowieczu na ok. 70–80 włók  powierzchni. 

Źródła z XV i początku XVI w. słabo oświetlają posiadaczy tych dóbr. 
W 1449 r. jest znany Szymon ze Żdżarowa, któremu Mikołaj Wydżga ze  Szczytna 
w ziemi sochaczewskiej był winien 7 kóp gr.613 Dłużnik Szymona z ziemi socha-
czewskiej został później podkomorzym sochaczewskim, należał zatem conajmniej 
do zamożnego rycerstwa614. Majątek Szymona mógł być znacznie skromniejszy. 
W 1469 r. za Jana Żdżarowskiego ze Żdżarowa z ziemi gostynińskiej poręczył 
Wojciech Płochocki z Płochocina w ziemi warszawskiej Ściborowi, synowi Miko-
łaja ze wsi Prusy, najpewniej z sąsiedniej ziemi sochaczewskiej. Kwota poręczenia 
– 50 kóp groszy – wskazuje, że Jan Żdżarowski powinien mieć majątek wyraźnie 
przekraczający tę wartość615.

Z tej rodziny powinien pochodzić Adrian Żdżarowski, posiadacz wójtostwa 
o 3 włókach we wsi królewskiej Strzelce, który otrzymał je przed 1564 r. od króla 
Zygmunta Augusta616. W 1563 r. z działów w Żdżarowie płacili Józef Żdżarowski 

608 MZH, nr 1071.
609 AHP, Mazowsze, mapa.
610 ŹD XVI, s. 205, 210; kartoteka atlasowa XVI w.
611 SGKP III, s. 943; V, s. 403.
612 ŹD XVI, s. 205, 210.
613 ADP, Ep. 5, k. 30v.
614 Mikołaj Wydżga ze Szczytna należał do rodu Boleściców, jest znany jako podkomorzy 

w latach 1460–1468. Powinien być synem Niemierzy ze Szczytna, podkomorzego sochaczew-
skiego, który otrzymał w 1427 r. od książąt płockich nadanie dóbr Sypice w ziemi bełskiej; 
ZDMp II, nr 395; Pacuski, Spis.

615 BłońskaZ 2, k. 71, 75v.
616 LR 1564, s. 112.
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oraz Maciej Puchała, obaj pieczętujący się herbem Gozdawa617. Z Kątów płacił 
wówczas Marcin Kącki herbu Gozdawa z 5 włók osiadłych, w imieniu wszystkich 
współposiadaczy618. 

Dla Lubiewa wiemy, że w 1452 r. stawił się w Sochaczewie Paweł z Lubie-
wa, który zapisał żonie Joannie 30 grzywien w półgroszach na połowie swoich 
dóbr w Lubiewie619. Jest to informacja cenna, która pokazuje stan jego własności; 
nie przekraczał on zapewne 60 grzywien, tj. wartości 4–5 włók uprawnych. Był 
to zatem jeden z typowych wówczas działów drobnego rycerstwa, mającego  własny 
mały folwark i paru poddanych. W 1477 r. Maciej z Lubiewa był dłużny niewiel-
ką kwotę Mojżeszowi, plebanowi z niedalekiego Białynina w ziemi sochaczewskiej620. 
W 1512 r. Jakub z Lubiewa wypłacił 10 kóp groszy posagu córki Barbary jej mę-
żowi Teofi lowi z Kotowic w ziemi warszawskiej i został skwitowany621. Idzie tu 
już o szczupły majątek podobny do własności szlachty zagrodowej XVI w., czyli 
nie mającej już poddanych kmieci, uprawiającej ziemię własnymi rękami.

Można sądzić, że w 1391 r. owi Gozdawowie byli jednak zamożniejsi, bar-
dziej przydatni do konnej służby wojskowej, znacznie mniej rozrodzeni niż ich 
potomkowie z XVI stulecia. 

Jest prawdopodobne, że przodkowie owych Gozdawów pojawili się tu już 
w XIII w. albo na początku XIV w., przy czym mogła to być początkowo jedna 
włość, w rękach jednego odbiorcy nadania książęcego. Najstarszą osadą mogło tu 
być Lubiewo, położone najbliżej koryta rzeczki Lutomii. Wzdłuż tego cieku wła-
śnie przez Lubiewo szedł wczesny trakt drożny z Sochaczewa na Gąbin i Płock, 
przypuszczalnie z XI–XII w., funkcjonujący także w dobie nowożytnej622. Nazwa 
osobowa Lubiewo była związana w XIV i XV w. z rodem Trzasków, stała się nawet 
nazwą heraldyczną623. Tu wydaje się dotyczyć rycerza mazowieckiego sprzed tej 
epoki. Nazwy Żdżarowo i Kąty mogły funkcjonować początkowo jako nazwy 
obiektów terenowych w tej włości, przypuszczalnie lesistej i stopniowo zagospo-
darowywanej w XIV i XV w. Żdżarowo oznaczało miejsce wypalone w lesie, nazwa 
świadczy o prowadzeniu tu ekstensywnej gospodarki powiększającej areał rolny 
kosztem terenu leśnego624. Gozdawowie z tych osad mogli szukać szansy kariery 
u boku możniejszych współrodowców, ale w zachowanych szczątkowo źródłach 
nie udało się odnaleźć takiej dokumentacji.

617 ASK I, nr 22, k. 223.
618 Tamże.
619 MK 337, k. 100v.
620 AE II, k. 473.
621 BłońskaZ 4, k. 501v.
622 Zob. AHP, Mazowsze, mapa.
623 SSNO III, s. 287.
624 O tym A. Wolff , E. Rzetelska-Feleszko, dz. cyt., s. 208, 209.
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Gozdawowie z Lubikowa i Osmolina

W 1391 r. przywilejem Siemowita IV dla Gozdawów na Mazowszu połu-
dniowym zostali objęci także posiadacze Lubikowa i podwójnego Osmolina625. 
Lubikowo przetrwało długo jako osada drobnego rycerstwa, położona w parafi i 
Luszyn626. W drugiej połowie XVI w. było tu 8 działów szlachty zagrodowej pła-
cących łącznie z 7 włók uprawianych własnymi rękami627. Według danych XIX w. 
było tu faktycznie 20 włók obszaru, jeszcze wówczas mieszkała tu drobna szlach-
ta628. W 1504 r. regulowano granice własności szlachty z Lubikowa z dobrami 
królewskimi: miastem Osmolin i wsią Stare Pole (dziś Staropol), zapewne kończąc 
konfl ikt graniczny629. Boniecki zna dane o Lubikowskich w dobie nowożytnej, 
ale nie zna ich herbu630. 

Prawdopodobnie stąd wyszedł Przecław z Lubikowa, rycerz z diecezji po-
znańskiej, który w 1435 r. złożył zeznanie w Poznaniu w sprawie Zbąskiego631. 
Stąd powinien wywodzić się Jan z Lubikowa, jeden z rozjemców konfl iktu miesz-
czanina gąbińskiego Macieja Głowizny z burmistrzem i władzami miasta Gąbina 
o siedlisko i dochody z niego czerpane. Wystąpił on 25 IV 1468 r. w Gostyninie, 
mógł należeć do współpracowników starosty, tj. do miejscowego aparatu władzy 
w ziemi gostynińskiej632. 

W 1513 r. żoną Andrzeja zwanego Obraz z Lubikowa była Małgorzata 
z ziemi łęczyckiej, która skwitowała swego brata Jana ze Stradzewka i Borówka 
z wypłaty 10 grzywien posagu633. W 1524 r. Stanisław Lubikowski był sługą Nie-
ustępa z Niegłoszewa w ziemi łęczyckiej. Stanisławowi był dłużny 5 grzywien za 
konia Jan Czapeczka z Pawlikowic w tejże ziemi634.

Dla XV w. zachował się cenny przekaz w książęcej metryce płockiej. Miano-
wicie Piotr z Osmolina 18 VI 1434 r. w Płocku sprzedał swój dział ojcowizny 
w Lubikowie obok Osmolina Stanisławowi z Nieździna, a zatem z gniazda Goz-
dawów z ziemi wyszogrodzkiej, za 60 kóp groszy monety obiegowej (półgrosze 
krakowskie) i za konia wartości 10 kóp groszy635. Dział ten można szacować na 
6–7 włok uprawnych, albo na parę włók uprawnych z przyległym terenem leśnym 

625 MZH, nr 1071.
626 AHP, Mazowsze, mapa.
627 ŹD XVI, s. 210.
628 SGKP V, s. 414.
629 MRPS III, nr 1288.
630 Boniecki, Herbarz, XV, s. 50.
631 ACI I, nr 1065.
632 MK 44, s. 751–753.
633 OrłowskaZ 5, k. 14v.
634 ŁęczG 14, k. 279v.
635 MK 335, k. 2v.
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do zagospodarowania, a zatem była to spora część późniejszego Lubikowa. Jeśli 
Piotr tytułował się z Osmolina, to prawdopodobnie miał tam swój dwór i dział 
ziemi niezależnie od działu w Lubikowie.

Jest to jedyny przekaz sprzed przejścia Osmolina w ręce książęce. Uzupełnia-
ją go pośrednio przekazy z nieco późniejszego czasu. W 1446 r. Krystyn Brzyn-
sza (?) z Osmolina kupił od księcia Włodzisława I płockiego wójtostwo w Miku-
linie i Tyszowcach w ziemi bełskiej za 30 grzywien, osiadając w tej ziemi636. Imię 
Krystyn było rodowym imieniem Gozdawów, zatem wywodzi się on bez wątpli-
wości z tegoż Osmolina w ziemi gostynińskiej. Wiemy jeszcze, że Jakub z Witu-
szy, pleban w Wyszkowie związany z biskupem Pawłem Giżyckim, został określo-
ny 21 XII 1448 r. jako Jakub z Osmolina637. Wywodził się przeto z Osmolina, 
a w posiadaniu działu w Wituszy znalazł się później.

Osmolin leżał nad rzeczką Czerniew, na starym gościńcu z Płocka i Gąbina 
na Łowicz oraz jednocześnie na wariancie gościńca na Sochaczew. Siemowit V 
rawski i jego współpracownicy dostrzegli niemałe walory położenia tej osady i jej 
dogodnych do zagospodarowania terenów leśnych na skraju dóbr książęcych, 
w odpowiedniej odległości od Gąbina. Książę zdecydował się lokować tu trzecie 
miasto książęce w ziemi gostynińskiej i przejął owe dobra z rąk Gozdawów drogą 
zamiany albo wykupu. Przywilej książęcy dla miasteczka został wystawiony już 
19 II 1439 r. w Gostyninie, ośrodku ziemi. Miasteczko było lokowane dowodnie 
na surowym korzeniu, czyli bez wątpliwości na ówczesnym terenie leśnym prawe-
go brzegu rzeczki. Zostało lokowane na prawie chełmińskim wzorowanym na 
mieście Gąbinie, otrzymało aż 15 lat wolnizny od wszelkich podatków, co było 
skuteczną zachętą dla nowych osadników638.

Już 27 III 1440 r. Osmolino zostało wymienione wśród dóbr książęcych 
ziemi gostynińskiej, na których zostało oprawione wiano księżnej Małgorzaty639. 
Obok została tam lokowana książęca Osmólska Wieś, pewno na terenie dotych-
czas zasiedlonym. Siemowit V ufundował w miasteczku kościół parafi alny, dając 
mu 2 włóki wolne od świadczeń. Wystawił ten przywilej 2 X 1441 r.; na doku-
mencie wśród świadków wystąpił Tomasz Siestrzeniec z Ruśca z rodu Radwanów-
Wierzbowów, starosta gostyniński, który mógł być inspiratorem i realizatorem tej 
lokacji miejskiej640. Parafi ę erygował ówczesny biskup poznański Andrzej Bniński 
10 X 1442 r., już po śmierci SiemowitaV rawskiego641. 

636 MK 335, k. 144; ZDMp III, nr 731.
637 ADP, Ep. 5, s. 85.
638 MK 337, k. 39.
639 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
640 Knapiński, Notaty, s. 462.
641 Nowacki, Dzieje, II, s. 508; Knapiński, Notaty, s. 460–462 (kopie obu dokumentów).
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Według danych lustracji 1564 r. miasteczko miało 46 włók ziemi uprawnej, 
w tym 2 włóki wójtostwa642. Osmólska Wieś miała wówczas 17,5 włók kmiecych 
oraz drugą połowę wójtostwa643. Ponadto była tu jeszcze własność plebańska (po-
wyżej 2 włók roli). Obie osady miały zatem blisko 70 włók, czyli więcej niż 
w XIX w. (ok. 60 włók obszaru)644. Precyzyjne dane z XVI w. pozwalają zatem 
zweryfi kować zachowane dane o wielkości dóbr z XIX w., co jest przydatne dla 
dalszych badań.

Wydaje się, że tyleż samo (blisko 70 włók) miało podwójne Osmolino w rę-
kach Gozdawów. Wraz z Lubikowem była to już spora włość w posiadaniu Goz-
dawów, jednak zagospodarowana rolniczo wciąż w małym stopniu, z przynależ-
nościami leśnymi, co wyzyskała władza książęca podejmując tu nowe zamierzenie 
lokacyjne. Niektórzy Gozdawowie, w tym Jakub pleban wyszkowski i jego krew-
ni, zostali stąd przeniesieni do sąsiedniej wsi książęcej Witusza, otrzymując tam 
działy zapewne nie mniejszej wartości niż dotychczas posiadane645.

Na początki tej włości rzuca światło przekaz z 1303 r. Mianowicie Andrzej 
biskup poznański nadał wówczas kościołowi w Trębkach dziesięciny biskupie 
z kilku osad, w tym także z Osmolina646. Była to zatem wieś już po części zago-
spodarowana i świadcząca dziesięcinę od poddanych przynależną biskupstwu, 
która powinna być ośrodkiem opisanej włości. Osada powstała tedy już wcześniej, 
mogła pozostawać w 1303 r. w jednym ręku, prawdopodobnie protoplasty tutej-
szych Gozdawów z Osmolina i Lubikowa.

Gozdawowie z Roszków i Jasieńca

Roszki (dziś Ruszki) miały w 1530 r. 21,5 włók osiadłych, czyli była to wieś 
duża, nieźle zagospodarowana647. W drugiej połowie XVI w. było tu aż 7 działów 
szlachty cząstkowej, Giżyckich, liczących łącznie ok. 16 włók kmiecych, ponadto 
zapewne 7 folwarków648. W XIX w. Ruszki były głównie folwarkiem w dobrach 
Giżyce, liczył on 39 włók, a cała osada miała ok. 40 włók obszaru649.

Roszki są znane od 1407 r. Siemowit IV zawarł 23 lipca tr. w Wiskitkach 
ugodę z Wojciechem biskupem poznańskim. Postanowiono, że kmiecie z Rybna 
i Roszków mają płacić dziesięcinę snopową, natomiast mieszczanie sochaczewscy 

642 LR 1564, s. 136.
643 ŹD XVI, s. 199.
644 SGKP VII, s. 644.
645 Zob. Gozdawowie z Wituszy.
646 NKMaz II, nr 115. 
647 Kartoteka atlasowa XVI w. w Pracowni Atlasu IH PAN.
648 ŹD XVI, s. 203; kartoteka atlasowa.
649 SGKP X, s. 38.
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i kmiecie z Rozlazłowa i Czerwonki będą płacić dziesięcinę pieniężną po 8 groszy 
z włóki osiadłej650. Wynika z tego, że osada była jeszcze wówczas wsią książęcą, 
tak jak pozostałe dobra tu wymienione. Istniała bez wątpliwości w XIV w. i zo-
stała objęta lokacją, tak jak Rybno, ale prawdopodobnie bez poważniejszego udzia-
łu nowych osadników i dlatego kmiecie mieli świadczyć dziesięcinę biskupią 
w sposób tradycyjny. Weszła w skład parafi i Rybno, graniczyła z Giżycami w rę-
kach Gozdawów651.

W nieznanych okolicznościach osada przeszła w posiadanie rycerskie, może 
w wyniku zamiany albo nowego nadania książęcego. W 1435 r. tytułuje się z niej 
łowczy gostyniński Krystyn, zatem miał tu swą rezydencję. 18 listopada tr. wystą-
pił on w Zdworzu w ziemi gostynińskiej na dokumencie ugody granicznej dóbr 
książęcych Siemowita V rawskiego i Włodzisława I płockiego, obok innych urzęd-
ników652. Objęcie urzędu łowczego wskazuje, że Krystyn był przydatny jako or-
ganizator polowań książęcych w lasach ziemi gostynińskiej. Wcześniej mógł być 
dworzaninem książęcym, bowiem droga do urzędu ziemskiego tego typu prowa-
dziła przez służbę w otoczeniu książęcym.

Tenże Krystyn z Roszków kupił od Andrzeja z Ciechomic, ówczesnego kasz-
telana płockiego, jego pobliskie dobra Ćmiszewo i Jasieniec w ziemi gostynińskiej 
za 720 grzywien i uzyskał w tej sprawie potwierdzenie Siemowita V wystawione 
w Sochaczewie 25 VI 1438 r.653 W 1530 r. Ćmiszewo miało 11,5 włók osiadłych, 
Jasieniec – 6,5 tychże włók654. Według danych XIX w. Ćmiszew miał ok. 37 włók 
obszaru, Jasieniec ok. 20 włók655. Zakup świadczy, że Krystyn dysponował wów-
czas znacznymi zasobami gotówki, albo z rozliczeń rodzinnych swoich i żony, 
albo ze sprzedaży Roszków Giżyckim, o czym jednak brak bezpośrednich danych 
źródłowych.

Krystyn przeniósł wówczas swą rezydencję do Jasieńca, dawnego ośrodka 
Wężyków. Przemawiały za tym niemałe walory komunikacyjne; osada leżała aku-
rat na skrzyżowaniu gościńców do Sochaczewa, Wyszogrodu, Gąbina i Łowicza656. 
19 II 1439 r. w Gostyninie Krystyn był świadkiem działań prawnych Siemo-
wita V657, pisał się już z Jasieńca. Nowa szansa pojawiła się przed nim po wybo-
rze Pawła Giżyckiego, jego krewnego, na biskupa płockiego w 1439 r. Bez wąt-
pliwości znalazł się wówczas wśród współpracowników biskupa, bowiem uzyskał 

650 AAPoznań, CP 2 (lib. Priv. B), k. 15–15v.
651 AHP, Mazowsze, mapa.
652 KL nr 175; IMT I, nr 83.
653 MRPS IV, supl. 717.
654 Kartoteka atlasowa XVI w.
655 SGKP I, s. 710; III, s. 474.
656 AHP, Mazowsze, mapa. Przebieg gościńców zrekonstruowany dla XVI w. przez Henry-

ka Rutkowskiego jest aktualny już dla późnego średniowiecza.
657 MK 337, k. 40.
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 bogate wójtostwo w Obrytem, wsi parafi alnej w dobrach pułtuskich biskupstwa 
płockiego; liczyło ono aż 7 włók, zostało sprzedane po jego śmierci658. Roszki 
w 1487 r. są już w posiadaniu Jana Giżyckiego, może trafi ły w ręce Giżyckich 
w czasach biskupa Pawła659.

Krystyn był żonaty z Małgorzatą, siostrą Andrzeja z Kossowa w ziemi dro-
hickiej z rodu Ciołków660, tj. córką Marcina Ciołka z Ciołkowa w ziemi płockiej, 
długoletniego starosty pułtuskiego (1409–1426)661. Zmarł dowodnie przed 26 IV 
1453 r.662, a faktycznie już przed 1452 r., kiedy syn jest już wójtem w Obrytem. 
Pozostawił syna Pawła Jasieńskiego oraz trzy córki. Katarzyna została żoną Toma-
sza z Magnuszewa z rodu Radwanów; otrzymała w 1464 r. zapis 300 grzywien 
posagu na dobrach Rudno w ziemi czerskiej663. Elżbieta została żoną Bolesty z Ku-
char w ziemi zakroczymskiej z rodu Boleściców; w 1464 r. mąż zapisał jej 160 
kóp groszy na swoich dobrach Okunin w ziemi warszawskiej664. Barbara została 
żoną Piotra Kiernoskiego stolnika gostynińskiego; jako wdowa po nim żyła jesz-
cze w 1506 r., należąc do spadkobierców po bratanku665.

Paweł Jasieński odziedziczył po zgonie ojca rezydencję w Jasieńcu, skąd się 
pisał. Wraz ze swoim wujem Andrzejem z Kossowa pełnił obowiązki wójta bisku-
piego w Obrytem. W 1452 r. sprzedali obaj to wójtostwo za znaczną kwotę 
130 kóp groszy krakowskich666. Paweł w tymże roku ożenił się z Katarzyną Oleś-
nicką, bratanicą kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego i wszedł 
w szeregi możnowładztwa małopolskiego. Mariaż ten faktycznie umacniał więzi 
Gozdawów z Giżyc i Jasieńca z Oleśnickimi. Paweł trafi ł do otoczenia króla Ka-
zimierza Jagiellończyka, uczestniczył w działaniach militarnych wojny trzynasto-
letniej przeciwko Krzyżakom jako jeden z rotmistrzów królewskich. 25 IX 1458 r. 
uzyskał w obozie pod obleganym Malborkiem zapis królewski 56 grzywien na 
dobrach Roztoka w ziemi chełmskiej667. W 1462 r. wyróżnił się w bitwie pod 

658 ADP, Ep. 5, k. 67v.
659 MRPS III, supl. 221.
660 Andrzej był później sędzią ziemskim drohickim w latach 1469–1481 r. O tym T. Jasz-

czołt, Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku XVI w. – okolice Soko-
łowa, Węgrowa i Mord, w: Sokołów Podlaski, Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok–
–Sokołów Podlaski 2006, s. 133 n.

661 Pacuski, Spis.
662 ADP, Ep. 5, k. 72.
663 MRPS IV, nr 19200 (13 II 1464).
664 ZakrZR 24, k. 222.
665 MRPS III, nr 2681: „Barbara relicta Petri Kyernowsky dapiferi Gostinensis, soror ger-

mana olim Pauli Jasienski castellani Sandomiriensis”.
666 ADP, Ep. 5, k. 67v. Nabywcą został Prejlo Skierdo z Gadnowa (dziś Garnowo) w ziemi 

ciechanowskiej, parafi a Gołymin.
667 MRPS I, nr 496. Zob. O nim M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 

1454–1466, Warszawa 1967, s. 622.
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Świecinem i wraz z innymi zasłużonymi dowódcami otrzymał od króla zaszczytny 
pas rycerski668. W 1465 r. znalazł się przejściowo w niewoli krzyżackiej, z której 
szybko wyszedł.

Wszedł w posiadanie starostw chełmskiego (1463 r.) i bełskiego (1468 r.). 
Został marszałkiem dworu królewskiego (1472–1474), podskarbim wielkim ko-
ronnym (1474–1479), wreszcie w 1479 r. został kasztelanem sandomierskim 
i starostą malborskim (1484 r.). Jego kariera przebiegała poza Mazowszem. 
W 1471 r. uczestniczył jednak na Mazowszu w polowaniu na tury w Puszczy 
Wiskickiej, bezwątpienia towarzysząc królowi, i został ciężko zraniony. Kazimierz 
Jagiellończyk w ramach rekompensaty zapisał mu 17 VI 1472 r. 100 grzywien 
na Chełmie i Hrubieszowie669. W 1473 r. król zapisał mu 200 grzywien na ko-
morze celnej w Hrubieszowie z racji posagu żony Katarzyny z Oleśnicy, córki 
Jana wojewody sandomierskiego, który otrzymała od swoich braci Zbigniewa 
podkanclerzego koronnego oraz Feliksa (Szczęsnego)670. Pod koniec życia Paweł 
zajmował się m.in. wyrębem drzew dębowych, które spławiał do Gdańska, po-
większając swe dochody, był zatem aktywny na różnych polach671. Paweł zmarł 
przed 23 III 1485 r., najpewniej w lutym tr., pozostawił trzech synów Zbignie-
wa, Pawła i Jana pod opieką ich wuja, Zbigniewa Oleśnickiego arcybiskupa gnieź-
nieńskiego672.

Kasztelanic Paweł Jasieński był dworzaninem królewskim Jana Olbrachta, 
został tenutariuszem dóbr królewskich Kapinos (Kampinos) wraz z Puszczą Kam-
pinoską w ziemi sochaczewskiej, początkowo wraz z matką Katarzyną. Osiadł 
przeto wówczas na Mazowszu, gdzie zapewne spędził ostatnie lata życia. Jedno-
cześnie był starostą chełmskim. Zmarł przed 30 IX 1505 r.673 Dziedziczyli po 
nim ciotka Barbara z Jasieńca, wdowa po Piotrze Kiernoskim stolniku (gostyniń-
skim), kapelan Paweł, bracia z Magnuszewa Paweł i Krystyn oraz bracia z Cieci-
szewa Jan i Feliks (Szczęsny)674. 

Na Pawle Jasieńskim staroście chełmskim wygasła linia Gozdawów z Jasień-
ca. W 1523 r. z Jasieńca tytułował się już Stanisław Grzywa z rodu Kościeszów, 

668 O tym Długosz, Annales, XII, s. 45.
669 MRPS I, nr 822.
670 MRPS I, nr 1040 (6 VII 1473 r.). Zob. O nim K. Górski, Starostowie malborscy w la-

tach 1457–1510, Toruń 1960, s. 48–59.
671 K. Górski, dz. cyt., s. 53.
672 MRPS I, nr 1761.
673 MRPS III, nr 2450.
674 Tamże, nr 2505 (29 X 1505). Cieciszewscy h. Pierzchała dziedziczyli prawa spadkowe 

po swej matce Elżbiecie, żonie Jakuba z Cieciszewa i córce Bolesty z Okunina, tj. zarazem po 
swej babce Elżbiecie, żonie owego Bolesty z Kuchar i Okunina. O tym Boniecki, Herbarz, III, 
s. 164. Objęli oni po Pawle Jasieńskim starostwo grabowieckie w ziemi bełskiej; Urzędnicy woje-
wództwa bełskiego..., nr 721.
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chorąży gostyniński i dworzanin królewski675, wywodzący się z Pasikoni w ziemi 
sochaczewskiej. W 1546 r. do Grzywów należało też Ćmiszewo676.

Pozostaje do rozważenia, jakie więzi pokrewieństwa łączyły Krystyna z Rosz-
ków z Giżyckimi. Krystyn nie był bratem rodzonym biskupa Pawła Giżyckiego, 
bowiem nie widać śladów dziedziczenia dóbr po biskupie i jego bracie Zygmun-
cie, prepozycie płockim; dobra te przypadły Wincentemu Giżyckiemu i jego dzie-
ciom. Krystyn mógł jednak być synem Więcława z Giżyc z wcześniejszego mał-
żeństwa, wcześnie i całkowicie wydzielonym przez ojca, mógł też być innym 
krewnym, np. synem jego brata. Data zgonu Krystyna w powiązaniu z datą ślubu 
jego syna Pawła Jasieńskiego pozwala sądzić, że Krystyn łowczy gostyniński był 
starszy od biskupa Pawła i marszałka Wincentego.

Gozdawowie z Wituszy

Witusza leżała nad rzeczką Czerniew w parafi i Osmolin, na skraju dóbr ksią-
żęcych (od 1462 r. królewskich)677. W 1579 r. było tu 6 działów szlachty cząst-
kowej, tj. mającej poddanych w rękach Wituskich, Arciechowskich i Jackowskie-
go678, mieli oni jedynie 4 włóki kmiece i zapewne 6 małych folwarków. We 
wcześniejszych rejestrach XVI w. było tu jednak 6–9,5 włók kmiecych; w 1530 r. 
było tu jeszcze wójtostwo o 3 włókach679. W XIX w. Witusza miała 23 włóki ob-
szaru680. Wielkość wójtostwa przemawia za sądem, że w momencie lokacji osada 
liczyła 30 włók powierzchni.

Według Niesieckiego Wituscy należeli do Gozdawów i byli jednego pocho-
dzenia z Jackowskimi681. Jackowscy wywodzili się z Jackowic Małych w ziemi łę-
czyckiej; w opisie dóbr arcybiskupich łowickich z 1511/1512 r. odnotowano 
w Jackowicach Małych własność Wituskiego, zatem jest to informacja prawdzi-
wa682. W rejestrach rekognicji szlachty ziemi gostynińskiej z lat 1563–1565 Wi-
tuscy używają pieczęci herbu Gozdawa683.

Najstarsza informacja źródłowa o Wituszy pochodzi z 1440 r. Mianowicie 
27 III 1440 r. Siemowit V rawski zapisał swej żonie Małgorzacie wiano na do-
brach książęcych w ziemi gostynińskiej, w tym na Wituszy684. Wieś należała tedy 

675 MRPS IV, nr 13631.
676 Tamże, nr 7783.
677 AHP, Mazowsze, mapa.
678 ŹD XVI, s. 199.
679 Kartoteka atlasowa XVI w.
680 SGKP XIII, s. 682.
681 Niesiecki, Herbarz, IX, s. 370.
682 Ulanowski, Visitationes bonorum, s. 48.
683 ASK I, nr 22, k. 207, 420.
684 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
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jeszcze do dóbr książęcych; nazwa jej pochodzi od staropolskiego imienia Witusz, 
Wituch, być może rządcy albo kmiecia książęcego685. 

Witusza została jednak przekazana wkrótce Gozdawom, którzy wcześniej po-
siadali w tym rejonie podwójne Osmolino, położone dogodnie nad obu brzegami 
rzeczki Czerniew oraz przy starym gościńcu z Płocka i Gąbina na Łowicz i So-
chaczew, niezbyt dobrze jeszcze zagospodarowane. Siemowit V odebrał im obie 
osady, lokował tu kolejne miasteczko książęce Osmolin wydając przywilej loka-
cyjny w Gostyninie 19 II 1439 r.686; miasto jest znane już w 1440 r.687 Książę 
następnie ufundował parafi ę w miasteczku w 1441 r.688, obok lokował książęcą 
Osmólską Wieś. Gozdawów zapewne po części spłacił, a po części dokonał zamia-
ny, przekazując im sąsiednią Wituszę. 

Siemowit V zmarł już na początku 1442 r., zatem zmiany były wyjątkowo 
szybkie, a sytuacja uległa radykalnej zmianie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy 
jest fakt, że Witusza nie została już wymieniona w składzie dóbr książęcych ziemi 
gostynińskiej w dokumencie Włodzisława II płockiego wystawionym w Płocku 
26 II 1462 r., przekazującym tę ziemię dożywotnio matce, księżnej sochaczewskiej 
Annie689.

W 1450 r. Witusza pozostaje już w rękach Gozdawów. Jakub z Wituszy, ple-
ban w Wyszkowie nad Bugiem odstąpił swój dział w Wituszy bratu, Stanisławowi 
Rychlikowi 21 II 1450 r. w Pułtusku, stając tamże przed księciem płockim, po-
wracającym z ziemi wiskiej690. Byli oni związani z możnym współrodowcem, bi-
skupem płockim Pawłem Giżyckim. Jakub otrzymał dochodową plebanię w bi-
skupim Wyszkowie bez wątpliwości z rąk biskupa Pawła, do którego należało tu 
prawo prezenty, mógł być wcześniej pisarzem albo kapelanem biskupa. Jeszcze 
21 XII 1448 r. tenże Jakub pleban w Wyszkowie został określony jako Jakub 
z Osmolina691. Wywodził się przeto z tej miejscowości z ziemi gostynińskiej, nie-
zbyt odległej od Giżyc. 

Także Stanisław Rychlik z Wituszy wystąpił w otoczeniu biskupa Pawła 
w Pułtusku w 1453 r.692 Prawdopodobnie był jego dworzaninem, może służą-
cym mu od dłuższego czasu. Jakub pozostawał plebanem w Wyszkowie jeszcze 
w 1467 r.693, zmarł przed początkiem 1468 r., kiedy znany jest w Wyszkowie 

685 O tym Wójcik, Nazwy, s. 173; por. SSNO VI, s. 132–135.
686 MK 337, k. 39.
687 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
688 Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
689 KL, nr 212; IMT I, nr104. Dokument ten nie wszedł jednak w życie.
690 MK 337, k. 84.
691 ADP, Ep. 5, s. 85.
692 Ep. 5, k. 72.
693 Ep. 5, s. 368.
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nowy pleban Mikołaj z Ogrodzienic694. Obaj bracia mogli być nieco młodsi od 
biskupa Pawła, swego patrona. Wiemy także, że z Wituszy pochodził jeszcze jeden 
członek otoczenia Pawła Giżyckiego, Zdziesław Skowronek, pokojowiec (cubicu-
larius) biskupa płockiego poświadczony w 1450 i 1453 r.695 Więzi Gozdawów 
z Wituszy z otoczeniem Pawła Giżyckiego były tedy mocne i wyraziste, bez wąt-
pienia ukazują relacje odnawiane w kolejnym pokoleniu rodu Gozdawów.

W 1507 r. jest znany Piotr z Wituszy, świadek ziemianina Andrzeja Piwo 
z ziemi gostynińskiej przed sądem nadwornym królewskim w Krakowie696; może 
pozostawał w jego służbie. Wiemy jeszcze, że szlachcic Wituski nieznany z imie-
nia ożenił się z posiadaczką dóbr iłowskich (z rodu Rogalów) i objął w posiadanie 
Pieczyska Wielkie nad brzegiem Wisły; informacja ta została odnotowana w in-
wentarzu dóbr arcybiskupich z lat 1511–1512697. Dotyczy to Mikołaja z Wituszy, 
w 1513 r. męża Maruszy z Iłowa698. Marusza była prawdopodobnie bratanicą 
Pawła Iłowskiego z Żychlina.

Zastanawia jednak przekaz źródłowy z 1509 r. Otóż król ustanowił zakład 
200 grzywien między opatrznym Maciejem Rarogiem z Masłek, wójtem w Wi-
tuszy a szlachtą Piotrem, Stanisławem, Janem, Mikołajem oraz Zofi ą, tenutariu-
szami wsi Witusza w sprawie konfl iktu o wójtostwo699. W świetle tego przekazu 
byliby oni jedynie tenutariuszami wsi królewskiej, co nie jest jednak zgodne ze 
stanem późniejszym. Widocznie nastąpiła tu ewolucja stosunków własnościowych, 
a początkowo była to faktycznie wieś książęca wraz z wójtostwem, przynależnym 
do dóbr książęcych oraz niewielkimi działami rycerskimi. O wójtostwie liczącym 
3 włóki wiemy jeszcze z zapisu w rejestrze poborowym 1530 r., potem dane ury-
wają się700. Prawdopodobnie upodobniło się do pozostałych działów  szlacheckich.

Gozdawowie z Wituszy należeli do drobnego rycerstwa, tak jak ich współ-
rodowcy z Lubikowa, jednak znajdowali swoje miejsce przy boku możnego współ-
rodowca i patrona, jak poucza przykład otoczenia Pawła Giżyckiego biskupa płoc-
kiego. W służbie na jego rzecz zyskiwali majątkowo i społecznie, wyrastając ponad 
przeciętny poziom drobnego rycerstwa mazowieckiego XV w. W przypadku ma-
zowieckich Gozdawów więzi rodowe okazywały się szczególnie silne i żywotne, 
dlatego widać je czytelnie w źródłach, skądinąd zachowanych szczątkowo i frag-
mentarycznie dla większości ziem Mazowsza XV w. Zob. też Gozdawowie z Lu-
bikowa i Osmolina.

694 Ep. 5, k. 194, 194v. 
695 Ep. 5, s. 34, 142, 149.
696 SPPP VI, nr 9.
697 Ulanowski, Visitationes bonorum, s. 94.
698 ŁęczG 11, k. 631.
699 MRPS IV, nr 8924, 8925 (3 IV 1509 r.).
700 Kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej XVI w.
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Grzymałowie

Grzymałowie z Głogowca

W XVI w. Głogowiec miał 12,5 włók kmiecych w trzech działach i zapewne 
tyleż folwarków, a także własność plebańską; była to dobrze zagospodarowana wieś 
w rękach Głogowskich herbu Grzymała701. W XIX w. liczyła ok. 33 włóki obsza-
ru702. Pierwsza wzmianka o Głogowcu występuje w dokumencie biskupa płockie-
go Ścibora z 1388 r. potwierdzającego uposażenie wikariuszy katedry płockiej 
m.in. w dziesięcinę kmiecą z Głogowca, Raciborowa i Gołębiewa703. 

Głogowiec stał się ośrodkiem parafi i, wyłączonej ze starej parafi i Kutno w ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej i po części z nowszej parafi i Strzelce, erygowanej 
w 1389 r. przez Dobrogosta Nowodworskiego biskupa poznańskiego na krańcu 
mazowieckiej części diecezji poznańskiej704. O utworzenie parafi i zabiegał już Jan, 
posiadacz Głogowca w pierwszej ćwierci XV w.; na uposażenie plebana przezna-
czył on dwie włóki ziemi, odnotowane w dokumencie z 1446 r.705 Fundacja ko-
ścioła mogła tu mieć miejsce nieco wcześniej. Tegoż Głogowca nie dotyczy jednak 
informacja z 1415 r. o plebanie z Głogowca w aktach gnieźnieńskich. Pleban wy-
stąpił wówczas przeciw pani Febronii z Kołodziewa, czyli Kołodziejewa pod wielko-
polskim Mogilnem (par. Trląg) o dziesięcinę folwarczną z Sędowa706.

Jan był rycerzem pasowanym, jest tedy prawdopodobne, że pozostawał wcze-
śniej w służbie książęcej. 21 X 1427 r. kupił od Janusza, Filipa i Bartosza z Sie-
mianowa ich wieś za kwotę 200 kóp groszy. Spłata została rozłożona na raty, 
co poręczył kasztelan Jan z Łąkoszyna707. Ostatnia wpłata została zrealizowana 
1 I 1429 r.708 Rycerze z Siemianowa przenieśli się do ziemi łęczyckiej, należeli do 
nielicznego i mało znanego rodu Powabów709.W Siemianowie mogli być epizo-
dycznie. Jan z Głogowca stał się posiadaczem Siemianowa, jednak wkrótce 
zmarł.

Do utworzenia parafi i doprowadzili jego synowie Jan, Paweł, Piotr i Mikołaj 
piszący się z Głogowca, działający wspólnie wraz z matką Wichną; parafi ę  erygował 

701 ŹD XVI, s. 195; Paprocki, Herby, s. 618.
702 SGKP II, s. 606.
703 KL, nr 114.
704 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
705 ADP, perg. 269. Świętosław z Wojcieszyna kustosz warszawski jako delegat kurii papie-

skiej przysądził w 1446 r. dziesięcinę z owych 2 włók osiadłych wikariuszom płockim. Posiadali 
przeto do nich dawniejsze uprawnienia, co zdołali wykazać.

706 ACI II, Gnezn., nr 63. Informacja dotyczy osady Głogówiec pod Mogilnem.
707 ŁęczZ 9, k. 16v.
708 Tamże, k. 321.
709 O tym zob. Grzymałowie z Siemianowa.
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w 1433 r. arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec710. Objęła ona 6 osad, 
wyłącznie własność Grzymałów: Głogowiec, Raciborowo podwójne, Klonowiec 
podwójny oraz Siemianowo. Był to zwarty, znaczący kompleks dóbr Grzymałów 
tworzący zapewne wcześniej jedną włość, która początkowo mogła pozostawać 
w jednym ręku. Całości dóbr posiadaczy Głogowca nie znamy, nie znamy też po-
działu synów Jana z Głogowca.

Synem najmłodszego Mikołaja powinien być ksiądz Stanisław, dowodnie syn 
Mikołaja z Głogowca, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, zapewne pleban w Gło-
gowcu. Jego suplika w 1461 r. została rozpatrzona w Penitencjarii papieskiej711. 
Mikołaj nie został określony jako zmarły, może to zatem być cząstkowa informa-
cja o aktualnych współposiadaczach dóbr.

W XV w. posiadacze Głogowca nie pełnili urzędów. Byli powiązani własno-
ściowo z Brochocinem Wielkim w ziemi płockiej, co zasługuje na uwagę, wska-
zuje bowiem na dziedziczenie uprawnień wcześniejszych i starsze więzi genealo-
giczne. W 1473 r. Paweł z Głogowca zamienił dział w tymże Brochocinie na 
2 włóki w Raciborowie w ziemi gostynińskiej, dopłacając 20 kóp groszy712. Paweł 
może być identyczny z Pawłem znanym w 1433 r., należał tedy już do odchodzą-
cego pokolenia.

Do tegoż Głogowca może odnosić się informacja z 1486 r. o Szymonie 
z Głogowca, wuju Elżbiety, córki zmarłego Stanisława z Sompolna na Kujawach. 
Innym jej wujem był Jan z Siemianowa713.

W 1486 r. Jan, syn Mikołaja z Głogowca, podjął studia na uniwersytecie 
krakowskim714. Powinien on być wnukiem albo prawnukiem Jana z Głogowca, 
nabywcy Siemianowa. Wyróżnił się swą aktywnością, wchodząc do miejscowej 
elity władzy. Został odnotowany w Łęczycy w 1500 r. jako burgrabia, czyli uczest-
niczył w zarządzaniu dobrami starostwa łęczyckiego, zdobywając przydatne do-
świadczenie i podwyższając swoje dochody715. Prawdopodobnie w tymże czasie 
albo nieco wcześniej ożenił się z Małgorzatą z Pleckiej Dąbrowy z ziemi  łęczyckiej, 
z rodu Doliwów po ojcu i Roliczów po matce. Wiemy także, że matka Jana wywo-
dziła się z rodu Ogończyków, zapewne z sąsiedztwa716. Jan występował wielokrot-
nie w aktach sądowych sąsiedniej ziemi łęczyckiej, m.in. jako pełnomocnik arcy-
biskupa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej, broniąc ich praw majątkowych.

710 Dokument opublikował W.H. Gawarecki, Wiadomość o kościele parafi alnym w Głogow-
cu, „Pamiętnik Religijno-Moralny” 8, 1845, s. 387, 388. Zob. też LB Łaskiego II, s. 477.

711 Bull. Pol. VI, nr 1620.
712 MK 5, k. 35; SHGWP, s. 25.
713 BrzeskaG 1B, k. 187n. 
714 Album studiosorum, I, s. 277; MUK 86h/197, II, s. 144.
715 ŁęczG 9, k. 197.
716 AKH III, s. 403, nr 346.
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Dopiero Jan Głogowski został w 1504 r. chorążym gostynińskim przejmując 
urząd po Janie Siemianowskim, współrodowcu, który zmarł717. Jan Głogowski 
przeszedł następnie na urząd sędziego ziemi gostynińskiej, sprawował go w latach 
1509–1527, aż do śmierci. Jego synem był Paweł Głogowski, urodzony w 1502 r., 
student w Krakowie w 1520 r.718 Zrobił studia prawnicze, kończąc je doktoratem, 
co umożliwiło mu karierę duchowną. Został współpracownikiem biskupa płoc-
kiego Andrzeja Krzyckiego, a jednocześnie należał do grona sekretarzy królew-
skich. Po śmierci Krzyckiego jako arcybiskupa gnieźnieńskiego (10 V 1537 r.) 
został współpracownikiem kanclerza Pawła Wolskiego, co umocniło jego pozy-
cję719. Po objęciu przez Pawła Wolskiego biskupstwa poznańskiego został jego 
kanclerzem, wyręczając go w czasie choroby. Od 1544 r. został kanonikiem po-
znańskim, w latach 1545–1550 był archidiakonem poznańskim720. W 1547 r. 
nowy biskup płocki Andrzej Noskowski mianował go swym kanclerzem. Następ-
nie od 1550 r. był wieloletnim archidiakonem płockim. Jako delegat prymasa 
Dzierzgowskiego i biskupów polskich brał udział w soborze trydenckim w latach 
1551–1552721. Działał aktywnie na różnych polach. W pierwszej połowie lat sześć-
dziesiątych wystawił on w Głogowcu kościół murowany i ufundował w nim ta-
blicę poświęconą ojcu722. W 1566 r. z nominacji biskupa Noskowskiego został 
dziekanem kapituły płockiej (zmarł w 1580 r.)723.

Drugim synem sędziego był Bartłomiej, współdziałający z bratem, księdzem 
Pawłem po śmierci ojca. Występowali oni wspólnie w latach 1527–1530 przed 
sądem ziemskim łęczyckim, pozostając w niedziale724. Bartłomiej Głogowski zo-
stał wojskim gostynińskim, zmarł po 19 V 1557 r.725

Obok sędziego Jana Głogowskiego jest znany Wojciech Głogowski z Raci-
borowa Małego. 26 II 1515 r. został ustanowiony zakład 600 grzywien w kon-
fl ikcie między sędzią Janem z Głogowca a tymże Wojciechem Głogowskim726. 
Znaczna wysokość zakładu wskazuje na zamożność obu stron, w tym Wojciecha, 
nie sprawującego urzędu. Wojciech z Głogowca w 1518 r. był asesorem sądu 
grodzkiego w Gostyninie. Według wyraźnego zapisu z 1524 r. Wojciech był bra-

717 MRPS III, nr 1264.
718 Album studiosorum, II, s. 205.
719 T. Żebrowski, Testament ks. Pawła Głogowskiego (1502–1580) – dziekana kapituły kate-

dralnej płockiej, „Studia Płockie” 35, 2007, s. 207, 228.
720 Nowacki, Dzieje, II; T. Żebrowski, Testament... 
721 T. Żebrowski, Testament..., s. 210 n.
722 H. Kowalska, Głogowski Paweł, w: PSB VIII, 1959, s. 113, 114; R. Kunkel, dz. cyt., 

s. 222–224.
723 T. Żebrowski, Testament..., s. 214.
724 ŁęczZ 17, k. 261.
725 MRPS V, nr 7992; Boniecki, Herbarz, VI, s. 101.
726 MRPS IV, nr 2421.
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tem sędziego Jana, zapewne młodszym; byli obaj posiadaczami wsi Głogowiec727. 
Sprawował funkcję poborcy podatkowego. Później otrzymał 12 III 1538 r. nomi-
nację na podczaszego gostynińskiego, wchodząc do hierarchii ziemskiej728. Pod-
czaszy Wojciech Głogowski żył jeszcze w 1564 r., odcisnął wówczas w rejestrze 
rekognicji szlachty ziemi gostynińskiej swą pieczęć z herbem Grzymała729. Syn 
Wojciecha, Mikołaj zawarł w 1551 r. małżeństwo z Julianną Dyrówną, córką Ha-
nusza Dyry i Katarzyny z Kotwiczów, posiadaczy wsi parafi alnej Glinka pod mia-
steczkiem Góra Śląska na pograniczu Śląska z Wielkopolską730.

Na początki Głogowca wskazują pośrednio dane o dziesięcinie wikariuszy 
katedry płockiej, zanotowane w 1388 r., cytowane wyżej. Posiadali oni w tym re-
jonie dziesięcinę od kmieci w Gołębiewie, Głogowcu i Raciborowie. Prawa ich 
do tej dziesięciny były mocne i trwałe, zostały potwierdzone w ugodzie zawartej 
przez nich z arcybiskupem Wincentym 8 VIII 1445 r. w Uniejowie731. W ich po-
siadanie weszli zapewne z nadania biskupa płockiego przed 1338 r., kiedy poja-
wiają się pierwsi znani wikariusze732. 

Nastąpiło to prawdopodobnie po lokacji miejskiej Płocka ok. 1300 r., czyli 
w pierwszej tercji XIV w., w dobie reform osadniczych większej własności, inspi-
rowanych polityką gospodarnego Bolesława II płockiego (zm. 1313). Można są-
dzić, że właśnie wtedy przeprowadzono planowe lokacje osad własności możno-
władczej, przemieszczającej tu poddanych i przyciągającej nowych osadników, na 
terenach wydzielonych z książęcej Puszczy Gostynińskiej. 

Nadania książęce włości leśnych mogły być dokonywane wówczas, ale mogły 
też być przeprowadzone już wcześniej, w XIII w. Kasztelania gostynińska była te-
renem bardziej bezpiecznym dla osadnictwa niż Mazowsze płockie na prawym 
brzegu Wisły, co pokazał m.in. potężny najazd czesko-krzyżacki pod wodzą króla 
Jana Luksemburskiego na stołeczny Płock w marcu 1329 r., ale co było dostrze-
gane i wcześniej. 

Już w pierwszej tercji XIV w. mogła się tu zatem pojawić własność protopla-
stów Grzymałów z Głogowca i Raciborowa, zagospodarowujących dawniejsze lub 
świeżo otrzymane nadanie książęce na tym terenie. Autorem tego dzieła był za-
pewne Racibor, ówczesny kasztelan raciąski, współpracownik księcia Wańka płoc-
kiego, poświadczony w 1319 r. 

Zob. o tym Grzymałowie z Raciborowa.

727 ADP, AOf. Ploc. 184, k. 91v (informacja ks. T. Żebrowskiego).
728 MRPS IV, nr 19066.
729 ASK I, nr 22, k. 334.
730 Nowacki, Dzieje, II, s. 424.
731 Informacja prof. J. Bieniaka wg Gniezn. Arcybp. 1, k. 162v.
732 ZDLmP I, nr 24, 25.
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Grzymałowie z Jukowa

Jukowo (dziś Juków) leżało w parafi i Sokołowo. W drugiej połowie XVI w. 
były tu trzy działy szlachty cząstkowej, Jukowskich oraz Przerębskiej. Liczyły łącz-
nie 3 włóki kmiece i zapewne 3 folwarki733. W XIX w. osada miała jedynie 105 
morgów, tj. 3,5 włók włościan, podobnie jak wcześniej; wchodziła w skład dóbr 
Łanięta734. Jej wielkość w XV–XVI w. można szacować na co najmniej 10 włók 
obszaru, podobnie do innych małych wsi w tym rejonie; sąsiednia osada Jastrzę-
bia, w XIX w. folwarczna, miała ok. 25 włók obszaru łącznie z lasem735. 

Jukowscy należeli według Małachowskiego, a za nim Bonieckiego do Go-
dziębów736. Tej przynależności heraldycznej nie potwierdziły jednak dane zawarte 
w rekognicjach szlachty ziemi gostynińskiej z lat 1563–1565. Stanisław i Wojciech 
Jukowscy pieczętują się wówczas herbem Grzymała, czytelnym na odciskach pie-
częci przechowanych w rejestrach z tych lat737. Należy przyjąć, że już posiadacze 
Jukowa w poprzednich pokoleniach należeli do Grzymałów.

Osada jest znana od 1444 r., wystąpiła pod zniekształconą nazwą Jankowo 
Marci. Idzie tu o wsie zaliczone w rozgraniczeniu diecezji włocławskiej i płockiej 
do parafi i Sokołowo w diecezji płockiej738. Wcześniej mogła podlegać starej pa-
rafi i Białotarsk. Dziesięciny kmiece z Jukowa należały ok. 1520 r. do kościoła pa-
rafi alnego w Kaszewach w archidiecezji gnieźnieńskiej, obok dziesięcin ze Skórze-
wa w parafi i Mnich739. Trzeba to łączyć z nadaniem dziesięcin na rzecz kościoła 
w Kaszewach przez biskupa płockiego Stanisława Pawłowskiego przed 1439 r.; 
nadał on mianowicie dziesięciny ze Skórzewa i Muchnowa (w parafi i Mnich) oraz 
z nieokreślonej Nowej Wsi w swej diecezji740. Tę ostatnią trzeba utożsamić z Ju-
kowem, przyjmując, że idzie o wieś lokowaną niedługo przed 1439 r. W tym sta-
nie rzeczy Marek (z Jukowa) wymieniony w 1444 r. mógł być jej założycielem 
i pierwszym posiadaczem.

Synem albo wnukiem tegoż Marka powinien być Jan z Jukowa, o którym 
wiadomo więcej. Został odnotowany na Kujawach 1 I 1483 r. jako brat ciotecz-
ny Doroty, żony Jakuba z Pacyny741. Musiał należeć do ludzi zaprawionych w rze-

733 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 195.
734 SGKP III, s. 622; V, s. 584.
735 Tamże, s. 500. Por. mapę pow. kutnowskiego w skali 1:100 000, Warszawa 1951, 

w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN. 
736 Boniecki, Herbarz, IX, s. 101.
737 ASK I, nr 22, k. 196v, 338v, 404.
738 KL, nr 192. Jest to jedyna możliwość identyfi kacji w obrębie niewielkiej parafi i.
739 LB Łaskiego II, s. 485.
740 Nowacki, Dzieje, II, s. 510. Data dzienna tego dokumentu (16 VIII 1439) jest zmylo-

na, powinien być wystawiony przed śmiercią biskupa (29 IV 1439 r.).
741 Brzeska kuj. G 6, k. 5.
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miośle wojennym, został bowiem rotmistrzem królewskim wysłanym na Podole 
z oddziałem zaciężnym na 100 koni, wraz z innymi rotmistrzami. Organizując 
doraźną obronę południowo-wschodnich kresów Korony wystawiono listy zacięż-
ne 2 XI 1492 r., wkrótce po koronacji i rozpoczęciu rządów przez nowego króla, 
Jana Olbrachta742. Odnowiono je 4 III 1493 r. na kolejny okres743. Na ówczesny 
stan majątkowy Jana z Jukowa rzuca światło informacja, że wziął on w 1494 r. 
w zastaw za 300 fl orenów wieś Dobrzelin w ziemi łęczyckiej od Jana z  Dobrzelina744.

Zasługi Jukowskiego dla państwa polskiego król Jan Olbracht uhonorował 
nominacją tegoż Jana na urząd podkomorzego rodzimej ziemi gostynińskiej. 
Z tym urzędem występuje 3 III 1497 r.745, otrzymał go niewiele wcześniej. Pod-
czas wyprawy mołdawskiej uzyskał 31 VIII 1497 r. prawa do dóbr konfi skowa-
nych sąsiadom z ziemi gostynińskiej za niestawiennictwo w tej wyprawie, miano-
wicie Daćboga Jajko z Bielska (tj. Białego), Pawła Żabikonia z Pomorzan Wielkich, 
wdowy Mioduszowej z Bab, działu Leśniewskiego, zapewne w Leśniewicach oraz 
wójtostwa w Rogożewie. Uzyskał również prawo do dóbr Mikołaja Jukowskiego 
w ziemi gostynińskiej oraz oprawy (reformatio) jego żony Małgorzaty na wsi 
Świerna w parafi i Lubień w powiecie kowalskim. Pochodziła ona tedy ze szlachty 
osiadłej na Kujawach brzeskich, niedaleko Jukowa, a Mikołaj mógł być bratem 
Jana, który faktycznie chronił go w ten sposób przed innymi delatorami. Ponad-
to podkomorzy uzyskał prawo do zgłoszonych przez siebie przypadków dotyczą-
cych dóbr w ziemi dobrzyńskiej, łęczyckiej i sieradzkiej746.

Konfi skaty nie zawsze wchodziły w życie, dochodziło bowiem często do 
ugody między stronami zainteresowanymi, przynosiło to jednak delatorowi ko-
rzyści majątkowe. Jan Jukowski jako podkomorzy gostyniński prawdopodobnie 
nadzorował wraz z innymi urzędnikami stawiennictwo miejscowej szlachty pod 
chorągiew ziemi gostynińskiej i ustalił jako pierwszy nieobecność najbliższych są-
siadów z powiatu gostynińskiego, z parafi i Gostynin, Sokołowo i Solec, obracając 
to na swą korzyść747.

W okresie rządów króla Jana Olbrachta Jan Jukowski starał się o przejęcie od 
Kościeleckich tenuty miasta Gniewkowo na Kujawach z zapisem kwoty 800 fl o-

742 MRPS II, nr 33.
743 Tamże, nr 166.
744 ŁęczG 8, k. 700. 
745 AGAD, Sieradzkie grodzkie 28, s. 777. Dziękuję prof. Alicji Szymczakowej za udostęp-

nienie tego wypisu.
746 MRPS II, nr 779. Według prof. J. Bieniaka Małgorzata jest prawdopodobnie identycz-

na z Małgorzatą, w 1480 r. żoną Szymona ze Świerny h. Doliwa, córką sędziego łęczyckiego 
Floriana z Gaju h. Jelita.

747 Szlachta stawiająca się na wyprawę wojenną spisywana była parafi ami w obrębie powia-
tu sądowego i ziemi, co widać z zachowanego rejestru szlachty ziemi wiskiej z 1497 r. Zob. 
C. Brodzicki, dz. cyt., aneks 6, s. 285–305 (tenże aneks opracowany z moimi konsultacjami).
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renów; konsens królewski na to uzyskał 6 IX 1498 r.748 Zapewne zamiast tego 
został tenutariuszem królewskiego miasteczka Osmolin w ziemi gostynińskiej, po-
zyskując nowe źródło dochodów, jednak już na początku rządów nowego króla 
Aleksandra Jagiellończyka utracił tę tenutę749. Na urzędzie podkomorzego pozo-
stawał jeszcze w 1510 r.750 Odnotowano go bez urzędu w czerwcu 1514 r.751 
Zmarł przed 16 VII 1518 r., kiedy wystąpił nowy podkomorzy gostyniński Jakub 
Sierakowski, do 1517 r. jeszcze chorąży gostyniński752. 

Jego synem prawdopodobnie był Wojciech Jukowski, podsędek gostyniński 
z nominacji królewskiej zapisanej 18 III 1535 r., który zmarł już w 1538 r.753 Sy-
nami Wojciecha powinni być Stanisław i Wojciech Jukowscy, znani w latach 
1563–1565. W 1563 r. wystąpili wspólnie, zatem mogli być braćmi754.

Grzymałowie osiedli w Jukowie prawdopodobnie w pierwszej połowie XV w., 
mogli być boczną linią Grzymałów znanych wówczas w ziemi gostynińskiej.

Grzymałowie z Klonowca

W drugiej połowie XVI w. Klonowiec Stary (dziś Klonowiec Wielki) miał 
5 włók kmiecych w dwu działach, Siemianowskiego (4 włóki) i Augustyna Klo-
nowskiego (1 włóka)755. W rejestrze rekognicji z 1563 r. Tyburcy Siemianowski 
z Klonowca Starego odcisnął swą pieczęć z herbem Grzymała756. Były tu też role 
folwarczne, poświadczone dowodnie już wcześniej, w pierwszej ćwierci XVI w., 
z których płacono dziesięcinę757. W Klonowcu Nowym były 3 działy i łącznie 
3 włóki uprawne w rękach szlachty zagrodowej, w tym Klonowskich758. Klonow-
scy znani później należeli do rodu Grzymałów759. W XIX w. obie osady łącznie 
z folwarkami miały 51 włók obszaru760. 

Pierwsza informacja źródłowa dotycząca osad pochodzi z 1421 r. Jakub 
 biskup płocki przywrócił wówczas wikariuszom katedry płockiej prawa do 
 dziesięciny w Klonowcu i Woli Klonowskiej, tj. późniejszym Klonowcu  Nowym761. 

748 MRPS II, nr 1287.
749 MRPS III, nr 186 (31 I 1502 r.)
750 MRPS IV, nr 921.
751 ADP, Ep. 2, s. 25.
752 ŁęczG 12, k. 340, 477.
753 MRPS IV, nr 17796, 19279.
754 ASK I, nr 22, k. 196v.
755 ŹD XVI, s. 195; kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej XVI w.
756 ASK I, nr 22, k. 195.
757 Wzmiankowane role folwarczne: LB Łaskiego II, s. 478.
758 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 195, 207.
759 S. Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 63.
760 SGKP IV, s. 161.
761 ADP, perg. 180 (3 VII 1421 r.).
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Wskazuje to, że wsie te powstały już wcześniej w dobrach Grzymałów, a dziesię-
ciny kmiece zostały wówczas nadane wikariuszom. W 1424 r. tenże biskup Jakub 
oskarżył grupę rycerstwa o grabież owych dziesięcin w grudniu 1423 r. W pozwie 
biskupa odnotowano kilka imion, zapewne kmieci z Klonowca, nie zanotowano 
jednak danych o posiadaczach osady762. 

W pierwszej ćwierci XVI w. dziesięcina od kmieci z Klonowca Starego nale-
żała jednak do arcybiskupa gnieźnieńskiego, dziesięcina z folwarków szlacheckich 
w Klonowcu Nowym należała do plebana w Głogowcu763. Nastąpiła tu wyraźna 
zmiana przynależności dziesięcinnej, co można łączyć z erekcją parafi i Głogowiec 
w ramach archidiecezji gnieźnieńskiej w 1433 r. i uregulowaniem na nowo praw 
do dziesięciny od kmieci764. Ugoda ta została istotnie zawarta przez wikariuszy 
płockich z arcybiskupem Wincentym oraz z Andrzejem plebanem w Głogowcu 
w 1445 r. w Uniejowie; wikariusze zrzekli się wówczas części dziesięcin na rzecz 
arcybiskupa i plebana765. 

W latach 1512–1514 jest znany Janusz ze Starego Klonowca766. W 1516 r. 
Zofi a, żona Mikołaja z Nowego Klonowca wzięła w zastaw w 90 kopach groszy 
Ozorkowo z młynem w ziemi łęczyckiej, co wskazuje na jej stan zamożności767. 
Ok. 1533 r. Marek Klonowski z Klonowca pozwał o 40 grzywien długu Jakuba 
Klonowskiego z Nowego Klonowca768. Dane te pokazują nam Klonowskich 
w pierwszej tercji XVI w.

Pierwszym znanym posiadaczem osady był Maciej, piszący się z Klonowca, 
zatem miał tu swą siedzibę. W 1427 r. wystąpił on przeciwko Maciejowi z Ra-
czyków w ziemi łęczyckiej, w pobliskiej parafi i Łąkoszyn769.

Synem Macieja mógł być Janusz, posiadacz Klonowca Starego i Nowego, 
mający także powiązanie własnościowe z Brochocinem w ziemi płockiej. Został 
odnotowany jako zmarły przed 1481 r., kiedy to jego synowie Jan, Klemens, Woj-
ciech pleban w Solcu, Łukasz i Michał sprzedali dział w owym Brochocinie Ka-
tarzynie, wdowie po Andrzeju z Brochocina770. Dział ten miał wartość 80 kóp 
groszy w półgroszach, było to przypuszczalnie kilka włók osiadłych oraz dwór 
z małym folwarkiem. W XV w. jedynie część Brochocina należała bezspornie do 
Grzymałów, byli oni jednak powiązani z Goślicami, starym gniazdem tego rodu 

762 ADP, perg. 187. Z Klonowca zostali wymienieni Mikołaj Kosior, Retko, Mateusz 
Brudnowic i Marcin (?). Kolektorem owych dziesięcin był Włodek, pleban w Mnichu. 

763 LB Łaskiego II, s. 478.
764 O tym zob. Grzymałowie z Głogowca.
765 Informacja prof. J. Bieniaka, zob. wyżej.
766 ŁęczG 10, k. 3v; 11, k. 790.
767 ŁęczG 12, k. 149v.
768 ŁęczG 10, k. 190.
769 ŁęczZ 9, k. 224.
770 MK 5, k. 83v; SHGWP, s. 25.
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w ziemi płockiej771, a także z Grzymałami z Głogowca i Raciborowa772. J. Łem-
picki zestawił sporo danych dla Brochockich z XVI w. i późniejszego czasu, jed-
nakże nie ustalił ich przynależności heraldycznej773. Wiemy, że w 1578 r. Brocho-
cino Garwaskie w par. Trzepowo miało 11 włók osiadłych i prawdopodobnie 
folwark, a w Brochocinku było ponad 6,5 włók zagrodowych w posiadaniu Otol-
skich774. Idzie zatem o dość dużą średniowieczną osadę.

Dawniejsze dzieje Brochocina oświetla przekaz źródłowy, który nie został 
wyzyskany w opracowaniu słownika województwa płockiego zestawiającym dane 
dla Brochocina od 1434 r.775, a zasługuje na uwagę. Mianowicie w dokumencie 
sądu płockiego z 1553 r. potwierdzającego sprzedaż przez dominikanów płockich 
łąki w Brochocinie nad Brzeźnicą Pawłowi Garwaskiemu kasztelanowi sierpeckie-
mu zachowała się informacja, że łąka ta została darowana klasztorowi św. Domi-
nika w Płocku 27 VI 1380 r. „per nobilem olim dominum Grimalam haeredem 
de Brochoczino de consensu illustrissimi principis Semouiti ducis Mazouiae”776. 
Idzie tu o księcia Siemowita III Trojdenowica, co odpowiada dacie rocznej i wska-
zuje na wystawiony w tej sprawie dokument książęcy, przechowywany w archi-
wum klasztornym jeszcze w połowie XVI w.777

Darczyńca o charakterystycznym imieniu Grzymała powinien zaliczać się do 
zamożnego rycerstwa z rodu Grzymałów i powinien być przodkiem Grzymałów 
z Brochocina znanych w XV w. Można go próbować identyfi kować z ówczesnym 
podsędkiem płockim o imieniu Grzymała, którego dobra dotychczas nie były 
znane. Podsędek powinien mieć dobra w ziemi płockiej, a jego imię wskazuje na 
przynależność do rodu Grzymałów. Podsędek Piotr (tak określony pełniej w jed-
nym przekazie) Grzymała jest mi znany od 1373 r. do 1392 r. Urząd ten objął 
po podsędku Junoszy, znanym 23 II 1372 r.778 Ustąpił z urzędu przed 1394 r., 
kiedy pojawia się następny podsędek płocki, Wojciech Rukała z Żochowa; zapew-
ne zmarł779. Co prawda według Ludwika Pierzchały należał do Gierałtów, co miał-
by poświadczać fragment pieczęci przy jednym z zachowanych dokumentów780, 

771 SHGWP, s. 25, 88. 
772 SHGWP, s. 25.
773 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 106–114.
774 ŹD XVI, s. 6, 14.
775 Por. SHGWP, s. 25.
776 ZDLmP II, nr 586.
777 Wzmianka o tym dokumencie nie została odnotowana w NKMaz III.
778 Pacuski, Spis. Junosza jest poświadczony na dokumencie sądu ziemskiego płockiego 

23  II 1372 r.; o tym K. Pacuski, Uzupełnienia..., s. 179, dok. 119.
779 Pacuski, Spis.
780 L. Pierzchała, Pieczęć Grzymały podsędka płockiego, Mies. Herald. 17, 1938, s. 183. 

Odcisk pieczęci nie jest jednak dobrze czytelny. Gierałtów nie widać na średniowiecznym Ma-
zowszu. Zob. MZH, indeks nazw rodowych.
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ale nie jest to ocena trafna. Anna Supruniuk zalicza go słusznie do rodu Grzyma-
łów z uwagi na charakterystyczne imię781.

Jednocześnie, kierując się tym tropem, można w nim widzieć syna (albo jed-
nego z synów) Domarada sędziego płockiego znanego w 1343 r., wyraźnego przed-
stawiciela Grzymałów, na co wskazuje imię typowe dla tego rodu. Sędzia Domarad 
należał wówczas do najważniejszych urzędników księstwa płockiego Bolesława 
Wańkowica, wystąpił na dokumencie mazowieckim związanym ściśle z traktatem 
pokoju polsko-krzyżackiego, wystawionym w Rawie 13 VII 1343 r. wspólnie przez 
Siemowita II wiskiego, Siemowita III czerskiego i Bolesława Wańkowica płockie-
go782. Gwarantował on dotrzymanie traktatu pokojowego państwa polskiego 
z władztwem zakonnym przez stronę mazowiecką. Sędzia wystąpił też na dokumen-
tach stwierdzających rozgraniczenie Mazowsza (księstw płockiego i rawsko-wiskie-
go) z państwem krzyżackim, wystawionych w krzyżackim Bratianie 8 XI 1343 r. 
przez Siemowita II wiskiego i Bolesława Wańkowica płockiego przy udziale grona 
najbliższych współpracowników i doradców783. Na obu dokumentach Domarad 
wystąpił bez informacji o miejscowości, dlatego jego stan posiadania i powiązania 
genealogiczne nie zostały dotychczas rozpoznane. Domarad sędzia zmarł przed 
9 I 1363 r, kiedy występuje kolejny sędzia płocki Bartłomiej z rodu Boleściców784. 

Idąc dalej, można w Grzymale widzieć wnuka Racibora kasztelana raciąskie-
go, poświadczonego w 1319 r., prawdopodobnego protoplasty Grzymałów z Ra-
ciborowa. Z tego kręgu rodzinnego powinni też pochodzić założyciele Klonowca 
w XIV w., może już w drugiej połowie stulecia, w lesistej włości Grzymałów 
w ziemi gostynińskiej. Klonowiec mógł być początkowo traktowany jako część 
Siemianowa albo Raciborowa i dlatego nie został odnotowany z samodzielną 
nazwą w dokumencie biskupa Ścibora dla wikariuszy katedralnych z 1388 r., wy-
mieniającym liczne osady płacące im dziesięcinę z obszaru Mazowsza płockiego 
i ziemi gostynińskiej785. Lokacja Klonowca i Woli, poświadczonych w 1421 r., 
nastąpiła przeto nie później niż na przełomie XIV i XV w., na obszarze objętym 
wówczas obowiązkiem dziesięciny na rzecz wikariuszy katedry płockiej.

Grzymałowie z Piotrowa i Sójek

Piotrowo (dziś Piotrów) było wsią w starej parafi i Białotarsk, już w diecezji 
włocławskiej, leżało przy granicy z Kujawami786. W XVI w. miało ok. 5,5–7,5 włók 

781 Supruniuk, Otoczenie, s. 169.
782 NKMaz II, nr 255.
783 Tamże, nr 259, 260.
784 KL, nr 83; NKMaz III, nr 59 (błędna data 16 I 1363 r.).
785 KL, nr 114.
786 AHP, Mazowsze, mapa. Nietrafnie zalicza Piotrowo do pow. kowalskiego Z. Guldon, 
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kmiecych, młyn i zapewne niemały folwark787; w XIX w. – ok. 43 włóki obszaru, 
głównie folwarcznych788. W średniowieczu mogła być to osada jeszcze niezbyt do-
brze zagospodarowana, ze szczupłą liczbą kmieci, z przynależnościami leśnymi. 
Sójki były dużą osadą w parafi i Kutno, w XVI w. miały 13–18 włók osiadłych 
w dwu działach i zapewne dwa duże folwarki, a w XIX w. było tu blisko 60 włók 
obszaru789. Wieś ta była większa i bardziej dochodowa od Piotrowa; w średnio-
wieczu część obszaru mógł jeszcze zajmować las. Sojeccy herbu Grzymała byli do-
brze znani Paprockiemu i Niesieckiemu; w XVI w. posiadali jeszcze Malinę w pa-
rafi i Kutno790. O Piotrowskich brak w tych herbarzach danych. 

Piotrowo jest znane od XIV w. W 1360 r. został odnotowany Świętosław, 
syn Piotra z Piotrowa, kleryk diecezji włocławskiej, który uzyskał prowizję papie-
ską na kanonię włocławską; sprawa została powierzona prałatom płockim, prepo-
zytowi i kantorowi791. W 1411 r. Mikołaj z Piotrowa został naganiony przez Przy-
bka z sąsiedniego Zakrzewa na Kujawach z rodu Pomianów i musiał obronić swój 
honor792. W 1414 r. występuje tenże Mikołaj z Piotrowa jako pan (dominus), 
który ma powiązania z Pakosławem z Białotarska, pewno rządcą tej wsi prepozy-
tury płockiej793. 

Krewnym Mikołaja, przypuszczalnie synem albo bratem powinien być Świę-
tosław z Piotrowa, znany nieco później i najpewniej dziedziczący po nim. 
W 1427 r. Świętosław miał sprawę o granicę dóbr Piotrowo i Zakrzewo z Pomia-
nami z Zakrzewa, był zatem jedynym posiadaczem Piotrowa794.

Świętosław występuje w otoczeniu Siemowita IV, mógł być jego dworzani-
nem, czego nie odnotowała Anna Supruniuk w wartościowej monografi i otoczenia 
księcia płockiego. Znany jest on jako świadek dokumentów Siemowita IV wysta-
wionych w Lekowie na Zawkrzu 9 XI 1420 r.795, a następnie w Bełzie 3 II 1421 r.796 
Trzeba przyjąć, że towarzyszył sędziwemu księciu w objazdach księstwa płockiego, 
a także w podróży do odległej ziemi bełskiej i sprawowaniu tam rządów. Z woli 
Siemowita IV tenże Świętosław objął wieś Sójki, którą trzymał dowodnie w 1424 r. 
wbrew roszczeniom Sieciecha z Oraczewic (dziś Oraczew) w ziemi łęczyckiej, 

Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI w., „Roczniki TN w Toruniu” 
69, 1964, z. 2.

787 ŹD XVI, s. 196; kartoteka atlasowa XVI w.
788 SGKP VIII, s. 212.
789 ŹD XVI, s. 194; kartoteka atlasowa XVI w.; SGKP XI, s. 9.
790 Paprocki, Herby, s. 618; Niesiecki, Herbarz, VIII, s. 441; ŹD XVI, s. 194.
791 Bull. Pol. II, nr 1027.
792 O tym J. Karczewska, dz. cyt., s. 55.
793 KowalskaZ 1, k. 12, 12v.
794 Tamże, k. 117, 121, 121v.
795 MK 70, k. 489–492v.
796 ZDMp V, nr 1326.
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z rodu Łazęków. Sąd książęcy drugiej instancji na rokach w Płocku 30 listopada 
tr. odrzucił owe roszczenia Sieciecha797. Można ustalić, że Świętosław otrzymał tę 
posiadłość od Siemowita IV czasowo jako tenutariusz, a następnie od Siemowita V 
jako pełnoprawny właściciel drogą nadania. Nadanie brata swego Siemowita po-
twierdził bowiem książę Włodzisław I w Płocku 6 IV 1445 r. synom  Świętosława, 
Januszowi i Mikołajowi, wraz z wysoce uprzywilejowaną stawką czynszu książęce-
go po 2 grosze praskie z włóki osiadłej; dał im też zwolnienie od kar sądowych, 
z wyjątkiem książęcych798. Ten cenny przywilej można odczytać jako świadectwo 
uhonorowania znacznych zasług Świętosława w służbie książęcej. 

Świętosław wchodził w skład elity władzy zachodniego Mazowsza także po 
śmierci Siemowita IV. Pojawił się, nadal bez urzędu, wśród członków rady ksią-
żęcej Mazowsza płockiego, działających przy boku młodych książąt w Płocku, 
a nie w Mławie, w połowie 1426 r.799 Został również odnotowany 27 II 1427 r. 
w Gostyninie wśród możnych mazowieckich towarzyszących księżnej Aleksan-
drze800.Wystąpił jeszcze obok znanych urzędników książęcych 26 VII 1429 r. 
w klasztorze norbertanek w Płocku801. Należał z pewnością do elity władzy, może 
pełnił jakiś urząd dworski albo podejmował zadania zlecone przez księcia, co nie 
zostało zanotowane w znanych nam źródłach. 

Wiemy jednak, że Świętosław został podczaszym gostynińskim; został tak 
odnotowany we wzmiance późniejszej802. Urząd ten pełnił przed Dobiesławem 
z Pacyny, znanym na tym urzędzie 19 II 1439 r.803 Jako podczaszy, bez określenia 
terytorialnego Świętosław pojawia się już ok. 1432 r.804 Otrzymał go tedy od wła-
dzy książęcej już przed początkiem rządów Siemowita V. Na początku tych rzą-
dów tenże książę rawski darował mu Sójki jako własność dziedziczną, bez  wątpienia 
jako zasłużonemu współpracownikowi książęcemu. Trzeba przyjąć, że Świętosław 
zmarł niedługo przed 1439 r., a jego synowie pozostawali początkowo w niedzia-
le braterskim i dokonali podziału dóbr po 6 IV 1445 r., po uzyskaniu wspomnia-
nego wspólnego przywileju.

Starszy syn Świętosława, Janusz zwany Piotrowskim został dowodnie 
 podsędkiem gostynińskim. Objął ten urząd po Trojanie z Zaborowa, znanym 

797 KL, nr 161 (data roczna 1425 r. jest niezgodna z osobą Jakuba biskupa płockiego, 
wymaga sprostowania).

798 MK 337, k. 110.
799 KL, nr 162 (data i miejsce mylnie rozwiązane przez wydawców).
800 KWp V, nr 79. 
801 KDP II, nr 573; KDNorb., s. 89.
802 KowalskaG 1a, k. 102v: „post obitum – Anne consortis olim Swanthoslai de Pyotrowo 

subpincerne Gostinensis” (1475 r.).
803 MK 337, k. 40.
804 AGAD, perg. 891. Zachowała się lewa część dokumentu. Za informację dziękuję dr. 

J. Grabowskiemu.
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w 1456 r.805 Janusz był nim 31 III 1460 r.806, a także 9 IX 1461 r.807 Pełnił urząd 
podsędka dość długo, bowiem żył jeszcze na początku 1471 r., a zmarł przed 
1476 r.808 Januszowi przypadło Piotrowo z rezydencją ojcowską, a także wójtostwa 
w Łaniętach i Międzydrzewiu, czyli Niedrzewiu. Na połowie tych dóbr Janusz za-
pisał bowiem wiano swej żonie Małgorzacie, odnotowane w 1471 r.809 Można są-
dzić, że wójtostwa te odziedziczył po ojcu, a zatem Świętosław brał aktywny udział 
w lokacjach wsi książęcych, takich jak Niedrzewie, a także w ich zarządzaniu 
w pierwszej tercji XV w., co oświetla nieco jego zasługi dla władzy książęcej.

Wiemy jeszcze, że brat Janusza Mikołaj pisał się z Sójek, przypadła mu tedy 
w podziale owa duża wieś. W 1454 r. sprzedał on Gnojno Małe, czyli Gnojenko 
w parafi i Kutno, nabyte przez niego nieco wcześniej810. Zapewne był on proto-
plastą Sojeckich, znanych w XVI w.; o tym niżej.

Synem podsędka Janusza i jego żony Małgorzaty był Mikołaj z Piotrowa, 
który ożenił się pod koniec życia ojca z Barbarą z rodu Pomianów, córką Piotra 
chorążego brzeskiego811, siostrą Jaranda, Stanisława, Jarosława i Jakuba z Kłobi 
Małej, czyli z Kłóbki, wsi parafi alnej na Kujawach w powiecie kowalskim. 
W 1471 r. Mikołaj miał otrzymać od nich w zastaw 7 włók (4 osiadłe i 3 puste) 
w Krzewiu w parafi i Kłóbka w pow. kowalskim, w kwocie 45 grzywien w półgro-
szach812. Ostatecznie bracia owi w 1474 r. oddali Mikołajowi w rozliczeniu poło-
wę wsi Krzewie, czyli prawdopodobnie obszar większy813. Według danych póź-
niejszych Krzewie było własnością królewską, mogło liczyć 26 włók  obszaru814. 

Mikołaj miał także Kaniewo na Kujawach brzeskich. Leżało ono na terenie 
leśnym w sąsiedztwie Zawady i Zakrzewa, a także Gulewa, osad parafi i Białotarsk, 
czyli na północny zachód od Piotrowa, już poza granicą Mazowsza815. Była to 
próba lokacji osady podjęta w lesie, która natrafi ła na opór sąsiadów wskutek 
braku dokładnych i akceptowanych rozgraniczeń. W tej sprawie Mikołaj toczył 

805 KL, nr 206 (data rozwiązana mylnie).
806 KowalskaG 1a, k. 17.
807 MK 337, k. 53v.
808 Pacuski, Spis.
809 KowalskaG 1a, k. 50.
810 MK 337, k. 95v. Gnojenko w XIX w. miało niespełna 10 włók gruntu; SGKP II, 

s. 639.
811 O Piotrze, chorążym brzeskim 1450–1462, zob. S. Szybkowski, Kujawska szlachta 

urzędnicza w późnym średniowieczu (1370–1501), Gdańsk 2006, s. 667, 668.
812 KowalskaG 1a, k. 54.
813 Tamże, k. 45. 
814 Z. Guldon, dz. cyt., s. 63; SGKP IV, s. 790 (w XIX w. był to głównie folwark).
815 KowalskaG 1a, k. 116: „pro gayo dicto Kanyewo, quod iacet inter hereditates Zakrze-

wo et Gulewo” (1476 r.). Osady o tej nazwie nie notuje już Z. Guldon, a także mapy z XVIII–
–XX w. Utrzymywał się tu długo znaczny obszar leśny. Zob. pruskie zdjęcie terenowe Gilly-Cro-
na z lat 1793–1796, sekcja 30, w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN. 
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spór w 1485 r. ze Szczepanem (Piekarskim) z Zakrzewa Małego i Zawad, 
a w 1486 r. ze Stanisławem (?) Piekarskim, odwołując się do wiedzy świadków 
pochodzących z sąsiedztwa, w tym z Bab w ziemi gostynińskiej816. W 1488 r. zo-
stały wytyczone granice między Zawadą Szczepana Piekarskiego a Gajem zwanym 
Kaniewo Mikołaja Piotrowskiego. Ustanowiono zakład 100 grzywien, co pokazu-
je wartość obiektu stanowiącego przedmiot sporu817. 

Mikołaj występował jeszcze jako Piotrowski z Kaniewa w 1504 r., przewidy-
wano wówczas, że sprawa sądowa może zakończyć się ugodą818. Nie wiemy, czy 
Mikołaj Piotrowski miał potomstwo. W 1512 r. posiadaczem Piotrowa i Kaniewa 
był już Mikołaj Sierakowski, a jego pełnomocnikiem przed sądem w Kowalu zo-
stał Janusz z Klonowca z ziemi gostynińskiej819. W 1515 r. tenże Mikołaj Siera-
kowski zastawił Piotrowo biskupowi włocławskiemu Maciejowi Drzewickiemu, za 
kwotę 200 fl orenów w półgroszach, czyli za 100 kóp groszy820. Mikołaj Sierakow-
ski z Piotrowa występował także później przed sądem ziemskim dla powiatu ko-
walskiego, w latach 1533–1535 zajmował się uregulowaniem spornej granicy Pio-
trowa z Gulewem821.

Wiemy jeszcze, że w 1516 r. istniał zapis zastawu Piotrowa przez Małgorza-
tę, Barbarę, Różę i Annę, córki zmarłego Jana z Psar podstolego łęczyckiego, 
w kwocie 100 kóp groszy Andrzejowi z Kutna kasztelanowi gostynińskiemu, 
wprowadzony do akt grodzkich gostynińskich822. Innych danych o tym brak. 

W 1563 r. z Piotrowa płaci Mikołaj Łyczewski, faktor szlachciców Jana i Ka-
spra z Piotrowa; opłacił on pobór z 7,5 włók kmiecych823. W 1564 r. z Piotrowa 
płaci Jan Sierakowski herbu Dołęga824. W 1567 r. w rejestrze poborowym zano-
towano Piotrowo Syrakowskich, czyli aktualnych właścicieli825.

Sądzić można, że Piotrowo miało już przed XV w. cechy dogodnej rezyden-
cji możnowładczej albo zamożnego rycerstwa w rejonie Gostynina i Płocka. Le-
żało w sąsiedztwie starej drogi z Mazowsza na Kujawy, która przechodziła przez 
Białotarsk, wczesny ośrodek targowy i kościelny na pograniczu kujawsko-mazo-
wieckim. Sąsiednie osady Dąbrówka i Rębowo są znane już od XIII w.; Rębowo 
w 1297 r. stało się własnością biskupów poznańskich, którzy odtąd mogli zatrzy-
mywać się tu na nocleg we własnym dworze w podróżach z Poznania na  Mazowsze 

816 KowalskaZ 2, k. 39, 43v.
817 KowalskaG 1a, k. 286v.
818 KowalskaZ 2, k. 67v.
819 KowalskaG 1a, k. 533v.
820 Tamże, k. 560.
821 KowalskaZ 2, k. 163, 167, 176.
822 ŁęczG 12, k. 177.
823 ASK I, nr 22, k. 199.
824 Tamże, k. 340v.
825 Kartoteka atlasowa XVI w.

http://rcin.org.pl



126 Część I

południowe i z powrotem. Dąbrówka była w 1249 r. w posiadaniu Ewy, wdowy 
po komesie Grzymisławie, a zatem należała do własności możnowładczej826.

Piotrowo mogło być rezydencją możnego o tym chrześcijańskim imieniu 
z XII–XIII w. Mógł on być protoplastą Grzymałów XIV–XV w., których udało 
się tu zidentyfi kować. Ich status majątkowy pozwala zaliczyć ich do zamożnego 
rycerstwa.

Sójki są znane od 1389 r., zostały wymienione w dokumencie erekcyjnym 
parafi i Strzelce, patronatu książęcego827. Początki tej osady wydają się łączyć z za-
gospodarowywaniem książęcej Puszczy Gostynińskiej w XIV w., tak jak wsi są-
siednich. Może z tej osady pisał się Święszek w 1399 r., który pojawił się na ro-
kach sądowych w Łęczycy828. Można zastanawiać się, czy był to późniejszy 
Świętosław z Piotrowa, który trzymał Sójki jako tenutę w 1424 r. Jest to możli-
we; Świętosław mógł otrzymać urząd podczaszego w wieku ok. 60 lat, tak jak inni 
znani mi bliżej urzędnicy mazowieccy obejmujący niższe urzędy w hierarchii ziem-
skiej na zakończenie swej kariery w lokalnym książęcym aparacie władzy. Zatem 
w końcu XIV w. mógł już liczyć ok. 30 lat i pozostawać w służbie książęcej. 
Zdrobnienie Święszek odpowiada młodemu wiekowi późniejszego podczaszego, 
a imię to należy do rzadziej spotykanych imion w ziemi gostynińskiej. Informacja 
ta może zatem oświetlać początek kariery tegoż Świętosława, jakkolwiek jest obar-
czona wątpliwościami z racji fragmentarycznego stanu zachowania źródeł. 

W połowie XV w. działał tu wspomniany Mikołaj z Sójek, syn Świętosława, 
notowany bez urzędu. Jego bezpośredni potomkowie nie są znani w źródłach. 
Jednak już na początku 1514 r. wystąpił w Łęczycy Mikołaj Sojecki z Gnojna 
Wielkiego z ziemi gostynińskiej procesując się z Andrzejem z Leszna w ziemi łę-
czyckiej829. W 1516 r. tenże Mikołaj Sojecki miał otrzymać od Jana ze Szczawina 
podstolego gostynińskiego jego dział w Gnojnie Wielkim w ziemi gostynińskiej830. 
Tenże Mikołaj wystąpił także w 1520 r.831, jest też znany w 1522 r.832 Mógł być 
wnukiem Mikołaja z Sójek poświadczonego w drugiej tercji XV w. Wartość dzia-
łu w Gnojnie Wielkim oświetla informacja, że podstoli Jan ze Szczawina ok. 
1530 r. uzyskał prawo do przejęcia połowy Gnojna Wielkiego wartości 800 grzy-
wien od Stanisława Skłodowskiego833.

Krewnym Mikołaja Sojeckiego, jego bratem albo synem powinien być An-
drzej z Sójek, żonaty już przed 1516 r. z Małgorzatą siostrą Adama Domaradz-

826 NKMaz II, nr 4.
827 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
828 Łęcz. II, nr 6352.
829 ŁęczZ 16, k. 14, 99v.
830 ŁęczG 10, k. 75. Zapiska nie została ukończona, zatem transakcja nie została zrea-

lizowana.
831 ŁęczZ 16, k. 360.
832 ŁęczG 13, k. 367v.
833 ŁęczG 17, k. 51.
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kiego z Boczek w ziemi łęczyckiej. 12 II 1516 r. Andrzej pokwitował odbiór 30 
grzywien jako ostatniej raty spłaty 70 grzywien posagu Małgorzaty przez Ada-
ma834. W rejestrze poborowym 1530 r. dział Andrzeja w Sójkach miał 6,5 włók 
osiadłych835; powinien mieć tu także dwór z folwarkiem. Andrzej i Jan Sojeccy, 
może bracia, zawarli w 1550 r. ugodę fi nansową z Piotrem Szczawińskim ze Szcza-
wina Borowego836. 

W rejestrze 1530 r.w Sójkach został odnotowany także dział Świętosława 
(8 włók kmiecych)837. Świętosław mógł być synem Mikołaja Sojeckiego. Tenże 
Świętosław ożenił się przed 1525 r. z Różą, najmłodszą z wielu córek Wincentego 
Malskiego podkomorzego sieradzkiego (1493–1505). W 1525 r. Dobrogost brat 
Róży wpłacił Świętosławowi 200 fl orenów posagu838. Malscy pisali się z dóbr Małe 
w ziemi łęczyckiej, należeli do rodu Nałęczów. Świętosław odziedziczył swe imię 
po poprzednich pokoleniach Grzymałów z Piotrowa, jest to kontynuacja starej 
tradycji rodzinnej. 

W 1563 r. z Sójek płaci Ambroży Sojecki, z Maliny – Stanisław Sojecki pie-
czętujący się herbem Grzymała839. Sojeccy sprawowali również urzędy ziemskie. 
W 1589 r. nominację na skarbnika gostynińskiego uzyskał Ezechiel (?) Sojecki840. 
Zasługuje na odnotowanie przynależność Grzymałów z Piotrowa i Sójek do sze-
roko pojętej elity władzy w ziemi gostynińskiej, jakkolwiek widać ją ze znacznymi 
przerwami w kolejnych pokoleniach. Idzie to o szlachtę o średniej zamożności, 
tak samo jak w Piotrowie. 

Grzymałowie z Raciborowa

W XVI w. Raciborowo z Raciborówkiem, tj. wcześniej Wolą Raciborowską 
miało łącznie 5–10 włók kmiecych oraz niemałe zapewne folwarki w rękach Gło-
gowskich herbu Grzymała i Zaborowskich, ponadto były dwa mniejsze działy 
szlachty zagrodowej841. W XIX w. było tu blisko 50 włók obszaru842. Raciborowo 
zostało w 1389 r. włączone do erygowanej wówczas parafi i Strzelce na pograniczu 
diecezji poznańskiej843, jednak w 1433 r. znalazło się w składzie nowej parafi i 

834 ŁęczG 12, k. 153v.
835 ASK I, nr 22, k. 7.
836 MRPS V, nr 930.
837 Tamże.
838 A. Szymczakowa, dz. cyt., s. 355.
839 ASK I, nr 22, k. 193. Stanisław Sojecki z Malin jest znany Niesieckiemu, Herbarz, 

VIII, s. 441. 
840 MK 135, k. 384–384v; cyt. za kartoteką nominacji urzędniczych w Pracowni Atlasu 

IH PAN.
841 AHP, Mazowsze, mapa i indeks; ŹD XVI, s. 195, 207; kartoteka atlasowa XVI w. 

O folwarkach zob. LB Łaskiego II, s. 478.
842 SGKP IX, s. 362.
843 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
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Głogowiec w posiadaniu Grzymałów, erygowanej przez Wojciecha Jastrzębca ar-
cybiskupa gnieźnieńskiego844. Nazwa Raciborowa jest znana od 1388 r., kiedy zo-
stała wymieniona wśród osad płacących dziesięcinę wikariuszom katedry  płockiej845.

Informacje XV w. wskazują na powiązania własnościowe Raciborowa z Goś-
licami w ziemi płockiej w posiadaniu Grzymałów, powinny one sięgać już 
XIV w.846 Pierwszym znanym posiadaczem osady był Domarad nazwany z Raci-
borowa, który powinien mieć tu swą rezydencję. 13 VI 1429 r. był on świadkiem 
dokumentu księżnej mazowieckiej Aleksandry, wystawionego w Gołębiewie w są-
siedztwie Raciborowa847. W 1430 r. Domarad pozyskał dział drobnorycerski 
w pobliskich Wieszczycach848. Jego imię wskazuje czytelnie na przynależność do 
rodu Grzymałów. W 1445 r. z Raciborowa pisał się Mikołaj, posiadacz działu 
w Goślicach. Przekazał on 8 włók w Raciborowie dorosłemu synowi Janowi, już 
żonatemu z Jadwigą849. Tenże Mikołaj zapisał wówczas żonie Frochnie wiano 
100 kóp groszy w półgroszach na połowie swoich dóbr w Goślicach, powinien 
zatem posiadać tam dział znaczny850. Tenże Mikołaj był prawdopodobnie synem 
Racibora z Goślic i można go identyfi kować ze studentem w Krakowie, Mikoła-
jem z Goślic, znanym w 1419 r.851 Racibor z Goślic jest znany od 1409 r., zmarł 
przed 1421 r.852

Inne powiązania z Goślicami ujawnia podział dóbr, zawarty 9 VII 1453 r. 
w Płocku. Andrzejowi przypadł Raciborów, tj. w istocie dział w Raciborowie, 
a jego trzem braciom części w Goślicach i Tchórzu w ziemi płockiej853. Z prze-
kazu 1473 r. wiemy, że dział Andrzeja obejmował przynajmniej 2 włóki w Raci-
borowie. Andrzej pisał się potem z Brochocina i zmarł przed 1473 r., kiedy jego 
dzieci odstąpiły owe 2 włóki Pawłowi z Głogowca854.

Już w XV w. została założona na części obszaru dotychczasowej włości Wola 
Raciborowska, odnotowana w 1497 r., identyczna z późniejszym Raciborówkiem. 
Oskarżony o niestawiennictwo w wyprawie wołoskiej Jan Baran posiadał dobra tak 
w Raciborowie (Wielkim), jak i w Woli Raciborowskiej, nie wiadomo jednak,  jakiej 

844 Zob. Grzymałowie z Głogowca.
845 KL, nr 114.
846 SHGWP, s. 88. W XIX w. folwark Goślice miał 24 włóki obszaru, a wsie Goślice 

i Goś liczki – 7 włók gruntu (SGKP II, s. 740). Dobra te w XV w. można szacować na ok. 30 
włók powierzchni. W 1578 r. było tu 17 włók uprawnych, ponadto folwark o nieznanym areale 
(ŹD XVI, s. 10, 14, 15).

847 ZDLmP I, nr 110.
848 KL, nr 165.
849 MK 337, k. 112v.
850 Tamże, k. 113.
851 Zob. SHGWP, s. 88.
852 SHGWP, s. 88. Zob. też niżej.
853 MK 337, k. 88v–89.
854 MK 5, k. 35. 
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były wielkości855. Jego ówczesną żoną była Anna, posiadaczka Bielaw, tj. Bielawek 
w ziemi gostynińskiej (par. Kutno). Także ona została objęta konfi skatą dóbr za nie-
stawiennictwo na rzecz Bernarda Potockiego z Popław, dworzanina  królewskiego856. 

Następnie Jan Baran był żonaty z Barbarą z Drzewoszek w ziemi łęczyckiej, 
pochodzącą z drobnej szlachty. Ich syn Adam w 1521 r. został spłacony z 20 grzy-
wien oprawy zmarłej matki857. Później Jan Baran zaczął zyskiwać majątkowo. 
Wszedł w posiadanie Rusinek w ziemi łęczyckiej, z których się pisał858. Już przed 
28 III 1511 r. został podsędkiem gostynińskim859, z tym urzędem występował 
w aktach ziemi łęczyckiej wielokrotnie. Pełnił też urząd sędziego grodzkiego w Go-
styninie; jest znany w latach 1522–1523860. Tenże Jan Baran z Raciborowa 
w 1519 r. posiadał Świecie nad Drwęcą w ziemi chełmińskiej, był już wtedy zie-
mianinem zamożnym861. Pod koniec życia pełnił urząd sędziego gostynińskiego, 
po zgonie Jana Głogowskiego w 1527 r. Zmarł niedługo przed 15 IV 1534 r.862

Z Raciborowa pisał się też Jarosław, którego żoną została Anna z niedalekie-
go Grodna na Kujawach brzeskich. W 1511 r. Anna odstąpiła bratu Janowi 
z Grodna swój dział w Grodnie i Gulewie w pow. kowalskim za 70 grzywien 
w półgroszach. Jarosław zmarł przed 1517 r., pozostawiając synów Michała i Woj-
ciecha. Ich stryjem był Wojciech z Raciborowa, który miał rozliczenie ze swoim 
bratem Janem863. Są to cenne wskazówki identyfi kacyjne. Wojciech z Raciborowa 
powinien być identyczny z Wojciechem Głogowskim z Raciborowa Małego, a Jan 
z Janem Głogowskim sędzią gostynińskim.W tym stanie rzeczy bracia Jarosław, 
Jan i Wojciech byli synami Mikołaja z Głogowca, potomka fundatora kościoła 
parafi alnego w Głogowcu. Wiemy też, że w 1530 r. córka Jarosława Elżbieta wnio-
sła mężowi Maciejowi Cygańskiemu z Cyganów w ziemi łęczyckiej 40 grzywien 
posagu, a ten oprawił jej 80 grzywien posagu i wiana na połowie swoich dóbr864. 
W 1543 r. Anna wdowa po Jarosławie toczyła spór o prawa do własności w po-
wiecie kowalskim865.

Dla posiadaczy Raciborowa uformowało się nazwisko Raciborowski. 
W 1524 r. Stanisław Raciborowski z Zaborowa w ziemi gostynińskiej był mężem 

855 MRPS II, nr 805.
856 Tamże.
857 ŁęczG 13, k. 38v.
858 ŁęczG 11, k. 751 (1514 r.). Rusinki w par. Nowe mogły być niewielkim folwarkiem; 

LB Łaskiego II, s. 473. Później osada nie jest znana.
859 ŁęczG 11, k. 314v.
860 Ep. Pł. 1, s. 108, 125.
861 MRPS IV, nr 2915.
862 Tamże, nr 17524.
863 KowalskaG 1A, k. 574–574v.
864 ŁęczG 17, k. 99.
865 KowalskaZ 2, k. 239.
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Katarzyny, córki zmarłego Andrzeja z Łąkoszyna. Katarzyna była siostrą Andrzeja 
Łąkoskiego oraz Zofi i, żony Wojciecha Krzęcieskiego z ziemi łęczyckiej866. Dobra 
Katarzyny w Łąkoszynie i Nowej Wsi w ziemi łęczyckiej, odziedziczone po ojcu, 
mogły mieć wartość 200 grzywien, bowiem działy obu sióstr zostały zamienione 
na Roszki w ziemi gostynińskiej, z dopłatą 300 grzywien867. Pośrednio ukazuje to 
zamożność Stanisława Raciborowskiego. W 1557 r. Adam Raciborowski, sędzia 
grodzki gostyniński uzyskał zwolnienie od obowiązku wyprawy wojennej868.

Z Raciborowa Małego pisał się Wojciech Głogowski, zatem miał tu siedzibę. 
26 II 1515 r. został ustanowiony zakład 600 grzywien w konfl ikcie między sędzią 
Janem Głogowskim a tymże Wojciechem z Raciborowa Małego869. Był to konfl ikt 
braci, a wysokość zakładu charakteryzuje ich zamożność. Mogli oni być krewny-
mi Pawła Głogowskiego, który uzyskał w 1473 r. 2 włóki w Raciborowie. Tenże 
Wojciech Głogowski otrzymał 12 III 1538 r. nominację na podczaszego gosty-
nińskiego, wchodząc do hierarchii ziemi gostynińskiej870. Jest znany do 1564 r., 
miał syna Mikołaja Głogowskiego871.

Dane te wskazują, że w XV w. Raciborów był podzielony własnościowo i na-
leżał do rycerstwa średniozamożnego, niepełniącego urzędów ziemskich, analo-
gicznie do Goślic w ziemi płockiej. Wcześniej mógł on należeć do protoplasty 
Grzymałów z Goślic i Raciborowa. Nadanie dziesięcin biskupich z Raciborowa 
wikariuszom katedry płockiej można datować przed 1338 r. i łączyć z pierwszą 
tercją XIV w. Po lokacji miasta Płocka ok. 1300 r. ruszyła w tej części Mazowsza 
akcja lokacji miasteczek i osad wiejskich we własności książęcej, kościelnej i możno-
władczej. Prowadziła ona do ożywienia rynku lokalnego i wzrostu dochodów 
z tych dóbr m.in. poprzez napływ osadników z zewnątrz otrzymujących na zago-
spodarowanie stosowny zakres zwolnienia od świadczeń, a także do przyrostu do-
chodów z dziesięcin biskupich. 

Wydaje się, że osada została właśnie wówczas założona albo w istotny sposób 
przekształcona, otrzymując nazwę od ówczesnego posiadacza, czyli Racibora. Tenże 
Racibor powinien należeć do możnowładztwa księstwa płockiego Wańka (1313–
–1336), obejmującego kasztelanie, tj. późniejsze ziemie płocką, wyszogrodzką (wraz 
z Płońskiem i wschodnią częścią Zawkrza) oraz gostynińską, bowiem tu  właśnie 
leżały dobra Grzymałów z Goślic i Raciborowa w XV w. Tym warunkom  odpowiada 
Racibor, kasztelan raciąski, który wystąpił na dwu dokumentach Wańka płockiego 

866 ŁęczG 14, k. 198.
867 Tamże. Dział Katarzyny i jej siostry Zofi i został przejęty przez ich brata Andrzeja Łąko-

skiego, odstąpiony przez niego swej żonie Katarzynie za 400 grzywien.
868 MRPS V, nr 2097.
869 MRPS IV, nr 2421.
870 Tamże, nr 19066.
871 KowalskaZ 2, k. 264. 
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w 1319 r. wystawionych dla Mikołaja kasztelana wyszogrodzkiego, proto plasty 
Grzymałów z Miszewa, Garwarza i Wkry872. Dobra jego i powiązania heraldyczne 
nie były dotychczas znane. Jego potomkiem, prawdopodobnie prawnukiem, po-
winien być Racibor z Goślic, poświadczony w latach 1409–1412, który nabył część 
w Grochowarsku, a zmarł przed 1421 r., kiedy wystąpiła wdowa po nim Jachna873. 

Przyjmuję zatem, że tenże kasztelan Racibor albo jego przodkowie uzyskali 
znaczne nadanie: część książęcej Puszczy Gostynińskiej na północ od dóbr Kutno 
i na zachód oraz południowy zachód od włości książęcej Strzelce. Tu w pierwszej 
tercji XIV w. Racibor podjął lokację nowych osad przy pomocy własnych podda-
nych oraz osadników z zewnątrz. Nazwa Raciborowo powinna oznaczać  rezydencję 
możnego, ulokowaną w tym kompleksie dóbr dogodnie na lewym brzegu bezi-
miennego cieku, dopływu górnej Ochni w dorzeczu Bzury. Przy niej wyrosły osady 
wiejskie Raciborowo, Głogowiec, Klonowiec i Siemianowo w posiadaniu  kasztelana 
Racibora i jego potomków zakładających kolejne odgałęzienia rodu Grzymałów.

Potomkiem kasztelana Racibora powinien być Domarad, sędzia płocki po-
świadczony w 1343 r.874 Jego dóbr nie znamy, winny jednak znajdować się w księ-
stwie płockim, a imię wskazuje czytelnie na przynależność do rodu Grzymałów; 
to imię nosi w pierwszej tercji XV w. posiadacz Raciborowa. Sędzia Domarad 
zmarł prawdopodobnie przed 1363 r., kiedy działa już nowy sędzia płocki Bar-
tłomiej z rodu Boleściców875. Tenże Domarad mógł urodzić się pod koniec XIII w. 
i powinien być synem kasztelana Racibora.

Potomkiem Domarada sędziego płockiego powinien być pan (dominus) Grzy-
mała z Brochocina, zapisany w źródle bez urzędu, który darował 27 VI 1380 r. 
dominikanom płockim łąkę nad rzeczką Brzeźnicą przy granicy Radzikowa za 
konsensem księcia Siemowita, czyli Siemowita III Trojdenowica. Informacja o tym 
zachowała się w cennej wzmiance z 1553 r.876 Tegoż pana Grzymałę można z kolei 
identyfi kować z ówczesnym podsędkiem płockim Piotrem Grzymałą (1372–1392), 
którego dóbr dotychczas nie znaliśmy, a imię wskazuje wyraźnie na przynależność 
do rodu Grzymałów877. Musiał on posiadać dobra w ziemi płockiej, a Brochocin 
był rezydencją położoną dogodnie w stosunku do Płocka, Bielska i Raciąża, ośrod-
ków powiatowych tej ziemi. Zob. o nim Grzymałowie z Klonowca.

Potomkami zrekonstruowanej tu linii Grzymałów powinni być późniejsi Gło-
gowscy, Gośliccy, Klonowscy, Raciborowscy, Siemianowscy, zaliczani do rodu 
Grzymałów.

872 NKMaz II, nr 153, 154.
873 SHGWP, s. 88.
874 NKMaz II, nr 255, 259, 260.
875 Pacuski, Spis wg NKMaz III, nr 59.
876 ZDLmP II, nr 586. O tym zob. Grzymałowie z Klonowca.
877 Pacuski, Spis.
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Grzymałowie z Rybia i Stawu

Rybie w XVI w. było dużą osadą w parafi i Gąbin878. W 1530 r. było tu co 
najmniej 10 włók kmiecych. W latach 1563–1565 Rybie miało 20 włók kmie-
cych w dwu działach, niewątpliwie też 2 folwarki879. W 1579 r. były tu już trzy 
działy szlacheckie w posiadaniu Rybskich i Stawowskich, a także Lubańskiego; 
miały wówczas ok. 14 włók kmiecych i zapewne trzy folwarki880. W XIX w. Rybie 
miało niespełna 40 włók obszaru881; dobrze odpowiada to danym cząstkowym 
z XVI w. 

Według Paprockiego i Niesieckiego Rybscy należeli do herbu Grzymała882. 
Ten stan rzeczy stwierdzają już pieczęcie Rybskich znane z lat 1563–1565883. Jan 
Rybski pojawia się w 1518 r. z racji konfl iktu sąsiedzkiego szlachty ziemi gosty-
nińskiej, został odnotowany bez urzędu884.

Rybscy wywodzą się od Grzymałów z Miszewa Garwaskiego w ziemi płoc-
kiej. W 1454 r. Rybie było własnością Jana z Miszewa kasztelana raciąskiego. 
Nadał on dwie morgi w Rybiu, zapewne przeznaczone na siedlisko z ogrodem 
w zamian za dział w Rzeszkowie, tj. Reszkach pod Gąbinem wielkości 5 włók. 
Dział ten został mu sprzedany przez Kunata, Jana, Stanisława i Marcina z Rzesz-
kowa. Miał zostać wymierzony, a zatem nie był jeszcze zagospodarowany, objęty 
regularną uprawą885. Sprzedający należeli bez wątpliwości do drobnego rycerstwa, 
widocznie nie posiadali środków na zagospodarowanie owego obszaru, odziedzi-
czonego wspólnie po przodkach.

Właśnie ten zakup 5 włók w Reszkach powinien zapoczątkować zakładanie 
sąsiedniej osady nazwanej Staw, znanej w posiadaniu Grzymałów w pierwszej po-
łowie XVI w. Z tej osady wyszli Stawowscy h. Grzymała. W 1519 r. jest znany 
Stanisław Dubiel ze Stawu, jeden z asesorów sądu ziemskiego gostynińskiego na 
posiedzeniu w Gąbinie, ośrodku powiatu sądowego886. Jego syn Jan w 1533 r. 
podjął studia na uniwersytecie w Krakowie887. Tenże Stanisław Stawowski został 
później skarbnikiem gostynińskim, uzyskał nominację 12 III 1538 r.888 W 1579 r. 
w Stawie były 4 działy szlachty cząstkowej i 1 dział zagrodowy, przeto były tu fol-

878 AHP, Mazowsze, mapa.
879 ASK I, nr 22; kartoteka atlasowa XVI w.
880 ŹD XVI, s. 197; kartoteka atlasowa XVI w.
881 SGKP X, s. 54.
882 Paprocki, Herby, s. 618; Niesiecki, Herbarz, VIII, s. 203.
883 Zob. niżej.
884 MRPS IV, nr 11455.
885 MK 337, k. 92.
886 Knapiński, Notaty, s 126.
887 Album studiosorum, II, s. 269.
888 MRPS IV, nr 19067.
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warki szlacheckie i kilka włók kmiecych889. W XIX w. Staw był folwarkiem, liczył 
ponad 18 włók obszaru, miał warunki dogodne dla hodowli koni890.

Początki Rybia oświetlają – dość wyjątkowo – informacje źródłowe, związa-
ne ze sprawą dziesięciny od kmieci należnej biskupstwu poznańskiemu. W sierp-
niu 1436 r. w Łęczycy została zawarta ugoda księcia Siemowita V rawskiego ze 
Stanisławem Ciołkiem biskupem poznańskim, regulująca m.in. sprawę dziesięciny 
kmiecej z Rybia. Według tego przekazu wieś lokował w lesie Filip podczaszy płoc-
ki, dając jej stosowny okres wolnizny; biskup nabędzie prawo do pobierania dzie-
sięcin po wygaśnięciu wolnizny891. 

Wieś została tedy lokowana co najmniej kilka lat wcześniej i zbliżał się koń-
cowy termin wolnizny, a biskup powiadomiony o tym zabiegał o przyspieszenie 
poboru dziesięciny od nowych osadników, ażeby nie doszło do uszczuplenia jego 
dochodów. Powinno tu powstać wójtostwo, ale o nim danych brak.

Filip podczaszy płocki tytułował się z Miszewa (dziś Miszewko Garwackie) 
w ziemi płockiej, jest znany na tym urzędzie w latach 1435–1440 i zakończył na 
nim życie. Zmarł przed 5 IV 1442 r.892 Wcześniej, w 1426 r. pisał się z Mało-
szewa (koło Miszewa), czyli tu miał rezydencję893. Małoszewo w 1531 r. miało 
5 włók osiadłych, ponadto było parę włók w posiadaniu kościoła parafi alnego 
w Miszewie Garwaskim894. W 1578 r. było aż 10 włók kmiecych oraz 1 włóka 
altarzysty895. W XIX w. wieś miała 250 mórg, tj. 8 i 1/3 włók gruntu896; danych 
o folwarku brak.

Filip z Małoszewa został odnotowany także 13 XI 1435 r., już jako podcza-
szy płocki897. Był on dowodnie ojcem Jana kasztelana raciąskiego, później wiskie-
go, fundatora kościoła i parafi i w Miszewie Garwaskim w latach 1445–1450898. 

Mamy tu przeto do czynienia z oświetlonym źródłowo fragmentem rozwoju 
własności możnowładczej w późnośredniowiecznej ziemi gostynińskiej. Grzyma-
łowie weszli w posiadanie tego terenu leśnego prawdopodobnie po 1415 r., bo-
wiem wówczas Marcin Rogala kasztelan inowrocławski sprzedał dobra Kamień, 
Guzów i Rybie Niemierzy ze Szczawina899, który zmarł już niedługo później900. 

889 ŹD XVI, s. 197, 209.
890 SGKP XI, s. 288.
891 SPPP X, nr 163.
892 Pacuski, Spis; SHGWP, s. 193; ZDLmP I, nr 131.
893 Zakr. I, nr 2294; SHGWP, s. 185.
894 SHGWP, s. 185.
895 ŹD XVI, s. 8.
896 SGKP VI, s. 78.
897 ADP, nr 227 (reg. ks. W. Mąkowskiego).
898 SHGWP, s. 194.
899 Okolski, Orbis Pol., II, s. 506.
900 Zob. Prawdzice ze Szczawina.
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Rybie mogło być słabo zasiedlone i niezbyt kosztowne, co wyzyskał Filip przej-
mując tę własność i podejmując inwestycję długofalową. Osadę zaczęto zakładać 
kilka lat przed 1430 r., bowiem karczowanie terenu przez nowych osadników 
i przekształcenie go w pole uprawne mogło trwać 10–12 lat lub nawet dłużej, 
dlatego zwalniano ich na ten czas od wszelkich opłat i danin na rzecz właściciela, 
władzy książęcej i Kościoła. 

Zakup i lokacja wsi powinna być w całości dziełem Filipa, realizowanym ze 
środków zgromadzonych wcześniej. Mógł je pozyskać w służbie książęcej, bowiem 
urząd ziemski był na Mazowszu książęcym w poważnym stopniu nagrodą za wcze-
śniejszy udział w tej służbie. Wprawdzie Filipa nie widać w źródłach oświetlają-
cych fragmentarycznie otoczenie Siemowita IV901, mógł jednak być wcześniej 
dworzaninem książęcym, podobnie jak jego syn Jan, dowodnie dworzanin Wło-
dzisława I, potem kasztelan raciąski, a w końcu życia kasztelan wiski (zmarł krót-
ko po 16 XII 1471 r.)902. 

Filip urodził się prawdopodobnie pod koniec XIV w., powinien być wnu-
kiem albo prawnukiem Mikołaja kasztelana wyszogrodzkiego, odbiorcy nadania 
księcia Wańka płockiego z 1319 r.903 Reprezentuje w ziemi gostynińskiej odrębną 
linię Grzymałów, nie wywodzącą się od kasztelana Racibora. W 1518 r. oba do-
kumenty nadań Wańka płockiego z 1319 r. zostały wpisane do metryki koronnej 
na prośbę Jana Miszewskiego z Garważa (później Garwaski), Jana Rybskiego 
z Maleszewa (!) i Andrzeja Wkrzeńskiego, jego braci stryjecznych904. 

Jan Rybski pisał się faktycznie nie z Maleszewa, ale z Małoszewa w ziemi 
płockiej koło Miszewka Garwackiego, bowiem ta wieś była rezydencją Filipa 
w 1426 i 1435 r., potem należała do Jana z Miszewa kasztelana raciąskiego, wspól-
nych przodków Grzymałów znanych w 1518 r.905 Jest znany w Małoszewie jesz-
cze po 1538 r., zmarł prawdopodobnie przed 1547 r. Jego synem był Piotr Ryb-
ski, posiadacz Małoszewa od 1547 r., który przekazywał tę wieś w zastaw906. Tenże 
Piotr Rybski z Małaszewa [Małoszewa] w 1559 r. zeznał dług u Jana z Miszewa907. 
Piotr Rybski posiadał w Rybiu w 1564 r. dział 10 włók kmiecych, czyli połowę 
wsi908. Jego bratem był Jan Rybski podstoli gostyniński, który w 1563 r. 
opłacił pobór z 10 włók, tj. połowy wsi, oraz 10 włók bezimiennego brata  

901 Nie odnotowała go A. Supruniuk, Otoczenie, pokazuje go jednak w wykazie urzędni-
ków (s. 298).

902 SHGWP, s. 193–194; Pacuski, Spis wg MK 5, k. 11v.
903 Nadanie to zostało omówione dalej.
904 MRPS IV, nr 11489 (6 III 1518 r.).
905 Zob. SHGWP, s. 185.
906 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 49.
907 Tamże, s. 285.
908 ASK I, nr 22, k. 345.

http://rcin.org.pl



135Grzymałowie

i pieczętował się herbem Grzymała909. Jego pieczęć jest znana też z odcisku 
z 1565 r.910

Jan Rybski, ich ojciec, znany w 1518 r. urodził się pod koniec XV w., był 
zatem wnukiem Jana z Miszewa, kasztelana raciąskiego, potem wiskiego, który 
zmarł po 16 XII 1471 r. Kasztelan pozostawił synów Filipa, Mikołaja i Jana, nie-
pełniących urzędu. Spłacali oni siostry, które wyszły za mąż911. Bez wątpliwości 
przeprowadzili podział dóbr, ale aktu podziału nie znamy. W Miszewie Garwa-
skim jest poświadczony Mikołaj z Miszewa w latach 1495–1501, który był pa-
tronem kościoła tamże912. Jego synem powinien być Jan Miszewski z Garważa, 
tj. Garwaski, który odziedziczył wieś parafi alną. 

Jan Rybski był dowodnie synem Filipa z Małoszewa w ziemi płockiej. 16 III 
1523 r. w Krakowie Jan miał sprawę z dziećmi zmarłego Pawła z Barcikowa o za-
bójstwo ich ojca; Filip został już określony jako zmarły913. Andrzej Wkrzeński 
powinien być przeto synem kasztelanica Jana. Nie wiemy jednak, czyim synem 
był Stanisław Dubiel ze Stawu, przodek Stawowskich. Niniejsze ustalenia pozwa-
lają odtworzyć w przybliżeniu ciągłość linii genealogicznej Grzymałów z Miszewa 
Garwaskiego, Małoszewa, Rybia i Stawu, reprezentujących możnowładztwo Ma-
zowsza (Filip podczaszy, a zwłaszcza Jan, kolejno kasztelan raciąski, potem wiski), 
a następnie zamożną szlachtę ziemi gostynińskiej.

Grzymałowie z Siemianowa

W XVI w. Siemianowo w parafi i Głogowiec miało ok. 10 włók kmiecych 
i zapewne duży folwark w rękach Siemianowskich herbu Grzymała914. Do Siemia-
nowskiego należały też 4 włóki osiadłe w Klonowcu Starym, może z folwarkiem. 
Siemianowscy pełnili wówczas urzędy w tej ziemi. W XIX w. Siemianów miał nie-
spełna 40 włók obszaru, w tym grunty włościańskie miały jedynie ponad 4 włóki915.

Wieś jest znana od 1388 r., została wymieniona wśród osad, z których dzie-
sięcina kmieca należała do wikariuszy katedry płockiej916. Biskup płocki nadał 
owe dziesięciny wikariuszom prawdopodobnie w pierwszej tercji XIV w.; osada 
mogła być wówczas lokowana w dobrach zamożnego rycerstwa. Nazwa pochodzi 
od imienia Siemian, poświadczonego dobrze w kręgach rycerstwa i możnowładz-

909 Tamże, k. 202v.
910 Tamże, k. 411v.
911 SHGWP, s. 193
912 SHGWP, s. 193, 194.
913 SPPP VI, nr 215.
914 ŹD XVI, s. 195; Paprocki, Herby, s. 617.
915 SGKP X, s. 540.
916 KL, nr 114. Wprawdzie wieś została odnotowana poza osadami ziemi gostynińskiej, 

wśród osad ziemi płockiej, ale jej identyfi kacja ne budzi wątpliwości.
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twa polskiego w średniowieczu917; mógł to być albo pierwszy posiadacz tej osady, 
albo zasadźca z ramienia pana włości. 

Siemianowo zostało także wymienione w 1389 r., w dokumencie erekcyjnym 
parafi i Strzelce, wystawionym przez biskupa poznańskiego918. Zapewne krótko 
wchodziło w skład tej parafi i, zaliczanej do diecezji poznańskiej. Jednak w 1433 r. 
weszło w skład nowej parafi i Głogowiec, fundowanej przez Grzymałów z Głogow-
ca, należącej już do archidiecezji gnieźnieńskiej.

Pierwszym znanym posiadaczem tej wsi był Jan, piszący się z Siemianowa 
w 1399 r., świadek Stanisława oraz Niemierzy z Kaszewa w ziemi łęczyckiej919. 
Panowie z Kaszewa byli powiązani ze Szczawinem w ziemi gostynińskiej, należeli 
do Prawdziców.

21 X 1427 r. Janusz, Filip i Bartosz z Siemianowa sprzedali tę wieś za 200 
kóp groszy praskich Janowi z Głogowca, rycerzowi pasowanemu, może dawnemu 
dworzaninowi książęcemu. Spłata została rozłożona na raty, co poręczył kasztelan 
Jan z Łąkoszyna920. Ostatnia rata została uiszczona 1 I 1429 r., Jan z Głogowca 
stał się wówczas posiadaczem całego Siemianowa921. Wysokość kwoty transakcji 
dobrze odpowiada zagospodarowanej wsi, liczącej ok. 20 włók uprawnych oraz 
przyległości leśne. Dotychczasowi posiadacze Siemianowa osiedli wówczas w ziemi 
łęczyckiej, pisząc się niekiedy jako ongiś z Siemianowa. Według ustaleń Tadeusza 
Nowaka należeli do mało znanego rodu Powabów922. Ich obecność w Siemiano-
wie mogła być epizodem. Zapewne po zgonie Jana Siemianowo zostało objęte 
podziałem jego synów. W Siemianowie powinien osiąść jeden z synów Jana z Gło-
gowca, ale nie jest to czytelne.

Następni posiadacze nie są znani aż do 1460 r., kiedy wpisano do metryki 
książąt płockich Jana, Przybka (tj. Przybysława), Jakuba, Tomasza i Klemensa, ty-
tułujących się z Siemianowa. Zamienili oni swą własność w Grabiach w ziemi łę-
czyckiej, czyli w ówczesnej Koronie, na dział w Babach w ziemi gostynińskiej, 
tj. na książęcym Mazowszu, w parafi i Gostynin, w pobliżu Siemianowa923. Za-
pewne byli to bracia, pozostający w niedziale po śmierci ojca. Jan, wymieniony 
na pierwszym miejscu, powinien być najstarszy. Nie jest jednak jasne, czy należa-
ła do nich całość Siemianowa, czy też byli tu jedynie posiadaczami części osady.

Tenże Jan z Siemianowa w 1460 r. mógł być człowiekiem stosunkowo mło-
dym, poniżej 30 roku życia, jeśli pozostawał w niedziale braterskim niedługo po 

917 SSNO V, s. 57–58.
918 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
919 Łęcz. I, nr 6086; II, nr 576.
920 ŁęczZ 9, k. 16v.
921 Tamże, k. 321.
922 Zob. Nowak, Własność ziemska, wg indeksu, hasło Siemianów.
923 MK 335, k. 171v. Grabie w ziemi łęczyckiej nie są jednak wówczas znane.
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śmierci ojca. Jan z Siemianowa wystąpił w 1486 r. obok Szymona z Głogowca 
jako wuj Elżbiety, córki zmarłego Stanisława z Sompolna na Kujawach brze-
skich924. Powinien być identyczny z Janem Siemianowskim, chorążym gostyniń-
skim znanym w 1502 r.925, który zmarł przed 16 II 1504 r.926 Objął on urząd 
chorążego po Andrzeju z Kozłowa z rodu Wężyków, który żył prawdopodobnie 
jeszcze w 1498 r., a zmarł przed 1502 r.927 Liczyłby jednak w momencie nomi-
nacji ok. 70 lat, co tłumaczy krótki okres sprawowania urzędu. 

Synem albo krewnym chorążego Jana powinien być Jakub Siemianowski, 
znany w 1504 r., później pisarz ziemski gostyniński od 1521 r., odnotowany bez 
imienia przez Bartosza Paprockiego928. Jakub Siemianowski, bez urzędu, w 1537 r. 
transportował przez przez komorę celną we Włocławku 16 łasztów zboża929. Jego 
synem był Tyburcy, student uniwersytetu krakowskiego w 1535 r., później pisarz 
ziemski gostyniński, znany w latach 1560–1563, wreszcie sędzia ziemski930. In-
nymi synami mogli być bracia Szymon chorąży i Mikołaj pisarz ziemski (?) go-
stynińscy, którzy w 1560 r. zgłosili we Włocławku transport 20 łasztów swojego 
zboża931. Szymon Siemianowski chorąży gostyniński jest też znany w 1565 r.932 
Siemianowscy utrzymywali się w składzie miejscowej elity władzy ziemi gostyniń-
skiej także później, wskazują na to nominacje na urzędy933.

Początki Siemianowskich herbu Grzymała łączą się czytelnie z początkami 
Grzymałów z Głogowca i pozostałych osad tego rejonu w posiadaniu  Grzymałów.

Junosze

Junosze z Czerniewa i Kiernozi

Czerniew leżał nad rzeczką Czerniew, lewym dopływem Słudwi w dorzeczu 
Bzury. Osada otrzymała nazwę prawdopodobnie od starej, wczesnośredniowiecz-
nej przeprawy przez tę rzeczkę, moszczonej kamieniami albo wyposażonej w most 

924 BrzeskaG 1B, k. 187, 188.
925 ŁęczG 9, k. 283v.
926 MRPS III, nr 1264.
927 Pacuski, Spis. O nim zob. Wężyki z Kozłowa.
928 MRPS III, nr 1763; IV, nr 3872; Paprocki, Herby, s. 617.
929 Reg. thelonei, s. 1.
930 Album studiosorum, II, s. 276; Reg. thelonei, s. 160; ASK I, nr 22, k. 229; Niesiecki, 

Herbarz, VIII, s. 335.
931 Reg. thelonei, s. 151.
932 ASK I, nr 22, k. 399v n.
933 Kartoteka nominacji urzędniczych Mazowsza XVII–XVIII w. w Pracowni Atlasu 

IH PAN.
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i dodatkowe urządzenia, jak groble czy pomosty934. Według moich badań właśnie 
tędy szedł bowiem jeden z głównych traktów drożnych Polski wczesnośrednio-
wiecznej. Prowadził on z Płocka na Kraków podążając przez Gąbin, Łowicz, Jeżów, 
Inowłódz (wraz z przeprawą na Pilicy), a dalej na Żarnów, Małogoszcz i Miechów. 
Działał on już od XI w., stał się szczególnie ważny w Polsce czasów Władysława 
Hermana, Bolesława Krzywoustego i Bolesława Kędzierzawego, którzy bez wąt-
pienia wraz ze współpracownikami podróżowali wielokrotnie pomiędzy obu ośrod-
kami swego władztwa935.

Najstarszy zapis źródłowy dotyczący osady pochodzi z 1303 r. Andrzej bi-
skup poznański dał wówczas kościołowi w Trębkach, konsekrowanemu przez sie-
bie, dziesięciny biskupie od poddanych z 7 osad, w tym z Czerniewa936. Był to 
wówczas ośrodek niemałej włości leśnej. Jeszcze w 1363 r., w momencie lokacji 
wsi arcybiskupiej Wejsce graniczyła ona bezpośrednio z Czerniewem, zatem wieś 
Osiny została lokowana później we włości czerniewskiej, przed 1440 r. Lokacja 
Osin została przeprowadzona bez wątpliwości na terenie lasu przynależnego do 
tej włości, stanowiącego fragment dawnej bariery leśnej między osadnictwem kasz-
telanii gostynińskiej i arcybiskupiej kasztelanii łowickiej937. Czerniew był tedy 
osadą o metryce wcześniejszej, co najmniej z XIII w.

Nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób w posiadanie Czerniewa weszli właści-
ciele Kurozwęk w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego, z rodu Po-
rajów938. Ich własność na Mazowszu książęcym mogła mieć charakter epizodu. 
W 1384 r. Czerniewo należało do Dobiesława kasztelana krakowskiego, jego brata, 
Jakuba z Młynów, stolnika krakowskiego oraz Krzesława kasztelana sądeckiego, 
syna Dobiesława. Sprzedali oni dobra Czerniewo za 200 kóp groszy praskich Go-
tardowi z Życka sędziemu płockiemu, współpracownikowi książąt Siemowita III 
Trojdenowica i Siemowita IV. Sprzedaż tę potwierdził Siemowit IV wystawiając 
stosowny przywilej datowany w Inowłodzu, 21 października tr. Nadał jednocze-
śnie Gotardowi prawo nieodpowiedne wraz ze zwolnieniem od kar sądowych, 
z wyjątkiem książęcych. Nadał także osadzie targ sobotni oraz jarmarki w okre-
ślone święta, czyli przyznał jej faktycznie prawa miejskie939. 

934 AHP, Mazowsze, mapa; szczegółowa rekonstrukcja gościńców dla XVI w. Tej możliwo-
ści objaśnienia początków nazwy nie zauważyła U. Wójcik, Nazwy, s. 38.

935 O tej drodze zob. K. Pacuski, Ziemia gostynińska..., s. 67 i przyp. 2. Dla XVI w. 
 została ona zrekonstruowana na mapach Mazowsza (1973 r.) i Województwa Sandomier-
skiego (1993 r.). Dla odcinka Łowicz – Inowłódz trzeba zwrócić uwagę na precyzyjne oznacze-
nie gościńców na mapie pruskiej D. Gilly z lat 1802–1803 w zbiorach Pracowni Atlasu 
IH PAN.

936 NKMaz II, nr 115.
937 AHP, Mazowsze, mapa; NKMaz III, nr 61 (nazwa zniekształcona); zob. niżej.
938 O nich Boniecki, Herbarz, XIII, s. 252, 253.
939 BKórnicka, rkps 194, k. 45.
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Włość stała się przeto własnością Junoszów z Życka, którzy mogli tu już mieć 
dobra sąsiednie. Już w 1363 r. dowodnie istniała tu osada Niedzieliszyno, tj. Nie-
dzieliski940, w 1440 r. także w posiadaniu Junoszów. Zwróćmy także uwagę na 
dobra Stępowo położone w sąsiedztwie, znane w XV w. w posiadaniu innej linii 
Junoszów941. Zapewne po 1384 r. sędzia Gotard oraz dziedziczący po nim Adam 
z Życka przystąpili do zagospodarowania tej włości; jej wielkość można oszacować 
na podstawie retrogresji od danych późniejszych.

Czerniewo było tedy pierwszym centrum obszernej lesistej włości na pogra-
niczu kasztelanii łowickiej, tj. dóbr łowickich arcybiskupa. Skład tej włości two-
rzyły w 1440 r. osady Kiernozia, Niedzieliski, Chrośle, Brodne, Osiny, Czerniewo, 
Sokołowo; była to własność Adama z Życka kasztelana gostynińskiego942. Cen-
trum włości stała się jednak Kiernozia; tu został ufundowany kościół parafi alny, 
znany od 1442 r., kiedy wystąpił pleban Piotr w konfl ikcie o dziesięciny z pleba-
nami w Troszynie i Życku943. 

Nietrafnie ksiądz Józef Nowacki wskazał na możliwość odnoszenia tej fun-
dacji do XIII w. W 1443 r. kapituła poznańska wyraziła zgodę biskupowi poznań-
skiemu na darowanie temuż kościołowi dziesięciny kmiecej ze wsi Brodne944. 
Kościół mógł być wzniesiony już nieco wcześniej, ale prawdopodobnie dopiero 
wówczas został poświęcony przez biskupa poznańskiego i otrzymał od niego upo-
sażenie dziesięciną biskupią od kmieci z jednej wsi, dość zresztą skromne w po-
równaniu do nadania biskupiego dla kościoła w Trębkach z 1303 r. Znacznie 
większą rolę odegrał wysiłek fundatora, zapewne Adama kasztelana gostynińskie-
go, który przypuszczalnie wzniósł tu kościół, przydzielił mu poświętne w ziemi 
w samej Kiernozi oraz przekazał dziesięciny z własnych folwarków. Według wizy-
tacji 1616 r. i 1672 r. do parafi i należało tu 5–6 włók w miasteczku oraz we wsi 
Brodne, co było uposażeniem znacznym, większym niż w innych parafi ach ziemi 
gostynińskiej945. 

Może jednocześnie z fundacją kościoła kasztelan Adam podjął tu lokację no-
wego miasteczka nazwanego Kiernozia na gruntach wsi Kiernozia, która pozosta-
ła jednak oddzielną osadą wiejską. Lokacja miasteczka nastąpiła być może po 
1440 r., mogła być przeprowadzona na podstawie starego przywileju Siemowita IV 
z 21 X 1384 r. Miasteczko było dotychczas znane w źródłach późno, dopiero 

940 NKMaz III, nr 61; zob. niżej.
941 Zob. niżej Junosze ze Stępowa.
942 MK 336, k. 88v–89v. O tym zob. Junosze z Życka.
943 Nowacki, Dzieje, II, s. 508, przyp. 44.
944 Tamże, s. 508. Według mało wiarygodnej wzmianki XIX w. kościół murowany był 

fundacji Pawła z Kiernozi starosty gostynińskiego z 1400 r.; SGKP IV, s. 48. Data roczna jest tu 
pomylona, informacja powinna dotyczyć Pawła z Kiernozi, syna Jana Kiernoskiego kasztelana 
gostynińskiego; MRPS IV, nr 13450. Zob. dalej.

945 Knapiński, Notaty, s. 242. Zob. też Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
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w XVI w. Istniało jednak dowodnie już w 1477 r., kiedy wystąpił Stanisław Jelo-
nek, mieszczanin z Kiernozi946. Wiemy też o nim 21 VII 1495 r., kiedy podko-
morzy gostyniński Jan z Kiernozi upomniał się o swego poddanego Stanisława 
mieszczanina, zbiegłego z Kiernozi947. Później miasto jest poświadczone w 1523 r.948 

Parafi a obejmowała w XVI w. miasteczko oraz 5 wsi: Brodne, Czerniew, Kier-
nozia Wieś, Osiny i Sokołowo. Dobra te pozostawały w posiadaniu Kiernoskich, 
Czerniewskich i Osińskich z rodu Junoszów, kontynuatorów poprzednich poko-
leń Junoszów. W drugiej połowie XVI w. pojawiają się już nowi posiadacze. Dobra 
miały wówczas ok. 54–80 włók kmiecych oraz zapewne duże, zasobne folwarki949. 
W XIX w. dobra te miały łącznie ok. 200 włók obszaru950. Do tego należy doli-
czyć jeszcze Chrośle i Niedzieliski położone w XVI w. w obrębie parafi i Jamno; 
było tu wówczas ok. 26–32 włók kmiecych w kilku działach szlacheckich oraz 
folwarki951. W XIX w. obie osady miały łącznie ponad 100 włók powierzchni952. 

Całą tę włość, opisaną w 1440 r., można zatem szacować na ponad 300 włók 
obszaru. Była to największa znana nam zwarta włość możnowładcza w ziemi go-
stynińskiej XV w. W 1363 r. były w niej jedynie dwie osady, Czerniewo i Nie-
dzieliszyno (potem Niedzieliska), wzmiankowane w dokumencie lokacji wsi Wej-
sce (Granica)953. Lokację pozostałych osad przeprowadzono przeto już po 1384 r., 
było to osiągnięcie znaczące, znacznie podwyższające dochody z owej włości. Li-
czyła się także lokacja miasteczka, obsługującego rynek lokalny, jednak konkuren-
cją stało się tu sąsiednie książęce miasteczko Osmolin.

Z Czerniewa tytułował się Piotr, syn Adama z Życka, zatem tu była uloko-
wana jego rezydencja, przypuszczalnie tożsama z dworem rodzinnym. Piotr zapi-
sał się w 1453 r. na uniwersytet krakowski954. Trzeba przyjąć, że wcześniej uczył 
się na Mazowszu i dla zdobycia szerszego wykształcenia zdecydował się na studia 
w Krakowie, które mogły być początkiem dalszej kariery. Kasztelan Adam  wystąpił 
po raz ostatni 4 VII 1450 r.955, zmarł około 1451 r., przed objęciem przez Jana 
z Kutna urzędu kolejnego kasztelana gostynińskiego (znany od 16 V 1452 r.)956. 

946 ACI II, nr 925.
947 ŁęczG 8, k. 837v.
948 MRPS IV, nr 13450 (oppidum).
949 ŹD XVI, s. 200; kartoteka atlasowa XVI w. w zbiorach Pracowni Atlasu.
950 SGKP I, s. 361–362, 825; IV, s. 47, 48; VII, s. 638.
951 ŹD XVI, s. 199; kartoteka atlasowa XVI w.
952 Władze carskie nabyły te dobra wraz z dobrami Byki w 1845 r. i włączyły w skład 

księstwa łowickiego; było tu 155 włók obszaru; SGKP I, s. 646.
953 NKMaz III, nr 61 (nazwy zniekształcone); bardziej poprawne nazwy przekazuje B. Ula-

nowski, Visitationes bonorum, s. 32. O tym K. Pacuski, Uzupełnienia..., dok. 61.
954 Album studiosorum, I, s. 135; MUK 53e/025, II, s. 98.
955 MK 335, k. 55v.
956 Pacuski, Spis.
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Adam pozostawił 5 synów z drugiego małżeństwa, wzmiankowanego w akcie po-
działu z 1440 r. Synowie podzielili się oni dobrami, ale akt podziału nie jest znany. 
Najwcześniej zmarł Mikołaj z Czerniewa, Kiernozi, podczaszy gostyniński, znany 
z urzędem 20 I 1456 r.957 Już po jego zgonie 5 III 1464 r. wystąpili wspólnie po-
zostali bracia: Jan dziedzic w Kiernozi, Piotr dziedzic w Chroślu, Andrzej dziedzic 
w Czyrniewicach (!) i Paweł dziedzic in Pogorzelicze, co pokazuje ów podział958.

Wymienione Czyrniewice trzeba zidentyfi kować z Czerniewem. Pogorzelice 
to zapewne wcześniejszy folwark Pogorzel, odnotowany wśród dóbr Junoszów 
w ziemi gostynińskiej w 1440 r. Nie można go zlokalizować. Albo leżał we włości 
czerniewskiej w parafi i Kiernozia, albo też koło Sierakowa (pod Gostyninem?), po 
którym został wpisany w tymże akcie podziału.

Przyjrzyjmy się danym o tych osobach. Jan pisze się z Kiernozi, która stała 
się ośrodkiem jego dóbr. Ożenił się z Małgorzatą z Baruchowa na Kujawach, córką 
chorążego brzeskiego Wincentego z Baruchowa (Głębokiego) z rodu Doliwów, co 
odnotowano w 1466 r.; otrzymała ona 100 grzywien posagu959. Ich synem był 
Adam, student uniwersytetu krakowskiego w 1483 r.960 Jan został następnie podko-
morzym gostynińskim, na tym urzędzie jest znany od 1491 r.961 do 21 VII 1495 r.962, 
mógł go objąć nieco wcześniej. Odszedł z tego urzędu przed 3 III 1497 r., kiedy jest 
już znany kolejny podkomorzy Jan Jukowski963. Janem zajmiemy się jeszcze dalej.

Adam był później dworzaninem Jana Lubrańskiego biskupa poznańskiego; 
w 1509 r. z racji towarzyszenia mu w poselstwie do Niemiec został zwolniony ze 
stawiennictwa na wyprawę wojenną964. Następnie został kasztelanem gostyniń-
skim. Był nim już w 1519 r., kiedy jako opiekun prawny dzieci po Andrzeju Życ-
kim podczaszym gostynińskim zobowiązał się do zaopatrywania Agnieszki Życkiej, 
zakonnicy w klasztorze norbertanek płockich965. Kasztelan Adam zmarł krótko 
przed 2 III 1541 r., kiedy została wystawiona nominacja kolejnego kasztelana go-
stynińskiego966. Powinien być współfundatorem murowanego kościoła parafi al-
nego w Kiernozi. W momencie śmierci mógł liczyć ok. 72 lata, co jest obserwacją 
użyteczną dla dalszych badań.

Piotr z Chrośla wystąpił w Kozłowie w ziemi sochaczewskiej 4 VII 1468 r. 
w otoczeniu Andrzeja z Bnina biskupa poznańskiego, jeszcze nie pełnił 

957 MK 21, k. 187.
958 AAPoznań, AE II, k. 86–86v.
959 O tym Boniecki, Herbarz, X, s. 47; S. Szybkowski, dz. cyt., s. 330.
960 Album studiosorum, I, s. 259; MUK 83h/330, II, s. 212.
961 MK 13, k. 171v.
962 ŁęczG 8, k. 837v.
963 Pacuski, Spis.
964 MRPS IV, nr 9023.
965 Nowowiejski, Płock, s. 589.
966 MRPS IV, nr 20509.
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urzędu967. Potem był nazywany Kiernoski, został stolnikiem gostynińskim; jest 
znany z tym tytułem 26 IX 1476 r.968 Należy przyjąć, że zmarł już przed 1490 r., 
kiedy działa następny stolnik Świętosław Żukowski969. Żoną Piotra została Bar-
bara z Jasieńca z rodu Gozdawów, siostra Pawła Jasieńskiego kasztelana sando-
mierskiego i starosty chełmskiego. Powiązania rodzinne Piotra z wpływowym Paw-
łem Jasieńskim, współpracownikiem króla Kazimierza Jagiellończyka mogły 
przyczynić się do nominacji królewskiej na urząd stolnika. Barbara już jako wdowa 
należała do grona spadkobierców syna tegoż, Pawła Jasieńskiego starosty chełm-
skiego; żyła jeszcze w latach 1505 i 1506970. Prawdopodobnie nie zostawili oni 
potomków.

Zastanawia informacja o Janie Kiernoskim, wzmiankowanym pośmiertnie 
kasztelanie gostynińskim, ojcu Pawła Kiernoskiego, zapisana 20 I 1523 r. w gro-
dzie gostynińskim. Dotyczy Pawła poborcy podatków w ziemi gostynińskiej, który 
otrzymał nominację na cześnika gostynińskiego w 1526 r.971 Paweł odziedziczył 
bowiem miasteczko Kiernozię oraz wsie Brodne, Niedzieliski, Chroślę wraz z te-
nutą na wsi królewskiej Brzezie. Właśnie na nich oprawił posag i wiano (zapis 
600 kóp) swej żony Anny, córki kasztelana ciechanowskiego Pomścibora Dzierz-
gowskiego z Pawłowa, co zostało poświadczone 20 I 1523 r. w Gostyninie972. 
Tenże Paweł był w 1509 r. jednym z dworzan biskupa Jana Lubrańskiego obok 
Adama Kiernoskiego, z którym prawdopodobnie blisko współdziałał. Paweł został 
następnie niedługo po śmierci Adama kasztelanem gostynińskim 20 XII 1542 r., 
zmarł krótko przed 24 X 1546 r.973

Jego ojciec Jan powinien być kasztelanem gostynińskim, ale w jakim okresie? 
Istnieje paroletnia luka w znanej mi obsadzie tej kasztelanii przed 12 V 1502 r., 
kiedy działa już na tym urzędzie Prędota z Trzciany974. W tej sytuacji nasuwa się 
identyfi kacja tegoż Jana kasztelana z Janem Kiernoskim, podkomorzym gostyniń-
skim w latach 1491–1495, który odszedł z urzędu przed 3 III 1497 r. Mógł prze-
jąć przejściowo inny urząd i zostać kasztelanem po Stanisławie Potockim, który 
był kasztelanem w 1497 r., a zmarł już przed 25 XI 1499 r.975 Mógł też pełnić 
urząd kasztelana gostynińskiego krótko, po 1 VI 1496 i przed 9 V 1497 r., czyli 
przed Stanisławem Potockim. Jan zmarł zatem bezsprzecznie przed nominacją Prę-
doty na ten urząd. W tym stanie rzeczy Paweł Kiernoski był młodszym bratem 

967 AAPoznań, AE II, k. 228v.
968 Tamże, k. 466.
969 Pacuski, Spis.
970 MRPS III, nr 2505, 2681.
971 MRPS IV, nr 14833 (13 VIII 1526 r.).
972 Tamże, nr 13450.
973 Tamże, nr 7036, 22526.
974 Acta Alexandri, nr 73.
975 Pacuski, Spis.
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Adama Kiernoskiego kasztelana gostynińskiego. Istotnie w 1535 r. obaj występu-
ją jako współpatroni kościoła w Kiernozi, a trzecim współpatronem był już Feliks 
Sieprski, wówczas kasztelan rypiński976.

Kolejny syn Adama z Życka, Andrzej z Czyrniewic pisze się dowodnie z Czer-
niewa w 1477 r.977, idzie tedy o tę samą rezydencję Junoszów. Jego synem był 
Wojciech, znany w 1479 r.978 Można go identyfi kować z Wojciechem z Czernie-
wa z ziemi gostynińskiej, który w 1514 r. otrzymał od Mikołaja Baruchowskiego 
z Mosiębrzy i Baruchowa oraz od Augustyna Baruchowskiego z Pniewa 80 grzy-
wien (z kwoty 100 grzywien) posagu ich siostry Małgorzaty, swej żony979. Mogło 
to być jego drugie małżeństwo. Wojciech zmarł już przed 26 V 1523 r., pozosta-
wiając wdowę Małgorzatę980. Od tegoż Wojciecha powinni wywodzić się Czer-
niewscy herbu Junosza, znani w ziemi gostynińskiej w XVI w. Stanisław Czer-
niewski został w 1541 r. stolnikiem gostynińskim, a w 1545 r. był tu cześni-
kiem981. Stanisław ożenił się z Dorotą, córką Pawła Dunin-Wolskiego, wielolet-
niego starosty gostynińskiego, kanclerza koronnego, od 1544 r. biskupa 
poznańskiego. Był to wpływowy polityk, który w końcu życia jako wdowiec obrał 
stan duchowny, przyjął święcenia i sprawował krótko rządy w diecezji poznańskiej. 
16 III 1545 r. Stanisław był jego zięciem i pełnomocnikiem, zatem małżeństwo 
zostało zawarte wcześniej i miało wpływ na awans Stanisława w elicie władzy 
w ziemi gostynińskiej982.

Ostatni syn Adama z Życka, Paweł z Pogorzelic nie jest później znany, brak 
też danych o jego potomstwie. Z Kiernozi pisał się też Jan Kiernoski, pisarz kan-
celarii królewskiej w 1485 r., potem kanonik gnieźnieński i uniejowski, który 
zmarł w 1504 r.983 Pod koniec życia został on scholastykiem płockim, z tym urzę-
dem jest znany od 3 V 1495 r.984 Wreszcie w 1504 r. wystąpił Daniel Kiernoski, 
który ożenił się z Katarzyną z Kleczewa, wdową po Janie Giżyckim, znanym moż-
nym ziemi gostynińskiej schyłku XV w.985 Daniel w 1520 r. uzyskał konsens kró-
lewski na wykup wójtostwa w Brzeziu z rąk Mikołaja Bykowskiego986, a w 1531 r. 

976 Nowacki, Dzieje, II, s. 508, przyp. 45.
977 AAPoznań, AE II, k. 479v.
978 Boniecki, Herbarz, III, s. 371. 
979 ŁęczG 11, k. 804–804v.
980 ŁęczG 14, k. 38.
981 MRPS IV, nr 20510, 21913.
982 Tamże, nr 21919; Paprocki, Herby, s. 569.
983 I. Sułkowska-Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 

1967, s. 131, nr 71; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, 
t. II, Gniezno 1882, s. 254 (h. Sulima!).

984 Cod. Epist. III, nr 412, s. 425.
985 MRPS III, nr 1687.
986 MRPS IV, nr 3520.
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otrzymał od króla Zygmunta dożywocie na tym wójtostwie987. Ich powiązania ro-
dzinne nie są jasne, musieli być krewnymi poprzednio wymienionych.

Junosze z Czerniewa i Kiernozi utrzymali się długo w elicie władzy ziemi go-
stynińskiej. Ich pozycja utrwalana była przez powiązania polityczne i kolejne ma-
riaże. Ważna była stabilność majątkowa. Ten stopniowo zagospodarowywany, bar-
dzo obszerny majątek z jego centrum – miasteczkiem prywatnym należał do 
najważniejszych posiadłości możnowładczych ziemi gostynińskiej, liczył się także 
w skali całego Mazowsza.

W drugiej połowie XVI w. dobra te znalazły się już w rękach Wojciecha 
i Pawła Czerniewskich, Jana Piwo i Śleszyńskich, ulegając podziałom988.

Junosze ze Stępowa

W drugiej połowie XVI w. w Stępowie były dwa działy w posiadaniu Stę-
powskich, liczyły po ok. 12 włók kmiecych, były tu też dwa niemałe zapewne 
folwarki. Ponadto Wola Stępowska miała wówczas 14–16 włók osiadłych989. Były 
to duże wsie w posiadaniu Stępowskich herbu Junosza990. Obie osady musiały 
tworzyć początkowo jedną włość, w której druga osada o nazwie Wola została lo-
kowana już przed 1435 r. na obszarze leśnym należącym do Stępowa. Wiemy też, 
że w 1511 r. dziesięciny od kmieci ze Stępowa i Woli Stępowskiej, należące do 
plebana w Złakowie, miały wartość aż 24 kóp groszy, co wskazuje pośrednio na 
wielkość uzyskiwanych stąd dochodów właściciela, pana Stępowskiego (Falisława), 
który miał jeszcze dochodowy folwark991. W XIX w. obszar dóbr liczył blisko 
90 włók992. W późnym średniowieczu można mówić o włości możnowładczej, 
niezbyt dobrze jednak oświetlonej zapisami źródłowymi.

Stępowo pojawia się w źródłach w 1427 r., było wówczas własnością Miko-
łaja, niepełniącego urzędu. Tytułowano go ze Stępowa, zatem tu była jego rezy-
dencja, ośrodek dóbr. Jego żona Katarzyna była jedną z córek podkomorzego za-
kroczymskiego Ścibora z Sąchocina, wpływowego marszałka dworu księcia 
Janusza I. 24 VIII 1427 r. w Sąchocinie w rezydencji marszałka Katarzyna jako 
żona Mikołaja ze Stępowa skwitowała wówczas ojca z rozliczeń z tytułu swoich 
praw majątkowych do ojcowizny i macierzyzny993. Małżeństwo mogło być zawar-
te kilka lat wcześniej. 

987 Tamże, nr 16092.
988 ŹD XVI, s. 200.
989 Tamże, s. 199 oraz dane z kartoteki atlasowej XVI w.
990 Paprocki, Herby, s. 325.
991 Ulanowski, Visitationes bonorum, s. 32.
992 SGKP XI, s. 336.
993 PP V, nr 517 (24 VIII 1427 r. w Sąchocinie).
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Danych o wielkości tego rozliczenia nie odnotowano. Mikołaj bez wątpliwo-
ści oprawił otrzymany posag i wiano na połowie swoich dóbr; wielkości tej opra-
wy jednak nie znamy. Powinna być podobna do znanego nam posagu i wiana jej 
siostry Małgorzaty, innej córki marszałka Ścibora. Jej mąż Arnold z Gołymina za-
pisał Małgorzacie w 1434 r. oprawę na połowie swoich dóbr w wysokości 420 kóp 
groszy pospolitych, tj. ok. 280 kóp groszy praskich994. 

Poprzez to małżeństwo Mikołaj miał szanse utrzymać się w kręgu możno-
władztwa i bliskiego mu zamożnego rycerstwa mazowieckiego, w którym praw-
dopodobnie pozostawał już jego ojciec, nam nieznany. Można sądzić, że Mikołaj 
urodził się na przełomie XIV i XV w. albo nieco wcześniej. Pozyskując nowe środ-
ki fi nansowe w wyniku małżeństwa z Katarzyną zapewne inwestował je w rozbu-
dowę swoich dóbr.

Mikołaj mógł zbliżyć się do otoczenia Siemowita V rawskiego, który objął 
rządy w ziemi gostynińskiej na podstawie podziału z braćmi przeprowadzonego 
31 VIII 1434 r. Może został jego dworzaninem albo wszedł w inny sposób w służ-
bę książęcą. Mikołaj otrzymał bowiem od Siemowita V liczący się przywilej ksią-
żęcy wystawiony w Gostyninie, 24 VIII 1435 r. na swoje dobra Stępowo i Stę-
powską Wolę w ziemi gostynińskiej. Książę znacznie zmniejszył mu stawkę 
czynszu książęcego z 18 groszy monety obiegowej (równowartość 12 groszy pra-
skich) do 8 groszy tej monety z włóki osiadłej rocznie995. 

Trzeba sądzić, że Mikołaj nie miał już innych dóbr w księstwie wystawcy 
dokumentu, nie zostały bowiem odnotowane. Wysoki czynsz książęcy płacony 
dotychczas, pozbawiony uprzywilejowania, skłania do zastanowienia. Przemawia 
to na rzecz oceny, że ojciec Mikołaja nie pełnił urzędu we władztwie zmarłego 
Siemowita IV i nie uczestniczył w służbie książęcej wynagradzanej poprzez uprzy-
wilejowanie podatkowe. 

Mikołaj jest znany do 1442 r., kiedy został odnotowany jako pan Mikołaj 
dziedzic ze Stępowa996. W 1436 r. sprzedał Lelice w ziemi płockiej za znaczną 
kwotę 400 kóp groszy praskich Zawiszy z Konradźca, ówczesnemu staroście płoc-
kiemu997. Lelice były wsią nieźle zagospodarowaną, w XVI w. było tu 11 włók 
kmiecych i zapewne niemały folwark998. Według danych XIX w. Lelice miały ok. 
70 włók obszaru999. Można sądzić, że były włością mniejszą i prawdopodobnie 
mniej cenną od włości stępowskiej. Lelice mogły być jednak osadą starszą i po-
czątkowo lepiej zagospodarowaną od Stępowa. Są znane już w 1305 r., weszły 

994 PP VI, nr 450, 451. Arnold zmarł już przed 1440 r.; MK 3, 240v.
995 BKórnicka, rkps 194, k. 46: „Copia privilegii Nicolai Stampowski”.
996 AAPoznań, AE I, k. 47.
997 MK 335, k. 76; o tym SHGWP, s. 164.
998 Rejestr 1531 r.; SHGWP, s. 164; ŹD XVI, s. 19.
999 SGKP V, s. 132.
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wówczas w skład parafi i Gozdowo1000. Mogły być wcześniejszą rezydencją rycer-
ską od Stępowa. 

Nie wiadomo, czy tenże Mikołaj miał jeszcze jakieś inne dobra, ale już po-
wyższe dane wskazują, że był jedynym posiadaczem włości stępowskiej i należał 
do ówczesnego możnowładztwa mazowieckiego. Powinien dziedziczyć dobra jed-
nego z możnych z rodu Junoszów działającego na Mazowszu płockim i w ziemi 
gostynińskiej pod koniec XIV w. i na początku XV w. W szczególności można 
myśleć o potomstwie Chwalęty łowczego płockiego, jednego z synów Dadźboga 
z rodu Junoszów wojewody płockiego. Chwalęta wystąpił 26 II 1398 r. w Łęczy-
cy w sprawie wsi Dobra w ziemi łęczyckiej wraz z pozostałymi braćmi: Gotardem 
z Życka sędzią płockim, Mikołajem z Dolecka i dziećmi brata Stanisława zwane-
go Złe Mięso1001. Chwalęta jako łowczy płocki bez wątpliwości posiadał dobra 
w ziemi płockiej albo gostynińskiej, podobnie jak Gotard z Życka sędzia płocki, 
zatem Lelice i włość Stępowo spełniają to kryterium. 

Synem Chwalęty powinien być jednak Ziemak z Wyszyn, który sprzedał dział 
Dobrej za 112 grzywien w 1411 r.1002 Chwalętę można w tej sytuacji identyfi ko-
wać z Falętą z Wyszyn, poświadczonym bez urzędu w 1376 r. w otoczeniu mło-
dego Janusza I1003, przyjmując, że przeszedł następnie do otoczenia Siemowita IV 
i z jego nominacji został łowczym płockim. Nasuwa się jednak trudność, że Zie-
mak (Starszy) z Wyszyn został łowczym płockim (znany 1424–1432) i zmarł przed 
1437 r. pozostawiając syna Ziemaka (Młodszego) z Wyszyn, kolejnego łowczego 
płockiego oraz córki1004. Nie widać ich powiązań z Mikołajem ze Stępowa, który 
mógłby być wnukiem Chwalęty, ale z innego syna niż Ziemak z Wyszyn. W tej 
sytuacji Mikołaj powinien pochodzić z innej linii Junoszów. 

Nie wiadomo, w co Mikołaj zainwestował pieniądze otrzymane ze sprzedaży 
Lelic; można było za nie kupić inną własność ziemską, na Mazowszu albo w są-
siedztwie. Prawdopodobnie jednak przestał posiadać dobra w ówczesnym księstwie 
płockim, a zatem być poddanym Włodzisława I, pozostając poddanym Siemowi-
ta V rawskiego. Nie widać go jednak później wśród urzędników ziemi gostyniń-
skiej, pozostał być może poza elitą władzy tej ziemi. Nie wiadomo też, kiedy zmarł 
i i jakie potomstwo pozostawił.

W 1472 r. jest poświadczona pani (generosa domina) Małgorzata, wdowa ze 
Stępowa; ma ona sprawę o dziesięcinę ze swego folwarku w Stępowie z plebanem 
w Złakowie. Nie jest ona identyczna z Katarzyną, żoną Mikołaja w 1427 r., zatem 
albo jest to druga żona i wdowa po Mikołaju, albo też jego synowa, żona niezna-

1000 NKMaz II, nr 119; SHGWP, s. 164.
1001 ŁęczZ 4, k. 182. O tym Supruniuk, Otoczenie, s. 155.
1002 O tym Nowak, Własność ziemska, s. 409.
1003 NKMaz III, nr 171 (26 VII 1376 r.)
1004 Pacuski, Spis; SHGWP, s. 337.
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nego z imienia syna, która wcześnie została wdową. Oba rozwiązania są możliwe. 
Jest jednak prawdopodobne, że idzie tu o matkę kolejnego posiadacza, który nie 
miał jeszcze lat sprawnych i dlatego nie wystąpił wraz z Małgorzatą w tym  procesie.

Następnym znanym posiadaczem Stępowa był Falisław Stępowski, odnoto-
wany w 1492 r. w procesie dziesięcinnym plebanów w Złakowie i w Luszynie1005. 
Falisław Stępowski żył jeszcze w 1517 r., posiadał wówczas wieś Gumino zwane 
Kaczkowizna w parafi i Żychlin w ziemi łęczyckiej, niedaleko Stępowa1006. Albo 
był to syn Mikołaja, albo raczej jego wnuk, dziedziczący po Mikołaju te dobra. 
Kaczkowizna w XIX w. miała ponad 15 włók, było to zatem cenne uzupełnienie 
dóbr stępowskich1007. Mogło być nabyte już w XV w. W pierwszej połowie XV w. 
była to jeszcze własność Stanisława Kaczki z Gumina, zapewne z rodu  Roliczów1008.

Synem tegoż Falisława był dowodnie Stanisław, syn Falisława ze Stępowa, 
wpisany w 1502 r. do rejestru studentów uniwersytetu krakowskiego1009. Jest to 
późniejszy Stanisław Stępowski, prezentowany przez króla w 1520 r. na kanonię 
w kapitule katedralnej we Lwowie, potem kanonik włocławski, który zmarł 
w 1561 r. (ok. 1558 r.), co odnotował Bartosz Paprocki1010. Prawdopodobnie 
tenże Stanisław Stępowski był w 1553 r. dworzaninem arcybiskupa Mikołaja 
Dzierzgowskiego1011. Można sądzić, że Falisław ożenił się ok. 20 lat przed imma-
trykulacją syna na uniwersytecie, tj. ok. 1482 r., a urodził się ok. 1460–1462 r. 
i dlatego nie wystąpił jeszcze w procesie kanonicznym w 1472 r.

Innymi synami albo krewnymi Falisława byli Wojciech, Jan i Marcin Stę-
powscy, znani w 1537 r. ze spławu zboża z własnych folwarków do Gdańska1012. 
Wojciech Stępowski w 1523 i 1531 r. był posiadaczem Kaczkowizny w ziemi łę-
czyckiej, powinien być zatem synem Falisława, dziedziczącym po ojcu1013. Przy-
puszczalnie w tym czasie ożenił się z Anną, siostrą Pawła i Bartłomieja Głogow-
skich, tj. córką Jana Głogowskiego, sędziego ziemi gostynińskiej1014. Tenże 
Wojciech został później, po 19 V 1557 r. wojskim gostynińskim1015; w 1564 r. 
płacił z Woli Stępowskiej, odcisnął pieczęć z herbem Junosza1016. Zmarł już przed 

1005 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
1006 OrłowskaZ 5, k. 175.
1007 SGKP III, s. 655.
1008 Nowak, Własność ziemska, s. 351.
1009 MUK 1502e/213.
1010 Paprocki, Herby, s. 325.
1011 Knapiński, Notaty, s. 387.
1012 Reg. thelonei, s. 1, 3, 4, 8.
1013 OrłowskaZ 5, k. 524v.; 6, k. 618v.
1014 O tym W.H. Gawarecki, Wiadomość historyczna o kościele parafi alnym w Głogowcu..., 

s. 387, 388.
1015 MRPS V, nr 7992.
1016 ASK I, nr 22, k. 353.
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12 XI 1564 r.1017 Synem Wojciecha i Anny był Paweł Stępowski (Stempowski), 
student uniwersytetu krakowskiego w 1544 r.1018, potem sekretarz królewski, ka-
nonik włocławski, płocki i sandomierski, pleban w Czersku na Mazowszu1019. Był 
on dyplomatą polskim w Neapolu, zmarł w 1568 r.1020 Zmarł przedwcześnie, ale 
należał do najciekawszych postaci spośród szlachty ziemi gostynińskiej czasów 
króla Zygmunta Augusta. 

O Marcinie Stępowskim wiemy, że w 1524 r. był już mężem Elżbiety z Bia-
łej Wilkowskiej1021. W 1527 r. pokwitował 50 fl orenów posagu, otrzymane od jej 
matki Elżbiety1022. W 1528 r. wystąpił jako Marcin Stępowski z Zaborowa w pro-
cesie z Wojciechem Stępowskim z Kaczkowizny, pewno swoim bratem1023. Jego 
syn Jan Stępowski jest znany w 1572 r. dowodnie jako syn Marcina i dziedzic 
w Stępowie1024. Tenże Jan Stępowski uzyskał 16 XI 1576 r. nominację na kaszte-
lana gostynińskiego1025. Stępowscy utrzymali się przeto w elicie władzy w ziemi 
gostynińskiej w dobie nowożytnej.

W XVI w. Stępowo wraz z Wolą Stępowską leżało w parafi i Złaków, a zatem 
w granicach archidiecezji gnieźnieńskiej, inaczej niż sąsiednie dobra szlacheckie 
w ziemi gostynińskiej1026. Parafi a Złaków z kościołem pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych powstała zapewne w pierwszej połowie XIV w., a Stępowo wcho-
dziło prawdopodobnie w jej skład od początku. Do części dziesięciny z tej osady 
miał jednak prawo nie tylko pleban w Złakowie, ale też biskup poznański1027. 
Widać zatem, że nastąpiło tu lokalne przesunięcie granicy diecezji, która przed 
fundacją kościoła w Złakowie pokrywała się z zasięgiem dóbr arcybiskupich, czyli 
kasztelanii łowickiej arcybiskupa gnieźnieńskiego. 

Stępowo, położone w pobliżu ujścia Przysowy do Słudwi, przy granicy 
 Mazowsza z kasztelanią (ziemią) łęczycką, w sąsiedztwie arcybiskupiej kasztelanii 
łowickiej, było tedy osadą starą, analogiczną do innych włości na tym obszarze: 
Luszyna, Pacyny, Suserza. Włość ta może pochodzić już z okresu XII–XIII w.

1017 MRPS V, nr 3060.
1018 Album studiosorum, II, s. 317.
1019 Nowacki, Dzieje, II, s. 525, przyp. 94.
1020 O nim J. Smołucha, w: PSB XLIII, s. 405–407.
1021 ŁęczG 14, k. 272.
1022 OrłowskaZ 6, k. 113v.
1023 Tamże, k. 329.
1024 ŁęczG 16B, k. 388v.
1025 MK 114, k. 283v–284.
1026 AHP, Mazowsze, mapa (zrekonstruowane granice kościelne).
1027 LB Łaskiego II, s. 260.
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Junosze z Życka

W XVI w. Życk (dziś Życk Polski) był wsią parafi alną w posiadaniu Życkich 
herbu Junosza. W 1579 r. były tu 4 działy szlachty cząstkowej, liczyły łącznie 
6 włók kmiecych i zapewne 4 folwarki1028. W XIX stuleciu Życk miał 30 włók 
obszaru1029. Obok leżały Rękawki, Świniary i Strugały, w XVI w. także w posia-
daniu Życkich1030. W 1530 r. Świniary miały aż 23 włóki kmiece, Rękawki – 
7 włók1031. Według danych cząstkowych XVI w. oraz pełniejszych danych XIX w. 
całą tę włość można szacować na ok. 100 włók obszaru1032.

Parafi a jest znana od 1442 r., kiedy wystąpił pleban Wysław. Józef Nowacki 
datuje orientacyjnie początki parafi i na koniec XIII w.1033 Tymczasem w 1341 r. 
Życk wraz z sąsiednimi osadami (w tym Rękawki) jest wymieniony jeszcze w pa-
rafi i Troszyn, starej parafi i książęcego patronatu1034. Fundacja kościoła i erekcja 
tej niewielkiej parafi i nastąpiła przeto albo w drugiej połowie XIV w., albo dopie-
ro w pierwszej połowie XV w.; mógł to być proces dłuższy. W XVI stuleciu obej-
mowała ona jedynie 3 osady: Życk, Strugały i Świniary1035. Do kościoła należała 
tu włóka roli, łąki, dziesięciny folwarczne i kmiece1036. 

Życk leży w pasie starego osadnictwa doliny Wisły, podobnie jak sąsiednie 
osady, w tym Troszyn, wiejska rezydencja książęca pod Płockiem, znana od XII–
–XIII w.1037 oraz sąsiednie Świniary (Mnichowice) w posiadaniu klasztoru św. Woj-
ciecha benedyktynów płockich zapewne od początku XII w. Życk był co najmniej 
od XIV stulecia rezydencją możnowładczą Junoszów pod stołecznym Płockiem. 
Miał znaczne obszary łąk, przydatne dla hodowli, zwłaszcza dla stadniny możno-
władczej.

W XV w. był tu też przewóz przez Wisłę, jeden z kilku przewozów wiślanych 
ziemi gostynińskiej. Łączył on Życk z Kępą, czołowym ośrodkiem Boleściców na 
prawym brzegu Wisły w ziemi płockiej. Przewóz dawał posiadaczom Życka 
 możliwość dogodnego kontaktu z Płockiem oraz z położonym nieco bliżej Wy-
szogrodem1038.

1028 ŹD XVI, s. 200.
1029 SGKP XIV, s. 703 (Zyck Polski i Niemiecki).
1030 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 200, 201.
1031 Kartoteka atlasowa XVI w. w Pracowni Atlasu.
1032 Kartoteka atlasowa XVI w.; SGKP IX, s. 637 (Rękawki – 224 mórg włościańskich); 

XI, s. 704 (Świniary i Sady).
1033 Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
1034 NKMaz II, nr 245.
1035 AHP, Mazowsze, mapa.
1036 Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
1037 ZDLmP I, nr 3, przyp. 9; SHGWP, s. 310, 311.
1038 Umowa dot. przewozu z 1452 r.: SHGWP, s. 121; AHP, Mazowsze, mapa.
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Z Życka pisał się Gotard, długoletni sędzia płocki1039. Był on jednym z synów 
Dadźboga, podkomorzego płockiego (1343–1345), wojewody płockiego (1349–
–1363), jednocześnie starosty płockiego z ramienia króla (1356–1363), zamordo-
wanego w niejasnych okolicznościach w końcu 1363 r.1040 Rezydencja Dadźboga 
nie jest znana, mógł nią być właśnie Życk, położony dogodnie niedaleko Płocka, 
ośrodek zagospodarowanej włości możnowładczej.

Gotard z nominacji króla Kazimierza Wielkiego objął urząd sędziego ziemi 
płockiej, na tym urzędzie jest znany od 10 IV 1369 r., kiedy wystąpił w Płocku 
jako świadek dokumentu królewskiego1041. Po śmierci króla utrzymał się na tym 
urzędzie, stał się współpracownikiem księcia Siemowita III Trojdenowica wraz 
z pozostałymi Junoszami. Być może pomógł mu fakt, że jako posiadacz Życka 
w ziemi gostynińskiej już przed zgonem króla był poddanym Siemowita III. 

W 1384 r. kupił dobra Czerniewo w ziemi gostynińskiej od Kurozwęckich 
za 200 kóp groszy praskich. Akt ten potwierdził Gotardowi Siemowit IV wysta-
wiając stosowny przywilej 21 października tr., na zjeździe z Kurozwęckimi, czo-
łowymi dygnitarzami Korony w Inowłodzu w ziemi łęczyckiej. Książę nadał mu 
prawo nieodpowiedne oraz zwolnienie od kar sądowych, z wyjątkiem książęcych. 
Jednocześnie nadał osadzie prawo targu w sobotę i jarmarki w określone święta, 
czyli w istocie zezwolił na lokację miasta prywatnego w owych dobrach1042. Był 
to przywilej cenny, który umożliwił dalszą rozbudowę owej włości możnowład-
czej. Gotard docenił zatem walory tej wielkiej, ale słabo zagospodarowanej włości, 
uzyskał zarazem pierwsze zezwolenie książęce na lokację miejską w dobrach pry-
watnych w ziemi gostynińskiej. Wykorzystał dogodną sytuację polityczną do po-
czynienia inwestycji długofalowej, która najpewniej nie przynosiła znaczniejszych 
dochodów bieżących, okazała się jednak wysoce opłacalna w dalekiej  perspektywie. 
Bez wątpliwości był inwestorem rozważnym i przewidującym, wysoce skutecznym 
w działaniu. Ustalona kwota transakcji wydaje się szczupła w porównaniu do in-
nych transakcji majątkowych tego czasu w ziemi gostynińskiej, ale trzeba się liczyć 
ze znacznymi różnicami stanu zagospodarowania dóbr objętych transakcją. 

Sędzia działał na urzędzie dowodnie do grudnia 1408 r.1043, jednak jego na-
stępca pojawia się dopiero w 1412 r. Prawdopodobnie w ostatnich latach życia 
Gotard ograniczył swą aktywność, nie zrzekł się jednak dochodowego urzędu 
i zapewne zmarł krótko przed nominacją następcy1044.

1039 Dowodnie jako posiadacz Życka jest określony w dokumencie z 21 X 1384 r., BKór-
nicka 194, k. 45. Zob. niżej. 

1040 Zob. NKMaz II, III wg indeksu.
1041 KWp VI, nr 224.
1042 BKórnicka, rkps 194, k. 45. Na podstawie tego dokumentu została lokowana jako 

miasteczko Kiernozia, prawdopodobnie krótko po 1440 r. Zob. wyżej.
1043 Semkowicz, Mazowieckie przywileje, nr 5.
1044 O Gotardzie zob. Supruniuk, Otoczenie, s. 165–167.
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Starszymi braćmi Gotarda byli Jakub, podkomorzy płocki, zamordowany 
wraz z ojcem w 1363 r., oraz Jacek, kanonik płocki przed 1360 r., potem scho-
lastyk płocki, działający do 2 V 1376 r., który wkrótce zmarł1045. Innymi braćmi 
byli Chwalęta (Falęta) łowczy płocki 1398 r., identyczny według moich ustaleń 
z Falętą z Wyszyn znanym w otoczeniu Janusza I w 1376 r.1046, Mikołaj z Dolec-
ka w ziemi rawskiej i Dobrej w ziemi łęczyckiej oraz Stanisław nazywany Złe 
 Mięso1047. Synem Jakuba podkomorzego płockiego był Jakusz nazywany Lisek, 
podkoni łęczycki (1394–1397), kasztelan brzeziński (1397–1411), posiadacz mia-
steczka Orłów w ziemi łęczyckiej1048.

Synem Gotarda powinien być Adam z Życka, który dziedziczył dowodnie 
jego dobra. Wystąpił on w otoczeniu Siemowita IV dnia 24 I 1397 r., na doku-
mencie wystawionym prawdopodobnie w ziemi bełskiej, jako świadek nadania 
dóbr w tej ziemi1049. Należy przyjąć, że towarzyszył księciu w podróży do tej od-
ległej ziemi i sprawowaniu tam rządów. Został przeto już wcześniej jego dworza-
ninem i wyróżnił się w tym gronie, trafi ając na listę świadków. Przyjmując, że 
Adam liczył wówczas ok. 20 lat, można wnosić, że urodził się ok. 1377 r., a jego 
ojciec miał wówczas ok. 40 lat i pełnił urząd sędziego od ok. 10 lat.

Adam nie pojawia się jednak później w otoczeniu Siemowita IV. Jest praw-
dopodobne, że odszedł z dworu w momencie założenia rodziny. Wskazuje na to 
fakt posiadania dorosłych synów z pierwszego małżeństwa, którzy już dawno przed 
1440 r. zakładali swoje rodziny. Jeszcze za życia ojca Adam mógł zająć się admi-
nistrowaniem obszernymi dobrami ojcowskimi w ziemiach gostynińskiej i płoc-
kiej, przedstawionymi dalej, lokowaniem tamże nowych osad, co wymagało znacz-
nego wkładu pracy. Powodzenie akcji lokacyjnej podwyższyło jednak dochody 
i stopień zamożności, co rzutowało na pozycję społeczną Adama wśród możno-
władztwa zachodniego Mazowsza. 

Dopiero po śmierci Siemowita IV (styczeń 1426 r.) Adam stał się kandyda-
tem do urzędu ziemskiego i prawdopodobnie jedną z ważniejszych postaci rady 
książęcej. Pojawił się w otoczeniu księżnej płockiej Aleksandry w Gostyninie 7 II 
1427 r. na zjeździe dygnitarzy Mazowsza z dostojnikami Korony, został odnoto-
wany jako pierwszy z możnych mazowieckich niepełniących jeszcze urzędu1050. 
W Sochaczewie 4 IX 1429 r. wystąpił jako świadek przywileju młodych książąt 
płockich dla Pawła z Leszna kasztelana warszawskiego, który zobowiązał się do 
rezydencji w ich księstwie; był tu jedynym świadkiem nie sprawującym jeszcze 

1045 ZDLmP I, nr 39, przyp. 3; Radzimiński, Prałaci, I, nr 22.
1046 NKMaz III, nr 171.
1047 Wskazała na to Supruniuk, Otoczenie, nr 34; Nowak, Własność ziemska, s. 408, 409.
1048 Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy..., wg indeksu.
1049 ZDMp IV, nr 1127. Pominęła go Supruniuk, Otoczenie, zgodnie ze swoimi założenia-

mi badawczymi (kryterium 2 poświadczeń na listach świadków).
1050 KWp V, nr 79.
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urzędu1051. Można sądzić, że nie był zainteresowany objęciem jednego z urzędów 
w hierarchii ziemskiej, zwalnianych wówczas (na przykład sędziego gostynińskie-
go) i aspirował do urzędu wysokiej rangi. 

Adam został kasztelanem gostynińskim po Andrzeju z Ciechomic i Kozłowa 
z rodu Wężyków, który przeszedł na kasztelana płockiego po zgonie Sasina z Trę-
bek. Prawo nominacji w ziemi gostynińskiej wykonywała zapewne po śmierci Sie-
mowita IV księżna Aleksandra współdziałając z młodymi synami, pozostającymi 
w niedziale braterskim. Nominacja umacniła pozycję Adama w elicie władzy Ma-
zowsza. Jest on znany na urzędzie kasztelana gostynińskiego w latach 1432–1450, 
zmarł ok. 1451 r.1052

Podział dóbr Junoszów z Życka został przeprowadzony w styczniu 1440 r. 
przez 8 rozjemców z elity Mazowsza. Wpisano go do metryki książęcej 27 I 1440 r. 
w Płocku, bez wątpliwości kończył dłuższy konfl ikt majątkowy. Adam kasztelan 
wraz z potomstwem z drugiego małżeństwa otrzymał dobra: Kiernozię, Niedzie-
liski, Chrośle, Brodne, Osiny, Czerniewo, Sokołowo, a także Sierakowo i folwark 
Pogorzel w ziemi gostynińskiej. Ziemak, Gotard i Junosza, synowie pierwszej żony, 
a także Piotr i Jadwiga, dzieci zmarłego Jakuba z Borowa, czwartego syna z pierw-
szego małżeństwa, otrzymali Życk, Świniary i Rękawki w ziemi gostynińskiej oraz 
duży klucz dóbr w ziemi płockiej: Rościszewo, Borowo, Grąbiec, Chrapunię (dziś 
Chrapoń), Gorzewo, Polik, Lipniki, Kownatki, Wrześnię, Stopino i Czachory. 
Adam zatrzymał jednak dożywotnio Życk wraz z przewozem wiślanym oraz po-
łową łąk w Świniarach1053. Podział ten pokazuje bardzo znaczny majątek możno-
władczy, skoncentrowany jedynie w dwu ziemiach Mazowsza. W poważnym stop-
niu powinny się składać na niego osady lokowane stosunkowo niedawno przez 
Adama, prawdopodobnie przy pomocy starszych synów, którzy osiedli w dobrach 
w ziemi płockiej. Był to jeden z największych majątków możnowładczych ówcze-
snego Mazowsza, jednak uległ on podziałowi. 

W kolejnym podziale owych synów, już nie poświadczonym źródłowo, Zie-
mak musiał otrzymać wieś parafi alną Rościszewo, skąd się pisał już od 1439 r.1054 
Pojawiał się w otoczeniu Włodzisława I bez urzędu, co pozwala sądzić, że był dłu-
goletnim dworzaninem. Jest znany w Płocku bez urzędu 7 VII 1453 r.1055 Mógł 
być już wówczas członkiem rady książęcej. Potem wszedł do hierarchii ziemi płoc-
kiej i to na wysoki szczebel. Został cześnikiem płockim, poświadczonym w latach 
1459–1462. Wkrótce zmarł, na co wskazuje mianowanie kolejnego cześnika1056.

1051 MK 66, k. 75–78v.
1052 Pacuski, Spis.
1053 MK 336, k. 88v–90v; SHGWP s. 259. 
1054 MK 336, k. 83v (27 XI 1439 r., świadek w Wykowie).
1055 ZDLmP I, nr 159.
1056 Pacuski, Spis. Nietrafnie S. Kuraś uznał go za łowczego płockiego 1439–1450, 
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Gotard, syn Adama i brat Ziemaka, wziął po ojcu Życk. Działał początkowo 
w ziemi bełskiej; posiadał tam Malice. 12 VI 1449 r. w Sochaczewie Gotard pi-
sząc się z Życka zamienił jednak dobra w ziemi bełskiej: Malice, Koturów i Ko-
nopne, wraz z dopłatą 100 kóp groszy na Kargoszyn w ziemi zawkrzeńskiej1057. 
Kargoszyn w XIX w. miał ok. 60 włók obszaru1058, zatem była to wieś duża, za-
pewne już dobrze zagospodarowana. Gotard został tu określony jako strenuus, był 
tedy rycerzem pasowanym; pas uzyskał prawdopodobnie w służbie książęcej. 
Osiadł na Mazowszu, tu po zgonie ojca przejął Życk jako rezydencję rodową. 
W 1452 r. Krzysztof z Kępy nadał mu wyjście z przewozu wiślanego w dobrach 
Kępa naprzeciwko Życka, umożliwiając dalsze funkcjonowanie tego przewozu1059. 
Gotard pojawiał się w otoczeniu Włodzisława I. 25 II 1454 r. wystąpił w Gosty-
ninie jako świadek, bez informacji o urzędzie1060. Nie uzyskał jednak urzędu ziem-
skiego; pozostawił kilka córek oraz syna Adama. Zmarł przed 7 X 1469 r., kiedy 
jego syn Adam spłacił siostrę Ewę, żonę Irzyka z Wrońsk z dóbr po ojcu i  matce1061. 

Tenże Adam miał żonę Małgorzatę, nie pełnił urzędu. 7 X 1469 r. w Zakro-
czymiu sprzedał Kargoszyn w ziemiach płockiej (faktycznie zawkrzeńskiej) i cie-
chanowskiej Janowi z Oględy za 500 kóp groszy w półgroszach1062, uzyskując 
 pieniądze właśnie na spłatę sióstr. Zmarł przed 1489 r., bowiem wówczas Małgo-
rzata Życka wraz z synami zawarła ugodę z benedyktynami płockimi w sprawie 
wydzierżawienia wsi klasztornej Mnichowice obok Świniar na 6 lat1063. 

Synem Adama i Małgorzaty powinien być Andrzej Życki, w 1489 r. dwo-
rzanin biskupa płockiego, który uczestniczył imiennie w tej transakcji. Otrzymał 
on 22 II 1504 r. nominację królewską na podczaszego gostynińskiego po zgonie 
Wincentego z Życka, zapewne swego brata1064. Innym synem powinien być Zyg-
munt syn Adama de Zywsko, student uniwersytetu krakowskiego w 1489 r., który 
wpisał się tam obok innego Mazowszanina1065. Synem Adama mógł być także du-
chowny (honorabilis) Erazm [Niemierza?] z Życka, znany w 1500 r., któremu był 
winien 30 fl orenów mieszczanin płocki Marcin Bujno1066.

 następnie cześnika płockiego do 1471 r.; ZDMp III, nr 599, przyp. 8. Te informacje powtarzają: 
ZDLmP I, nr 159, przyp. 8; SHGWP, s. 259. 

1057 MK 337, k. 74v–75; ZDMp III, nr 822. O nim zob. Janeczek, Osadnictwo, s. 368 
(Życcy h. Junosza).

1058 SGKP III, s. 839.
1059 MK 337, k. 99.
1060 Tamże, k. 93v.
1061 ADP, perg. 335 (7 X 1469 r., Zakroczym).
1062 MK 5, k. 126v; SHGWP, s. 113.
1063 ADP, Ep. 10, s. 658, 659.
1064 MRPS III, nr 1275.
1065 Album studiosorum, I, s. 290; MUK I 89e/019, II, s. 584.
1066 Księga ławnicza miasta Płocka 1489–1517, oprac. D. Poppe, Warszawa 1995, nr 128.
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Podczaszy Andrzej miał dobra Świniary obok Życka, sprzedał czynsz roczny 
z tej wsi w wysokości 4 grzywien z prawem odkupu na uposażenie ołtarza w ko-
legiacie łowickiej, może na początku XVI w.1067 Zmarł przed 1519 r., ustanawia-
jąc opiekunem swego potomstwa Adama Kiernoskiego kasztelana gostynińskiego. 
Kasztelan zobowiązał się w 1519 r. dostarczać zaopatrzenie dla Agnieszki Życkiej, 
zakonnicy w klasztorze norbertanek płockich1068. Dowodnie synem Andrzeja pod-
czaszego był Piotr Życki, który w 1522 r. uwolnił od zobowiązania w sprawie swej 
siostry Agnieszki owego Adama Kiernoskiego1069. Tenże Piotr Życki w 1537 r. 
spławiał zboże ze swoich dóbr1070. Agnieszka Życka została następnie przeoryszą 
norbertanek płockich, jest poświadczona w latach 1557–15721071. Do tej rodziny 
należała Małgorzata Życka, znana 20 II 1540 r. jako wdowa po Wojciechu Ko-
złowskim, ostatnim z linii Wężyków z Kozłowa Szlacheckiego1072. Życcy są znani 
i później. W 1563 r. Zygmunt Życki zapisał dług na Rękawkach Januszowi Mi-
szewskiemu z Miszewa Murowanego, z rodu Lubiczów1073.

Wydaje się, że posiadaczem Życka jako cennej rezydencji możnowładczej Ju-
noszów był już Dadźbog, najbliższy współpracownik Bolesława Wańkowica, jak 
pokazał to znaczący awans Dadźboga z podkomorzego płockiego bezpośrednio na 
wojewodę płockiego, najwyższy urząd w księstwie płockim, przed 1349 r. Dadź-
bog mógł być jednym z potomków Ziemaka kasztelana ciechanowskiego 1297 r., 
potem wojewody płockiego w latach 1301–1305, który należał do czołowych 
współpracowników Bolesława II płockiego1074. Z potomstwa Ziemaka i Dadźbo-
ga wywodzą się różne linie Junoszów mazowieckich. 

Jest możliwe, że Życk stał się rezydencją Junoszów już w czasach wojewody 
Ziemaka, tj. na przełomie XIII i XIV w., albo jeszcze wcześniej, w ciągu XIII w., 
kiedy dobra na Mazowszu południowym, osłoniętym nurtem Wisły zyskały na 
walorach bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia militarnego przez najazdy łu-
pieżcze osad mazowieckich na północ od równoleżnikowego biegu Wisły. 

1067 LB Łaskiego II, s. 252.
1068 Nowowiejski, Płock, s. 589.
1069 ADP, Ep. 1, k. 75v.
1070 Reg. thelonei, s. 1, 8.
1071 Nowowiejski, Płock, s. 594.
1072 MRPS IV, nr 20118.
1073 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, II, s. 304.
1074 NKMaz II, nr 110–118.
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Nieczuje z Jemielna (Imielna), Wilkowyi
i zaginionych Szerzewic

Nazwa osady brzmiała początkowo Jemielino, też Jemielno; od XIX w. jest 
nazywana Imielno. Wywodzi się prawdopodobnie od jemioły, pasożytującej na 
drzewach1075.

W XVI w. była to wieś z kościołem fi lialnym należącym do parafi i Grocho-
wo w ziemi łęczyckiej. W skład okręgu fi lialnego wchodziła Wilkowyja i  Rdułtowo 
(dziś Rdutów); tworzył on mazowiecki występ na lewym brzegu Ochni przy zbie-
gu granic Kujaw i ziemi łęczyckiej1076. W latach 1530–1564 w Jemielnie było od 
4 do 7 włók kmiecych, potem ta liczba malała na rzecz folwarku1077. W XIX w. 
było tu 33 włóki obszaru, w tym 21 włók ziemi ornej pszennej, należącej do fol-
warku oraz 7 włók włościan1078. Wraz z Wilkowyją dobra te miały co najmniej 
50 włók obszaru. W 1563 r. Daćbog Jemielski złożył zeznanie podatkowe w re-
jestrze rekognicji szlachty ziemi gostynińskiej odciskając swą pieczęć, prawdopo-
dobnie z herbem Nieczuja1079. 

Najstarsza informacja w źródłach pochodzi z 1388 r.; Nasięgniew z Jemieli-
na występował przeciw Jankowi Kałowskiemu, tj. z pobliskich Kał w parafi i Gro-
chowo w ziemi łęczyckiej1080. W latach 1390–1393 jest znany Jakusz z Jemielna, 
zwany Jemielnicki albo Jemielski; pozostawał w konfl ikcie z Frankiem z Grocho-
wa1081. W 1396 r. występuje ponownie Nasięgniew z Jemielina1082. W 1399 r. 
pojawia się Piotr z Jemielina, świadek Świętosława wikarego w Grochowie1083. 
Należał on także do świadków Piotra z Malinina oraz Jana z Niegłosowa1084. Było 
tu zatem kilka działów rycerstwa cząstkowego, posiadającego kmieci.

Jakusz z Wilkowyi oraz Mścigniew z Jemielska, tj. Jemielna reprezentują 
w Sieradzu 3 IV 1402 ród Cielechów, tj. Nieczujów1085. Upewnia to, że mamy 

1075 Wójcik, Nazwy, s. 60. Identyfi kacja danych z XIII w. z tą nazwą jest jednak nie do 
przyjęcia; pozostałe osady zanotowane w 1220 r. leżą bowiem według moich ustaleń we wschod-
niej części późniejszej ziemi czerskiej oraz w ziemi liwskiej; KK, nr 205, 206; kartoteka SHGM 
w Pracowni Atlasu IH PAN. Ten stan rzeczy potwierdzają także badania Elżbiety Kowalczyk.

1076 LB Łaskiego II, s. 476–477; AHP, Mazowsze, mapa.
1077 Kartoteka atlasowa XVI w. W rejestrze 1579 r. brak danych, może z powodu klęski 

żywiołowej; ŹD XVI, s. 195.
1078 SGKP III, s. 276.
1079 ASK I, nr 22, k. 195v.
1080 Łęcz. I, nr 848.
1081 Łęcz. II, nr 3559; I, nr 2724 oraz inne.
1082 Łęcz. I, nr 3850, 3885, 5261.
1083 Tamże, nr 4626.
1084 Łęcz. II, nr 6291, 6371.
1085 AKH VIII, s. 464.
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tu do czynienia ze starym gniazdem Nieczujów, na Mazowszu prawie nieznanych, 
natomiast osiadłych w Małopolsce i ziemiach Polski środkowej.

W latach 1421–1422 występuje Wolimir z Jemielna, który toczył spór ze Sta-
nisławem z Komorowa o rozsypanie, tj. zniszczenie granic. Stanisław pisał się z od-
ległego Komorowa w parafi i Izbica, ale miał dowodnie dobra na lewym brzegu 
Ochni po stronie kujawskiej, w Kołomyi, wsi kupionej przez jego ojca Wojciecha 
w 1401 r.1086 Konfl ikt ten miał być rozstrzygnięty przez komisję z udziałem przed-
stawicieli Korony oraz księcia Siemowita IV, bowiem granica dóbr była zarazem 
granicą Mazowsza i Kujaw1087. Tegoż Wolimira można identyfi kować z Wolimi-
rem z niezidentyfi kowanych dotychczas Szerzewic, który w 1421 r. zamieniał oj-
cowiznę w Wilkowyjach na dział Racibora w Liczkach w ziemi łęczyckiej oraz do-
płatę 260 grzywien, co wskazuje na wartość posiadanego majątku1088. Zamiana ta 
najpewniej nie została zrealizowana. Wolimir z Jemielna występuje jeszcze w 1430 r., 
był jednym ze świadków Jana z Gulewa w sąsiednim powiecie kowalskim1089. 

Stąd musiał wywodzić się Mikołaj, syn Mścisława z Jemielina, kleryk diece-
zji płockiej znany w latach 1431–1438. W 1431 r. uzyskał on prowizję papieską 
na plebanię w Goworowie w dobrach prepozytury płockiej w ziemi łomżyń-
skiej1090. Następnie ubiegał się o kanonię w kapitule płockiej1091. Wprawdzie Je-
mielino pozostawało w parafi i Grochów w archidiecezji gnieźnieńskiej, ale było 
to jednocześnie pogranicze diecezji płockiej i włocławskiej. Mikołaj mógł uważać 
się za kleryka diecezji płockiej, jeśli uczęszczał wcześniej do szkoły w Płocku albo 
w Gostyninie w diecezji płockiej, tu uzyskał święcenia i ubiegał się o benefi cja 
kościelne na jej obszarze. Mścisława można identyfi kować z Mścigniewem zna-
nym w 1402 r., przyjmując, że mógł używać skróconej albo zdrobniałej formy 
imienia, tj. Mścich albo Mściszek, co utrudniło pisarzowi w 1402 r. rozwiązanie 
jego pełnego imienia. 

Maciej z Jemielna w 1447 r. miał otrzymać 60 grzywien w półgroszach po-
sagu żony Małgorzaty od jej ojca Mikołaja Sarnowskiego h. Łazęka ze Skotnik 
w ziemi łęczyckiej. Charakteryzuje to pośrednio stan posiadania Macieja1092.

W 1455 r. wystąpił Andrzej z Jemielina. Był on jednym ze świadków kasz-
telana gostynińskiego Jana z Kutna przeciwko podłowczemu łęczyckiemu Janowi 
z Łąkoszyna, Roliczowi; obok niego pojawił się Stanisław z Pacyny, współrodo-

1086 Informacja prof. J. Bieniaka wg BrzeskaZ 2, k. 48v (w tekście z mylnym określeniem: 
„in districtu Radzeyoviensi”). 

1087 Księgi sądowe brzesko-kujawskie 1418–1424, oprac. i wyd. J.K. Kochanowski, Warsza-
wa 1905 (Teki Pawińskiego, VII), nr 2191, 2493.

1088 Zob. niżej o posiadaczach Wilkowyi. O tym Nowak, Własność ziemska, s. 57.
1089 KowalskaZ 1, k. 146, 146v.
1090 Bull. Pol. V, nr 22.
1091 Tamże, nr 414, 763.
1092 ŁęczZ 12, k. 5; Nowak, Własność ziemska, s. 222, przyp. 555.
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wiec Jana z Kutna z rodu Ogończyków1093. Andrzej utrzymywał przeto kontakty 
z możnym Ogończykiem z Kutna.

Zapewne stąd wywodzili się studenci uniwersytetu krakowskiego: Jan syn 
Jana w 1454 r. oraz Mścisław, syn Pawła w 1488 r., piszący się z Jemielna (Jemie-
lina)1094. Jan, student 1454 r. może być identyczny z duchownym Janem, w 1481 r. 
prebendarzem w kościele św. Jana w Kruszwicy, co odnotował Boniecki1095. 

W 1474 r. ówczesny starosta brzeski Mikołaj z Brudzewa, wojewoda sieradz-
ki ustanowił zakład 200 grzywien między posiadaczami Kołomyi na Kujawach, 
Mikołajem i Wincentym a posesorami działów z Wilkowyi oraz Jemielina. Zosta-
li odnotowani Wojciech, Paweł, Jan i Mikołaj z Wilkowyi oraz Maciej, Jan i Teo-
fi l z Jemielina1096. Ich działy musiały tedy przylegać do granicy ziemi, identycznej 
z granicą Mazowsza i Kujaw. Przynajmniej po części powinni być potomkami 
Wolimira, wcześniejszego uczestnika procesu o tę granicę. Macieja można iden-
tyfi kować z Maciejem znanym w 1447 r., mógł to być jeden z synów Wolimira. 

W 1482 r. jest znany Dadźbog z Jemielna, który był już mężem Barbary 
z Kłobi Małej na Kujawach. Brat Barbary, Jan z Kłobi Małej zobowiązał się do 
wypłacenia mu kwoty 100 grzywien w półgroszach1097. Bez wątpliwości była to 
kwota posagu, zatem Dadźboga można uznać za posiadacza albo przewidywanego 
sukcesora dużego działu w Jemielnie, może z przyległościami. Tenże Dadźbog nie 
otrzymał jednak przyrzeczonej kwoty; w 1487 r. kolejny brat Barbary Andrzej 
z Kłobi Małej zobowiązał się do spłaty 80 grzywien w półgroszach1098.

Tenże Andrzej nie wywiązał się z zobowiązania i ponownie uregulował tę 
sprawę dopiero w 1510 r. Zapisał wówczas swą wieś Modlibórz Janowi z Jemiel-
na, synowi już zmarłych Dadźboga i Barbary z tytułu długu 80 grzywien posagu, 
zobowiązując się do spłaty w 3 lata, pod karą 200 grzywien1099. Na początku 
1513 r. Jan Jemielski zeznał, że tenże Andrzej z Kłobi Małej, sędzia grodzki ko-
walski wywiązał się z tej spłaty1100. Jan trzymał też w zastawie wieś Olszowa Wola 
od Wincentego Lubieńskiego wojskiego kruszwickiego; ok. 1513 r. otrzymał od 
niego 100 grzywien w półgroszach i skwitował go1101. W 1535 r. pewno tenże 
Jan Jemielski, dziedzic z Jemielna procesował się o kmiecia, który uciekł z włóki 
osiadłej w Jemielnie do wsi Kosorz w ziemi łęczyckiej1102. 

1093 ŁęczZ 2, k. 248.
1094 Album studiosorum, I, s. 142, 287; MUK 54h/202, 88e/140.
1095 Boniecki, Herbarz, IX, s. 17, 18.
1096 KowalskaG 1a, k. 88.
1097 Tamże, k. 212v.
1098 Tamże, k. 260.
1099 Tamże, k. 490. 
1100 Tamże, k. 534.
1101 Tamże, k. 561. Wincenty z Lubienia był także kasztelanem kowalskim.
1102 ŁęczZ 18A, k. 317.
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Posiadaczem części Jemielna był także inny Dadźbog, bowiem w 1514 r. wy-
stąpiła wraz ze swoim synem Janem Zofi a, wdowa po Dadźbogu z Jemielna, która 
miała prawa majątkowe w Pirnie i Pomorzanach w ziemi łęczyckiej1103. Owa Zofi a 
Jemielska w 1521 r. powołała się na swe prawa majątkowe w Bierzwiennie w ziemi 
łęczyckiej z zapisu swej zmarłej matki Małgorzaty1104. Posiadaczem części Jemiel-
na powinien też być Wojciech Jemieliński, po którym pozostała wdowa Anna, 
znana w 1521 r.1105

Nie wiadomo, kiedy w Jemielnie powstał kościół fi lialny. Według opisu pa-
rafi i Grochowo ok. 1520 r. kościół ten był tytułu Wszystkich Świętych, obsługi-
wał go jeden z wikariuszy plebana w Grochowie1106. Dziesięcina kmieca z Jemiel-
na należała jednak do plebana w odległym Kaszewie1107. Parafi a w Grochowie była 
dość rozległa, miała ok. 1520 r. kilkanaście miejscowości i powinna być znacznie 
starsza, sprzed XIV w. Kościół w Jemielnie wydaje się nową fundacją z XV w., już 
po fundacji kościoła w Kaszewie oraz po nadaniu mu dziesięciny od kmieci z Je-
mielna przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, co można próbować datować na poło-
wę XV w. Do jego fundacji mogli przyczynić się wspomniani wcześniej duchow-
ni stąd się wywodzący i dysponujący dochodami z benefi cjów kościelnych, czyli 
Mikołaj pleban w Goworowie, ubiegający się o kanonię płocką w drugiej ćwierci 
XV w., a także Jan prebendarz w Kruszwicy znany w 1481 r.

Wilkowyja (obecnie Wilkowia) jest znana od początku XV w. W ciągu 
XVI w. było tu ok. 4 włók kmiecych i pewno folwark w rękach Kucieńskich jako 
posiadaczy Łanięt i Suchodębia, a także 4–5 włók szlachty zagrodowej1108. Wil-
kowyja według danych XIX w. miała ok. 18 włók obszaru1109. Dawała dziesięcinę 
kmiecą i folwarczną plebanowi w Grochowie, być może od momentu powstania 
tej rozległej parafi i1110.

Z tej Wilkowyi pisze się w 1402 r. Jakusz reprezentujący w Sieradzu ród Cie-
lechów, może identyczny z wcześniej znanym Jakuszem z Jemielna1111. W 1407 r. 
stąd albo z Szerzewic są zapisani Jakusz z żoną Agnieszką. Zgłosiła ona roszczenia 
do niedalekiej Szubiny w ziemi łęczyckiej, ale nie zostały one przyjęte1112. Synem 
Jakusza mógł być Wolimir, także posiadający Wilkowyję. W 1421 r. doszło do 

1103 ŁęczG 11, k. 729, 759v.
1104 ŁęczG 13, k. 118.
1105 Tamże, k. 194v.
1106 LB Łaskiego II, s. 475, 476.
1107 Tamże, s. 485.
1108 ŹD XVI, s. 195 (wieś spustoszona), s. 207, 208; kartoteka atlasowa ziemi gostyniń-

skiej XVI w.
1109 SGKP XIII, s. 484.
1110 LB Łaskiego II, s. 476; AHP, WSieradzkie i Łęcz., mapa.
1111 Zob. wyżej.
1112 ŁęczZ 4, k. 554v, 581v; Nowak, Własność ziemska, s. 71, przyp. 600.
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transakcji Racibora z Liczek w ziemi łęczyckiej z Wolimirem z Szerzewic. Racibor 
odstąpił swój dział w Liczkach z dopłatą 260 grzywien w zamian za ojcowiznę 
Wolimira: dobra Wilkowyja1113. Zwraca uwagę niemała kwota dopłaty, idzie zatem 
o dużą część Wilkowyi. O Raciborze z Wilkowyi jednak potem brak danych, 
a Wolimir utrzymał się w Jemielnie, powstaje tedy wątpliwość, czy istotnie trans-
akcja została zrealizowana. Wiemy jeszcze, że Szczepan z Wilkowyi w 1432 r. kupił 
za 20 grzywien mały dział w Żdżarach w ziemi łęczyckiej od Cholewy z Pawliko-
wic1114, zatem w Wilkowyi były też działy małe. 

W 1470 r. został ustanowiony zakład 100 grzywien między Pawłem zwanym 
Mściszek oraz Janem zwanym Kostka (?) z Wilkowyi a Mikołajem z Kołomyi na 
Kujawach1115. Charakteryzuje on zamożność ówczesnych posiadaczy działów 
w Wilkowyi. Paweł i Jan są znani także w orzeczeniu zakładu w 1474 r. przedsta-
wionym wyżej. Paweł przypuszczalnie wywodzi się od Mścisława z Jemielna zna-
nego ze źródeł pierwszej połowy XV w. Powinien być ojcem Mścisława, studenta 
uniwersytetu krakowskiego w 1488 r., dowodnie syna Pawła z Jemielna.

W 1514 r. występuje Dorota z Wilkowyi, żona Pawła Jeża z ziemi gostyniń-
skiej1116. W kolejnym zapisie została określona jako wdowa po tymże Pawle 
Jeżu1117. Brak danych, skąd wywodził się tenże Paweł Jeż.

Część Wilkowyi trafi ła w posiadanie Ogończyków z Kutna, bowiem 11 III 
1519 r. została wymieniona w składzie dóbr zmarłej Petroneli z Kutna wojewo-
dziny łęczyckiej1118.

Jakie powiązania łączyły Wilkowyję z zaginionymi Szerzewicami? Ta ostatnia 
nazwa była dotychczas trudna do objaśnienia. Można jednak ustalić, że idzie 
o wieś w ziemi gostynińskiej, która trafi ła do dóbr Kucieńskich. W 1449 r. zapi-
sano w metryce książęcej, że Mikołaj z Szerzewic zamienia Szerzewice w ziemi 
gostynińskiej z Andrzejem z Kutna na pół włóki w Kutnie od rzeczki Ochni i gaj 
Kucieński położony w Oblinie (zapewne w bliżej nieznanym obiekcie topogra-
fi cznym pod Kutnem)1119. Łącząc informację o Wilkowyi z 1519 r. z powyższą 
informacją, trzeba zidentyfi kować Wilkowyję z Szerzewicami, a przynajmniej częś-
cią tych zaginionych dóbr.

Wiemy, że w 1394 r. dziedzice z Szerzewic ubiegali się o dobra Krośniewice 
z przyległościami, należące wcześniej do Porajów, mianowicie Bodzęty skarbnika 

1113 ŁęczZ 6, k. 570v–571; Nowak, Własność ziemska, s. 57. Liczki leżały w par. Miłonice, 
opustoszały już przed ok. 1520 r.; LB Łaskiego II, s. 468. Graniczyły z Miłonicami; Nowak, 
Własność ziemska, s. 56.

1114 ŁęczZ 10, k. 201; Nowak, Własność ziemska, s. 76.
1115 KowalskaG 1a, k. 394v.
1116 ŁęczG 11, k. 790.
1117 Tamże, k. 798v.
1118 MRPS IV, nr 12129.
1119 MK 337, k. 83v. Dane według wypisu w kartotece SHGM.
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łęczyckiego oraz jego syna Jana podkoniego łęczyckiego. Po Janie pozostały trzy 
córki, które wraz z mężami odrzuciły owe roszczenia1120. Dziedzicami Szerzewic 
byli Jakusz, Andrzej i Mścisław z ich siostrą Stachną, a także bratankami Waw-
rzyńcem, Mikołajem i Janem. Idzie przeto o zwartą grupę rodzinną, braci z sio-
strą i synami zmarłego brata. Rodzeństwo urodziło się w połowie albo w trzeciej 
ćwierci XIV w., na co wskazuje informacja o bratankach dziedziczących upraw-
nienia po swoim ojcu. Jakusza trzeba identyfi kować z Jakuszem Jemielskim z Je-
mielna, w 1402 r. z Wilkowyi, w 1407 r. także z Szerzewic. Także Mścisława 
można identyfi kować pewnie z Mścisławem, ojcem Mikołaja z Jemielna plebana 
w Goworowie i kandydata do kanonii płockiej, znanego w latach 1431–1438, 
a zatem także z Mścigniewem z Jemielna znanym w 1402 r. Wreszcie Wolimir 
z Szerzewic znany w 1421 r. jest bez wątpliwości identyczny z Wolimirem z Je-
mielna, posiadaczem Wilkowyi w 1422 r. 

W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że nazwa Szerzewice obejmowała począt-
kowo tak Jemielno, jak i Wilkowyję. Była to starsza nazwa tej włości, stopniowo 
zagospodarowywanej przez Nieczujów w XIV i XV w. W 1449 r. pod nazwą Sze-
rzewice idzie o tę część Wilkowyi, która weszła w skład dóbr Kucieńskich, posia-
dających obok Łanięta i Suchodębie. Prawdopodobnie jest to późniejsza wieś gra-
nicząca od wschodu z Wilkowyją, określona w 1563 r. jako Lipie nuper locata, 
czyli osada lokowana dopiero w połowie XVI w.; miała wówczas 2 włóki kmie-
ce1121. W XIX w. był to folwark liczący 550 mórg ziemi ornej pszennej, czyli bli-
sko 20 włók obszaru1122. Dawna wieś Wilkowyja w posiadaniu Nieczujów przed 
1449 r. liczyła zatem blisko 40 włók obszaru, a cała włość Szerzewice – ok. 
70 włók obszaru. W 1394 r. do wymienionych posiadaczy Szerzewic należała je-
dynie część włości, bowiem były tu także inne działy.

Nazwa Szerzewice po 1449 r. wyszła szybko z użycia i zaginęła. Nie została 
już odnotowana w opisie parafi i Grochów ok. 1520 r., co ograniczyło możliwości 
jej prawidłowej identyfi kacji1123.

Nieczuje z Jemielna, Wilkowyi i Szerzewic w świetle zestawionego materiału 
należeli po części do rycerstwa drobnego oraz średniozamożnego. Ich przodkowie 
pojawili się nad Ochnią na skraju władztwa książąt mazowieckich prawdopodob-
nie w pierwszej połowie XIV w., albo wcześniej. Powiązania heraldyczne wskazu-
ją, że nie wywodzili się z Mazowsza, zatem trzeba przyjąć, że przybyli z sąsiednich 
ziem Polski środkowej albo z Małopolski. Zasługuje to na uwagę.

1120 Łęcz I, nr 3492. O tym Nowak, Własność ziemska, s. 59.
1121 Kartoteka atlasowa XVI w. Nietrafnie w kartotece SHGM podczas wstępnej identyfi -

kacji nazw miejscowych Mazowsza odniesiono do tej osady dane z 1508 r. o kanonii zwanej 
Lipie w kolegiacie św. Michała w Płocku, co powtarza U. Wójcik, Nazwy, s. 88.

1122 SGKP V, s. 255 (Lipie, folwark dóbr Łanięta).
1123 Zob. LB Łaskiego II, s. 475–477.
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Ogończycy z Kutna

Kutno było starym ośrodkiem osadniczym nad Ochnią, lewym dopływem 
Bzury; w tym rejonie krótkie fragmenty biegu Ochni zostały granicą Mazowsza 
i ziemi łęczyckiej, znaną nieźle ze źródeł XV–XVI w., a także późniejszych da-
nych1124. Parafi a z ośrodkiem w kościele św. Wawrzyńca w Kutnie działała już do-
wodnie w XIV w. i wchodziła w skład archidiecezji gnieźnieńskiej. Właśnie z tej 
starej parafi i musiała być wyłączona po części parafi a Głogowiec, a także inne są-
siednie parafi e archidiecezji, jak Łąkoszyn, dla którego zachował się dokument 
erekcyjny z 1359 r.1125 Wezwanie św. Wawrzyńca, jednego z najdawniejszych 
 patronów rycerstwa, którego kult był w Polsce żywy w czasach Galla Anonima 
i Bolesława Krzywoustego, może sięgać już tej doby1126.

Także nazwa Sieciechowa położonego obok Kutna jest znacząca. Osada ta 
powinna otrzymać nazwę od jednego z Sieciechów związanych z książęcym ośrod-
kiem władzy w Płocku. Nasuwa się skojarzenie z Sieciechem, wpływowym pala-
tynem i fi larem rządów Władysława Hermana, który działał w samym Płocku, 
a miał także inne dobra1127. Kutno leżało przy przeprawie przez Ochnię drogi 
z Płocka na Łęczycę oraz dalej w kierunku Śląska i Bramy Morawskiej. Droga ta 
zapewne zyskała na znaczeniu w czasach Władysława Hermana, gdy Płock stał się 
główną siedzibą władcy państwa polskiego. Jest tedy prawdopodobne, że została 
tu założona jedna z rezydencji możnowładczych Sieciecha i z tej racji został tu 
wcześnie, może już przez niego ufundowany kościół po wezwaniem św. Wawrzyń-
ca. Nazwa Sieciechów, tak jak inne nazwy wczesnośredniowiecznej Polski, miała 
prawdopodobnie początkowo szerszy zakres terenowy jako nazwa włości, z której 
zostało wyodrębnione Kutno, a potem inne osady1128.

Sytuację majątkową oświetla tu dokument Siemowita IV wystawiony 25 XII 
1386 r. Mianowicie książę płocki wydał przywilej dla Andrzeja z Kutna kasztela-
na dobrzyńskiego, wyznaczając dla jego dóbr Kutno i Sieciechowo w ziemi gosty-

1124 AHP, Mazowsze, mapa; mapy szczegółowe K. Pertheesa z czwartej ćwierci XVIII w.
1125 Opis parafi i Kutno w LB Łaskiego II, s. 478–481. Parafi a ta mieściła się całkowicie 

w granicach Mazowsza. Dla sąsiedniego Łąkoszyna (w ziemi łęczyckiej) z kościołem św. Stanisła-
wa dokument erekcyjny z 1359 r. został opublikowany w przypisie: LB Łaskiego II, s. 481, 482.

1126 Wezwanie to występuje zwłaszcza w kościołach będących kontynuacją dawnych koś-
ciołów grodowych, fundowanych w XI albo najdalej w początkach XII w. Kościół św. Wawrzyń-
ca w Płocku jest znany już w dokumencie dla benedyktynów mogileńskich z 1065 r.; KK, nr 22.

1127 Na rolę owego Sieciechowa jako ośrodka należącego do palatyna Sieciecha zwrócił 
uwagę S. Suchodolski, Monety palatyna Sieciecha, „Wiadomości Numizmatyczne” 7, 1963, z. 4, 
s. 157, 158.

1128 Nazwa Kutno jest trudna do jednoznacznego objaśnienia. O niej S. Rospond, Słownik 
etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 178, 179; Wójcik, Nazwy, s. 85.

http://rcin.org.pl



162 Część I

nińskiej czynsz książęcy po 2 grosze praskie z włóki osiadłej, czyli stawkę wysoce 
uprzywilejowaną. Jednocześnie ustanowił w tych dobrach targ cotygodniowy 
w poniedziałek, a także jarmark roczny w dniu św. Wawrzyńca (10 sierpnia)1129, 
czyli w doroczne święto parafi i w Kutnie, kiedy prawdopodobnie przybywali tu 
liczniej mieszkańcy okolicy i pielgrzymi. Było to przeto zezwolenie książęce na 
przekształcenie Kutna w ośrodek miejski dla rynku lokalnego na pograniczu ziem 
gostynińskiej i łęczyckiej. Lokacja ta została zrealizowana w momencie, kiedy za-
gospodarowywano tu tereny lesistego obrzeża Puszczy Gostynińskiej, przybywało 
osad wiejskich i ich mieszkańców. Zezwolenie książęce zaowocowało szybkim roz-
wojem miasteczka; mieszczanie są znani w źródłach co najmniej od 1432 r.1130

Odbiorca nadania Andrzej z Kutna był długoletnim kasztelanem dobrzyń-
skim, znanym w latach 1371–13981131. Jego czołową siedzibą było Radzikowo 
(później i dziś Radziki) w północnej części ziemi dobrzyńskiej. Był synem Piotra 
Ogona, kasztelana dobrzyńskiego w latach 1350–1364 oraz bratankiem Pawła 
Ogona z Lubina i Spicymierza, wojewody łęczyckiego znanego w latach 1337–
–13391132. Był przeto potomkiem rycerza dobrzyńskiego zwanego Ogon, działa-
jącego w drugiej połowie XIII w., protoplasty Ogończyków, wybitnej gałęzi moż-
nowładczego rodu Powałów rozwijającej działalność w XIV i XV w. na obszarach 
ziemi dobrzyńskiej, łęczyckiej, Kujaw oraz Mazowsza1133.

Andrzej należał do najwybitniejszych postaci możnowładztwa ziemi dobrzyń-
skiej. W okresie bezkrólewia po zgonie Ludwika Węgierskiego poparł kandydatu-
rę na tron polski młodego Siemowita IV. W marcu 1384 r. kupił od księcia dobra 
Kuczbork z przynależnościami na Zawkrzu za kwotę 400 kóp groszy polskich, 
poszerzając swą własność na Mazowszu; uzyskał dla Kuczborka prawa miejskie1134. 

1129 MK 64, k. 225v.
1130 R. Rosin, Kutno i okoliczne miejscowości do 2. połowy XVI w., w: Kutno. Dzieje miasta, 

red. R. Rosin, Warszawa–Łódź 1984, s. 37.
1131 Wprawdzie wystąpił na dokumencie króla Kazimierza Wielkiego dla synów Piotra 

Świnki ze Strzyg stolnika dobrzyńskiego (Płock, 26 XII 1367 r., ostatnia publikacja NKMaz III, 
nr 93), ale jest to falsyfi kat, którego świadkowie (w tym Krystyn wojewoda płocki) przynajmniej 
po części nie odpowiadają dacie dokumentu, a treść budzi zastrzeżenia. O tym K. Pacuski, Uzu-
pełnienia..., dok. 93. Inaczej ocenia ten dokument prof. J. Bieniak. Zob. zwłaszcza J. Bieniak, 
Sadłowo i jego dziedzice w średniowieczu, w: Zamek w Sadłowie w ziemi dobrzyńskiej, Rypin 2004, 
rozdz. IV, passim. 

1132 Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy..., s. 362; J. Bieniak, Piotr Ogon, w: PSB XXVI, 
s. 428; tenże, Paweł Ogon, w: PSB XXV, s. 366–368.

1133 J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednocze-
nia państwowego w latach 1300–1306, Toruń 1969, s. 94–98. Ogon może być tożsamy z Pio-
trem z Chalna oraz z jedynym wojewodą dobrzyńskim o tym imieniu; zob. tenże, Możliwości 
i zadania poskich genealogów – mediewistów, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii 
w Polsce, Kraków 1995, s. 89.

1134 DKM, nr 48; SHGWP, s. 156.
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23 XI 1384 r. uczestniczył w Brodnicy w akcie zastawu Zawkrza Zakonowi wraz 
z innymi czołowymi współpracownikami Siemowita IV i opatrzył wraz z nimi 
dokument książęcy swą pieczęcią, gwarantując dotrzymanie umowy1135. 

W październiku 1386 r. Andrzej pojechał z Siemowitem IV do Malborka 
i 26 X tamże poświadczył następną pożyczkę księcia płockiego od władz Zako-
nu1136. W 1391 r. odmówił hołdu królowi Władysławowi Jagielle, współdziałając 
z księciem Władysławem Opolczykiem, a w lipcu 1392 r. podpisał akt zastawu 
ziemi dobrzyńskiej Zakonowi1137. Jeszcze 5 XII 1397 r. w Malborku poświadczył 
następną pożyczkę Siemowita IV pod krótkotrwały zastaw ziemi płońskiej1138. 
Zmarł po 1 I 1398 r.1139

Andrzej z Kutna pozostawił syna Mikołaja, kasztelanica, który działał w Kut-
nie pod koniec życia swego ojca i z tej racji pojawiał się w księgach ziemskich 
łęczyckich w latach 1388–13941140. Nie sprawował urzędu i zmarł przedwcześnie 
pozostawiając 6 synów; zapoczątkowali oni kolejne linie możnowładcze rodu 
Ogończyków. Przeprowadzili oni podział dóbr w Lipnie 4 IX 1413 r.; dokument 
ten zachował się w kopii i szczęśliwie został opublikowany, a jego podstawa źró-
dłowa przepadła w zniszczeniach II wojny światowej. W podziale tym dobra 
w ziemi gostynińskiej: Kutno, Sieciechowo i Gnojno wraz z dopłatą 130 grzy-
wien przypadły Janowi, protoplaście Kucieńskich, z obowiązkiem dopłaty naj-
młodszym braciom Andrzejowi i Ocie z Kuczborka 130 grzywien po zgonie matki 
i  babki1141.

Jan został wymieniony dopiero na czwartym miejscu, należał tedy do młod-
szych braci. Urodził się pod koniec XIV w., jego kariera łączy się wyraźnie z wła-
dzą książęcą sprawującą rządy w ziemi gostynińskiej. Mógł być początkowo dwo-
rzaninem książęcym, ale o tym brak danych. Przemawia za tym jednak fakt 
wejścia do hierarchii ziemi z nominacji książęcej. W 1416 r. został odnotowany 
w Kutnie, bez urzędu, jako czołowy świadek umowy o zastawie braci z Muchnic 
z wójtem z Mnicha1142. W lutym 1428 r. był już stolnikiem gostynińskim1143. 
Z tym urzędem wystąpił także na dokumencie księżnej Aleksandry, wdowy po 

1135 IMT I, nr 29 (określony jako Andreas dictus Dobrinski).
1136 Neitmann, dok. 1a.
1137 Supruniuk, Otoczenie, nr 20.
1138 Neitmann, dok. 1b.
1139 Supruniuk, Otoczenie, s. 145.
1140 Łęcz. I, nr 811, 1636, 3357.
1141 Dokument opublikował T. Żychliński, dz. cyt., t. X, Poznań 1888, s. 70–72. Nie znał 

tego przekazu źródłowego S. Szybkowski (dz. cyt., s. 577), przypisując ojcostwo tychże braci ich 
dziadowi Andrzejowi, kasztelanowi dobrzyńskiemu. 

1142 ADP, perg. 164 (10 XI 1416 r.).
1143 ŁęczZ 9, k. 250.
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Siemowicie IV, wystawionym 13 VI 1429 r. w Gołębiewie koło Kutna1144,  należał 
tedy do kręgu osób z nią związanych. 

Po objęciu przez Siemowita V władzy w księstwie rawskim Jan należał do 
jego współpracowników, wystąpił w jego otoczeniu w 1435 r.1145 i w 1439 r.1146 
Na urzędzie stolnika jest znany do 1445 r., następnie przeszedł na urząd podko-
morzego gostynińskiego, na którym jest znany od 30 V 1446 r.1147 Z tego urzędu 
po kilku latach awansował na najwyższy w hierarchii tej ziemi urząd kasztelana, 
sprawował go w latach 1452–14631148. Obie nominacje zapewne przeprowadziła 
księżna Małgorzata, wdowa po Siemowicie V, sprawująca rządy w ziemi gostyniń-
skiej, działając w uzgodnieniu z Włodzisławem I jako głównym sukcesorem władz-
twa Siemowita V rawskiego.Wskazuje to na czołową pozycję Jana z Kutna w ów-
czesnej elicie władzy ziemi gostynińskiej. 

Współpracował on z innymi dygnitarzami Mazowsza, w 1459 r. podpisał akt 
rozejmu sześcioletniego księstw mazowieckich z państwem krzyżackim, który był 
korzystny dla ziem Mazowsza1149. W kwietniu 1462 r. uczestniczył w zjeździe 
w Sochaczewie Katarzyny księżnej płońskiej wspólnie z urzędnikami władztwa 
płockiego, wspierając prawdopodobnie jeszcze ideę autonomii Mazowsza1150. Na-
stępnie dystansował się od działalności politycznej, w odróżnieniu od syna Miko-
łaja, starosty gostynińskiego, który doprowadził do inkorporacji tej ziemi do Ko-
rony. Nie wziął udziału 17 XII 1462 r. w uroczystym akcie inkorporacji tej ziemi 
do Korony, w którym nie uczestniczyli też inni czołowi urzędnicy tej ziemi, a je-
dynie 20 grudnia tr. wystąpił na dokumencie królewskim dla miasta Gostyni-
na1151. Żył jeszcze 26 I 1463 r.1152, zmarł przed 12 X 1465 r., kiedy działa już 
nowy kasztelan gostyniński1153.

Jan z Kutna zapewne ożenił się wcześnie. Z tego związku powinni pochodzić 
synowie Mikołaj, Andrzej i Jakub, urodzeni przypuszczalnie w latach dwudzie-
stych albo na początku lat trzydziestych XV w. Na ten stan rzeczy wskazują zwłasz-
cza dane o Jakubie. Tenże Jakub, syn Jana z Kutna podjął w 1444 r. studia w Kra-
kowie1154. Następnie został kanonikiem włocławskim, jednak zmarł przedwcześnie 
przed 26 IX 1450 r.1155 O pierwszej żonie Jana brak danych.

1144 ZDLmP I, nr 110. 
1145 IMT I, nr 83 (18 XI 1435 r.).
1146 MK 337, k. 40.
1147 IMT I, nr 92.
1148 Pacuski, Spis.
1149 Die Staatsverträge, II, nr 372.
1150 ZDLmP I, nr 177 (7 albo 8 IV 1462 r.).
1151 IMT I, nr 113.
1152 Kwiatkowski, Łowicz, s. 326, 401.
1153 IMT I, nr 116.
1154 Album studiosorum, I, s. 109; MUK 44h/111, II, s. 255.
1155 Bull. Pol. VI, nr 423, 446. 
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Druga żona Jana, Małgorzata z Krzyżanowa i Szydłowa w ziemi łęczyckiej 
jest znana od 1434 r. Była ona wdową po Piotrze, synu kasztelana wiślickiego 
Floriana z Korytnicy. Piotr zmarł w 1433 r., zatem Małgorzata wyszła wkrótce 
ponownie za mąż za Jana z Kutna, wnosząc mężowi dobra w Krzyżanowie, Szyd-
łowie i Woli Szydłowskiej, odziedziczone po swoim ojcu Franku, synu Franka 
z Krzyżanowa podsędka łęczyckiego, z rodu Sulimów1156.

Jan pozostawił z tego związku 4 córki. Anna została już przed 5 X 1456 r. 
żoną Jana Karwata ze Stoków i Łęki z rodu Toporów, podkoniego łęczyckiego 
w latach 1455–1456, potem łowczego większego łęczyckiego (1459–1484)1157. 
Pozostałe córki zostały wydane za mąż później. Według przekazu z 1479 r. Jadwi-
ga była żoną Władysława z Miłonic z rodu Sulimów cześnika łęczyckiego, Barba-
ra – żoną Andrzeja z Gólczewa z rodu Prawdziców podkomorzego płockiego, Elż-
bieta – żoną Tomasza z Walewic z rodu Pierzchałów chorążego sochaczewskiego1158.

Jan z Kutna umieścił swego syna Mikołaja przypuszczalnie wcześnie wśród 
dworzan książęcych. Mikołaj został odnotowany w otoczeniu Włodzisława I płoc-
kiego 31 X 1448 r. w Busku, towarzyszył tedy księciu płockiemu w podróży do 
odległej ziemi bełskiej1159. Ożenił się ok. 1453 r. z Barbarą z Miłonic w ziemi łę-
czyckiej; 1 I 1454 r. otrzymał od jej ojca Mikołaja 400 grzywien posagu1160. Po-
zostawał jeszcze wówczas bez urzędu. Został podstolim gostynińskim, na tym 
urzędzie jest znany w 1459 r., ale mógł pełnić ten urząd już w 1455 r., bowiem 
został już wówczas określony nietrafnie jako podczaszy gostyniński1161. 

Wkrótce po 1459 r. objął w zarząd starostwo gostynińskie oraz awansował 
na stolnika gostynińskiego. Jednocześnie został hetmanem wojsk książąt płockich 
wspierających wojska koronne w działaniach wojennych przeciw Zakonowi 
w 1461 r.; 9 września tr. działał w polu pod Chojnicami1162. Wykazał wówczas 
umiejętności organizacyjne i nabyte zapewne wcześniej kwalifi kacje wojskowe, 
a także szybką orientację w nowej sytuacji oraz samodzielność decyzji. Te cechy 
widać w jego działaniu po zgonie młodych Piastów płockich. 

Mikołaj jako starosta gostyniński zmobilizował podwładnych oraz stronni-
ków i przeszedł na stronę króla, narzucając swą linię polityczną ogółowi rycerstwa 
i mieszczanom tej ziemi, wbrew postawie ogółu możnowładztwa mazowieckiego. 
W zamian otrzymał dożywotnio od króla w zarząd dochodowe starostwo gosty-

1156 O tym Nowak, Własność ziemska, s. 230.
1157 ŁęczZ 2, k. 256v. Anna otrzymała spłatę z dóbr macierzystych. Dane o Janie Karwacie 

zob. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy...
1158 BrzezińskaZ 1/2, k. 470v (16 XI 1479 r.)
1159 ZDMp VIII, nr 2518.
1160 ŁęczZ 13, k. 98v.
1161 Pacuski, Spis. 9 VII 1455 r. został nazwany nietrafnie „suppincerna Gostinensis”; 

ŁęczZ 2, k. 248, zatem należał już do hierarchii ziemi gostynińskiej.
1162 MK 337, k. 53v; Wolff , Studia, s. 51, 81, 82.
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nińskie, co można zrekonstruować z faktu sprawowania przezeń tego zarządu aż 
do jego zgonu. Uczestniczył obok wojewody rawskiego i bełskiego Jana z Niebo-
rowa w akcie inkorporacji ziemi gostynińskiej do Korony, wystawionym w Go-
styninie 17 XII 1462 r. przez Kazimierza Jagiellończyka; był kluczową postacią 
tego aktu1163. Pozostawał jeszcze 14 XII 1463 r. stolnikiem gostynińskim1164. 
Wkrótce jednak znacząco awansował i został jednym z bliższych współpracowni-
ków Kazimierza Jagiellończyka, co zaważyło na jego dalszej karierze. Objął po 
zgonie Jana Kwaczały z Nieborowa urząd wojewody rawskiego, sprawował go już 
12 X 1465 r.1165, a następnie przeszedł na wojewodę łęczyckiego w 1467 r. Uzy-
skał od króla 3 VII 1471 r. zapis 500 grzywien i 90 fl orenów na czynszach z ról 
miejskich Gostynina oraz na dobrach starostwa1166. W 1471 r. odprowadzał na 
tron w Czechach królewicza Władysława Jagiellończyka, w 1472 r. brał udział 
w rokowaniach z biskupem warmińskim Mikołajem Tungenem, a w 1474 r. 
uczestniczył we Wrocławiu w wypracowaniu rozejmu kończącego wojnę polsko-
węgierską z królem Maciejem Korwinem. Wziął udział w uroczystym wjeździe 
króla Kazimierza Jagiellończyka do Malborka w 1476 r.1167

1 IV 1479 r. Mikołaj uzyskał dalsze zapisy na dobrach starostwa gostyniń-
skiego, rozliczając się z podatku 2 groszy od włóki w ziemi gostynińskiej zbiera-
nego w latach 1471–14781168. Został dodatkowo w 1484 r. starostą generalnym 
Wielkopolski. Tę bardzo dochodową, ale także niełatwą funkcję pełnił już do 
końca życia. W 1489 r. uzyskał kolejne zapisy na starostwie gostynińskim, w tym 
miastach Gostynin i Gąbin1169. W 1488 r. zapisał żonie Barbarze z Miłonic 800 
grzywien wiana na połowie miasta Kutna z wsiami Gołębiewko, Rykowo i fol-
warkach Gieglarty (Gierałty), co zostało potwierdzone 10 II 1493 r. przez nowe-
go króla Jana Olbrachta1170. Zmarł 2 X 1493 r.1171 

Córka Mikołaja Anna została w 1470 r. żoną Przedbora Koniecpolskiego, 
dworzanina królewskiego. 12 XI 1472 r. Przedbor zapisał jej 2 tys. fl orenów po-
sagu i wiana na swoich dobrach1172. Przedbor zmarł jednak bezdzietnie już 12 V 
1475 r.1173 Mikołaj wojewoda nie pozostawił syna, dlatego dziedziczyły po nim 

1163 IMT I, nr 112.
1164 BOKr, nr 162.
1165 IMT I, nr 112.
1166 MRPS I, nr 667.
1167 A. Gąsiorowski, Kucieński Mikołaj, w: PSB XVI, 1971, s. 63–65.
1168 MRPS I, nr 1525, 1526.
1169 Tamże, nr 2081. 
1170 MRPS II, nr 101. Gieglarty to późniejsze Gierałty pod Kutnem; zob. AHP, Mazowsze, 

mapa (lokalizacja przybliżona).
1171 A. Gąsiorowski, Jan Olbracht, w: PSB XVI, s. 63–65.
1172 MRPS I, nr 877 (12 XI 1472); IV, supl. 1026 (1470 r.)
1173 A. Szymczakowa, dz. cyt., s. 56.
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jedynie córki. 30 VI 1495 r. wdowa Barbara wraz z córkami Anną i Barbarą (Pe-
tronelą) regulowały granice ich dóbr Łanięta w ziemi gostynińskiej z dobrami 
szlacheckimi Kąty i Olszowa w powiecie kowalskim1174. Pokazuje to ówczesne 
stosunki własnościowe po zgonie wojewody.

Kolejnym mężem Anny z Kutna został Stanisław Potocki, krótkotrwały kasz-
telan gostyniński w końcu XV w. (znany w 1497 r., zmarł przed 25 XI 1499 r.)1175. 
Ich dzieckiem była Urszula, która 25 II 1507 r. była jeszcze panną i wraz z matką 
miała zapisane sumy na Krzyżanowie w ziemi łęczyckiej1176. Wyszła za mąż za 
Wacława z Ostroroga i wniosła mu w posagu połowę Kutna oraz część innych 
dóbr. Posiadanie przez Annę i jej córkę Urszulę połowy Kutna, należącej wcześniej 
do Mikołaja Kucieńskiego wojewody łęczyckiego wskazuje czytelnie na ich prawa 
spadkowe po tymże wojewodzie1177. Nietrafnie R. Rosin sądził, że Anna była córką 
jego brata Andrzeja wojewody rawskiego1178.

Barbara Petronela została żoną Mikołaja z Górki kasztelana gnieźnieńskiego, 
brata Uriela biskupa poznańskiego. Ich córka Katarzyna w 1495 r. wyszła za mąż 
za Jana Jaranda z Brudzewa, wojewodzica sieradzkiego1179. Po śmierci Mikołaja 
Barbara 29 III 1497 r. była już żoną Piotra Myszkowskiego, kasztelana rozpier-
skiego, po jego owdowieniu1180. Miała z nim syna Stanisława. Piotr Myszkowski 
został następnie wojewodą łęczyckim, ale dość szybko zmarł1181. Barbara Petrone-
la odziedziczyła po ojcu m.in. Łanięta i Suchodębie1182. 30 III 1515 r. owa Bar-
bara była już wdową po Bernardzie z Kutna kasztelanie brzeskim1183. Dziedziczył 
po niej syn Stanisław Myszkowski.

Co prawda Boniecki i za nim Rosin sądzą, że synem wojewody Mikołaja był 
Mikołaj kasztelan gostyniński (zm. 1508 r.). Ten jednak był dowodnie starszym 
synem jego brata, wojewody Andrzeja Kucieńskiego, po którym odziedziczył 
 Łąkoszyn1184.

Karierze dożywotniego starosty gostynińskiego i wojewody łęczyckiego 
 Mikołaja towarzyszyła kariera jego brata Andrzeja, solidarnie go wspierającego. 

1174 KowalskaG 1a, k. 367.
1175 Pacuski, Spis.
1176 MRPS IV, nr 38.
1177 Przemawia za tym zapis w metryce koronnej z 1 VII 1504 r.; MRPS III, nr 1556. 

Wiemy też, że w 1539 r. Urszula jako wdowa po Wacławie Ostrorogu kasztelanie kaliskim zapi-
sała biskupowi włocławskiemu sumy na Kutnie i Koźminku; BOKr, nr 598.

1178 R. Rosin, dz. cyt., s. 31.
1179 A. Szymczakowa, dz. cyt., s. 71.
1180 MRPS II, nr 680.
1181 O nim A. Kamiński, Myszkowski Piotr, wojewoda łęczycki, w: PSB XXII, 1977, s. 382.
1182 MRPS IV, nr 12102, 1219.
1183 ŁęczG 12, k. 60v.
1184 Zob. Boniecki, Herbarz, XIII, s. 90; R. Rosin, dz. cyt., s. 30.
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Andrzej tytułował się z Kutna, potem z Łąkoszyna i Nowego. Został początkowo 
łowczym (znany w 1462 r.), potem w 1464 r. cześnikiem gostynińskim, następ-
nie w 1488 r. objął urząd kasztelana gostynińskiego, wreszcie w 1496 r. został 
wojewodą rawskim; zmarł po 7 III, a przed 9 VI 1503 r.1185

Działalność Mikołaja i Andrzeja spowodowała szybką rozbudowę dóbr Ku-
cieńskich w ziemi gostynińskiej i w sąsiedztwie. Mikołaj pozyskał tu dobra Łanię-
ta. W 1469 r. Mikołaj wojewoda wraz z żoną Barbarą ufundował w Łaniętach 
kościół parafi alny za konsensem Jakuba biskupa włocławskiego, na co uzyskał po-
twierdzenie papieskie1186.

Andrzej z Kutna pozyskał już w 1459 r. wieś parafi alną Mnich. Mianowicie 
17 VII 1459 r. Mikołaj z Mnicha odstąpił mu tę wieś w zamian za tenutę poło-
wy Muchnic i Skórzewa, wsi książęcych w sąsiedztwie Mnicha1187. Prawdopodob-
nie Mikołaj zadłużył się wcześniej i został zmuszony do tego kroku. W 1487 r. 
Andrzej z Kutna jako patron kościoła pozostawał w konfl ikcie ze Szczepanem ple-
banem w Mnichu; biskup płocki Piotr z Chodkowa doprowadził do ugody1188. 

Andrzej uzyskał następnie część miasteczka Łąkoszyn, skąd się pisał od 
1491 r.1189 Dowodnie zyskał działy w kluczu dóbr z ośrodkiem w miasteczku Łą-
koszynie w 1496 r. drogą zamiany na działy w Kaszewie, które otrzymał wcześniej. 
17 XI 1496 r. przejął z rąk braci z Łąkoszyna: Tomasza, Andrzeja i Zawiszy ich 
działy w Łąkoszynie, Nowej Wsi, Piwkach, Wojciechowicach i Ryczykach w ziemi 
łęczyckiej1190. W czasie trudnym do określenia przejął także dobra Nowe w ziemi 
łęczyckiej wraz z prawem patronatu kościoła parafi alnego tamże1191. Wiemy jed-
nak, że z Nowego w 1495 r. pisały się obie córki Mikołaja wojewody łęczyckiego, 
zatem miały tu także uprawnienia majątkowe1192.

W podziale dóbr, zeznanym jeszcze przed śmiercią, wojewoda Andrzej po-
zostawił synom Mikołajowi i Andrzejowi swe dobra w dwu działach. Na pierwszy, 
opisany szczegółowo, składała się połowa miasta Kutno wraz z całym dworem albo 
fortalicją, wsie Sieciechowo, Raszewo, Gnojno z młynem Janiskowizną, Solec 
z przynależnościami: Meszno, Łążek, Wrząca, a także Korzeń i Muchnice w ziemi 
gostynińskiej oraz Sławęcin, Besk, Golbice, Podczachy Większe, Kutynki w ziemi 
łęczyckiej. Do tego działu należały też tenuty dóbr królewskich Skórzewa, Much-
nowo i Korzeń w ziemi gostynińskiej. Dział pierwszy był zatem duży i z  pewnością 

1185 Pacuski, Spis.
1186 Bull. Pol. VII, nr 690; Repertorium Germanicum, t. IX, 1, nr 4707; SGKP V, s. 584.
1187 MK 335, k. 168.
1188 ADP, Ep. 10, s. 497, 498.
1189 ŁęczG 8, k. 135v.
1190 ŁęczG 9, k. 22v.
1191 LB Łaskiego II, s. 473.
1192 O tym przekazie zob. wyżej.
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dochodowy, należała do niego fortalicja w Kutnie, co ukazuje rangę tego ośrodka 
w ziemi gostynińskiej. Do drugiego działu należał Łąkoszyn oraz prawo wykupu 
połowy Dębowej Góry w ziemi rawskiej, dalszych szczegółów brak1193. Powinien 
jednak odpowiadać wartością działowi pierwszemu. Dział pierwszy objął syn An-
drzej, dział drugi przypadł jego starszemu bratu Mikołajowi, jak ukazują dane 
majątkowe zestawione niżej.

Córka Andrzeja Agnieszka już przed 4 III 1476 r. została żoną Mikołaja Kieł-
basy z Markowa na Kujawach z rodu Nałęczów, wnosząc mu posag 1 tysiąca fl o-
renów. Mąż oprawił ten posag na swoich dobrach, dopisując ponadto 500 fl ore-
nów wiana1194. Mikołaj Kiełbasa był dworzaninem królewskim, później sprawował 
urząd chorążego inowrocławskiego w latach 1484–15081195. Agnieszka była do-
wodnie siostrą rodzoną Andrzeja Kucieńskiego wojewody rawskiego w 1525 r.1196 

Starszy syn wojewody, Mikołaj z Kutna, kasztelan gostyniński jest znany 
z urzędem 31 III 1506 r.1197 28 III 1507 r. uzyskał on przywilej królewski dla 
swego miasteczka Łąkoszyn, mianowicie ustanowienie targu w sobotę oraz dwu 
jarmarków rocznie1198. Jego żoną była Anna z Dębowej Góry w ziemi rawskiej, 
znana jako wdowa po nim 14 X 1509 r.1199 Mikołaj zmarł przed 12 XI 1508 r., 
kasztelanem gostynińskim został wówczas Andrzej Kucieński, jego młodszy 
brat1200. Tenże Andrzej sprzedał w 1510 r. wsie Besk, Sławęcin oraz dział w Gol-
bicach za 500 grzywien Mikołajowi Drzewieckiemu1201. Działał jako kasztelan 
gostyniński do 1518 r., kiedy awansował na wojewodę rawskiego. 7 IV 1530 r. 
zrezygnował z urzędu wojewody na rzecz syna Stanisława, który został kolejnym 
wojewodą rawskim1202. Tenże Stanisław Kucieński w 1536 r. był współpatronem 
kościoła parafi alnego w Solcu w ziemi gostynińskiej1203.

Synami Mikołaja z Kutna kasztelana gostynińskiego i jego żony Anny z Dę-
bowej Góry byli bracia Andrzej, Piotr, Hieronim i Wojciech z Łąkoszyna, po-
świadczeni w latach 1518–1519 jako patroni kościoła parafi alnego w Mnichu1204. 

1193 ŁęczG 11, k. 162v (wpis w 1509 r.). Zachowała się tylko pierwsza część tekstu, jego 
końca brak.

1194 MRPS I, nr 1365.
1195 O nim S. Szybkowski, dz. cyt., s. 622, 623.
1196 MRPS IV, nr 14138.
1197 ŁęczG 9, k. 583.
1198 MRPS IV, nr 149.
1199 Tamże, nr 859.
1200 Tamże, nr 466. W nominacji Andrzeja mylnie określono poprzedniego kasztelana jako 

Andrzeja z Kutna.
1201 ŁęczG 11, k. 223v.
1202 MRPS IV, nr 5627.
1203 ADP, AOf. Ploc., nr 191, k. 184.
1204 ADP, Ep. 2, 240, 483; kartoteka SHGM.
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Bracia przeprowadzili poział dóbr w 1524 r., ale szczegółów brak1205. Wiemy jed-
nak, ż Hieronim Kucieński z Łąkoszyna w 1529 r. miał kmiecia w Mnichu1206. 
W 1535 r. określono go jako dziedzica z Mnicha i Skórzewej1207.

Spójrzmy jeszcze na dane o dobrach wymienionych w podziale 1413 r. Gnoj-
no miało w XVI w. ok. 13 włók kmiecych i niemały folwark; w XIX w. było tu 
powyżej 50 włók obszaru1208. Była to duża osada na prawym brzegu Ochni, przy 
granicy z ziemią łęczycką1209. Stała się ona własnością Ogończyków po 1386 r., 
w okolicznościach nam nieznanych i jest świadectwem celowej rozbudowy dóbr 
w tym rejonie, przy wyzyskaniu atutu własnego ośrodka targowo-miejskiego. 
W Kutnie w XVI w. było 11–24 włók osiadłych w dwu działach, oprócz mia-
steczka lokowanego na części obszaru dawnej osady. W Sieciechowie w XVI w. 
było 8–17 włók kmiecych w dwu działach; w XIX w. folwark tamże miał 11 włók 
obszaru, a folwark w Kutnie ok. 32 włóki1210. Doliczając obszar miasta, trzeba 
sądzić, że obie osady miały w późnym średniowieczu co najmniej 60 włók obsza-
ru. Wraz z Gnojnem był to już znaczny kompleks majątkowy, którego dochodo-
wość została podwyższona poprzez lokację miasteczka, a także innych wsi na pra-
wie chełmińskim.

Na wcześniejsze losy tych dóbr rzucają jeszcze światło dane o dziesięcinie 
z włók osiadłych w Sieciechowie, należącej do prepozytury łęczyckiej1211. Można 
ją odnosić do czasów fundacji książęcej kolegiaty w Łęczycy w 1161 r., zatem 
osada powstała już wcześniej, przed 1161 r.1212 Ponadto do tegoż Sieciechowa 
można odnieść zapis źródłowy z 1325 r., w którym na liście świadków pojawia 
się Henryk z Sieciechowa1213. Dokument dotyczy nadania rycerskiego w ziemi 
dobrzyńskiej; poświadcza przekazanie kościoła w Suminie bożogrobcom miechow-
skim. Henryk występuje obok Piotra Ogona i innych możnych z ziemi dobrzyń-
skiej, powinien mieć jakieś dobra w tej ziemi, jednak główną jego rezydencją mu-
siał być Sieciechów na pograniczu mazowiecko-łęczyckim. Zastanawia możliwość 
jego powiązania z późniejszymi Ogończykami, ale sprawa ta nie jest jasna. Czy 
był on także posiadaczem Kutna? 

Związek własnościowy Kutna z Sieciechowem, poświadczony w 1386 r., po-
winien mieć metrykę starszą. Włość Sieciechów-Kutno wydaje się jedną z najstar-

1205 ŁęczG 14, k. 332.
1206 OrłowskaZ 6, k. 463, 463v.
1207 ŁęczZ 18A, k. 361v.
1208 ŹD XVI, s. 194; LB Łaskiego II, s. 480 (folwark); SGKP II, s. 641.
1209 AHP, Mazowsze, mapa.
1210 ŹD XVI, s. 194; kartoteka atlasowa XVI w.; SGKP IV, s. 957.
1211 LB Łaskiego II, s. 480.
1212 O tym S. Zajączkowski, Początki kolegiaty łęczyckiej. Przyczynek do dziejów osadnictwa 

ziemi łęczyckiej, „Roczniki Historyczne” 24, 1958, s. 145–176.
1213 DKM, nr 20, s. 305–306 (8 XII 1325 r.).
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szych włości na obszarze ziemi gostynińskiej znanym nam w XIV i XV w. Była 
to włość możnowładcza nieprzerwanie, aż do XVI w.

Ogończycy z Pacyny

Pacyna jest znana od 1303 r., należy do starszych osad tej części Mazowsza. 
W późnym średniowieczu została ośrodkiem parafi i i ośrodkiem miejskim, zapew-
ne w wyniku lokacji. W 1519 r. jest określona wyraźnie jako miasteczko, otrzyma-
ła zwolnienie od podatków na 6 lat wskutek pożaru1214. W późniejszych latach była 
nazywana jeszcze niekiedy miasteczkiem, jednak w rejestrze poborowym 1579 r. 
została odnotowana czytelnie jako wieś o 6 włókach kmiecych w 4 działach szla-
checkich1215. Zapewne w każdym dziale znajdował się folwark, zwolniony z opo-
datkowania i dlatego nie odnotowany w rejestrach. Według danych XIX w. Pacyna 
z przyległymi folwarkami miała ok. 70 włók obszaru, była tedy osadą dużą1216. 

W 1444 r. i 1450 r. jest poświadczony wójt w Pacynie; w 1444 r. był nim 
szlachcic Paweł z pobliskiego Gumina w ziemi łęczyckiej, a w 1450 r. szlachcic Do-
bko1217. Osada została lokowana zatem wcześniej i mogła być miasteczkiem prywat-
nym już od tego momentu. Stąd wywodzili się studenci uniwersytetu krakowskie-
go, prawdopodobnie synowie mieszczańscy: w 1467 r. Jan, syn Gromka z Pacyny, 
w 1475 r. Bartłomiej, syn Piotra, a w 1512 r. Andrzej syn Jana z  Pacyny1218.

Parafi a jest znana od 1427 r., kiedy wystąpił pleban Piotr, jednocześnie wi-
kariusz w kolegiacie łowickiej. Określił on dochody plebanii na 5 grzywien w sre-
brze rocznie, a zabiegał o prowizję do lepiej uposażonego kościoła parafi alnego 
w Słupcy1219. Patronat należał tu do posiadaczy Pacyny: w latach 1513 i 1518 do 
Mikołaja, Marka i Dobiesława Paczyńskich1220. Nie uczestniczyli w tych upraw-
nieniach posiadacze pozostałych osad tej parafi i. W XVI w. obejmowała ona 
9 osad, wyłącznie w posiadaniu szlacheckim; obok działów szlachty cząstkowej 
było tu sporo działów szlachty zagrodowej1221. W 1616 r. poświętne kościoła 
miało co najmniej 1 włókę1222. 

1214 MRPS IV, nr 12111. Zob. o tym S. Pazyra, Geneza i rozwój miast mazowieckich, War-
szawa 1959, wg indeksu.

1215 ŹD XVI, s. 197; kartoteka osad ziemi gostynińskiej XVI w. w zbiorach Pracowni 
Atlasu IH PAN. O tym AHP, Mazowsze, mapa i komentarz I. Gieysztorowej tamże, s. 77, 
przyp. 6. Miasta polskie w tysiącleciu, oprac. zbiorowe [z udziałem A. Gieysztora, I. Gieysztoro-
wej], t. II, Wrocław 1967, s. 496.

1216 SGKP VII, s. 811.
1217 OrłowskaZ 2A, k. 471, 590.
1218 MUK I, II, s. 360; Album studiosorum, I, s. 186, 222; II, s. 136.
1219 Bull. Pol. IV, nr 1828.
1220 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
1221 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 197, 198, 209.
1222 Knapiński, Notaty, s. 469.
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Według wizytacji do parafi i należały tu dziesięciny kmiece z Pacyny, Kątów, 
Podczachów i Gosławic, tj. z większości obszaru parafi i1223. Wiemy zarazem, że 
w 1303 r. dziesięciny kmiece właśnie z Pacyny, Podczachów, Gosławic i Słonkowa 
zostały nadane przez biskupa poznańskiego Andrzeja nowo konsekrowanemu prze-
zeń kościołowi w Trębkach1224. Wskazuje to czytelnie, że kościół w Pacynie po-
wstał później i przejął w nieznanych okolicznościach część pierwotnego uposaże-
nia dziesięcinnego fundacji w Trębkach. 

Kościół w Pacynie otrzymał zapewne już w momencie fundacji wezwanie 
św. św. Bartłomieja i Katarzyny, poświadczone w 1513 r.1225 Parafi a bez wątpli-
wości została erygowana przez biskupa poznańskiego i otrzymała od niego przy-
dział dziesięcin z obszaru parafi i. Już wówczas Pacyna była prawdopodobnie rezy-
dencją możnowładczą, jeśli koszty fundacji kościoła i stosownego uposażenia 
plebańskiego w ziemi obciążyły jedynie posiadacza tej osady, nam nieznanego.

Od 1436 r. pojawia się Dobiesław piszący się z Pacyny, którego trzeba uznać 
za pierwszego poświadczonego źródłowo właściciela. Wystąpił on 15 VII 1536 r. 
w Płocku, bez urzędu, jako świadek przy sprzedaży Lelic, co zostało zanotowane 
w metryce Włodzisława I księcia płockiego1226. Z nominacji Siemowita V raw-
skiego Dobiesław został nieco później podczaszym gostynińskim; z tym urzędem 
wystąpił 19 II 1439 r. w otoczeniu tegoż Siemowita1227. Można sądzić, że Dobie-
sław zasłużył się już wcześniej w służbie książęcej i dlatego stał się kandydatem do 
urzędu ziemskiego. Żył jeszcze w 1444 r., został odnotowany bez urzędu1228. Za-
pewne zmarł przed 20 I 1456 r., kiedy pojawia się kolejny podczaszy gostyniński, 
Mikołaj z Czerniewa i Kiernozi1229. Jego synem był Jan, dowodnie syn Dobiesła-
wa z Pacyny, student uniwersytetu krakowskiego w 1448 r.1230 Został on kanoni-
kiem kolegiaty łowickiej, jest znany w 1459 r.1231

W 1455 r. wymieniony został Jakub z Pacyny, stryj klejnotny Jadwigi, córki 
Jana z Kutna kasztelana gostynińskiego, czyli współrodowiec Ogończyków z Kut-
na1232. Jakub powinien być kolejnym synem Dobiesława podczaszego. Następnie 
pojawiają się bracia Stanisław, podstoli gostyniński, znany od ok. 1467 r. oraz 
tenże Jakub, pisarz ziemski gostyniński; w latach 1479–1481 sprzedają oni działy 

1223 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
1224 NKMaz II, nr 115.
1225 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
1226 MK 335, k. 76v.
1227 MK 337, k. 40. 
1228 OrłowskaZ 2A, k. 459 (ok. 30 I 1444 r.).
1229 Pacuski, Spis.
1230 Album studiosorum, I, s. 119; MUK 48e/065.
1231 ADŁowicz, Lib. Priv. s. 90–93 (4 VII 1459); J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoni-

ków Prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r., Warszawa 1971, s. 31.
1232 MK 337, k. 55v (17 VII 1455 r.).
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na Kujawach krewnym1233. Byli to synowie Dobiesława podczaszego. Stanisław 
był żonaty z Katarzyną z Pleckiej Dąbrowy1234, Jakub był żonaty z Dorotą, krew-
ną Jana z Jukowa oraz Andrzeja z Sokołowa1235. Jakub był pisarzem ziemi gosty-
nińskiej od 1476 r., a w 1502 r. zrezygnował z urzędu na rzecz Dobiesława z Pa-
cyny1236. Przypuszczalnie niedługo później zmarł. Jego synem był Mikołaj 
nazywany Markiem z Pacyny, który w 1511 r. skwitował Piotra syna zmarłego 
Michała z Popowa Nowego w ziemi łęczyckiej ze spłaty ostatniej raty 35 grzywien 
posagu, łącznej wysokości 100 grzywien, zapisanej wcześniej przez Michała Jaku-
bowi, ojcu tegoż Mikołaja1237.

Tenże Dobiesław pisarz należał do współpatronów kościoła parafi alnego w la-
tach 1513 i 1518, pozostawał pisarzem ziemi gostynińskiej do 1521 r., kiedy zmarł 
przed 31 sierpnia tr.1238 Pozostawił synów Mikołaja, Jakuba i Andrzeja, którzy po 
zgonie ojca wypędzili wdowę Olechnę, swoją macochę, z dóbr wiennych w Pacy-
nie. Już 19 XII 1521 r. uzyskała ona wyrok królewski w tej sprawie1239. Jakub Pa-
czyński, pewno syn Dobiesława pisarza wziął aktywny udział w procesie nobilitacji 
rodziny mieszczańskiej z Bochni w 1531 r., wraz z dwoma wybitniejszymi przed-
stawicielami rodu Ogończyków1240. Tenże Jakub Paczyński został kanonikiem wło-
cławskim i otrzymał 6 VII 1540 r. prezentę króla Zygmunta Starego na prepozyta 
kolegiaty kruszwickiej1241. Do 1546 r. Jakub posiadał dochodową plebanię w Jam-
nie patronatu biskupa poznańskiego w ziemi gostynińskiej1242. Wiemy też, że An-
drzej z Pacyny, syn Dobiesława, w 1531 r. zapisał swój dział tamże Andrzejowi 
z Ośnicy kasztelanowi raciąskiemu1243. Najstarszy z braci, Mikołaj Paczyński został 
skarbnikiem gostynińskim, ale zmarł już przed 12 III 1538 r.1244 Jego synem był 
dowodnie Erazm (Niemierza), w 1546 r. student uniwersytetu krakowskiego1245.

Rekonstrukcji początków tej linii Ogończyków dokonał Janusz Bieniak na 
podstawie źródeł mazowieckich i kujawskich1246. Dobiesław podczaszy gostyniń-

1233 Informacje prof. J. Bieniaka na podstawie ksiąg ziemskich brzeskich.
1234 Tak wg Uruskiego, Herbarz, XIII, s. 167.
1235 Brzeska kujawskaG 6, k. 5 (1 I 1483 r.). Nietrafnie S. Szybkowski (dz. cyt., s. 549) 

wskazuje na Sokołów w ziemi gostynińskiej zamiast na Kujawach brzeskich.
1236 MRPS I, nr 1348; III, nr 673.
1237 ŁęczG 11, k. 378.
1238 MRPS IV, nr 3872.
1239 Tamże, nr 13049.
1240 MK 47, k. 165; MRPS IV, nr 3872.
1241 MRPS IV, nr 20379.
1242 Nowacki, Dzieje, II, s. 508, przyp. 36.
1243 PłocG 1, k. 103v.
1244 MRPS IV, nr 19067.
1245 Album studiosorum, II, s. 329.
1246 J. Bieniak, Kościelna Wieś i jej dziedzice w średniowieczu, w: Kościelna Wieś na Kuja-

wach. Studium osadnicze, red. L. Kajzer, Łódź 1994, s. 41–106.
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ski poświadczony w latach 1439–1444 był nieznanym dotychczas synem Krzesła-
wa wojewody brzeskiego kujawskiego, działającego w latach 1391–1412. W po-
dziale dóbr wojewody przypadła mu wieś Pacyna1247. Braćmi Dobiesława byli 
Mikołaj z Pocierzyna, podstoli gniewkowski (1409–1419), Krzesław z Morzyc 
kasztelan kowalski (1440–1467) i Krzysztof z Ruszków1248. 

Krzesław, późniejszy wojewoda brzeski wraz z ojcem Dobiesławem kasztela-
nem kruszwickim (1351–1385) pochodzili z Kościoła (Kościelnej Wsi) na Kuja-
wach. Weszli na Mazowszu w posiadanie pokaźnych dóbr Sąchocin (dziś Socho-
cin) z przyległościami w ziemi ciechanowskiej i 4 X 1385 r. uzyskali od Janusza I 
przywilej na lokację miasta w Sąchocinie1249. Tenże Sąchocin leżał nad Wkrą, na 
gościńcu z Płońska do Ciechanowa, miał zatem perspektywę rozwojową jako cen-
trum rynku lokalnego, został później ośrodkiem powiatu sądowego w ziemi cie-
chanowskiej1250. Dobra owe, w istocie możnowładcze, leżały jednak dość daleko 
od innych majętności tej linii Ogończyków, toteż w 1402 r., działając samodziel-
nie, Krzesław sprzedał dobra sąchockie za znaczną kwotę 800 kóp groszy pra-
skich1251. Mogło być tu ok. 80 włók osiadłych oraz przyległości leśne1252. Właśnie 
wówczas, dysponując tymże zasobem fi nansowym, mógł on nabyć włość Pacynę, 
położoną znacznie bliżej kujawskich posiadłości.

Zauważmy jeszcze, że Pacyna była jednak mniejsza od dóbr sąchockich, 
mogła być tedy nabyta za część owej dużej kwoty. Jest też prawdopodobne, że 
wojewoda uzyskał wówczas zgodę władzy książęcej na założenie tu miasteczka pry-
watnego i przeprowadził lokację tej osady, a także fundował tu kościół parafi alny. 
Te kosztowne inwestycje mogły być zrealizowane przez wojewodę Krzesława krót-
ko po nabyciu owej włości, na początku XV w., w czasie rządów Siemowita IV. 

Już w XV w. linia Ogończyków z Pacyny traci na znaczeniu w stosunku do 
Ogończyków z Kutna, dochodząc jedynie do niższych urzędów w hierarchii ziemi 
gostynińskiej. Podstawa majątkowa tej linii pozostawała skromna, ograniczała się 
do niewielkiego miasteczka prywatnego, brak bowiem danych o innych dobrach. 
Lokacja miasteczka w Pacynie mogła służyć umocnieniu jej pozycji, okazała się 
jednak przedsięwzięciem pozbawionym szerszego zaplecza w postaci ukształtowa-
nego rynku lokalnego i roli dogodnego węzła drożnego, była przeto o wiele mniej 

1247 O Krzesławie zob. też. Supruniuk, Otoczenie, s. 196–198.
1248 O tym S. Szybkowski, dz. cyt., s. 591.
1249 PP VI, nr 526 (4 X 1385); Janusz I nadał wówczas Sąchocinowi prawo miejskie, od-

notowując tu 20 włók osiadłych. W 1565 r. miasteczko miało łącznie 23,5 włók, w tym 
20,5 włók mieszczan; LMaz I, s. 166, 167.

1250 AHP, Mazowsze, mapa.
1251 KL nr 142 (dobra Sąchocin, Konradziec, Rzy i Zielona).
1252 Wieś Rzy miała w 1565 r. 24 włóki osiadłe; LMaz II, s. 21; w XIX w. – 18 włók; 

SGKP X, s. 169. Konradziec, tj. później Kondrajec, miał 25 włók; SGKP IV, s. 325. Zielona – 
ok. 10 włók; SGKP XIV, s. 596. 
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udana od lokacji miasta w Kutnie. Co prawda w 1555 r. uzyskano przywilej kró-
lewski, który przesunął dzień targowy z piątku na sobotę oraz terminy jarmarków, 
nie przyniosło to jednak poprawy sytuacji1253. Paczyńscy pełnili jednak także po 
XV w. urzędy w ziemi gostynińskiej, wchodzili tedy w skład lokalnej elity  władzy.

Ogończycy z Zaborowa

Zaborowo, tj. dziś Nowy i Stary Zaborów, leżało w parafi i Sokołów pod Go-
styninem. Starszą osadą było tu Zaborowo Stare, które rozwinęło się nad górnym 
biegiem Skrwy. W XVI w. było tu 5,5 włók kmiecych w 4 działach, w tym w po-
siadaniu Zaborowskich, musiały też być tu folwarki1254. W XVI w. jest też znane 
Zaborowo Nowe o 2 włókach kmiecych i zapewne folwarku, a także działach 
szlachty zagrodowej. Wyodrębniło się ono już przed drugą połową XV w., jak 
wskazują ówczesne zapisy o Zaborowie Starym albo Wielkim1255. 

W XIX w. obie osady z przyległościami miały łącznie ok. 2700 morgów, 
tj. 90 włók obszaru1256. W średniowiecznej ziemi gostynińskiej była to już licząca 
się włość, zapewne początkowo lesista i stopniowo zagospodarowywana. 

Z tego Zaborowa pisał się Andrzej, zwany też Zaborowski z Górek (w para-
fi i Białotarsk), wsi rozdzielonej granicą Kujaw i ziemi gostynińskiej. 3 i 17 III 
1417 r. wystąpił bez urzędu w sprawie o kmiecia w Górkach z Jarandem z Kłobi 
Małej, kasztelanem brzeskim z rodu Pomianów1257. Następnie jest znany jako 
skarbnik gostyniński z rodu Ogończyków, wystąpił dwukrotnie w 1427 r. w Łę-
czycy w wywodzie szlachectwa Wojciecha z Wojszyc w parafi i Bedlno w pow. or-
łowskim, z rodu Dołęgów1258. W 1432 r. został odnotowany w księdze ziemskiej 
łęczyckiej bezimienny Skarbnik z Zaborowa, którego trzeba utożsamić z tymże 
Andrzejem1259. Urząd skarbnika przejął on prawdopodobnie po Niemierzy ze 
Szczawina, który zmarł w 1417 r.1260 Przed objęciem urzędu ziemskiego mógł być 
przez pewien czas dworzaninem Siemowita IV, od którego bez wątpliwości otrzy-
mał nominację na ten urząd.

Synem Andrzeja skarbnika powinien być Andrzej z Zaborowa, występujący 
bez urzędu w metryce Włodzisława I płockiego. W 1447 r. kupił on wójtostwo 
w niedalekiej książęcej wsi Strzelce za 70 kóp groszy, ale w 1453 r. sprzedał je, 
wycofując się z działalności na tym odcinku1261. 

1253 MRPS V/2, nr 6966.
1254 AHP Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 195.
1255 ŹD XVI, s. 195, 208.
1256 SGKP XIV, s. 198.
1257 KowalskaZ 1, k. 30v, 31, 32v. 
1258 Semkowicz, Wywody, nr 89, 90.
1259 ŁęczZ 10, k. 84.
1260 Pacuski, Spis.
1261 MK 336, k. 13 (1447 r.); MK 337, k. 87v (1453 r.). O tym zob. dalej.
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Synem albo krewnym skarbnika Andrzeja powinien być też Trojan z Zabo-
rowa, występujący w otoczeniu Włodzisława I płockiego od 1435 r., towarzyszą-
cy mu m.in. w wyjazdach do ziemi wiskiej, zatem służący mu w dłuższych okre-
sach czasu1262. Pojawił się w tym otoczeniu jeszcze 19 XI 1438 r.1263 W służbę 
tegoż księcia Trojan najpewniej wszedł wcześniej, wybijając się stopniowo w tym 
otoczeniu, bowiem świadkami działań książęcych zapisywanych w metryce według 
moich obserwacji zostawali dworzanie już doświadczeni, kandydaci do pełnienia 
urzędów dworskich i ziemskich. 

Trzeba go utożsamić z Trojanem z Zaborowa, podsędkiem gostynińskim, 
który był współwystawcą dokumentu sądu ziemskiego w Gostyninie w imieniu 
księżnej Małgorzaty, wdowy po Siemowicie V, sporządzonego 21 XII 1456 r. Jego 
pieczęć przy owym dokumencie pergaminowym nie zachowała się1264. Trojan objął 
urząd podsędka krótko przedtem, po Wincentym z Muchnic, który zmarł po 
28 IX 1455 r.1265

Prawdopodobnie po odejściu z dworu księcia Włodzisława I Trojan związał 
się z otoczeniem księżnej Małgorzaty sprawującej rządy w Gostyninie i temu za-
wdzięczał skromny awans. Tenże Trojan nie jest później znany, nie wiadomo tedy, 
czy zmarł, czy też awansował w hierarchii ziemi gostynińskiej; w 1460 r. podsęd-
kiem był już Janusz Piotrowski z rodu Grzymałów1266. Zauważmy jeszcze, że Tro-
jan mógł przejąć urząd skarbnika po Andrzeju z Zaborowa. Awans z podsędka na 
skarbnika jest spotykany w ówczesnej hierarchii ziemskiej Mazowsza1267.

Ogończycy z Zaborowa utrzymali się w składzie hierarchii ziemi gostyniń-
skiej także po jej inkorporacji do Korony w 1462 r. Synem Trojana podsędka 
mógł być Mikołaj Sołtan z Zaborowa Starego, żonaty z Heleną, córką Piotra 
z Kłobi Małej, chorążego brzeskiego. 8 VIII 1474 r. jej bracia Jarand, Stanisław 
i Jarosław dali 24,5 grzywien w półgroszach przywianku oraz zobowiązali się do 
wypłaty posagu 100 grzywien w półgroszach w ciągu trzech lat1268. 3 XII 1476 r. 
Mikołaj zeznał, że Helena otrzymała od brata Stanisława z Lutoborza wyprawę 
ślubną, tj. ruchomości wartości 20 grzywien w półgroszach1269. W 1478 r. tenże 
Stanisław z Lutoborza zobowiązał się do wypłacenia posagu siostry w kwocie 100 
kóp groszy w półgroszach1270. 

1262 Dane z analizowanych list świadków zachowanej metryki książęcej Włodzisława I. Tro-
jan był świadkiem w Wiźnie 26 II 1437 r.; MK 335, k. 157v–158, w Wąsoszu 23 IX 1437 r.; 
MK 336, k. 72.

1263 MK 336, k. 54.
1264 ADP, perg. 300; KL nr 206, z mylną datą roczną 1457.
1265 Pacuski, Spis.
1266 Tamże.
1267 Zob. A. Wolff , Starszeństwo urzędów..., tablica i wykaz awansów.
1268 KowalskaG 1a, k. 89v.
1269 Tamże, k. 121.
1270 Tamże, k. 142.
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Mikołaj Sołtan z Zaborowa Starego w latach 1490–1491 wystąpił w księgach 
grodzkich łęczyckich jako skarbnik gostyniński, co wskazuje, że kontynuował 
wcześniejszą tradycję rodzinną piastowania owego urzędu. Przestał pełnić ten 
urząd przed 1506 r., kiedy pojawił się kolejny skarbnik gostyniński, Stanisław 
Podczaski1271. Synem Mikołaja Sołtana powinien być Stanisław z Zaborowa Sta-
rego z niewymienionymi braćmi, który oskarżył w 1518 r. Jakuba Gagowskiego, 
męża Katarzyny zwanej Trojanowa, o najście nocne i spalenie ich chlewu przy 
dworze wartości 20 grzywien1272. 

Wiemy jeszcze, że w 1493 r. żoną Andrzeja z Zaborowa Nowego była  Helena, 
córka Stanisława z pobliskiego Dziankowa Wielkiego w pow. kowalskim. Skwito-
wała wówczas ojca ze spłaty, ale nie odnotowano wysokości posagu1273. W 1505 r. 
wystąpił Mikołaj z Zaborowa Nowego, syn zmarłego Benedykta zwanego Bieniasz. 
Wypłacił on 45 grzywien posagu swej siostry Anny jej mężowi Janowi Gagow-
skiemu, który oprawił go na połowie swoich dóbr Gagowy w pow. kowalskim1274. 
Mogli to być potomkowie Andrzeja z Zaborowa, znanego w połowie XV w.

W 1511 r. jest znany Szczepan Zaborowski, bez urzędu, w konfl ikcie z Janem 
Gagowskim; król ustanowił zakład 300 grzywien między stronami, kierując spra-
wę do starosty gostynińskiego1275. Można sądzić, że majątek Szczepana był wart 
przynajmniej 300 grzywien. Szczepan Zaborowski współdziałał wówczas z innymi 
panami z ziemi gostynińskiej: wojewodzicem Mikołajem (Sokołowskim) ze Szreń-
ska, Feliksem Osińskim albo Trębskim oraz innymi1276. 

W 1528 r. pojawia się Jadwiga, wdowa po zmarłym Jakubie z Zaborowa 
w ziemi gostynińskiej. Była to jedna z czterech sióstr dziedziczących dobra Bedl-
no z przyległościami w ziemi łęczyckiej, siostra Elżbiety żony Jana Słupskiego 
z Modły1277. Jakub powinien być równie zamożny, jak jego żona, posiadaczka dóbr 
w ziemi łęczyckiej.

W późniejszym pokoleniu Zaborowskich znani są jeszcze w 1530 r. Zygmunt 
i Melchior, współdziałający z Barbarą, żoną Feliksa Szreńskiego jako jej stryjowie 
klejnotni w sprawie jej dóbr oprawnych, właśnie zastawianych przez męża, na co 
musiała wyrazić zgodę1278. Tenże Melchior otrzymał 3 VII 1539 r. nominację na 
stolnika gostynińskiego1279. Zaborowscy z rodu Ogończyków w ziemi gostyniń-
skiej nie byli jednak znani ani Paprockiemu, ani Niesieckiemu.

1271 Pacuski, Spis.
1272 KowalskaG 1a, k. 582.
1273 Tamże, k. 336v.
1274 Tamże, k. 444.
1275 MRPS IV, nr 9893. Jan Gagowski wywodził się z pobliskich dóbr Gagowy w parafi i 

Lubień na Kujawach brzeskich.
1276 MRPS IV, nr 1240 (29 VII 1511 r.). 
1277 OrłowskaZ 6, k. 185v.
1278 KowalskaZ 2, k. 143.
1279 MRPS IV, nr 19874.
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Zestawione dotychczas dane można jeszcze wzbogacić. Według wyraźnego 
przekazu źródłowego w 1488 r. do kolegium wikariuszy katedry płockiej należa-
ła dziesięcina kmieca z Zaborowa w ziemi gostynińskiej, tj. z omawianej wło-
ści1280. Do owego Zaborowa odnieść przeto trzeba informacje wcześniejsze 
o owych dziesięcinach wikariuszy katedralnych, pochodzące z 1487 r.1281, a także 
z 1388 r., kiedy to biskup płocki Ścibor potwierdził wikariuszom ich prawa dzie-
sięcinne antiquitus attributa. Co prawda w 1388 r. nazwa Zaborowa została wy-
mieniona pomiędzy Kostninem a Miszewem Pruthenorum, tj. osadami ziemi 
płockiej położonymi na wschód od stolicy diecezji. W tym rejonie brak jednak 
takiej nazwy, a zapis można tłumaczyć nieprecyzyjną lokalizacją osad przez infor-
matora, zapewne jednego z wikariuszy katedralnych1282. Parę nazw dalej w tym 
dokumencie pojawiają się bowiem nazwy osad płacących dziesięcinę w ziemi go-
stynińskiej, w tym Gołębiewo, Głogowiec i Raciborowo w rejonie Kutna, poło-
żone na południe od Zaborowa. W rezultacie przyjmuję, że zapis ten dotyczy 
omawianego  Zaborowa.

Nadanie owych dziesięcin biskupich wikariuszom katedralnym nastąpiło 
prawdopodobnie przed 1338 r., kiedy pojawiają się oni w źródłach. Zapewne łą-
czyło się z szeroką reformą osadniczą następującą po lokacji miejskiej Płocka przez 
Bolesława II płockiego ok. 1300 roku. W ramach tej reformy regulowano i wy-
znaczano granice dóbr i osad, ściągano nowych osadników na warunkach czaso-
wego zawieszenia świadczeń, w tym także dziesięcinnych. Właśnie wówczas po-
winny być lokowane osady w dobrach rycerstwa osiadłego na Mazowszu na 
prawie Prusów, tzn. nobilów pruskich chroniących się przed represjami władzy 
krzyżackiej na ościennym Mazowszu w drugiej połowie XIII w. Dostawali tu na 
ogół od władzy książęcej po przybyciu na Mazowsze włości lub mniejsze obszary 
leśne o korzystnej lokalizacji, dogodne do zagospodarowania, jak pouczają anali-
zy wycinkowe. Osady te zostały odnotowane w 1388 r. wśród wsi płacących dzie-
sięcinę wikariuszom katedralnym. 

Reforma owa w znacznym stopniu dotyczyła włości możnowładczych i za-
możnego rycerstwa, a w mniejszej mierze dóbr książęcych, co ustaliłem dla 
wschodniej części ziemi płockiej przy granicy z ziemią wyszogrodzką. Pozyskiwa-
ne nowe dochody dziesięcinne po wygaśnięciu wolnizny biskup płocki przezna-
czył wówczas na uposażenie wikariuszy, którzy mieli wyręczyć dotychczasowych 
członków kapituły płockiej w sprawowaniu codziennej liturgii w katedrze płoc-
kiej. Datuję to w przybliżeniu na pierwszą tercję XIV w.1283

1280 ADP, AKP 50, k. 39–39v. 
1281 ADP, perg. 379.
1282 KL, nr 114.
1283 K. Pacuski, Osadnictwo Mazowsza Płockiego między Wisłą, Jasienicą i Mołtawą w świe-

tle źródeł pisanych, w: Archeologia Mazowsza i Podlasia, t. I: Osadnictwo pradziejowe i wczesno-
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Powyższe ustalenia skłaniają do oceny, że także Zaborowo już w pierwszej 
tercji XIV w. było włością intensywnie zagospodarowywaną i przynoszącą pod-
wyższone dochody dziesięcinne, które można było przeznaczyć na utrzymanie ko-
legium wikariuszy katedralnych.

Zauważmy jeszcze, że o innych dobrach posiadaczy Zaborowa w XV w. brak 
danych. Nie pozwala to jednak wykluczać ich istnienia, tak w ziemi gostynińskiej, 
jak i poza nią. Zaborowo pełniło jednak funkcję rezydencji, położonej dogodnie 
przy gościńcu z Gostynina na południowy zachód, nieopodal samego Gostyni-
na1284, zapewne przez szereg pokoleń, poczynając od pierwszej tercji XIV w.

Pomianowie z Solca i Wrzącej

W drugiej połowie XVI w. Solec był ośrodkiem parafi i. Były tu trzy działy 
szlachty cząstkowej w posiadaniu Soleckich i parę włók osiadłych; w każdym dzia-
le powinien być folwark zapewniający utrzymanie rodzinie szlacheckiej. Także we 
Wrzącej były dwa działy cząstkowe w posiadaniu Soleckich, podobnej wielko-
ści1285. W świetle danych XIX w. dobra Solec i Wrząca miały łącznie ponad 
90 włók obszaru1286. Była to zatem licząca się w późnym średniowieczu włość ry-
cerska, jednakże mocno lesista, co ukazują jeszcze najstarsze mapy szczegółowe 
z końca XVIII i pierwszej tercji XIX w.1287 

Zachowane źródła oświetlają dzieje tej włości skąpo, wiemy jednak, że So-
leccy należeli do Pomianów1288. Herbem Pomian pieczętował się dowodnie już 
Andrzej Solecki, skarbnik gostyniński w 1564 r., który płacił z działów w Solcu, 
Wrzącej oraz 1 włóki osiadłej w sąsiedniej Dąbrówce1289. Jego potomkiem mógł 
być Stanisław Solecki, skarbnik gostyniński, który zmarł przed 5 I 1589 r.1290 Do 
tej rodziny należał też Marcin Solecki, miecznik gostyniński, który zmarł przed 
31 VIII 1619 r.1291 

Posiadacze Solca i Wrzącej, tj. zapewne działów w tych dobrach dowodnie 
wzięli udział w zagospodarowywaniu Mazowsza północno-wschodniego, otrzymu-

średniowieczne w dorzeczu Słupianki, pod Płockiem, Warszawa 1998, s. 163. Początki uposażenia 
wikariuszy katedralnych, poza tymi dochodowymi dziesięcinami, mogą być wcześniejsze.

1284 AHP, Mazowsze, mapa.
1285 ŹD XVI, s. 196.
1286 SGKP XI, s. 41; XIV, s. 56.
1287 Zdjęcie terenowe pruskie z lat 1793–1796 oraz Mapa Kwatermistrzostwa, stan 

ok. 1830 r. Zob. też AHP, Mazowsze, mapa.
1288 S. Górzyński, J. Kochanowski, dz. cyt., s. 124.
1289 ASK I, nr 22, k. 340, 340v.
1290 MK 135, k. 384–384v.
1291 MK 163, k. 311v–312.
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jąc od księcia Janusza I nadania w ziemi łomżyńskiej i wiskiej. Używali oni cha-
rakterystycznego przydomku Biała Suknia, toteż łatwo wyróżniali się w otoczeniu. 
Idzie tu w istocie o jedną rodzinę, Jana i jego 5 synów działających w pierwszej 
połowie XV w. 

Jan otrzymał 10 włók w ziemi wiskiej nad rzeczką Łubianką, prawdopodob-
nie po 1410 r., kiedy rozpoczęła się kolonizacja tej części północnego Mazowsza. 
Jan zmarł jednak już przed 18 III 1425 r., po nim nadanie to objęli synowie Sta-
nisław, Mikołaj i Jarand1292. Otrzymali oni 1 II 1426 r. w Łomży nowe nadanie 
Janusza I, obejmujące tym razem 20 włók w ziemi wiskiej nad rzeczkami Łubian-
ka i Gręzka, z obowiązkiem pełnienia posług pospolitych (servitia comunia), ty-
powych dla drobnego rycerstwa. Zapisano wyraźnie ich pochodzenie de Wrzancza 
alias Solecz1293. Wiemy także, że Marcin Biała Suknia z Wrzącej, syn Jana, otrzy-
mał 17 III 1425 r. od księcia 2,5 włók w Długimstoku przejęte po zbiegu do Prus 
krzyżackich oraz dokupił tamże z bratem Jarandem 5 włók od Tomasza  Cwaliny1294.

W rezultacie tych, a może i wcześniejszych działań ich ojca Jana, nieoświe-
tlonych źródłami, powstaje w ziemi łomżyńskiej w parafi i Mały Płock nowa osada 
zwana Białesuknie. W 1435 r. Marcin Biała Suknia z Wrzącej odkupił części w tej 
osadzie od Bronisza, Jaranda, Ligaszcza i Marcina, powiększając tu swe dobra1295. 
W 1437 r. Marcin miał konfl ikt z Cwalinami, założycielami pobliskiej osady Cwa-
liny w tejże parafi i, stąd odnotowano jego przynależność do rodu  Pomianów1296. 

Tenże Marcin Biała Suknia w 1438 r. został naganiony przez Chebdę z Suska 
w ziemi łomżyńskiej z zamożniejszej linii Pomianów, zatem w obronie swego szla-
chectwa powrócił do rodzimej ziemi gostynińskiej i uzyskał stosowny dokument 
sądu ziemskiego, wystawiony z udziałem chorążego gostynińskiego, a także na 
podstawie świadectwa 4 rycerzy, mianowicie Piotra, Jaranda, Jana z Kłobi Małej 
oraz Mikołaja z Zakrzewa, czyli ze swego rodu Pomianów z powiatu kowalskiego 
na Kujawach brzeskich. Dokumenty te przedstawił następnie księciu Bolesławo-
wi IV, uzyskując potwierdzenie swego szlachectwa i przynależności do rodu 
 Pomianów1297.

Osada Białesuknie w ziemi łomżyńskiej była następnie nazywana Popki-Bia-
łesuknie, dziś Popki; dane o niej zestawili Ignacy Kapica Milewski oraz Czesław 
Brodzicki1298.

1292 PP V, nr 31 (tekst z ubytkami)
1293 Tamże, nr 235.
1294 Tamże, nr 32.
1295 MK 3, k. 147.
1296 MZH, nr 16.
1297 MK 3, k. 213v; Z. Wdowiszewski, Zapiski mazowieckie, „Rocznik Polskiego Towarzy-

stwa Heraldycznego” 8, 1928, nr 6.
1298 Kapica, Herbarz, nr 8; C. Brodzicki, Ziemia łomżyńska do 1529 r., Warszawa 1999, 

s. 61 (z błędami).
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Udział Pomianów z ziemi gostynińskiej, poddanych książąt zachodniego Ma-
zowsza w zasiedlaniu ziem Mazowsza północno-wschodniego nie powinien być 
sprawą przypadku. Zauważmy, że ich współrodowiec, Paweł syn Grzymisława 
z Borzewa na Mazowszu płockim już w czwartej ćwierci XIV w. podjął pracę 
w kancelarii Janusza I, został dzięki temu kanonikiem płockim i warszawskim; 
stał się następnie protonotariuszem i faktycznym kierownikiem kancelarii książę-
cej, a później kanclerzem nadwornym i jednym z najbliższych współpracowników 
tegoż księcia1299. Mógł przeto aż do swej śmierci w 1428 r. wspierać zabiegi swo-
ich krewnych i współrodowców, niezbyt licznych mazowieckich Pomianów o nowe 
nadania, stwarzające szansę awansu majątkowego i społecznego. Paweł sam wy-
wodził się z niezbyt zamożnej rodziny rycerskiej, na co wskazują dane o jego krew-
nych, posiadaczach Borzewa w powiecie płońskim1300. Dodajmy jeszcze, że Jan 
z Solca i Wrzącej mógł być rówieśnikiem kanclerza Pawła, bowiem w momencie 
śmierci miał już dorosłych synów. Ożenił się tedy pod koniec XIV w., a urodził 
zapewne w trzeciej ćwierci XIV w.

W 1427 r. wystąpił Pakosz z Solca, jeden ze świadków podziału dóbr Pomia-
nów z pobliskiego Zakrzewa w powiecie kowalskim1301. Powinien być identyczny 
z Pakoszem z Solca, który otrzymał w 1434 r. od młodych książąt płockich Sie-
mowita, Kazimierza i Włodzisława nadanie dwóch włók wolnych od podatków 
we wsi książęcej Korzeń koło Gąbina w ziemi gostynińskiej1302. 

Dokument ten został wystawiony w Płocku 21 czerwca tr. w związku z po-
grzebem matki książąt, księżnej Aleksandry oraz rozwiązaniem jej dotychczasowe-
go dworu. W dokumencie wskazano na wierną służbę Pakosza dla ojca i matki 
wystawców, przeto musiał ją pełnić przez wiele lat, także już przed zgonem księ-
cia Siemowita IV w styczniu 1426 r., czyli mogła ona trwać ok. 10–15 lat albo 
jeszcze dłużej. Odbiorca nadania zobowiązany został do pełnienia służby wojsko-
wej z kuszą przy wozach książęcych i na koszt władzy książęcej, zatem w wymia-
rze szczupłym. Nadanie miało tedy charakter odprawy za długoletnią służbę na 
dworze książęcym, zapewniało stabilizację dochodów na skromnym poziomie po 
zakończeniu tej służby. Pakosza trzeba zaliczyć do drobnego rycerstwa, analogicz-
nie do grupy Pomianów nazywanych Biała Suknia.

W 1475 r. występuje Janusz z Solca, który był jednym z czterech rozjemców 
przeprowadzających podział dóbr braci z Górek1303. Obok niego występuje wów-
czas Jarand z Solca, który wyspecjalizował się w sprawach sądowych, czyli musiał 
często uczestniczyć w rokach sądowych w Kowalu albo w Gostyninie. W 1470 r. 

1299 O nim S.M. Szacherska, T. Żebrowski, w: PSB XXV, s. 376, 377; SHGWP, s. 23, 24.
1300 SHGWP, s. 23, 24.
1301 KowalskaZ 1, k. 126.
1302 AGAD, perg. 8633.
1303 KowalskaG 1a, k. 109v.
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Jarand z Solca był pełnomocnikiem Mikołaja z Piotrowa1304. W 1476 r. tenże Ja-
rand był pełnomocnikiem mieszczanina gostynińskiego Pawła zwanego Kupiec1305. 
W 1501 r. występują bracia Mikołaj i Wawrzyniec z Solca w sprawie posagu Ja-
dwigi z Dąbrówki w powiecie kowalskim1306. 

W tym czasie Solec z przyległościami przeszedł w ręce Andrzeja z Kutna i Łą-
koszyna wojewody rawskiego. W podziale dóbr spisanym krótko przed śmiercią 
wojewody (1503 r.) Solec wraz z osadami Meszno, Łążek, Wrząca był już własno-
ścią wojewody, wszedł w skład pierwszego działu, który przypadł dowodnie An-
drzejowi z Kutna, jego młodszemu synowi, późniejszemu kasztelanowi gostyniń-
skiemu (1508–1518) i wojewodzie rawskiemu (1518–1530)1307.

Część Solca pozostała jednak w rękach dotychczasowych posiadaczy. 
W 1511 r. czterej bracia z Solca Większego: Jan, Mikołaj, Andrzej i Maciej wy-
płacili 30 grzywien posagu swej siostry Katarzyny Michałowi z Dąbrówki w pow. 
kowalskim. Michał zapisał jej 60 grzywien wiana na połowie swoich dóbr w Dą-
brówce (par. Grabkowo)1308. Charakteryzuje to nieźle poziom zamożności owej 
rodziny. Znacznie zamożniejszy powinien być Andrzej Solecki z Solca, którego 
żoną w 1535 r. była Dorota, córka zmarłego Mikołaja ze Świętosława na Kuja-
wach. Skwitowała ona swego brata, podsędka brzeskiego Jana Świętosławskiego 
z praw spadkowych do Zaborowa1309. W 1536 r. tenże Andrzej był współkolato-
rem kościoła parafi alnego w Solcu1310. Jest to wspomniany wcześniej skarbnik go-
styniński, znany w 1564 r.

Obok posiadaczy Solca są też znani posiadacze działów z Wrzącej. W 1427 r. 
obok Pakosza z Solca występuje Franek z Wrzącej, bez wątpliwości z ziemi gosty-
nińskiej1311. W 1428 r. Jarand z Wrzącej miał sprawę w Łęczycy z Mikołajem, 
synem Trojana z Różyc w ziemi łęczyckiej; nie jest jednak pewne, czy rzecz doty-
czy Wrzącej w ziemi gostynińskiej1312. W sąsiednim powiecie kowalskim świad-
kami Pomianów z Zakrzewa (w par. Białotarsk) w 1429 r. byli Zbrosław, Maciej 
i Bogusław z Wrzącej, prawdopodobnie z ziemi gostynińskiej1313. W 1482 r. Jakub 
z Wrzącej, pochodzący z Mazowsza, skwitował Piotra z Łąkiego, sędziego grodz-
kiego brzeskiego z wypłaty posagu swej żony Katarzyny, jego córki1314. 

1304 Tamże, k. 399.
1305 Tamże, k. 110.
1306 Tamże, k. 413.
1307 ŁęczG 11, k. 162v. O tym zob. wyżej: Ogończycy z Kutna.
1308 KowalskaG 1a, k. 506.
1309 KowalskaZ 2, k. 172.
1310 Zob. niżej.
1311 KowalskaZ 1, k. 126.
1312 ŁęczZ 2, k. 146v.
1313 KowalskaZ 1, k. 142.
1314 Brzeska kujawskaG 1B, s. 163.
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W XVI w. w parafi i Solec znajdował się też Łężek, następnie zaginiony, który 
nie został już zlokalizowany na mapie Mazowsza drugiej połowy XVI w.1315 Stąd 
pochodzili Łęscy czy też Łążkowie, znani Bonieckiemu1316, może także należący 
do Pomianów.

Zebrane dotychczas dane wskazują, że Pomianów z Solca i Wrzącej w XV w. 
trzeba zaliczyć do drobnego rycerstwa posiadającego kilkuwłókowe działy wraz 
z poddanymi, ale o skromnych dochodach. Uczestnictwo w zagospodarowaniu 
nowych ziem na północnym wschodzie książęcego Mazowsza było dla nich szan-
są, której nie mogli widocznie zrealizować w rodzimej ziemi gostynińskiej. Inną 
szansą była długoletnia służba na dworze książęcym (Pakosz z Solca), która nie 
przyniosła jednak wyraźnego awansu majątkowego i społecznego.

Nieco światla na wcześniejsze dzieje Pomianów z Solca i Wrzącej rzuca jesz-
cze rozpatrzenie danych wskazujących na początki parafi i soleckiej. W XVI w. na-
leżało do niej 7 osad, wyłącznie w posiadaniu szlacheckim, w tym Baby i i inne 
wsie o działach szlachty zagrodowej, dawniej zamożniejszej1317. Według wizytacji 
1609 r. był tu kościół św. Wojciecha, o wezwaniu dość charakterystycznym dla 
dawniejszych czasów1318. 

Parafi a jest jednak znana dopiero od 1476 r., kiedy został odnotowany ple-
ban w Solcu1319; jest to relatywnie późno w stosunku do innych parafi i tego ob-
szaru. W 1481 r. plebanem był tu Wojciech z niedalekiego Klonowca, z rodu 
Grzymałów w ziemi gostynińskiej1320. W 1516 r. po śmierci plebana Mikołaja 
z Jamna został tu prezentowany ksiądz Paweł z Gąbina przez kasztelana gostyniń-
skiego Andrzeja z Kutna. Tenże Andrzej działał samodzielnie, bez udziału Solec-
kich; jego kandydat przedstawiony biskupowi płockiemu został zaakceptowa-
ny1321. W 1536 r. kolatorami byli Stanisław Kucieński, wojewoda rawski, tj. syn 
Andrzeja z Kutna oraz Andrzej Solecki1322. 

Parafi i nie wymieniono w konfl ikcie rozstrzygniętym w 1444 r. w sprawie 
szczegółowego rozgraniczenia diecezji płockiej i włocławskiej na pograniczu ku-
jawskiej parafi i Białotarsk1323. Jednak nie wymieniono także jej osad, co świadczy, 
że sytuacja kościelna była tu ustabilizowana. Skłania to do sądu, że parafi a Solec 
została już wcześniej wyłączona ze starszej parafi i Gostynin w diecezji płockiej 
i przynależność diecezjalna nie stała się tu przedmiotem sporu. Można sądzić, że 

1315 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 208.
1316 Boniecki, Herbarz, XV, s. 327, 328.
1317 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 196, 208.
1318 O tym Diecezja płocka. Struktura..., s. 221.
1319 ADP, KDNorb., s. 180 (pleban bez imienia).
1320 MK 5, k. 83v.
1321 ADP, Ep. 2, s. 141, 143; wypis w kartotece SHGM.
1322 ADP, AOf. Ploc., 191, k. 184 (informacja ks. T. Żebrowskiego).
1323 KL, nr 192.
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powstała ona w XIV w., kiedy w diecezji płockiej powstało wiele innych parafi i 
tej wielkości, uzupełniając sieć parafi alną. Powinna ona powstać z fundacji ów-
czesnych posiadaczy Solca. Sprostanie kosztom fundacji kościoła, jego wyposaże-
nia, wydzielenie stosownego uposażenia plebańskiego pozwala sądzić, że było to 
dzieło pojedynczego posiadacza włości, przypuszczalnego protoplasty Pomianów 
z Solca i Wrzącej. Mógł on posiadać jeszcze inne dobra, a wywodzić się spośród 
zamożnego rycerstwa sąsiednich Kujaw, gdzie spotykamy liczniejszych Pomianów, 
może spokrewnionych z Pomianami mazowieckimi.

Z tej włości Pomianów mógł wywodzić się Zbrosław, podkomorzy gostyniń-
ski poświadczony w 1319 r. na dokumencie księcia Wańka płockiego. Wystąpił 
on 15 czerwca tr. w Płocku na dokumencie poświadczającym nadanie Miszewa 
nad rzeczką Mołtawą kasztelanowi wyszogrodzkiemu Mikołajowi z rodu Grzyma-
łów1324. Powinien mieć dobra na obszarze tej kasztelanii. Dotychczas nie można 
było odnaleźć jego powiązań heraldycznych, obecnie jednak przemawia za tym 
imię Zbrosława z Wrzącej, poświadczonego w 1429 r. jako świadek Pomianów 
z Zakrzewa w pobliskiej parafi i Białotarsk na Kujawach brzeskich1325. Wchodzi 
w grę wnuk albo prawnuk, który otrzymał imię po możnym przodku, dobrze 
utrwalonym w tradycji rodzinnej. Tenże podkomorzy albo jego syn, nam niezna-
ny, mógł być tu fundatorem kościoła parafi alnego w Solcu w XIV w. Szybko jed-
nak nastąpiło tu rozrodzenie i postępujące rozwarstwienie majątkowe, jak widać 
z danych o Pakoszu i o rodzinie Jana noszącej przydomek Biała Suknia.

Na koniec warto przyjrzeć się pochodzeniu nazw Solec i Wrząca. Wydają się 
one wskazywać na solanki na omawianym terenie, które mogły być lokalnie eks-
ploatowane, analogicznie do warzelni soli na Kujawach. Nazwa Wrząca powinna 
być skrótem dwuczłonowej nazwy „wrząca woda” i może wskazywać na warzenie 
soli. Nazwę Solec można odczytać jako miejsce związane z wydobyciem i prze-
chowywaniem soli1326. Ponieważ jednak o solankach na tym obszarze w mazo-
wieckich źródłach z doby średniowiecza brak danych, przemawia to jedynie za 
lokalnym znaczeniem pozyskiwanej tu soli.

Trzeba zwrócić uwagę, że Solec leżał na drodze z Mazowsza południowego 
oraz z Płocka na Kujawy. Na tym odcinku droga zapewne początkowo biegła 
z Gostynina przez Solec do Białotarska, tu jest poświadczona pobytem dworu 
książęcego Siemowita I w 1249 r., podczas powrotu Siemowita na Mazowsze z od-
wiedzin brata Kazimierza na Kujawach1327. Solec i inne osady przy niej położone 
zyskiwały na tym, a droga wiodła poprzez tereny nieźle zagospodarowane rolni-
czo. Następnie droga na tym odcinku poprowadzona została na Kowal przez 

1324 NKMaz II, nr 153.
1325 Zob. wyżej.
1326 Por. S. Rospond, dz. cyt., s. 359.
1327 NKMaz II, nr 4.
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 Wrzącą, krótszym nowym wariantem poprzez tereny lesiste, omijając Solec od 
północy. Taki przebieg przyjęto już dla drugiej połowy XVI w., jest on aktualny 
aż do naszych czasów1328. Być może miało to związek już z lokacją miasta Gosty-
nin w 1382 r., bowiem z takiej racji regulowano miejscowe układy drożne, do-
stosowując je do nowych zadań.

Prawdzice

Prawdzice z Koszelewa (Piwowie)

W XVI w. Koszelew leżał w starej parafi i Gąbin, miał do 12 włók kmiecych, 
był tu pewno także niemały folwark1329. Według danych XIX w. wieś z folwar-
kiem miała 33 włóki obszaru1330. 

Pierwsza informacja o osadzie pochodzi z 1390 r. Jan kasztelan sierpecki wraz 
z synem Sasinem podkomorzym sochaczewskim sprzedali tę wieś 18 XI 1390 r. 
Pawłowi z Trębek, kasztelanowi gostynińskiemu1331. Była to transakcja między 
różnymi liniami rodu Prawdziców. Do kasztelana Jana i jego synów należały Ba-
boszewo oraz Brzeście w powiecie płońskim na Mazowszu płockim1332. Jan kasz-
telan sierpecki był prawdopodobnie synem Więcława z Brześcia, podkomorzego 
gostynińskiego znanego w 1368 r., poświadczonego na dokumencie księcia Sie-
mowita III Trojdenowica1333. Dotychczas dobra Więcława w ziemi gostynińskiej 
nie były znane. Można przyjąć, że był on posiadaczem Koszelewa pod Gąbinem, 
co ułatwiało mu wykonywanie swego urzędu w ramach książęcego aparatu władzy 
tej ziemi. Tenże Więcław był wcześniej podstolim warszawskim i bliskim współ-
pracownikiem Siemowita III Trojdenowica w 1364 r.1334, w posiadanie Koszelewa 
mógł wejść drogą nadania książęcego w związku z nominacją na urząd podkomo-
rzego w tej ziemi. Zmarł albo ustąpił z urzędu przed październikiem 1371 r. kiedy 
podkomorzym gostynińskim jest już Szczepan Wężyk z Jasieńca1335.

Na uwagę zasługuje jeszcze wysoka kwota zapłaty: 200 kóp groszy praskich. 
Była to równowartość dobrze zagospodarowanej wsi, liczącej 20 włók osiadłych, 
zazwyczaj z przyległościami. Wskazuje ona, że Koszelew był już wówczas wsią 

1328 AHP, Mazowsze, mapa; mapy woj. płockiego i rawskiego Karola Pertheesa z czwartej 
ćwierci XVIII w.

1329 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 197; kartoteka atlasowa XVI w.
1330 SGKP IV, s. 483.
1331 BKórnicka, rkps 194, k. 15, 16. 
1332 Zob. SHGWP s. 3, 4, 30.
1333 NKMaz III, nr 98; K. Pacuski, Uzupełnienia..., dok. 98.
1334 NKMaz III, nr 70.
1335 Tamże, nr 114.
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 nieźle zagospodarowaną, dochodową, atrakcyjną dla nabywcy. Sprzedający wieś 
Prawdzice z Brześcia i Baboszewa nie łączyli jednak planów życiowych z ziemią 
gostynińską. Jan kasztelan sierpecki był też zwany Janisławem, w 1411 r. przepro-
wadził podział Baboszewa na 5 działów, żył jeszcze w 1413 r.1336 Sasin podkomo-
rzy sochaczewski został potem kasztelanem sochaczewskim, tytułował się z Nie-
borowa, zapewne inwestował w tym rejonie ziemi sochaczewskiej. Nie wiemy, na 
jaki cel zostały zużyte pieniądze otrzymane ze sprzedaży Koszelewa1337.

Paweł z Trębek nie utrzymał jednak Koszelewa w swoich rękach. 30 V 1406 r. 
w Płocku książę Siemowit IV potwierdził sprzedaż tej wsi przez tegoż kasztelana 
gostynińskiego Mikołajowi z Rogozina w ziemi płockiej za 160 kóp groszy pra-
skich oraz zezwolił na budowę młyna na rzece Śćmielnicy w tej osadzie1338. Paweł 
z Trębek stracił tedy na tej transakcji, jednak zdecydował się na sprzedaż owych 
dóbr. Mogły one stracić na wartości, m.in. przez odpływ kmieci do innych dóbr 
albo przez wydzielenie kolejnej osady z jej dotychczasowego obszaru. Nabywca 
Mikołaj z Rogozina nie jest bliżej znany.

W 1462 r Koszelew należy już do Andrzeja zwanego Piwo; w źródle wystą-
pił mianowicie Andrzej Piwo tytułowany z Koszelewa, zatem założył tu swą rezy-
dencję1339. Tenże Andrzej Piwo pisze się wcześniej z Rogozina w ziemi płockiej, 
powinien być jednym z potomków Mikołaja nabywcy Koszelewa. Potomkowie 
Andrzeja zachowali przydomek Piwo, tworzą znaną linię Prawdziców o nazwisku 
Piwo.

Andrzej Piwo wystąpił 9 X 1441 r.; chciał wówczas sprzedać dział ziemi 
w Rogozinie i Rogozinku za 32 kopy groszy, ale sprzedaż ta została odwołana 
przez Mikołaja z Rogozina na podstawie prawa bliższości1340. 19 XI 1450 r. w So-
kalu w ziemi bełskiej tenże Andrzej powiększył tu swą własność nabywając dział 
w obu wsiach Rogozino wartości 100 grzywien groszy praskich, tj. 80 kóp groszy; 
mogło to być ok. 8 włók uprawnych1341. 14 IX 1451 r. jest także posiadaczem 
części Białynina w ziemi sochaczewskiej, innej posiadłości Prawdziców i zabezpie-
cza na swej własności w Białyninie i Rogozinie swoje poręczenie wypłaty 300 kóp 
groszy w półgroszach za Ziemaka z Wronina współrodowcowi, Mikołajowi Wę-
żowi z Dobrzankowa chorążemu ciechanowskiemu1342. 1 IV 1452 r. został odno-
towany w Płocku, bez urzędu, w otoczeniu księcia Włodzisława I; mógł należeć 

1336 SHGWP, s. 3; Płońska, nr 2063. 
1337 O Sasinie zob. K. Pacuski, w: PSB XXXV, s. 245, 246; Supruniuk, Otoczenie, 

s. 248, 249.
1338 BKórnicka, rkps 194, k. 14v–15.
1339 MK 335, k. 4v (4 VII 1462 r.).
1340 MK 336, k. 35.
1341 SHGWP, s. 258.
1342 MK 335, k. 47v.

http://rcin.org.pl



187Prawdzice

do jego współpracowników1343. W 1453 r. dał Mikołajowi Wężowi wwiązanie 
w swe dobra Rogozino i Białynino aż do momentu wypłaty owej znacznej kwoty 
300 kóp groszy1344. Charakteryzuje to nieźle jego ówczesny stan zamożności. Bia-
łynin w ziemi sochaczewskiej był wsią parafi alną, w XIX w. liczył ok. 35 włók 
obszaru1345.

Andrzej Piwo działał jednak przede wszystkim w ziemi bełskiej. Został współ-
pracownikiem Kazimierza księcia bełskiego (1434–1442), zatem wstąpił w jego 
służbę widząc w tym szansę dalszej kariery. Jest poświadczony jako starosta buski 
w latach 1440–1441, mógł nim być już wcześniej1346. W służbie książęcej pozy-
skał liczące się dobra. Już w 1435 r. był posiadaczem Opolska (Opulsk koło So-
kala), w 1440 r. miał także Wasylowce i Wierzbę. W tymże roku uzyskał nadanie 
Zamościa i Konotopy. Ok. 1443 r. sprzedał Zamość i Wierzbę za 500 grzywien 
oraz 12 zagonów we Wżdżarach w ziemi łęczyckiej; pozostał właścicielem Opol-
ska, Wasylowiec i Konotopy1347. Trzeba dodać, że był wówczas posiadaczem dzia-
łu w Łaźninie w ziemi łęczyckiej (parafi a Oszkowice; prawdopodobnie w XVI w. 
Łaźnino Wżdżarowskie), a nie Łaźni w ziemi gostynińskiej1348. Zapewne potem 
powrócił na Mazowsze nabywając nowe dobra. 14 IX 1451 r. w Rawie pisał się 
z Rogozina, miał dział Białynina, miał już także Niemściszewo1349.

Wcześniej z Niemściszewa pisał się Mikołaj, który w 1442 r. odstąpił swe 
prawa spadkowe do Poczernina i Trębek w ziemi zakroczymskiej po zmarłej Annie, 
córce Miczka z Trębek chorążego zakroczymskiego, żonie Dobrogosta kasztelana 
warszawskiego, Janowi z Kuchar, chorążemu ciechanowskiemu. Powiązania tegoż 
Mikołaja nie są czytelne; może jest identyczny z Mikołajem z Rogozina, krewnym 
Andrzeja Piwo. Tenże Mikołaj z Rogozina w 1452 r. był burgrabią płockim, na-
leżał zatem do książęcego aparatu władzy w ziemi płockiej1350.

Niemściszewo istniało jeszcze w 1540 r., kiedy został odnotowany fakt spa-
lenia w pożarze dworu we wsi Niemściszew koło Gąbina1351. Nie jest jednak znane 
na Mazowszu drugiej połowy XVI w.1352 Jest to nazwa wyjątkowa, która nie ma 
swego odpowiednika na całym obszarze ziem polskich w XIX w.1353 Osadę tę trze-

1343 ZDLmP I, nr 154.
1344 MK 337, k. 86v.
1345 SGKP XV, 1, s. 133.
1346 Urzędnicy województwa bełskiego..., nr 605.
1347 Janeczek, Osadnictwo, s. 355. 
1348 Na Łaźnię wskazał nietrafnie K. Sochaniewicz, O kolebce rodu Zamojskich, RTHerald. 5, 

s. 58 n.
1349 MK 335, k. 47v.
1350 MK 337, k. 100; SHGWP, s. 258.
1351 MRPS IV, nr 20155.
1352 AHP, Mazowsze, indeks; ŹD XVI, indeks.
1353 Por. SGKP i inne zestawienia nazw osad polskich.
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ba identyfi kować z Mściszewem, położonym między Koszelewem a Gąbinem 
w ziemi gostynińskiej. W 1564 r. wieś ta należała do pana Piwa, graniczyła z mia-
steczkiem królewskim Gąbinem1354. Był to prawdopodobnie folwark, bez kmieci, 
dlatego nie był notowany w rejestrach poborowych XVI w. Osada następnie za-
ginęła, jednak nazwa w starym brzmieniu Niemściszew szczęśliwie pojawiła się 
jeszcze na mapie pruskiej (Gilly) z początku XIX w.1355 Później nie występuje 
w źródłach. Niemściszewo przed początkiem XV w. mogło wchodzić w skład Ko-
szelewa, obok którego leżało.

Zapewne Andrzej Piwo utracił dział w Białyninie, pozyskał jednak Koszelew, 
który stał się jego rezydencją. Nie sprawował co prawda urzędu na Mazowszu, 
mógł jednak należeć do miejscowego możnowładztwa, na co wskazuje jego udo-
kumentowany stan posiadania. Wystąpił 5 I 1458 r. w Wyszogrodzie jako Andrzej 
Piwo Rogoziński, należał do rozjemców rozwiązujących konfl ikt majątkowy Wro-
nińskich1356. Żył jeszcze w lipcu 1462 r., pisząc się już z Koszelewa1357. Właśnie 
do niego można jeszcze odnieść dane z 1420 r. o Andrzeju, synu Mikołaja z Bo-
guszyna! (Rogozina), który uczestniczył w działaniach możnego współrodowca 
Sasina Sasinowica z Trębek, prepozyta płockiego przeciw dobrom kapituły płoc-
kiej1358. Był przeto dowodnie synem Mikołaja z Rogozina, nabywcy Koszelewa 
w 1406 r. oraz współdziałał z innymi młodymi możnymi z rodu Prawdziców. Jego 
bratem powinien być Mikołaj z Rogozina, burgrabia płocki 1452 r., którego mógł 
spłacić z Koszelewa i Niemściszewa.

Andrzej Piwo pozyskał jeszcze tenutę Szczerców w ziemi sieradzkiej, na którą 
składało się miasteczko Szczerców oraz wsie Chrząstawa i Stary Szczerców (dziś 
Szczercowska Wieś). Uzyskał na niej zapisy królewskie jako Andrzej Piwo z Opol-
ska i Rogozina, odnotowane w 1520 r.1359 Miasteczko Szczerców w XIX w. miało 
ok. 65 włók gruntów mieszczan, pozostałe osady były mniejsze1360. Dochody czer-
pane z tej tenuty stały się istotnym składnikiem majątku Piwów, od 1462 r. pod-
danych królewskich z tytułu dóbr w ziemiach gostynińskiej i bełskiej, inkorporo-
wanych do Korony. Nadanie tej tenuty można łączyć z wydarzeniami 1462 r.; 
powinno to być wynagrodzenie za skuteczną działalność na rzecz inkorporacji tych 
ziem do Korony, wbrew stanowisku dużej części możnowładztwa  mazowieckiego.

1354 LR 1564, s. 103.
1355 AHP, Mazowsze, mapa (Mściszew); najstarsze mapy szczegółowe ziem polskich w Pra-

cowni Atlasu IH PAN.
1356 WyszZ 2, k. 147v.
1357 MK 335, k. 4v.
1358 ADP, perg. 188 (identyfi kacja osady z biskupim wówczas Boguszynem pod Czerwiń-

skiem nie wchodzi w grę). Zob. o tym Prawdzice z Trębek.
1359 MRPS IV, nr 12485.
1360 SGKP XI, s. 849, 850; ŹD XIII, s. 216; AHP, WSieradzkie i Łęcz., mapa.
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Andrzej Piwo pozostawił potomkom te dobra. Jego synem powinien być 
Piotr Piwo, który zapisał 25 VI 1473 r. swej żonie Barbarze z Żukowa tysiąc fl o-
renów wiana na dobrach Niemściszewo i Koszelew, a także na tenucie Szczerców 
w ziemi sieradzkiej1361. Barbara wydaje się pochodzić z możnej rodziny Gozda-
wów z  Gawłowa i Żukowa, mogła być siostrą Świętosława z Żukowa, tj. córką 
Jana Mżurki, kasztelana sochaczewskiego. Drugim synem Andrzeja był Adam 
Piwo, który w 1491 r. spłacił swą siostrę Katarzynę, dowodnie córkę Andrzeja 
i żonę Jana Obermuta z Płonki z całości dóbr w ziemi bełskiej (Konotopa, Wa-
sylewce i Opolsko) i na Mazowszu (Koszelew, Niemściszew i Rogozin) oraz 
z udziału w tenucie Szczerców1362. Adam Piwo był tenutariuszem w Szczercowie 
już w 1488 r.1363 Tenże Adam otrzymał 16 I 1489 r. konsens króla na wykup te-
nuty wsi królewskiej Cieląż (pod Sokalem w ziemi bełskiej) z rąk aktualnego te-
nutariusza Miklasza, ale nie wiadomo, czy zostało to zrealizowane1364. Ożenił się 
z Katarzyną Kuropatwianką z Łańcuchowa1365. W 1491 r. tenże Adam Piwo jako 
dziedzic Rogozina odstąpił Pawłowi z Łyczek, archidiakonowi włocławskiemu 
i pułtuskiemu swe dobra w Rogozinie w ziemi płockiej, poręczając za pokój ze 
strony swej żony Katarzyny i swej siostry Katarzyny z dóbr Koszelew i Mści-
szew1366. Tym samym Adam likwidował swą własność w ziemi płockiej, tj. na ów-
czesnym Mazowszu książęcym. Ta część Rogozina stała się własnością duchowną, 
w XVI w. miała 12 włók osiadłych1367.

Kolejne pokolenie Piwów reprezentują Henryk, Mikołaj i Tomasz Piwowie, 
bracia piszący się z Konotopy w ziemi bełskiej, posiadacze tenuty Szczerców 
w 1508 r.1368 Powinni to być synowie Adama, który działał w ziemi bełskiej, wy-
przedając swą własność na Mazowszu. 

Już wcześniej 23 II 1504 r. występuje Mikołaj Piwo jako tenutariusz Chrzą-
stawy w ziemi sieradzkiej, rozgraniczał ją z sąsiednią wsią szlachecką1369. Tenże 
Mikołaj Piwo został posiadaczem Niemściszewa i Koszelewa w ziemi gostyniń-
skiej, w 1522 r. oprawił 2000 fl orenów żonie Barbarze, córce kasztelana rospier-
skiego Jana z Kobylan na swoich dobrach, w tym i tenucie Szczerców1370. Miko-
łaj Piwo z Koszelewa był w 1527 r. tenutariuszem wsi królewskiej Siedlce (dziś 

1361 MRPS I, nr 1031. 
1362 AGZ XIX, nr 2209 (30 V 1491 r.).
1363 A. Szymczakowa, dz. cyt., s. 288.
1364 MRPS I, nr 1966.
1365 Janeczek, Osadnictwo, s. 355.
1366 MK 6, k. 256v; SHGWP, s. 258.
1367 SHGWP, s. 258 (1531 r.); ŹD XVI, s. 127 (1570 r.), s. 9 (1578 r.).
1368 MRPS IV, nr 8777 (4 V 1508 r.).
1369 MRPS III, nr 1282.
1370 MRPS IV, nr 13116.
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Sielce) w ziemi gostynińskiej1371. W 1533 r. Mikołaj Piwo był już wojskim sie-
radzkim1372. W pożarze swego dworu w Niemściszewie utracił dokumenty na po-
siadany przez niego młyn królewski zwany Gżegżółka pod Gąbinem, 5 III 1540 r. 
jako wojski kaliski uzyskał potwierdzenie dożywocia na ów młyn1373. 14 VI 1541 r. 
Mikołaj Piwo z Opolska wystąpił w Gostyninie, pozostawał nadal aktywny w ziemi 
gostynińskiej1374. Jego synem był Andrzej Piwo z Opolska, a także z  Niemściszewa 
i Koszelewa w ziemi gostynińskiej, tenutariusz w Szczercowie, znany w 1571 r.1375 
Dane te pozwalają sądzić, że Mikołaj Piwo był synem Piotra Piwo, który ożenił 
się z Barbarą z Żukowa w 1473 r.

Już wcześniej działał na Mazowszu jeszcze jeden członek tej rodziny, Andrzej 
Piwo. 3 III 1502 r. uzyskał potwierdzenie dokumentów królewskich Kazimierza 
Jagiellończyka i Jana Olbrachta na młyn Gżegżółka w ziemi gostynińskiej1376. 
W 1507 r. został oskarżony przed królewskim sądem nadwornym o rabunek w Ro-
ginicach (ziemia płocka); był on bratem Mikołaja Piwo, tenutariusza w Szczerco-
wie, a zatem synem Piotra i kolejnym potomkiem starosty buskiego Andrzeja Piwo, 
po którym otrzymał swe imię1377. Uzyskał on poparcie grupy szlachty z ziemi go-
stynińskiej, przeto miał tu rozgałęzione stosunki. Jego syn Jan, określony jako syn 
Andrzeja Piwo z diecezji płockiej, podjął w 1534 r. studia na uniwersytecie kra-
kowskim1378. W 1512 r. Andrzej i Mikołaj Piwowie jako tenutariusze otrzymali 
konsens królewski na zastaw Chrząstawy1379. Mikołaj i Andrzej Piwowie uzyskali 
11 I 1520 r. konwersję starych zapisów na tenucie Szczerców, wystawionych przez 
władzę królewską na rzecz Jaranda z Grabi wojewody inowrocławskiego, Andrzeja 
Piwo z Opolska i Rogozina oraz Piotra Piwo, na kwotę łączną 660 grzywien oraz 
200 fl orenów, wraz z dożywociem na tej tenucie1380. Oświetla to wcześniejsze dzie-
je owej tenuty, przysparzającej dochodów użytkownikom.

Rozpoznane tu przekazy źródłowe pozwalają na konstatację, że Piwowie przy-
byli do ziemi gostynińskiej z ziemi płockiej na początku XV w. Zasilili szeregi za-
możnego rycerstwa i możnowładztwa tej ziemi, kontynuując tradycje swoich po-
przedników i możnych współrodowców, Prawdziców z Brześcia i Baboszewa na 
Mazowszu płockim oraz Trębek w ziemi gostynińskiej. Byli tu znani także w XVI 
i XVII w.1381

1371 Tamże, nr 5204.
1372 Boniecki, Herbarz, XI, s. 365.
1373 MRPS IV, nr 20155.
1374 ŁęczG 10, k. 494v.
1375 ŁęczG 16B, k. 201v.
1376 MRPS III, nr 291.
1377 SPPP VI, nr 9.
1378 Album studiosorum, II, s. 272.
1379 MRPS IV, nr 1849.
1380 Tamże, nr 12485.
1381 Niesiecki, Herbarz, VII, s. 318.
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Prawdzice z Luszyna

W końcu XV i w pierwszej połowie XVI w. Luszyn należał do Sieprskich 
herbu Prawdzic. Była to jedna z większych osad ziemi gostynińskiej1382. W XVI w. 
liczyła ok. 20 włók kmiecych, był tu także niemały zapewne folwark oraz spora 
własność plebańska wielkości 3 włók1383. Według danych XIX w. dobra Luszyn 
wraz z Kijankami miały ok. 80 włók1384. Była to przeto włość znaczna, nadająca 
się na rezydencję możnowładczą. Był to zarazem ośrodek niewielkiej parafi i, znany 
od 1438 r.1385 W skład parafi i początkowo wchodziły jeszcze osady Lubikowo 
i Osmolin w posiadaniu Gozdawów, a także wieś książęca Stare Pole (dziś Staro-
pol). W 1441 r. Siemowit V doprowadził jednak do fundacji odrębnej parafi i 
w nowo lokowanym książęcym miasteczku Osmolin. W zamian kościół w Luszy-
nie otrzymał dziesięciny kmiece i folwarczne z Lubikowa i Kijanek1386. Wieś Stare 
Pole została włączona do utworzonej wówczas parafi i Sanniki. W parafi i Luszyn 
pozostało jedynie szlacheckie Lubikowo, a także folwark Kijanki, który w latach 
1533 i 1603 należał do ówczesnego posiadacza Luszyna1387. W XIX w. folwark 
Kijanki albo Maliny miał 8,5 włók obszaru, leżał obok Lubikowa1388. 

Wiemy, że prowizję papieską na plebanię w Luszynie uzyskał 22 IV 1438 r. 
Maciej, syn Jakuba ze Strzelna, kapłan diecezji włocławskiej, powołując się na re-
zygnację plebana Mikołaja. Oszacował on dochody parafi i jedynie na 4 grzywny 
w srebrze rocznie1389. Do plebanii należały dziesięciny od kmieci z Luszyna, nada-
ne bez wątpliwości przez biskupa poznańskiego w momencie erekcji parafi i, ale 
było to uposażenie niezbyt duże w stosunku do sąsiednich parafi i. Wskazuje to 
na parafi ę fundowaną stosunkowo niedawno, tj. prawdopodobnie w drugiej po-
łowie XIV w. Nietrafnie ksiądz Józef Nowacki datuje jej początki na drugą poło-
wę XIII w. z uwagi na wezwanie św. Stanisława oraz większy zasięg parafi i, do 
którego zalicza też Stępowo i Wolę Stępowską. Dwie ostatnie osady weszły bo-
wiem w skład sąsiedniej parafi i Złakowo Cerkiewne, już w archidiecezji gnieź-
nieńskiej1390, zatem ta parafi a powinna być starsza niż parafi a Luszyn. 

Jeszcze mniej wiadomo o posiadaczach Luszyna w XV w. W 1497 r. wchodzi 
on bezspornie w skład dóbr Prokopa Sieprskiego, bowiem zapisał on żonie  Elżbiecie 

1382 AHP, Mazowsze, mapa.
1383 ŹD XVI, s. 199; kartoteka atlasowa XVI w. Jeszcze w 1564 r. występuje tu rządca 

działający w imieniu Elżbiety Sieprskiej.
1384 SGKP V, s. 486 (ok. 2400 mórg). Lasu i zarośli było tu jeszcze ponad 30 włók. 
1385 Bull. Pol. V, nr 808.
1386 O tym Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
1387 AHP, Mazowsze, mapa (tu pominięty folwark Kijanki); Łempicki, Herbarz Mazowiec-

ki, s. 165 (1533 r.); wypisy z wizytacji 1603 r. w Pracowni Atlasu IH PAN.
1388 SGKP V, s. 486; Mapa Kwatermistrzostwa; mapa adm. z 1951 r. (Malina).
1389 Bull. Pol. V, nr 808; odnotowano przynależność parafi i Luszyn do diecezji poznańskiej.
1390 AHP, Mazowsze, mapa; LB Łaskiego II, s. 260.
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wysokie wiano na swoich dobrach w ziemiach płockiej, gostynińskiej i dobrzyń-
skiej, w tym na połowie dworu w Luszynie1391. Elżbieta była córką Andrzeja z Gaju, 
sędziego poznańskiego i Barbary, córki i dziedziczki Jakuba ze Strzyg w ziemi do-
brzyńskiej, siostrą Wojciecha Skóry z Gaju, późniejszego wojewody płockiego. 
Prokop był następnie chorążym płockim oraz starostą płockim z ramienia króla, 
co umocniło jego pozycję w elicie władzy Mazowsza płockiego, jednak zmarł już 
w 1514 r.1392 Córki Prokopa posiadały tu następnie prawo patronatu jako właści-
cielki Luszyna, dziedziczące uprawnienia ojca1393. W podziale dóbr 1533 r. Luszyn 
i Kijanki w ziemi gostynińskiej przypadły Urszuli, żonie Marcina Ostroroga1394.  

Związek Sieprskich z Luszynem widać już w 1488 r., kiedy Feliks i Prokop, 
bracia z Sieprca (Sierpc) zawarli ugodę z posiadaczami Bobrowa pod Sierpcem, 
w tym Pawłem plebanem w Luszynie1395. Tenże Paweł jest znany jako pleban w Lu-
szynie w latach 1483–1492, został tamże plebanem po 1468 r.1396, prawdopodob-
nie z prezenty posiadaczy Luszyna i Sieprca. W grę wchodzi albo prezenta Feliksa 
i Prokopa po zgonie ich ojca, albo prezenta tegoż ojca, Andrzeja z Gólczewa (dziś 
Gulczewo), podkomorzego płockiego znanego od 1471 r. do 1480 r., kiedy zmarł1397.

Jest prawdopodobne, że Luszyn należał już do wcześniejszych pokoleń Praw-
dziców z Gólczewa, którzy pisali się z tej znanej i dogodnie położonej rezydencji 
pod Płockiem, a nie z Luszyna położonego dość daleko od owej stolicy Mazow-
sza. Andrzej z Gólczewa podkomorzy płocki był synem Piotra z Gólczewa, nie-
pełniącego urzędu. Jego dóbr poza samym Gólczewem nie znamy, a wiemy jedy-
nie, że dziedziczył on dobra braci: Sasina (Sierpc z przyległościami) oraz Aleksan-
dra (Bieżuń z przyległościami). Pełnej listy dóbr Prawdziców z Gólczewa dla 
XV w. nie udało się ustalić; zachowane źródła mazowieckie są zbyt szczupłe1398. 
Można jeszcze pokazać pełniej potomstwo Andrzeja podkomorzego; w 1484 r. 
występuje w sprawie o dobra Zakrzewo w ziemi wyszogrodzkiej wdowa Barbara 
z dziećmi: Feliksem, Prokopem, Elżbietą i Małgorzatą1399. 

Dla Luszyna udało się odnaleźć jeszcze dane spoza Mazowsza. W spisie stu-
dentów uniwersytetu krakowskiego w 1473 r. został zanotowany Mikołaj, syn 
Gotarda de Luschino, który zapłacił 8 groszy, tj. pełną kwotę wpisowego1400; było 
to charakterystyczne dla zamożnego rycerstwa. Wprawdzie nie wystąpił on w gru-

1391 MRPS II, nr 1098.
1392 K. Pacuski, Sieprski Prokop, w: PSB XXXVII, s. 243, 244.
1393 Nowacki, Dzieje, II, s. 509, przyp. 49. 
1394 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 165.
1395 ADP, Ep. 10, s. 612, 613.
1396 Nowacki, Dzieje, II, s. 508, 509, przyp. 47, 49.
1397 Pacuski, Spis.
1398 SHGWP, s. 100, 101.
1399 WyszZ 4, składka XVI, k. 6v (22 I 1484 r.).
1400 Album studiosorum, I, s. 211; MUK 73e/124, II, s. 284.
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pie Mazowszan, co zwiększałoby prawdopodobieństwo identyfi kacji. Jednak nazwa 
ta jest na ziemiach polskich wyjątkowa i przemawia to za pochodzeniem Miko-
łaja z ziemi gostynińskiej1401. W 1480 r. tenże Mikołaj otrzymał promocję na ba-
kałarza, został także nazwany de Luschyno1402, co potwierdza identyfi kację. Jego 
dalszych losów nie udało się ustalić.

Mikołaj jako student mógł liczyć wówczas ok. 20 lat, urodził się tedy ok. 
1453 r. Jego ojciec Gotard urodził się prawdopodobnie w pierwszej ćwierci XV w. 
Imię Gotard spotykamy na Mazowszu XIV i XV w. w rodach heraldycznych Ju-
noszów oraz Radwanów, zatem trudno przesądzać, że tenże Gotard należał do 
Prawdziców, tak jak posiadacze Gólczewa. Jest to jednak możliwe. Rozpowszech-
nienie imienia Gotard na Mazowszu średniowiecznym łączy się z kultem tego 
świętego we wsi parafi alnej Pałuki pod Ciechanowem; fundację pierwszego koś-
cioła pod tym wezwaniem można widzieć już w XII w., a w XV w. wieś należała 
do Prawdziców1403. Gotard, syn Jakuba z tychże Pałuk zapisał się na uniwersytet 
krakowski w 1473 r.1404

Gotard, ojciec studenta Mikołaja mógł być posiadaczem Luszyna albo rząd-
cą w tych dobrach z ramienia właściciela, przebywającym tu dłużej. Fundacja ko-
ścioła, którą można widzieć w drugiej połowie XIV w. albo najdalej na początku 
XV w., wskazuje jednak, że Luszyn prawdopodobnie był już wówczas rezydencją 
możnowładczą w ziemi gostynińskiej, podobnie jak Brzozów, Ciechomice, Giżyce 
albo Mnich. Prawdziców z Gólczewa trzeba także zaliczyć już do możnowładztwa 
mazowieckiego z tytułu posiadanych dóbr oraz sprawowanych urzędów.

Prawdzice ze Szczawina

W 1299 r. Bolesław II płocki nadał dobra książęce Szczawin i Włoszczano-
wo wraz z immunitetem swojemu współpracownikowi Janowi, zwanemu skądinąd 
Sowiec1405. Był to protoplasta Prawdziców ze Szczawina i Brochowa, sprawował 
później w 1329 r. urząd kasztelana dobrzyńskiego. Wystąpił w Dobrzyniu 12 III 
1329 r. na dokumencie Władysława księcia dobrzyńskiego i łęczyckiego, określo-
ny jako Jan Sowiec1406. Urząd ten objął po kasztelanie Włoście, który zginął we 
wrześniu 1323 r., mógł go sprawować nie dłużej niż do 1346 r.1407 

1401 Zob. zwłaszcza SGKP, t. V; Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warsza-
wa 1968.

1402 Ks. Promocji, s. 73 (80/24).
1403 Ustalenia na podstawie kartoteki SHGM. O kulcie św. Gotarda w Polsce zob. K. Kuź-

mak, w: Encyklopedia katolicka, t. V, Lublin 1989, szp. 1341.
1404 Album studiosorum, I, s. 212; MUK 73h/202, II, s. 361.
1405 KL, nr 44; NKMaz II, nr 106.
1406 KDP II, nr 481.
1407 O nim J. Bieniak, Sowiec Jan, w: PSB XL, s. 630, 631.
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Odbiorca nadania w 1299 r. był tedy człowiekiem stosunkowo młodym, 
prawdopodobnie dworzaninem książęcym, wspierającym księcia swoją pracą 
i umiejętnościami. Mógł też nie być jeszcze żonaty, zabrakło bowiem wyraźnej 
wzmianki o synach uprawnionych do dziedziczenia. Koreluje to z danymi doty-
czącymi jego najstarszego syna Stanisława, który urodził się prawdopodobnie nie 
wcześniej niż na początku XIV w.1408 Jan Sowiec ożenił się zapewne po otrzyma-
niu tego nadania.

W XVI w. istniały na obszarze nadania wsie: potrójne Szczawino i Włosz-
czanowo (dziś Łuszczanów) w parafi i Suserz, jednak Włoszczanowo w nieznanych 
okolicznościach stało się własnością kościelną: kapituły włocławskiej i inkorporo-
wanej do niej w 1504 r. plebanii w Gąbinie, co poświadczają rejestry poborowe 
XVI w. oraz źródła późniejsze1409. W 1509 r. do tej osady można odnieść przekaz 
o Marcinie, synu Jana z Włoszczanowa, studencie uniwersytetu krakowskiego1410, 
zatem była to jeszcze własność rycerska. Włoszczanowo w XVI w. miało 13 włók 
osiadłych, w XIX w. liczyło blisko 40 włók obszaru1411. Szczawino (Wielkie, Stare 
i Borowe) miało łącznie ok. 18 włók kmiecych, w XIX w. przypuszczalnie powy-
żej 100 włók obszaru1412. Całość nadania książęcego w 1299 r. można szacować 
na co najmniej 140 włók. Można tu jeszcze doliczyć sąsiedni Waliszew, znany od 
1414 r., pozostający w posiadaniu Prawdziców ze Szczawina1413. Waliszew wcho-
dził także wraz z Włoszczanowem w skład parafi i Suserz, powinien być zatem lo-
kowany na obszarze dóbr Prawdziców ze Szczawina1414. W XIX w. Waliszew nie 
przekraczał 30 włók obszaru1415. Nadanie mogło zatem obejmować ok. 170 włók 
obszaru, w wielkim stopniu jeszcze lesistego, przeznaczonego do zagospodarowa-
nia rolnego, w którym w XIII w. były jedynie 2 osady książęce.

W 1304 r. Bolesław II nadał temuż Janowi także dobra Brochów z borami 
zachodniej części ówczesnej Puszczy Kampinoskiej, drogą zamiany za dobra od-
stąpione księciu koło Liwa. Dokument ten przechował się w dwu kopiach, z któ-
rych jedna jest krótka i bliska zapewne oryginałowi, a druga ma znaczną część 
interpolowaną po 1374 r. i przed czasami Siemowita V rawskiego, do którego 
księgi kancelaryjnej została wpisana1416. Do interpolacji wpisano także dom, 
tj. dwór Prawdziców w Szczawinie oraz listę osad przez nich posiadanych,  aktualną 

1408 Zob. niżej.
1409 Kartoteka atlasowa XVI w. (rejestr 1563 r.); Nowacki, Dzieje, II, s. 506.
1410 Album studiosorum, II, s. 115.
1411 ŹD XVI, s. 197; SGKP V, s. 832.
1412 SGKP XI, s. 820 (Szczawin Borowy, tj. Wielki i Kościelny, pomijając Lubieniek i osa-

dy z nim związane), 821 (Szczawinek).
1413 MK 335, k. 58v (1450 r.). Zob. też niżej.
1414 Zob. AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 196; Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
1415 SGKP XII, s. 913.
1416 NKMaz II, nr 117 (kopia 2 interpolowana, kopia 3 bliska oryginałowi).
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zapewne na przełomie XIV i XV w. albo w pierwszej ćwierci XV w. W liście tej 
występuje ponownie Szczawin i Włoszczanowo, co świadczy, że Włoszczanowo 
było jeszcze własnością Prawdziców. Zastanawia jednak Radzików z przyległościa-
mi jako ośrodek dóbr Prawdziców, komora celna w książęcym Wyszogrodzie oraz 
inne nazwy, które dają się na ogół zidentyfi kować w ówczesnym księstwie czer-
sko-warszawskim Janusza I, a nie w księstwie Siemowita IV1417. Do terenu ziemi 
gostynińskiej żadnej z tych dalszych nazw odnieść nie można. 

Dzieje dóbr w Szczawinie oświetla dokument Siemowita III Trojdenowica wy-
stawiony w Płocku 25 I 1374 r., w którym książę potwierdza przywilej Bolesława II 
z 1304 r. oraz zwraca dobra Brochów skonfi skowane rzekomo przez księcia Wańka, 
faktycznie raczej przez księcia Siemowita II wiskiego na początku jego rządów1418. 
Dokument został wystawiony na prośbę Stanisława biskupa płockiego i jego braci: 
Dobiesława prepozyta płockiego, Andrzeja skarbnika (bez określenia terytorialne-
go), Mścigniewa, Mikołaja, może identycznego z wpisanym następnie imieniem 
Miklusz, wreszcie Nasięgniewa. Zostali oni określeni jako fi lii condam Johannis dicti 
Schowecz, tworzyli tedy zwartą grupę rodzinną braci uprawnionych do dziedzicze-
nia po ojcu, bez informacji o dalszych braciach czy też bratankach. Powinna to być 
zarazem pełna lista ówczesnych posiadaczy dóbr w Szczawinie i Włoszczanowie, 
a także we włości kaszewskiej w ziemi łęczyckiej. Nie mieli oni Gólczewa w ziemi 
płockiej, a zatem nie powinni być identyfi kowani z Prawdzicami z  Gólczewa, inną 
linią Prawdziców z ziemi płockiej1419. Wskazał na to trafnie Janusz Bieniak.

Przyjrzyjmy się tej liście. Stanisław biskup płocki był następcą biskupa Mi-
kołaja z Gólczewa, prawdopodobnie swego dalszego krewnego. Został wybrany 
przez kapitułę płocką 1 X 1367 r. Działał do przełomu 1374 i 1375 r.; zrezygno-
wał na rzecz brata Dobiesława i wkrótce zmarł. Wcześniej był określany jako Sta-
nisław Sowka, był kanonikiem w kilku kapitułach, a także kapelanem króla Ka-
zimierza Wielkiego, poświadczonym wyraźnie w petycji królewskiej do papieża 
w 1359 r.1420 Pozwala to ocenić, że wcześnie jako młody duchowny trafi ł do oto-
czenia królewskiego. 

Pierwsze informacje o nim pochodzą z 1346 r. Był już wówczas plebanem 
w Kaszczorku (początkowo Klasztorek) w diecezji chełmińskiej pod Toruniem 
przy granicy z Koroną, czyli we władztwie krzyżackim1421. Był także kanonikiem 

1417 Tamże; identyfi kacja w przypisach opracowanych przeze mnie.
1418 NKMaz III, nr 143. O tym zob. K. Pacuski, Uzupełnienia... Wańko nie posiadał kasz-

telanii (potem ziemi) sochaczewskiej, w której leżał Brochów.
1419 Tak identyfi kuje A. Borkiewicz-Celińska, w: SHGWP, s. 100.
1420 MPVat III, nr 379.
1421 O Kaszczorku część danych zestawia Słownik historyczno-geografi czny ziemi chełmiń-

skiej w średniowieczu, oprac. K. Porębska przy współpracy M. Grzegorza, red. M. Biskup, Wro-
cław 1971, s. 52.
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płockim i kruszwickim oraz studiował prawo kanoniczne. Papież Klemens VI wy-
stawił dla niego 18 III 1346 r. w Awinionie prowizję papieską, dając mu pierwszą 
wakującą godność albo urząd wraz z benefi cjum w kościele płockim1422. Dane te 
pozwalają ocenić, że Stanisław był wówczas duchownym młodym, liczącym po-
niżej 40 lat, dopiero zdobywającym szersze wykształcenie i przygotowanie do przy-
szłych zajęć i urzędów kościelnych. Urodził się tedy nie wcześniej niż na początku 
XIV w. W skład jego prebendy kanonickiej w Płocku wchodziła wieś Uniejewo 
w ziemi dobrzyńskiej, w której Stanisław założył w 1349 r. sołectwo podejmując 
lokację wsi na prawie chełmińskim1423. 

Podjął studia prawa kanonicznego w Pradze, został wymieniony w suplice 
cesarza Karola IV, na jej podstawie 3 XI 1349 r. otrzymał prowizję papieską na 
dziekanię włocławską, której jednak nie objął1424. Następnie był archidiakonem 
włocławskim (1350–1356) oraz scholastykiem włocławskim (1357–1367). Jako 
współpracownik króla Kazimierza Wielkiego, który sprawował rządy na Mazow-
szu płockim, objął w 1367 r. biskupstwo płockie po swoim krewnym Mikołaju 
z Gólczewa. Uzyskał prowizję papieską i sakrę biskupią w 1368 r. Działał spraw-
nie i energicznie, jednak z powodu choroby zrzekł się biskupstwa na rzecz młod-
szego brata Dobiesława i wkrótce zmarł w 1375 r.1425

Dobiesław Sowka był początkowo duchownym diecezji płockiej. 28 XII 
1357 r. uzyskał prowizję papieską na prebendę kanonicką w kapitule płockiej po 
zmarłym Borzywoju wraz z wsią kapitulną Wrogocino1426. Następnie był archi-
diakonem dobrzyńskim (1366–1368), dziekanem płockim (1369), potem prepo-
zytem kapituły płockiej (1370–1374), wreszcie biskupem płockim (1375–1381); 
zmarł 1 XII 1381 r.1427 

Oprócz urzędów kościelnych Dobiesław miał także ważny urząd w admini-
stracji księstwa płockiego. Oświetla to zwięźle informacja z 25 V 1368 r., zawar-
ta w dokumencie wystawionym przez Pawła prepozyta kolegiaty św. Michała 
w Płocku, dotyczącym dóbr prepozytury. Dobiesław wystąpił tu na pierwszym 
miejscu z tytułami archidiakona dobrzyńskiego i kanclerza płockiego1428. Urząd 
kanclerza w Płocku musiał być odmienny od urzędu ówczesnego kanclerza kapi-
tuły płockiej. Trzeba przyjąć, że Dobiesław był kanclerzem ziemskim, takim 
samym, jak pierwszy kanclerz ziemi gostynińskiej Wit poświadczony w 1358 r., 

1422 Druk pełnego tekstu: NKMaz II, nr 273.
1423 Tamże, nr 294b; Radzimiński, Prałaci, II, nr 188.
1424 Bull. Pol. II, nr 464.
1425 O nim T. Żebrowski, Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976, s. 40–42; A. Radzi-

miński, w: PSB XLII, s. 88, 89.
1426 NKMaz III, nr 17.
1427 MPH VI, s. 700; T. Żebrowski, Zarys..., s. 43, 44; Radzimiński, Prałaci, I, s. 72, 73.
1428 ZDLmP I, nr 37.
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prawdopodobnie dawny pisarz książęcy1429. W tym samym czasie kanclerzem 
ziemskim czerskim i rawskim był Arnold, współpracownik Siemowita III Trojde-
nowica, znany w latach 1363–13651430. Dobiesław powinien być tedy kontynu-
atorem wcześniejszego kanclerza nadwornego Bolesława Wańkowica, Imisława, 
zarazem prepozyta kolegiaty św. Michała w Płocku, związanej ściśle z kancelarią 
książąt płockich. 

Zapewne tak do 1351 r., jak też później Imisław prowadził rejestrację skar-
bową księstwa płockiego przy pomocy pisarzy książęcych sprawujących jednocze-
śnie benefi cja kościelne, w tym w kolegiacie św. Michała w Płocku. Od 1357 r. 
Imisław był biskupem elektem z wyboru kapituły płockiej, ale aż do otrzymania 
sakry biskupiej mógł jeszcze nadzorować i prowadzić pobór podatków w księstwie 
płockim, co musiało przynosić znaczący dochód ludziom zatrudnionym w apara-
cie skarbowym. Po nim tę funkcję powinien przejąć Dobiesław, a jego zastępcą 
i współpracownikiem był prawdopodobnie Paweł, kolejny prepozyt kolegiaty 
św. Michała, dawny pisarz książęcy zwany Paszko. Administracja skarbowa na Ma-
zowszu aż do końca istnienia księstwa była związana z kancelarią książęcą i pod-
legała nadzorowi szefa kancelarii1431. Kanclerz ziemski na Mazowszu miał także 
udział w dochodach z kar sądowych na obszarze swej ziemi, co powinno przyno-
sić znaczące dochody.

Dobiesław dzięki bratu został w 1369 r. dziekanem płockim, w 1370 r. pre-
pozytem płockim, czerpał przeto znaczne dochody kościelne jeszcze przed obję-
ciem biskupstwa. Obaj biskupi mogli pozostawić braciom w spadku poważny 
majątek. Mogli też zatrudniać swoich braci albo młodszych krewnych w admini-
stracji dóbr biskupstwa płockiego oraz w swoim otoczeniu.

Andrzej skarbnik należał prawdopodobnie do hierarchii ziemskiej płockiej, 
nie jest jednak skądinąd znany. Był następcą Wojciecha, występującego w latach 
1365–1369. Zmarł zapewne przed nominacją następnego skarbnika Jana, po-
świadczonego w 1379 r.1432 O jego dzieciach zob. niżej. 

Mścigniew, Mikołaj, Miklusz i Nasięgniew nie sprawowali urzędu. Oni lub 
ich synowie dziedziczyli po wymienionych duchownych. Mogły to być zasoby fi -
nansowe dość znaczne, jeśli kumulowano dłużej rozmaite dochody kościelne. Naj-
młodszy, Nasięgniew ze Szczawina żył aż do 1393 r., kiedy został odnotowany 
w księdze ziemskiej łęczyckiej1433. Pozostawił kilku synów.

1429 NKMaz III, nr 19.
1430 Tamże, nr 68–80; J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 

1341–1381, Warszawa 1999, s. 250, 251; Pacuski, Spis.
1431 O tym Wolff , Studia, s. 78 n.; J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV wie-

ku do 1526 roku, Warszawa 1965, s. 226–228.
1432 Pacuski, Spis; Supruniuk, Otoczenie, s. 146, 147.
1433 Łęcz. I, nr 2950.
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Ze Szczawina pisał się Sieciech, który wystąpił 10 VIII 1378 r. w Dobrzyniu 
w wywodzie szlachectwa Prawdziców ziemi dobrzyńskiej1434. Był to reprezentant 
młodszego pokolenia, prawdopodobnie syn Andrzeja skarbnika płockiego. Został 
skarbnikiem płockim, jest znany od 11 VI 1387 r.1435 Pisał się także z Kaszewa 
i Dąbia w ziemi łęczyckiej. Sieciech miał żonę Hankę, zmarł po styczniu 1410 r. 
Miał braci Mikołaja Sowkę kanonika i scholastyka płockiego, Mroczka, Stanisła-
wa i Sasina1436. Tegoż Sasina można identyfi kować z Sasinem łowczym gostyniń-
skim, mężem Wichny. Synami skarbnika Sieciecha byli Piotr żonaty z Dobrochną, 
Andrzej zwany Ślidzień, Mikołaj i Jan. Pozostawił też córkę Wiktorię, która zo-
stała żoną Wszebora z Radzików1437. 

Wiemy także, że synami Nasięgniewa byli Dadźbog kantor płocki i Dobie-
sław ze Szczawina, zatem mający tu siedzibę. Dadźbog studiował w Pradze, po-
szerzając swe kwalifi kacje przydatne w dalszej karierze. Po powrocie na Mazowsze 
został przed 1391 r. kantorem w kapitule płockiej, jednocześnie nawiązał współ-
pracę z dworem Siemowita IV, wykonywał zlecane mu misje polityczne. W stycz-
niu 1401 r. wraz z Andrzejem z Gólczewa kasztelanem płockim i Pawłem z Ra-
dzanowa chorążym płockim przekazał wielkiemu mistrzowi w Toruniu zwrot 
kwoty zastawu za ziemię wiską i potwierdził to na piśmie1438. W grudniu 1407 r. 
wraz z Sasinem Gębą odebrał w Malborku od władz zakonu krzyżackiego 7000 
grzywien za Zawkrze zastawione ponownie Krzyżakom1439. 

W latach 1412–1414 Dadźbog był głównym pełnomocnikiem Siemo -
wita IV w procesie sądowym z Zakonem. Pełnił wówczas rolę jednego z kie-
rowników kancelarii książęcej, według ustaleń A. Supruniuk został nawet nazwa-
ny kanclerzem. W sierpniu 1419 r. mianowano go pełnomocnikiem Janusza I 
i Siemowita IV w kolejnym procesie z Zakonem, jednak wkrótce potem 
zmarł1440.

W 1395 r. Dobiesław kupił od brata wyjątkowo duże i dochodowe sołectwo 
w jego pokaźnej wsi prebendalnej Gumino w ziemi wyszogrodzkiej, mianowicie 
8 włók wolnych wraz z młynem za kwotę 80 kóp groszy1441. Tenże Dobiesław ze 
Szczawina kupił 27 V 1398 r. połowę wsi Brochowa od Dobiesława z  Dobieszkowa 

1434 TNar. 8, 148. O tym J. Bieniak, Dobrzyński wywód szlachectwa z 1378 r., w: Heraldy-
ka i okolice,Warszawa 2002, s. 445–454 (dok. na s. 453, 454).

1435 Pacuski, Spis; Supruniuk, Otoczenie, s. 253–255.
1436 Zob. o nim Supruniuk, Otoczenie, s. 253–255.
1437 Tamże, s. 254.
1438 Die Staatsverträge, I, nr 5.
1439 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, wyd. E. Joachim, Königsberg 

1896, s. 460.
1440 Supruniuk, Otoczenie, s. 157.
1441 KL, nr 124. Zob. też SHGWysz, s. 22, 23. W XIX w. Gumino miało 70 włók obsza-

ru; SGKP II, s. 910.
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w ziemi łęczyckiej, w parafi i Dobra1442. Był następnie protoplastą Brochowskich. 
Synami Nasięgniewa byli także Stanisław, wieloletni archidiakon dobrzyński (ok. 
1396–1424)1443 oraz ksiądz Andrzej ze Szczawina, który w 1425 r. otrzymał pro-
wizję na plebanię w Kazimierzu w ziemi łęczyckiej1444.

Wśród posiadaczy Szczawina wybijał się Niemierza, bratanek Sieciecha skarb-
nika, od którego uzyskał podział dóbr Kaszewo w 1397 r.1445 Niemierza jest 
znany od 1389 r., kiedy pleban w Kutnie pozwał go o zabór dziesięciny z Kasze-
wa1446. 16 I 1414 r. oddał on swój dział w Kaszewie w ziemi łęczyckiej Mikoła-
jowi z Kaszewa za jego dział Szczawina, otrzymując dopłatę 90 grzywien groszy 
szerokich1447. W 1414 r. kupił dział w Waliszewie obok Szczawina od swego krew-
nego Dadźboga kantora płockiego1448. Kupił w 1415 r. od Marcina Rogali kasz-
telana inowrocławskiego jego dobra Kamień, Guzów i Rybie w ziemi gostyniń-
skiej1449. Dobra te miały w XIX w. blisko 120 włók obszaru1450, była to zatem 
włość licząca się, może jeszcze niezbyt dobrze zagospodarowana. Rybie przeszło 
wkrótce w posiadanie Filipa z Miszewa, który przeprowadził tu lokację wsi. Ka-
mień w latach sześćdziesiątych XVI w. znajdował się w posiadaniu Lasockich, brak 
jednak danych, w jaki sposób przeszedł w ich ręce. Jedynie Guzów pozostał 
w XVI w. w posiadaniu Szczawińskich1451.

Niemierza był następnie skarbnikiem płockim, ale zmarł już w 1417 r.1452 
Pozostała po nim wdowa Katarzyna, poświadczona w 1418 r. oraz dzieci. Według 
danych Szymona Okolskiego jego synem był Sasin Lelek ze Szczawina. Katarzyna 
wdowa po Niemierzy żyła jeszcze w 1428 r.1453 Była córką podczaszego dobrzyń-
skiego Wojciecha z Tłuchowa h. Cholewa, siostrą sędziego brzeskiego Marcina 
z Baruchowa. Po bezpotomnej śmierci braci matki Baruchowo dziedziczył wspól-
nie z innymi krewnymi Sasin Lelek jako syn Niemierzy i Katarzyny1454.

Znany jest jeszcze Sasin z Kaszewa, który powinien mieć także dział w Szcza-
winie. Należał on do braci Sieciecha z Kaszewa skarbnika płockiego. W 1409 r. 

1442 BOKr, nr 665. Zachował się jedynie krótki regest dokumentu zniszczonego w okresie 
II wojny światowej. Kwoty transakcji brak.

1443 O nim Radzimiński, Prałaci, t. I, nr 65, s. 129, 130.
1444 Bull. Pol. IV, nr 1490.
1445 Nowak, Własność ziemska, s. 301.
1446 Łęcz. II, nr 11.
1447 ŁęczZ 5, k. 307.
1448 O tym wzmianka u Okolskiego, Orbis Pol., II, s. 506, bez wątpliwości na podstawie 

archiwum rodzinnego.
1449 Wzmianka o dokumencie tamże.
1450 SGKP II, s. 919; III, s. 732; X, s. 54.
1451 Kartoteka atlasowa XVI w.
1452 Pacuski, Spis.
1453 ŁęczZ 2, k. 149v.
1454 S. Szybkowski, dz. cyt., s. 606.
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pozostawał w sporze z Mikołajem z Kuchar, zobowiązano go do dostarczenia 
pisma starosty płockiego, co świadczy o jego związkach z Mazowszem1455. Według 
Okolskiego został łowczym gostynińskim, był nim już w 1420 r.; informacja ta 
opiera się na zachowanych w czasach Okolskiego księgach ziemskich gostyniń-
skich1456. Jego żoną była Wichna, która wystąpiła dowodnie 20 IV 1428 r. jako 
wdowa po łowczym gostynińskim1457. Jest on identyczny z Sasinem z Okoleńca 
i Kaszewa; jego żona Wichna sprzedała w 1417 r. Okoleniec w ziemi łęczyckiej 
za 333 grzywny groszy szerokich, co pokazuje ich stan zamożności.Wichna po-
chodziła z rodu Pomianów z Kiełczewa, sprzedała Okoleniec swemu bratu Jał-
brzykowi1458. Sasin został zatem łowczym gostynińskim bezpośrednio po Andrze-
ju zwanym Kozieł z Modły z rodu Awdańców, znanym do 1419 r.1459 Po tymże 
Sasinie, niewątpliwie krewnym, łowczym gostynińskim został Sasin Lelek.

Sasin zwany Lelek ze Szczawina jest poświadczony od 1420 r. Miał on brata 
Świętosława Lelka, zwanego Święszkiem, Jana oraz Mikołaja, który zmarł 
przed 1434 r.1460 Miał też siostrę Świętochnę, znaną już w 1424 r. jako żona Jana 
z Krzyżanowa1461. Sasin Lelek musiał wcześnie znaleźć się w otoczeniu książąt 
płockich, dzięki temu został łowczym gostynińskim. Z tym urzędem wystąpił na 
dokumencie księżnej Aleksandry wdowy po Siemowicie IV, wystawionym 13 VI 
1429 r. w Gołębiewie w ziemi gostynińskiej1462. Łowczym pozostawał jeszcze 
28 IX 1434 r.1463 Następnie został sędzią gostynińskim, na tym urzędzie jest znany 
od 1435 r.1464 Nominację tę zawdzięczał księciu Siemowitowi V rawskiemu, był 
tedy jego współpracownikiem. Występował na dokumentach Siemowita V raw-
skiego, po jego zgonie nawiązał bliską współpracę z Włodzisławem I płockim. Stał 
się wkrótce jednym z najważniejszych współpracowników tegoż księcia i w maju 
1445 r. awansował wysoko na urząd kasztelana płockiego, przeskakując kolejne 
szczeble hierarchii ziemskiej zachodniego Mazowsza1465. 

Sasin pojawiał się na wielu listach świadków, uczestniczył w podejmowaniu 
wielu decyzji; wziął m.in. udział w międzydzielnicowym zjeździe w Czerwińsku 
w połowie sierpnia 1452 r.1466 Jego rola polityczna po zgonie Włodzisława w grud-

1455 ŁęczZ 5, k. 80.
1456 Zob. wyżej.
1457 ŁęczZ 9, k. 57.
1458 Nowak, Własność ziemska, s. 33.
1459 Pacuski, Spis.
1460 ŁęczZ 10, k. 402.
1461 ŁęczZ 7, k. 145v.
1462 ZDLmP I, nr 110.
1463 ŁęczZ 10, k. 402v.
1464 Pacuski, Spis.
1465 Tamże.
1466 IMT I, nr 99; III, s. 263, 264.
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niu 1455 r. została jednak wyraźnie ograniczona. Nie wszedł w skład rady regen-
cyjnej księstwa, znacznie rzadziej pojawiał się w otoczeniu młodych książąt. Po 
ich zgonie dystansował się od narastającego konfl iktu politycznego; nie opowie-
dział się ani po stronie króla Kazimierza Jagiellończyka zmierzającego do inkor-
poracji całego władztwa płockiego, ani po stronie obrońców autonomii książęce-
go Mazowsza. Nie uczestniczył w uroczystościach inkorporacji ziemi gostynińskiej 
do Korony w grudniu 1462 r.1467 

Sasin miał też dział w Kaszewie w ziemi łęczyckiej oraz prawo patronatu koś-
cioła parafi alnego tamże, położonego na granicy trzech diecezji. W 1432 r. wyto-
czył w poznańskim konsystorzu sprawę przeciw biskupowi poznańskiemu Stani-
sławowi Ciołkowi o zabór plebanowi dokumentu erekcyjnego parafi i oraz 
dziesięcin należących od 46 lat do tegoż kościoła1468. Następnie uzyskał od bisku-
pa płockiego Stanisława Pawłowskiego, przed jego zgonem, nadanie dla kościoła 
w Kaszewie dziesięcin z pobliskich wsi Skórzewa, Muchnowo i Nowa Wieś w die-
cezji płockiej1469, co uniezależniało kościół od diecezji poznańskiej. Ostatecznie 
parafi a ta została zaliczona do archidiecezji gnieźnieńskiej. Do Sasina należał też 
Waliszew obok Szczawina, miał go dowodnie w 1450 r.; zapisał na tych dobrach 
oprawę wienną żony Jadwigi w wysokości 900 fl orenów1470. Sasin zmarł krótko 
przed 17 III 1463 r., kiedy pojawił się nowy kasztelan płocki, Ninogniew z Kry-
ska, wcześniej znany jeszcze 12 III 1463 r. jako kasztelan czerski1471. Tenże Sasin 
pozostawił według Okolskiego 4 synów: Piotra, Jana, Mikołaja i Sasina, którzy 
wystąpili razem w 1465 r.1472

Sasin Lelek dzierżył dobra królewskie Wołodrzę i Ostrowy w ziemi łęczyckiej 
przy granicy Mazowsza i Kujaw. Tytułował się m.in. ze wsi Ostrowy, zatem miał 
tu jedną ze swoich rezydencji; jest tak zapisywany co najmniej od 1423 r.1473 
W 1426 r. zastawił 2 włóki osiadłe w Wołodrzy za 10 grzywien Janowi z Pnie-
wa1474. Jego potomkowie dziedziczący uprawnienia tenutariuszy owych dóbr za-
częli być określani nazwiskiem Płocki, wywodzącym się od urzędu kasztelana płoc-
kiego Sasina Lelka, sprawowanego przezeń blisko 18 lat. Piotr Płocki podkomorzy 

1467 O tym K. Pacuski, Sasin Lelek, w: PSB XXXV, s. 248, 249.
1468 Nowacki, Dzieje, II, s. 510.
1469 Tamże. Data 16 VIII 1439 r. jest pomylona, bowiem biskup zmarł kilka miesięcy 

wcześniej.
1470 MK 335, k. 58v.
1471 Pacuski, Spis.
1472 Okolski cyt. księgę ziemską pow. gąbińskiego, która nie zachowała się, jest to zatem 

cenny przekaz pośredni rejestrujący stan sprzed zniszczeń potopu szwedzkiego.
1473 ŁęczZ 7, k. 102: „Sasin de Ostrow” (30 XI 1423 r.). Wcześniej Ostrowy dzierżył Bier-

wołt z Liśca, podczaszy dobrzyński, wg informacji z 1419 r. miał na nich zapis 200 grzywien; 
o tym Nowak, Własność ziemska, s. 62.

1474 ŁęczZ 8, k. 132v.
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gostyniński w 1466 r. wystąpił zapisany ze Szczawina1475, w następnym roku ze 
wsi Ostrowy1476. Piotr ożenił się z Małgorzatą z rodu Nałęczów, córką kasztelana 
dobrzyńskiego Piotra z Moszczonnego1477. Działał jako podkomorzy do 22 XII 
1487 r.1478, zmarł przed 22 III 1491 r.1479 

W 1472 r. na tych dobrach Ostrowy za konsensem królewskim zapisał Jan 
ze Szczawina swej żonie Barbarze 220 grzywien posagu i wiana1480. Piotr i Jan byli 
braćmi, współdziałali w 1469 r.w skupie dziesięcin z wsi monarszej  Lipieńskie1481.

W 1507 r. Wojciech Płocki ze Szczawina dokonał zapisu na dobrach Ostro-
wy i Wołodrza na rzecz swej żony Katarzyny z Wilczyna1482. Wreszcie w 1529 r. 
Wojciech Szczawiński zwany Płocki, tenutariusz wsi Ostrowy i Wołodrza ożenił 
się z Felicją, córką Grzegorza z Krośniewic cześnika łęczyckiego. Otrzymał 100 
grzywien posagu wypłaconego jej przez jej braci, oprawił żonie 200 grzywien na 
połowie swoich dóbr dziedzicznych oraz tej tenuty1483. Pokazuje to w przybliże-
niu linię Prawdziców, tenutariuszy owych dóbr królewskich.

Wiemy też, że syn Sasina Niemierza ze Szczawina podjął w 1473 r. studia 
na uniwersytecie krakowskim1484. Był on wnukiem kasztelana płockiego, miano-
wicie synem Sasina, który oskarżał Jana Leńka z Rokitnicy w ziemi rawskiej 
o przyczynienie się do śmierci młodych książąt płockich w 1462 r.1485, działają-
cego wraz z braćmi w 1465 r.

W drugiej połowie XV w. ze Szczawina pisze się kolejny syn kasztelana płoc-
kiego, Mikołaj. Był on w 1472 r. rozjemcą w konfl ikcie klasztoru norbertanek 
płockich z posiadaczami Białego w ziemi gostynińskiej1486.Być może tegoż Miko-
łaja dotyczy zagadkowy zapis w metryce królewskiej 20 XII 1484 r., że król Ka-
zimierz Jagiellończyk dał Mikołajowi Szczawińskiemu swój konsens na zapis 600 
fl orenów na folwarku królewskim Szalony Dwór1487. Konsens mógł dotyczyć opra-
wy posagowo-wiennej, ale nie jest to jasne. Mikołaj został później podsędkiem 

1475 ŁęczZ 2, k. 349v.
1476 OrłowskaZ 2A, k. 691v.
1477 O nim J. Bieniak, Piotr z Moszczonnego, w: PSB XXVI, s. 410, 411; S. Szybkowski, 

dz. cyt., s. 338, 359, 668.
1478 ŁęczG 7, k. 355.
1479 ŁęczG 8, k. 139.
1480 MRPS I, nr 883, 985.
1481 Bull. Pol. VII, nr 686.
1482 MRPS IV, nr 123, 132.
1483 ŁęczZ 17, k. 370v.
1484 Album studiosorum, I, s. 209; MUK I, II.
1485 W. Semkowicz, Jeszcze o przysiędze na słońce, w: Studia historyczne ku czci Stanisława 

Kutrzeby, Kraków 1938, t. I, s. 432 (mylnie utożsamił Sasina Lelka kasztelana płockiego 
z jego synem); K. Pacuski, Sasin Lelek, w: PSB XXXV, s. 249.

1486 ADP, perg. 346.
1487 MRPS I, nr 1701. Nazwa Szalony Dwór jest trudna do zidentyfi kowania. 
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gostynińskim, jest znany z urzędem w 1489 r., kiedy wystąpił w wywodzie szla-
chectwa w ziemi łęczyckiej1488. W 1491 r. awansował na sędziego gostynińskie-
go1489; na tym urzędzie działał w 1493 i 1495 r.1490 Zmarł albo ustąpił przed 
4 IV 1509 r., kiedy nastąpiła nominacja nowego sędziego gostynińskiego, jednak 
bez informacji o poprzedniku1491. Być może do tegoż Mikołaja trzeba odnieść in-
formację, że Mikołaj ze Szczawina wraz z synem Janem uzyskał zwolnienie z obo-
wiązku stawania na wyprawę wojenną. Nie podano przynależności do ziemi, ale 
nastąpiło to na wniosek kanclerza. Mógł to popierać ówczesny starosta gostyniń-
ski Krzysztof Szydłowiecki, który był politykiem wpływowym w otoczeniu króla 
Zygmunta I1492. Informacja owa może zatem dotyczyć Mikołaja, zanotowanego 
bez urzędu, czyli już po ustąpieniu z urzędu sędziego gostynińskiego, oraz jego 
syna Jana.

Synami tegoż Mikołaja sędziego gostynińskiego powinni być trzej bracia, 
których powiązania widać w księgach łęczyckich: Piotr podstoli, potem cześnik, 
Marcin Szczawiński z Suserza łowczy oraz Jan Szczawiński (też Szubski z Ozor-
kowa) podstoli gostynińscy.

Piotr podstoli gostyniński ożenił się z Katarzyną z Grodzanowa w ziemi płoc-
kiej, córką Jana Łaszewskiego z możnej linii Prawdziców; skwitowała ona w 1493 r. 
brata Jana z zadośćuczynienia za ojcowiznę1493. Tenże Piotr Szczawiński zo-
stał w 1512 r. cześnikiem gostynińskim, a urząd podstolego objął po nim Jan 
Szczawiński1494.

Piotr jako cześnik uzyskał w 1520 r. z racji zdrowotnych zwolnienie od obo-
wiązków wyprawy wojennej1495. Zmarł krótko przed 20 VI 1521 r., urząd po nim 
przejął Feliks Szreński z Sokołowa1496. Natomiast Marcin Szczawiński z Suserza 
był początkowo w 1504 r. cześnikiem gostynińskim, a następnie został 30 IV 
1511 r. łowczym gostynińskim1497. Córka Marcina Jadwiga została żoną Piotra 
Lutomierskiego z rodu Jastrzębców, podkomorzego sieradzkiego od 1506 r. Tenże 
Piotr 2 VI 1513 r. zapisał jej 800 fl orenów oprawy na połowie swoich dóbr1498. 

1488 T. Piotrowski, Z. Wdowiszewski, Średniowieczne zapiski heraldyczne łęczyckie, Mies. 
Herald. 14, 1935, nr 10, s. 147, nr 41.

1489 Pacuski, Spis.
1490 Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, wyd. F. Piekosiński, Kraków, nr 201, 202, 203; 

AGZ IX, nr 104; KowalskaG 1A, k. 367.
1491 MRPS IV, nr 8934.
1492 Tamże, nr 9256.
1493 MK 6, k. 298; SHGWP, s. 93 (mylnie określony jako podczaszy).
1494 MRPS IV, nr 10247.
1495 Tamże, nr 3451.
1496 Tamże, nr 12851.
1497 Tamże, nr 10055.
1498 Tamże, nr 2091. O tym A. Szymczakowa, dz. cyt., s. 239, 240.
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Synem Marcina łowczego był Kasper Szczawiński z Suserza, chorąży gostyniński 
znany w latach 1531–15321499. Córką Kaspra powinna być Ewa Szczawińska 
z Wielkiego Szczawina i Suserza, która wniosła swe dobra mężowi, Krzysztofowi 
Lasockiemu, późniejszemu staroście gostynińskiemu1500. 

Jan Szczawiński podstoli gostyniński posiadał dobra Bronno, Wyczałków 
i Karłowo w ziemi łęczyckiej, nabyte w 1487 r. przez Prawdziców ze Szczawina1501. 
Tenże Jan tytułował się w 1521 r. ze Starego Szczawina, zatem tu miał swój 
dwór1502. Pisał się też Broński i Szubski z Bronna, Szubska, Ozorkowa w ziemi 
łęczyckiej, dóbr swojej żony Katarzyny z Szubska. Nominację na podstolego uzy-
skał 20 VI 1512 r.1503 Zmarł ok. 1534 r., pozostawił 4 synów, w tym Piotra Szcza-
wińskiego, plebana w Giecznie oraz Stanisława, Krzysztofa i Szymona, w 1535 r. 
braci niedzielnych z Bronna1504.

Cześnik Piotr Szczawiński miał syna Jana, w 1514 r. studenta uniwersytetu 
krakowskiego1505. O nim brak dalszych danych. Cześnik pozostawił syna Piotra 
i córkę Zofi ę, w 1524 r. żonę Wojciecha z Bielaw. Zofi a wniosła mu 300 fl . w po-
sagu, a mąż zapisał jej 600 fl . oprawy na połowie swoich dóbr Brzozowo, Mal-
czewo i Witkowice w ziemi łęczyckiej1506. Jej brat Piotr Szczawiński ok. 1526 r. 
pisał się ze Szczawina Wielkiego, nie pełnił jeszcze urzędu1507. Ożenił się z Anną, 
córką Pawła Wolskiego, wpływowego starosty gostynińskiego i kanclerza koron-
nego, później krótko biskupa poznańskiego1508. To nie pozostało bez wpływu na 
przebieg jego kariery. Początkowo został stolnikiem gostynińskim, potem 2 III 
1541 r. otrzymał nominację na kasztelana gostynińskiego1509, 20 XII 1542 r. prze-
szedł na kasztelana sochaczewskiego1510. Zmarł przed 27 III 1557 r.1511 

Wiemy jeszcze, że ze Szczawina Starego w 1519 r. pisał się Sasin, jeden z ase-
sorów sądu ziemskiego gostynińskiego w Gąbinie1512.

Prawdzice z tej włości pisali się także ze Szczawina Borowego. W pierwszej 
połowie XVI w. (po 1515 r.) w Łęczycy wystąpił Piotr ze Szczawina Borowego, 

1499 ŁęczG 17, k. 195 (4 IV 1531 r.); PłocG 1, k. 222 (4 III 1532 r.). 
1500 Boniecki, Herbarz, XIII, s. 393.
1501 O tym Niesiecki, Herbarz, VIII, s. 308.
1502 ŁęczG 13, k. 89v.
1503 MRPS IV, nr 10247.
1504 ŁęczZ 18A, k. 342.
1505 Album studiosorum, II, s. 157.
1506 ŁęczG 14, k. 269n.
1507 OrłowskaZ 6, k. 125v.
1508 Paprocki, Herby, s. 625.
1509 MRPS IV, nr 20509.
1510 Tamże, nr 7035 (20 XII 1542 r.).
1511 MRPS V, nr 7937.
1512 Knapiński, Notaty, s. 126.

http://rcin.org.pl



205Prawdzice

niegdyś pleban w Bierzwiennej1513. Pewno tenże, jako Piotr Szubski ze Szczawina 
Borowego wpisał się w 1539 r. do paulińskiego bractwa NMP na Jasnej Górze, 
co charakteryzuje jego postawę religijną1514. Jest on identyczny z Piotrem Szcza-
wińskim plebanem w Giecznie, synem podstolego Jana Szczawińskiego z Bronna, 
znanym w 1535 r. W 1550 r. ze Szczawina Borowego pisał się pewno tenże Piotr 
Szczawiński dłużnik Soleckich1515.

Z tego obszernego zestawu danych widać, że Prawdzice ze Szczawina utrzy-
mali czołową rolę wśród możnowładztwa ziemi gostynińskiej przez szereg  pokoleń.

Przyjrzyjmy się jeszcze odbiorcy nadania z 1299 r. i 1304 r. Książę wynagro-
dził jego antiqua servitia, przez co można rozumieć dłuższą służbę przy boku wład-
cy, zapewne jako dworzanina. Mógł on także wykonywać zadania zlecone mu 
przez księcia, tak w obrębie księstwa, jak i poza nim. Ta służba przyniosła mu już 
znaczące nadania ziemskie, chociaż ich wartość faktyczna zależała od stopnia za-
gospodarowania, tj. liczby poddanych i wysokości dochodów bieżących. Służba ta 
otwierała także perspektywę sprawowania urzędów dworskich przy boku władcy 
albo urzędów terytorialnych do szczebla kasztelana włącznie, przynoszących do-
chody dodatkowe. Dlatego Jana można utożsamić z Janem podstolim mazowiec-
kim, tj. z hierarchii płockiej, poświadczonym ok. 1305 r. w liście świadków do-
kumentu spisanego wówczas, dotyczącego akcji prawnej z 24 VIII 1295 r., 
wystawionego dla komesa Wawrzyńca, kasztelana z Białej1516. Był on następcą 
podstolego Sasina, znanego w latach 1299–1300, który następnie przeszedł na 
urząd kasztelana sochaczewskiego, na którym jest znany w 1303 r.1517 

Imię Sasin należy do zasobu imion Prawdziców poświadczonych później 
w Szczawinie, Trębkach i Gólczewie w ziemi płockiej, tenże Sasin może być zatem 
kolejnym Prawdzicem, obok Andrzeja z Trębek i Jana Sowca, wybijającym się 
w owoczesnym otoczeniu Bolesława II płockiego. Janusz Bieniak wskazał na praw-
dopodobieństwo, że idzie tu o trzech braci współdziałających ze sobą w służbie 
Bolesława II1518. Mogli to być także bliscy krewni, starszego i młodszego  pokolenia.

Można odnaleźć jeszcze jedno źródło, dotychczas nie wykorzystane, które 
oświetla tę sprawę. Mianowicie w herbarzu Szymona Okolskiego zachowała się 
zwięzła informacja wpisana pod Prawdzicami, oświetlająca początki rodu. Mówi 
ona o dokumencie wystawionym w 1313 r. przez 4 komesów, nieznanych z imie-
nia braci ze Szczawina, Trębek, Gólczewa oraz Łabiszyna, opatrzonym ich pieczę-

1513 ŁęczG 10, k. 32. Data roczna zapisu jest trudna do określenia.
1514 „Studia Claromontana” 6, 1985, s. 304, nr 92.
1515 MRPS V, nr 930.
1516 NKMaz II, nr 99.
1517 Tamże, nr 117.
1518 J. Bieniak, Sowiec Jan, w: PSB XL, s. 630, 631.
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ciami z herbem Prawdzic1519. Dokument był zatem już słabo czytelny w czasach 
Okolskiego. Miał charakter umowy rodzinnej, spisanej w postaci dokumentu opie-
czętowanego indywidualnymi pieczęciami, którymi wszyscy zainteresowani dys-
ponowali; wskazuje to na ich znaczącą pozycję w ówczesnej elicie władzy. Doku-
ment prawdopodobnie regulował sprawy spadkowe po krewnych i ostateczny 
podział dóbr ojcowskich, może też zabezpieczał prawa matki albo sióstr  wystawców. 

Nasuwa się jednak pytanie, czy odczyt nazw jest prawidłowy? Szczawin, Tręb-
ki i Gólczewo są jasne, idzie o dobrze znane później rezydencje Prawdziców na 
Mazowszu i w rejonie Płocka, tj. we władztwie Bolesława II płockiego, które przy-
padło po jego zgonie najmłodszemu synowi Wańkowi. Nazwa Łabiszyn budzi 
wątpliwości. Nie ma takiej nazwy na Mazowszu, jest natomiast dość odległy od 
pozostałych osad Łabiszyn na pograniczu północnej Wielkopolski i Kujaw, na 
lewym brzegu górnego biegu Noteci, o którym brak informacji, by był ośrodkiem 
dóbr Prawdziców. Przyjrzyjmy się tedy podobnym nazwom dóbr Prawdziców na 
Mazowszu, eliminując dobra, które otrzymali dowodnie później, jak Radzanowo, 
Ciemniewo czy Nasielsk. Najbardziej zbliżoną nazwą jest Żabiczyn.

Nazwa Łabiszyn istotnie przypomina nazwę Żabiczyn, osady w ziemi zakro-
czymskiej, na południowy wschód od Nasielska. W XV w. było to centrum lesi-
stej włości Prawdziców, w której powstawały nowe osady, podobnie jak w Tręb-
kach. W końcu XV w. były tu Żabiczyn Wielki, Żabiczyn Mały czyli Krczyn (dzis. 
Chrcynno), a także Wola Żabicka albo Brzozowiec, prawdopodobnie identyczna 
z późniejszym Pukarzewem (Kukarzewem)1520. W XIX w. Chrcynno miało ok. 
43 włók obszaru1521. Całość owych dawnych dóbr można szacować na ok. 150 
włók1522. Nazwa Żabiczyn pojawia się w dokumencie sądu ziemskiego zakroczym-
skiego z 1417 r. (1416 r.); Jakub z Nasielska z synem Piotrem mieli sprawę o usy-
pane ostatnio granice dóbr Żabiczyno z klasztornymi dobrami Orzechowo nor-
bertanek płockich. Sąd przysądził te granice klasztorowi, odrzucając roszczenia 
Prawdziców1523.

W Żabiczynie mieszkał faktycznie Piotr, który zmarł przedwcześnie, jeszcze 
przed śmiercią ojca Jakuba z Nasielska, kasztelana ciechanowskiego. Już w 1425 r. 
wystąpiła wdowa po Piotrze Mścichna wraz z synami Sasinem i Parysem; przejęła 
ona działy w Pianowie pod Nasielskiem drogą zamiany za 4 włóki w Żabiczynie 

1519 Okolski, Orbis Pol., II, s. 301.
1520 Dane z kartoteki SHGM, ziemia zakroczymska. Por. ŹD XVI, s. 314; AHP, Mazow-

sze, mapa.
1521 SGKP VI, s. 925 (folwark 1212 mórg, wieś 73 morgi).
1522 Zob. AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 314; mapa WIG 1:100 000, Warszawa 

1936. Dobra te powinny obejmować Żabiczyn, Chrcynno, Kukarzewo, Lorcin i Nunę przy gra-
nicy z dawnymi dobrami Orzechowo; oszacowanie własne.

1523 KDNorb., s. 66 (Bolesta sędzia zakroczymski tu występujący działał do 1416 r.). Zob. 
też AHP, Mazowsze, mapa. O tym dokumencie zob.też niżej, Rogale ze Swarocina.
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i dopłatę 100 kóp groszy1524. Piotr został nazwany tu z Radzanowa, miał tam także 
udział we własności, ale w 1432 r. Sasin i Parys zostali nazwani synami olim Petri 
de Szabiczino1525. Faktycznie Sasin i Parys mieli później połowę dóbr Żabiczyno, 
druga połowa należała do ich stryja Mikołaja Radzanowskiego. W 1449 r. tenże 
Mikołaj uzyskiwał z tych dóbr 8 kóp w półgroszach czynszu rocznego, zastawił ten 
dochód, z prawem wykupu, za kwotę 100 kóp w półgroszach1526. Stąd wywodzili 
się późniejsi Żabiccy herbu Prawdzic, wspólnego pochodzenia z  Radzanowskimi1527.

Wydaje się, że Żabiczyn mógł być rezydencją Prawdziców już w XIV w., 
kiedy w hierarchii ziem ciechanowskiej i zakroczymskiej pojawiają się urzędnicy 
z imionami wskazującymi na przynależność do rodu Prawdziców, a których dóbr 
nie znamy. Innej nazwy mazowieckiej wchodzącej w grę nie udało się odnaleźć, 
co przemawia za tą identyfi kacją.

W tej sytuacji można przyjąć, że istotnie mamy tu do czynienia z czterema 
braćmi, założycielami odrębnych linii możnowładztwa mazowieckiego rodu Praw-
dziców. Ze Szczawina tytułował się Jan Sowiec, który miał też Brochowo; najpew-
niej uzyskał jeszcze dobra Kaszewo w ziemi łęczyckiej, które posiadali wspólnie 
jego potomkowie. Jan Sowiec kasztelan dobrzyński został poświadczony w 1329 r., 
zmarł przed 1346/1347 r. Z Trębek pisał się albo Andrzej podkomorzy mazowiec-
ki, albo kolejny Prawdzic. Z Gólczewa pisał się albo Sasin, od 1303 r. kasztelan 
sochaczewski, albo inny Prawdzic, protoplasta Andrzeja kasztelana płockiego 
z 3 ćwierci XIV w. Z Żabiczyna powinien pisać się Paweł Warda, kasztelan cie-
chanowski poświadczony w latach 1333–13431528, ojciec Falisława (Chwalisława) 
podkomorzego płockiego, odbiorcy nadania przez księcia płockiego Wańka wsi 
Radzanowo w ziemi płockiej, poświadczonego w dokumencie z 30 IX 1350 r.1529 
Paweł Warda był protoplastą Radzanowskich i wywodzących się od nich  Żabickich.

Nasuwa się jeszcze możliwość ustalenia dalszych powiązań. Wiemy, że An-
drzej podkomorzy mazowiecki był w 1312 r. posiadaczem cennego graduału, 
który trafi ł następnie do zbiorów kościelnych płockich1530. Ksiądz Tadeusz Że-
browski wskazał mi możliwość, że Andrzej wszedł w posiadanie tej kosztownej 
księgi liturgicznej drogą dziedziczenia po krewnym, biskupie płockim Janie Wy-
sokim z rodu Prawdziców, który zmarł w 1310 r.1531 Jest to prawdopodobne, 
 bowiem rodzina mogła dziedziczyć ruchomości po zmarłym biskupie, zgodnie 

1524 PP V, nr 103.
1525 PP VI, nr 367.
1526 MK 4, k. 148v.
1527 Tak Niesiecki, Herbarz, X, s. 6, 7.
1528 NKMaz II, nr 208, 259, 260.
1529 Tamże, nr 306.
1530 Nowowiejski, Płock, s. 474.
1531 O nim MPH VI, s. 606; T. Żebrowski, Zarys..., s. 35.
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z jego ostatnią wolą. Młodsi krewni mogli należeć do jego otoczenia i działać 
z jego ramienia w administracji dóbr biskupich, uzyskując poprzez to czasowe do-
chody bieżące. Jest to przeto cenna wskazówka, że biskup Jan Wysoki powinien 
być stryjem Andrzeja, patronem młodszych krewnych. Ukazuje to jednocześnie 
pozycję Prawdziców w ówczesnej mazowieckiej elicie władzy. 

Prawdzice z Tokar

Tokary na lewym brzegu Wisły były osadą starą, położoną przy gościńcu idą-
cym z przeprawy płockiej do Gąbina, jednej z najważniejszych dróg wczesnośre-
dniowiecznego węzła drożnego stolicy Mazowsza1532. Początkową nazwę osady 
trzeba zrekonstruować jako Tokarzyno; została ona poświadczona w kilku przeka-
zach źródłowych XV w.1533, a także w zniekształconym przekazie z 1303 r.1534 Od 
połowy stulecia XV zaczęła ustępować skróconej nazwie Tokary, która utrzymała 
się do dziś.

W drugiej i trzeciej ćwierci XVI w. Tokary były osadą szlachecką w parafi i 
Dobrzyków, liczyły 2–2,5 włók osiadłych oraz zapewne niemały folwark; należa-
ły do Andrzeja Sieprskiego, wojewody rawskiego i starosty płockiego1535. Według 
danych XIX w. wieś miała ok. 30 włók obszaru, w tym folwark – ok. 23 włóki, 
grunty włościan – 7,5 włók1536.

Stąd tytułował się, czyli powinien mieć tu ośrodek dóbr z dworem podsędek 
gostyniński nazywany Prawda, znany w latach 1427–1444. Jego imienia chrzest-
nego źródła z tych lat nie notują. Może on jednak być identyczny z Piotrem pod-
sędkiem gostynińskim występującym 30 XI 1424 r.1537 Był on następcą podsędka 
Szczedrzyka, znanego do 1420 r. 

Prawda wystawił 7 II 1427 r. w Gostyninie dokument sądu ziemskiego wraz 
z Więcławem [z Giżyc] sędzią ziemskim, w obecności księżnej Aleksandry oraz 
grona dygnitarzy mazowieckich i koronnych, poświadczający ugodę arcybiskupa 
gnieźnieńskiego z posiadaczami Iłowa w sprawie jazu na Wiśle1538. Pełnił urząd 
jeszcze 1 VIII 1444 r.1539 Zmarł przypuszczalnie przed kwietniem 1448 r., kiedy 
występuje już nowy podsędek gostyniński, Wincenty z Muchnic1540. Urodził się 

1532 AHP, Mazowsze, mapa.
1533 Th okarzino – 1437 r., MK 335, k. 158; Th okarzino – 1462 r. (dok. zachowany w ory-

ginale), ZDLmP I, nr 176. O tej nazwie zob. Wójcik, Nazwy, s. 163.
1534 Tokamo (zamiast Tokarino), NKMaz II, nr 113.
1535 ŹD XVI, s. 198; kartoteka atlasowa XVI w.; zob. też niżej.
1536 SGKP XII, s. 359.
1537 KL, nr 161 (z korektą daty rocznej).
1538 KWp V, nr 79.
1539 MK 337, k. 40v.
1540 Pacuski, Spis.
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bez wątpliwości w drugiej połowie XIV w.; jego ojciec nie jest znany, ale przydo-
mek Prawda wskazuje czytelnie na przynależność do rodu Prawdziców. Jest moż-
liwe, że przed objęciem urzędu podsędka był dworzaninem książęcym albo uczest-
niczył w zarządzie dóbr książęcych.

Krewnym podsędka, jego synem albo bratankiem powinien być Mikołaj 
zwany Mitoraj, piszący się z Tokarzyna, należący do otoczenia księcia płockiego 
Włodzisława I. Uzyskał on od tegoż księcia nadanie 30 włók zwanych Rostusze-
wo w ziemi wiskiej pro serviciis, prawdopodobnie za pracę dworzanina. Nadanie 
to miało miejsce po przejęciu przez Włodzisława I wiosną 1434 r. rządów tej 
ziemi. Mikołaj odsprzedał je już 27 II 1437 r. w Wiźnie Jaśkowi z Roman1541. 
Następnie został podczaszym Włodzisława I, jest znany na tym urzędzie dworskim 
od 1448 r.1542 12 IX 1451 r. wystąpił jako świadek w Rawie na dokumencie za-
pisu ziemi sochaczewskiej jako oprawy wdowiej księżnej Annie, żonie księcia płoc-
kiego1543. 19 II 1454 r. w Płocku został odnotowany na przywileju Włodzisława I 
dla dominikanów płockich1544. 

Po zgonie Włodzisława I w końcu 1455 r. Mikołaj pozostał zapewne pod-
czaszym jego synów, można go bowiem utożsamić z Mikołajem podczaszym po-
świadczonym 11 VIII 1457 r.1545 Potem został wojskim płockim, co zobowiązy-
wało go do częstego pobytu albo nawet stałego rezydowania w książęcym zamku 
płockim. Powinien zajmować się tu przygotowaniami do lokalnych działań obron-
nych w dobie wojny trzynastoletniej. Położenie Tokar o 6 km od zamku w Płoc-
ku znakomicie ułatwiało sprawowanie tego urzędu, problemem mogła być jedynie 
przeprawa przez Wisłę w trudnych okresowo warunkach klimatycznych. Mikołaj 
jest znany jako wojski płocki w latach 1458–14681546. 31 III 1461 r. w Płocku 
był świadkiem nadania przez młodych książąt płockich kanclerzowi dworu Raci-
borowi z Golejewa siedliska na budowę domu na terenie zamku płockiego1547. 
7 III 1462 r. uczestniczył w potwierdzeniu przez Katarzynę księżnę płońską, 
która objęła tymczasowo władzę w Płocku po zgonie bratanków Siemowita VI 
i Włodzisława I, przywilejów miasta Płocka1548. Został odnotowany jeszcze 4 II 

1541 MK 335, k. 158. Jaśko z Roman (w ziemi ciechanowskiej) był wcześniej miernikiem 
książęcym w dzielnicy Janusza I w 1425 r.; PP V, nr 192. Rozbudował swe dobra w ziemi wi-
skiej, stając się od 1435 r. poddanym Włodzisława I. Pisał się później z Glinek (par. Słucz), był 
podsędkiem wiskim (1439–1465), następnie sędzią wiskim (1467–1468). Należał do rodu 
Ślepo wronów, był protoplastą Glinków z tychże Glinek. 

1542 Pacuski, Spis.
1543 KL, nr 196; IMT I, nr 98.
1544 ZDLmP I, nr 161.
1545 MK 335, k. 145v.
1546 Pacuski, Spis.
1547 Tamże, nr 174.
1548 Tamże, nr 176.
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1468 r.1549 Zmarł przed 29 X 1471 r., kiedy pojawia się jego następca na tym 
urzędzie, Mikołaj z Trębek herbu Prawda1550. 

Nie wiadomo, jaką drogą Tokary przeszły w posiadanie Sieprskich z Gólcze-
wa, możnowładczej linii Prawdziców z ziemi płockiej; posiadacze Tokar w XV w. 
mogli być z nią spokrewnieni. Wiemy jednak, że w 1537 r. pozostawały one 
w składzie dóbr Andrzeja Sieprskiego z Gólczewa, kasztelana dobrzyńskiego1551. 
W 1538 r. tenże Andrzej chciał sprzedać Tokary za znaczną kwotę 2 tys. fl orenów 
Janowi Gamratowi1552. Transakcja nie została jednak zrealizowana, bowiem w re-
jestrze poborowym ziemi gostynińskiej 1567 r. odnotowano jako właściciela wo-
jewodę rawskiego, tj. tegoż Andrzeja Sieprskiego (zmarł w 1572 r.)1553.

Można zastanawiać się, czy nie z tych Tokar wyszli Andrzej i Jan Tokarscy, 
którzy w 1532 r. wykupili wójtostwo w pobliskiej wsi królewskiej Czermno 
w ziemi gostynińskiej1554. Na Mazowszu była to jedyna osada tej nazwy, ale są też 
znane Tokary w ziemi sieradzkiej. Nazwisko ich uformowało się w XV albo 
w pierwszej ćwierci XVI w. W 1539 r. po śmierci Jana wójtem w Czermnie został 
syn, Stanisław Tokarski1555. Powinien on być identyczny z poświadczonym póź-
niej, w 1564 r. Stanisławem Osieckim herbu Korab, sprawcą osieckim w ziemi 
czerskiej1556. Owi Korabici z Tokar mogą być jednak świeżymi przybyszami 
w ziemi gostynińskiej.

Z początkową nazwą osady – Tokarzyno – można związać cenny przekaz 
źródłowy z 1303 r. Ówczesny kanonik płocki Wolkmar zapisał mianowicie ko-
ściołowi płockiemu swe dobra, liczące 6 osad, położone na Mazowszu i na obsza-
rze diecezji płockiej1557. Na pierwszym miejscu owej listy dóbr została umieszczo-
na nazwa „Tokamo”, prawdopodobnie określająca jego główną siedzibę, 
odziedziczoną po przodkach. Nazwę tę należy odczytać jako zniekształcony zapis 
nazwy „Tokarino” udokumentowanej w XV w., jest to jedyna prawdopodobna 
możliwość identyfi kacji.

Oto całość owej listy osad: „de Tokamo, de Gwino, de Sankov, de Nisino, 
de Razikouo et de Misseua”. Określenia te mogą określać nie tyle samodzielnie 

1549 ADP, Ep. 5, s. 381.
1550 MK 5, k. 9v.
1551 J. Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 164.
1552 MRPS IV, nr 19042.
1553 Kartoteka atlasowa XVI w., ziemia gostynińska, wypis z rejestru 1567 r.
1554 MRPS IV, nr 6101.
1555 Tamże, nr 19486.
1556 Zob. S. Dziadulewicz, Rekognicjarz poborowy ziemi czerskiej, Mies. Herald. 11, 1932, 

nr 10, s. 190.
1557 KL, nr 48; NKMaz II, nr 113. Jest to dokument legata papieskiego Mikołaja, biskupa 

Ostii i Velletri. Pisarzem dokumentu mógł być Włoch nieznający języka polskiego ani reguł za-
pisu i odczytu nazw słowiańskich.
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posiadane osady, co raczej udział kanonika w dobrach rodzinnych, gdzie nie prze-
prowadzono rozgraniczeń szczegółowych. Bezspornie odnajdujemy w tej liście 
nazwy Sękowo, Radzikowo i Miszewa, znane później. 

Sękowo leży 12 km na północ od Płocka w parafi i Proboszczewice. Jest 
znane w innych źródłach od XV w., a według rejestrów poborowych XVI w. 
było tu 8 włók osiadłych w 7 działach szlachty cząstkowej i zapewne małe folwar-
ki; w XIX w. liczyło ok. 17,5 włók obszaru. W XV w. była to własność 
 Prawdziców1558. 

Radzikowo to zapewne zaginiona średniowieczna osada pod Płockiem, zło-
żona co najmniej z działu książęcego i kościelnego (kapituły płockiej). Bolesław II 
odstąpił w 1300 r. dział książęcy biskupstwu płockiemu w zamian za Jasień1559. 
Dział kościelny należał do kapituły płockiej już w XIII w.1560 i jeszcze w 1420 r.1561 
11 IX 1433 r. Stanisław Pawłowski biskup płocki przekazał kapitule płockiej w za-
mian za dział w Suchodole w ziemi gostynińskiej połowy dwu osad biskupich: 
Bocheńczewa oraz 3,5 włók w Radzikowie w ziemi płockiej1562. Biskupie Radzi-
kowo (wcześniej książęce) było zatem osadą niewielką, którą można było włączyć 
do sąsiedniej większej osady kościelnej.

Dział Wolkmara był zapewne mały, mógł być włączony do dóbr kościelnych 
albo pozostać własnością Prawdziców z Brochowa poświadczoną w interpolacji 
dokumentu z 1304 r., sporządzonej w pierwszej ćwierci XV w.1563, o ile te ostat-
nie informacje nie odnoszą się do książęcego Radzikowa pod Czerwińskiem1564. 
Anna Borkiewicz-Celińska nie odnalazła danych do tegoż Radzikowa pod Płoc-
kiem1565. Można go zlokalizować dość dobrze; Radzikowo leżało obok Brochoci-
na, prawdopodobnie nad górnym biegiem rzeczki Brzeźnicy. Na jego położenie 
wskazują informacje o łące w Brochocinie przy granicy Radzikowa, która została 
nadana w 1380 r. dominikanom płockim przez pana Grzymałę1566. Można sądzić, 
że leżało też blisko Bocheńczewa i weszło w skład tej osady albo rozbudowanego 
Trzepowa. Leżało w obrębie średniowiecznej parafi i Trzepowo1567.

1558 SHGWP, s. 273; K. Zierhoff er, Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław 
1957, s. 330; ŹD XVI, s. 5, 13; SGKP X, s. 469.

1559 NKMaz II, nr 109. W XVI w. Jasień był własnością szlachecką, miał 7 włók osiadłych; 
SHGWP, s. 108.

1560 MPH V, s. 438 (Lvdzicowo).
1561 ADP, perg. 188; T. Żebrowski, Zarys..., s. 69.
1562 ADP, perg. 212.
1563 NKMaz II, nr 117, wg kopii 2.
1564 Zastanawia sformułowanie w interpolacji: „Radzicowo et cum omnibus pertinenciis 

suis”, wskazujące na większą osadę, z rozmaitymi przynależnościami.
1565 Brak tego hasła w SHGWP, z. 3.
1566 ZDLmP II, nr 586. Zob. o tym Grzymałowie z Klonowca.
1567 Por. AHP, Mazowsze, mapa.
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Miszewa to jedna z osad zwanych Miszewo, założonych zapewne na terenie 
dużego lasu we wschodniej części kasztelanii (potem ziemi) płockiej. Może to być 
Miszewo w posiadaniu Prusów (Miszewo Strzałkowskie i Miszewo-Stefany), albo 
Miszewo (Murowane) w posiadaniu Lubiczów, albo Miszewo (Garwaskie i Czta-
nowo, dziś Stanowo) w posiadaniu Grzymałów od 1319 r., albo wreszcie Misze-
wo św. Wincentego, zwane od XV w. Święcieniec, wieś parafi alna1568. Ostatnia 
możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, bowiem parafi a pozostawała 
później w obrębie prawa patronatu biskupstwa płockiego. Święcieniec miał 
w XIX w. 116 morgów, tj. ok. 4 włóki obszaru; była to niewielka osada w posia-
daniu kościoła aż do końca XVIII w.1569

Nazwę Nisino można identyfi kować z Nieksynem (dziś Leksyn) we wschod-
niej części ziemi płockiej na prawym brzegu granicznej Mołtawy. Już w połowie 
XIV w. Nieksyn należał do zamożnej linii Cholewów powiązanej własnościowo 
z ziemią dobrzyńską1570. W XIX w. było tu ok. 40 włók obszaru1571. Wolkmar 
mógł mieć tu dział obejmujący jedynie część osady.

Pozostała jeszcze osada Gwino, która może być zniekształconym zapisem 
nazwy Gnojno, albo nieco odmiennej o zakończeniu –ino lub –yno. W grę może 
wchodzić Gnojno w ziemi zawkrzeńskiej na pograniczu Mazowsza, ok. 75 km od 
Płocka, znane od XV w. w rękach rycerskich1572. Osada nad Działdówką, lewym 
dopływem średniowiecznej Wkry istniała tu już we wczesnym średniowieczu, co 
poświadcza cmentarzysko szkieletowe1573. Inna możliwość to Giżyno, trzy osady 
tej nazwy na Zawkrzu na lewym brzegu Wkry na północny wschód od Racią-
ża1574. Trzecia możliwość to dzisiejsze Giżyno koło Bielska na północ od Płocka, 
zwane w XV w. Gyrzino, Gierzyno. Pozostawało w rękach drobnego rycerstwa, 
w XVI w. miało ok. 5 włók szlachty zagrodowej, w XIX w. było tu 16 włók ob-
szaru1575. Leży ono najbliżej następnego na tej liście Sękowa, zatem ta identyfi ka-
cja wydaje się bardziej prawdopodobna, ale jednak opatrzona wątpliwościami.

Zestawione powyżej dane pozwalają sądzić, pomimo wątpliwości identyfi ka-
cyjnych, że idzie o majątek ziemski dość znaczny, dysponujący poddanymi w każ-
dej z tych osad, skoncentrowany przy tym w pobliżu stołecznego Płocka. W skali 

1568 Dokumentację zestawia SHGWP, s. 193–196, 308, 309. O Święcieńcu zob. też Die-
cezja Płocka. Struktura..., s. 126, 127.

1569 SGKP XI, s. 687; Wypisy sprzed 1939 r. K. Buczka z taryfy dymów 1790 r. pow. 
płockiego (akta zniszczone podczas II wojnie światowej) w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN. 

1570 SHGWP, s. 163, 164.
1571 SGKP V, s. 130.
1572 SHGWP, s. 81.
1573 L. Rauhut, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu 

i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne PMA” 1, 1971, s. 534. 
1574 SHGWP, s. 78, 79.
1575 SHGWP, s. 78; ŹD XVI, s. 25; SGKP II, s. 578.
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Mazowsza był to już majątek wyróżniający się, przekraczający wyraźnie stan po-
siadania średniego rycerstwa, który ograniczał się do jednej albo paru osad. Stan 
majątkowy pozwala tedy zaliczyć kanonika Wolkmara albo do możnych mazo-
wieckich, albo do związanego z nimi zamożnego rycerstwa, bliskiego już możnym. 
Jako kanonik powinien mieć jeszcze kurię kanonicką obok innych kanoników 
i prałatów katedralnych w stołecznym Płocku, a także mógł czerpać dochody 
z jednego lub paru benefi cjów kościelnych.

Co można powiedzieć o samym Wolkmarze i jego powiązaniach rodzinnych? 
Pojawia się w 1287 r. na dokumencie Tomasza biskupa płockiego jako dominus 
Volkmarus, jeden z trzech wymienionych kanoników płockich, zapewne współ-
pracownik samego biskupa1576. Może należał do kręgu jego kapelanów, towarzy-
szących mu w podróżach. Biskup Tomasz zmarł jednak w połowie lat dziewięć-
dziesiątych XIII w. Na początku XIV w. Wolkmar był kapelanem wojewody 
brzeskiego Bronisza ze Służewa1577, czyli przebywał dłużej poza Mazowszem i ro-
dzimą diecezją płocką. Nadanie na rzecz kościoła płockiego, uczynione właśnie 
w tym czasie wskazuje, że Wolkmar czuł się mocno związany z kościołem płoc-
kim, jednak albo nie miał spadkobierców, albo też pozostawał z nimi w konfl ik-
cie. Można przyjąć, że nadanie wchodziło w życie dopiero po jego śmierci, a on 
zachowywał nadal prawo do korzystania z tych dóbr, a nawet zmiany swej woli 
co do części lub całości spadku. W tym czasie biskupem płockim był Jan Wysoki 
z rodu Prawdziców (zmarł w 1310 r.).

Następnie Wolkmar jest znany w 1312 r., był współpracownikiem biskupa 
płockiego Jana z rodu Nałęczów, który objął rządy w kościele płockim w 1310 r. 
Wyszedł już wówczas na czołowe miejsce wśród kanoników płockich i posłował 
w lipcu 1312 r. wraz z prepozytem i archidiakonem w imieniu biskupa i kapitu-
ły płockiej do Malborka w sprawie ugody z Zakonem Krzyżackim dotyczącej dzie-
sięcin z ziemi michałowskiej oraz dóbr biskupich we władztwie krzyżackim1578. 
Można sądzić, że znał język niemiecki i był rzeczoznawcą biskupa i kapituły, przy-
gotowanym do negocjacji, może uczestnicząc wcześniej w zarządzaniu dobrami 
biskupimi. Od 1316 r. występuje jako pierwszy poświadczony archidiakon do-
brzyński; przekazano mu zatem nadzór nad duchownymi w tej części diecezji 
płockiej, w tym w księstwie dobrzyńskim1579. 

Wolkmar wraz z bratem Pawłem z zakonu bożogrobców ufundował pierw-
szy kościół szpitalny w Rypinie pod wezwaniem NMP i św. św. Piotra i Pawła; 

1576 NKMaz II, nr 78.
1577 O tym A. Radzimiński, Prałaci, I, nr 86. Bronisz utracił urząd wojewody w momencie 

upadku rządów czeskich na Kujawach, jak wskazał J. Bieniak, Wielkopolska..., s. 66, przyp. 79. 
1578 NKMaz II, nr 127, 128, 129, 133.
1579 Tamże, nr 144.
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w 1323 r. otrzymał on znaczne uposażenie od książąt dobrzyńskich1580. Jako ar-
chidiakon dobrzyński jest poświadczony do 1327 r. Po 1329 r. przeszedł na ku-
stodię płocką, na tej prałaturze jest znany 2 II 1333 r.1581 Zmarł zapewne przed 
czerwcem 1339 r., kiedy występuje następny kustosz płocki1582.

Skąd wywodzi się wyjątkowe imię Wolkmara, pochodzenia niemieckiego? 
Jego ojciec pochodził najpewniej z rycerstwa mazowieckiego, matka mogła zatem 
wywodzić się z zamożnego mieszczaństwa niemieckiego mieszkającego wówczas 
w Płocku. Członkowie trzynastowiecznej gminy miejskiej w Płocku byli przyby-
szami z ziem niemieckich albo z kształtującego się wówczas władztwa krzyżackie-
go na ziemiach Prusów. Przybywali tu wraz z kapitałem fi nansowym i kwalifi ka-
cjami zawodowymi pozwalającymi im na znalezienie własnego miejsca pracy 
w stołecznym Płocku, utrzymując nawiązane wcześniej kontakty z miastami nad 
dolną Wisłą. Otrzymali od władzy książęcej autonomię sądową (podlegali jurys-
dykcji własnego wójta) i status rycerstwa mazowieckiego, od którego nie różnili 
się zbytnio majątkiem i dochodami. Dzięki temu mogli łatwo wchodzić w kon-
takty z rycerstwem i możnymi okolic Płocka. Jeśli dysponowali zasobami fi nan-
sowymi na miejscu, a także ulokowanymi poza Mazowszem, to stawali się atrak-
cyjnymi partnerami dla rycerstwa i możnowładztwa mazowieckiego drugiej 
połowy XIII w., mocno zubożałego wskutek zniszczeń najazdami łupieżczymi, 
w tym wielkiego najazdu litewskiego 1262 r., kiedy uległy dowodnie zniszczeniu 
czołowe grody Mazowsza. 

Odbudowa dóbr rycerstwa i możnych, pozbawionych części dotychczasowych 
poddanych, uzależniona była od napływu nowych osadników, sfi nansowania kosz-
tów ich osiedlenia i zagospodarowania. Posag nowej żony, wypłacony przez ma-
jętnego ojca albo krewnych, oprawiony na dobrach jej męża zgodnie z polskim 
obyczajem stawał się w tych warunkach skutecznym instrumentem odbudowy, 
służył przyszłości nowej rodziny. Wolkmar jako młody kanonik w 1287 r. mógł 
się urodzić ćwierć wieku wcześniej, tj. ok. 1262 r., mógł też otrzymać imię dzia-
da lub innego krewnego z linii macierzystej. Obyczaj dziedziczenia imion najbliż-
szych krewnych, tak po mieczu, jak i kądzieli, jest w kręgach rycerstwa Polski śre-
dniowiecznej dobrze znany.

Dlaczego jednak dobra zapisane kościołowi nie stały się jego własnością po 
śmierci Wolkmara? Albo doszło do zmiany woli Wolkmara, albo też opór spad-
kobierców okazał się skuteczny. Dla wyegzekwowania tytułu prawnego potrzebne 
było wsparcie ze strony władzy książęcej, a tego właśnie mogło zabraknąć. Jeszcze 
w drugiej połowie XIII w. na Mazowszu można było przekazać dobra rycerskie 

1580 DKM, nr 18, s. 303, 304.
1581 NKMaz II, nr 204.
1582 Radzimiński, Prałaci, I, nr 86.
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instytucji kościelnej, za zgodą władzy książęcej1583, ale już w pierwszej połowie 
XIV w. takich sytuacji w źródłach nie widać1584. 

Można przyjąć, że władza książęca na Mazowszu blokuje wówczas przekazy-
wanie dóbr rycerskich Kościołowi, aby nie dopuścić do zmniejszenia aktualnego 
potencjału militarnego. W świetle zachowanych przywilejów książąt mazowieckich 
XIV i XV w. z tych dóbr była świadczona służba rycerska konna, o określonych 
wymogach, jakich nie było w stanie spełnić niezamożne drobne rycerstwo. Dla-
tego doszło zapewne do ugody, a własnością kościoła stała się tylko mała osada 
Miszewo św. Wincentego, gdzie może Wolkmar ufundował kościół parafi alny, 
przekazując prawo patronatu biskupstwu płockiemu. Posiadaczami części tych 
osad byli następnie Prawdzice, jak widać w Tokarach, Sękowie i być może Radzi-
kowie, a zatem i Wolkmar może być zaliczony do tego rodu. 

Tokarzyno, tj. Tokary wymienione w 1303 r. na pierwszym miejscu były je-
dyną osadą na lewym, bardziej bezpiecznym na ówczesnym Mazowszu brzegu 
Wisły, czyli miały szczególne walory siedziby rycerskiej w trudnych do przetrwa-
nia okresach XIII w. W razie niespodziewanego najazdu na Mazowsze płockie po-
bliskie ostoje Puszczy Gostynińskiej mogły tu zapewnić w miarę bezpieczne cza-
sowe schronienie rodzinie rycerskiej i jej poddanym, już poczynając od najazdów 
pruskich po śmierci Krystyna wojewody Mazowsza w 1217 r.1585 Początki linii 
Prawdziców z Tokar można tedy cofnąć aż do ojca Wolkmara, nieznanego nam 
z imienia, działającego w trzeciej ćwierci XIII w.

Prawdzice z Trębek

Trębki są znane źródłowo od 1303 r., kiedy to komes Andrzej, posiadacz 
tych dóbr, doprowadził do końca sprawę fundacji parafi i, uzyskując poświęcenie 
kościoła pod wezwaniem NMP i Wszystkich Świętych oraz nadanie dziesięcin bi-
skupich z Pacyny, Podczach, Osmolina, Czerniewa, Gosławic, Pieryszewa i Słon-
kowa1586. Jedynie Pieryszew spośród tych osad wchodził w skład parafi i, zrekon-
struowanej dla drugiej połowy XVI w., była to jednak od połowy XIII w. własność 
kościelna, przedtem własność możnowładcza1587.

1583 Zob. NKMaz II, nr 68, 74 (nadanie dóbr Piaski biskupstwu płockiemu).
1584 Zob. NKMaz II.
1585 Nasuwa się tu analogia z opactwem czerwińskim, które dysponowało w momencie 

zagrożenia możliwością ewakuacji konwentu na przeciwległy brzeg Wisły w przestrzenie leśne 
Puszczy Kampinoskiej. Klasztor posiadał tu kilka majątków na obrzeżu Puszczy, co pozwalało 
wykorzystać walory schronieniowe dużego kompleksu leśnego w momencie niespodziewanego 
najazdu, aż do ustąpienia zagrożenia. O tym K. Pacuski, Puszcza Kampinoska w średniowieczu 
i na początku czasów nowożytnych (do 1526 r.), w: Kampinoski Park Narodowy, t. III, cz. I: Dzie-
je Puszczy Kampinoskiej i okolic, red. P. Matusak, Izabelin 2005, s. 175–177. 

1586 NKMaz II, nr 115.
1587 AHP, Mazowsze, mapa.
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Trębki były przeto ośrodkiem włości owego komesa Andrzeja. Można go 
identyfi kować z Andrzejem podkomorzym mazowieckim, tj. płockim znanym 
w latach ok. 1304–1313, bliskim współpracownikiem Bolesława II płockiego1588. 
Prawdopodobnie był on protoplastą Prawdziców z Trębek, którzy dziedziczyli tu 
prawo patronatu kościoła parafi alnego. Kościół został fundowany najpewniej przed 
1303 r., konsekrowany przez biskupa przed 6 VII 1303 r., przypuszczalnie 
w pierwszej połowie tego roku. 

Na początku XIV w. włość ta mogła być jeszcze mocno lesista i słabo zago-
spodarowana. Można sądzić, że została niedawno wykrojona z obszaru książęcej 
puszczy i dlatego w 1303 r. otrzymała liczące się dziesięciny biskupie z terenów 
sąsiednich, już wcześniej zasiedlonych i zagospodarowanych rolniczo. 

W XVI w. na dobra te składały się miasteczko Trębki, dysponujące szczu-
płym rynkiem lokalnym1589 oraz wsie Wola Trębska, Trębska Wieś, Gutowo, Ła-
ziska, Poborz, Przyzórz, Lubień (dziś Lubieniek). Było tu łącznie kilkadziesiąt włók 
osiadłych oraz folwarki i młyny o własnej nazwie, a także areał folwarczny1590. 
W posiadaniu kościoła parafi alnego była tu jedynie 1 włóka roli, czyli własność 
szczupła1591. Według danych XIX w. było tu razem ok. 280 włók obszaru1592. 
W średniowiecznej ziemi gostynińskiej była to jedna z największych włości moż-
nowładczych.

Nie wiadomo, do kogo należały Trębki po śmierci komesa Andrzeja. Posia-
dacz Trębek mógł jednak znajdować się wśród urzędników książęcych Wańka i Bo-
lesława Wańkowica, znanych jedynie z imienia, których przynależność heraldycz-
ną i własność trudno określić. Wnukiem Andrzeja powinien być Paweł albo 
Paszko z Trębek, działający początkowo w otoczeniu Janusza I, znany od 1376 r.1593 
Zapewne należał do wybijających się dworzan, mógł być rówieśnikiem tegoż księ-
cia, urodzonego ok. 1345 r.1594, albo być nieco starszym od niego. W 1379 r. 
Paweł był posłem książąt mazowieckich, wraz z Andrzejem z Korabiewic, marszał-
kiem dworu Siemowita III Trojdenowica, na zjazd w Koszycach, gdzie król 
 Ludwik rozstrzygał konfl ikt o dobra łowickie książąt mazowieckich z Januszem 

1588 Dane o nim zestawia NKMaz II. Zob. też Prawdzice ze Szczawina.
1589 Miasteczko występuje jedynie w XVI w., potem osada straciła prawa miejskie. Zob. 

Miasta polskie w tysiącleciu..., t. II, s. 518.
1590 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 194; kartoteka atlasowa XVI w.; Nowacki, Dzieje, 

II, s. 509.
1591 Knapiński, Notaty, s. 747; Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
1592 SGKP V, s. 411; VIII, s. 345; IX, s. 243; XII, s. 474, 475.
1593 PSW, nr 1; NKMaz III, nr 171 (26 VII 1376 r.).
1594 Por. NKMaz II, nr 278, 283. Wskazała na to trafnie M. Wilska, Książę Janusz Starszy, 

Warszawa 1986, s. 6, 7. Nieco później datuje urodziny Janusza I K. Jasiński, Rodowód Piastów 
mazowieckich, wyd. M. Górny, Poznań–Wrocław 1998 [2008], nie znając jednak argumentacji 
M. Wilskiej.
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Suchywilkiem, arcybiskupem gnieźnieńskim 21 sierpnia tr.1595 W tej samej spra-
wie wystąpił też w Krakowie przed Elżbietą Łokietkówną, matką króla Ludwika 
7 IX 1379 r.1596 W grudniu 1379 r. ruszył wraz z Paszkiem z Radzanowa, chorą-
żym warszawskim i swoim współrodowcem, a także z Jaśkiem Pilikiem z rodu 
Rogalów w pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Compostelli, cieszącą się uzna-
niem w kręgach rycerstwa europejskiego; na jego obecność tamże wskazała trafnie 
Anna Supruniuk1597. 

Paweł powrócił na dwór Janusza I i prawdopodobnie uczestniczył w przeję-
ciu przez niego rządów w Wyszogrodzie po zgonie Siemowita III Trojdenowica 
i pogrzebie książęcym w Płocku (czerwiec 1381 r.). Krótko później 11 VII 1381 r. 
wystąpił jako świadek dokumentu Janusza I dla norbertanek płockich, dotyczące-
go ich dóbr w księstwie czersko-warszawskim, wystawionego właśnie w Wyszo-
grodzie1598. Jest możliwe, że wspierał tu ich zabiegi o wystawienie owego  przywileju.

Paweł przeszedł jednak następnie na dwór Siemowita IV, którego poddanym 
został w momencie śmierci Siemowita III. Już 22 VI 1382 r. wystąpił w otocze-
niu Siemowita IV w Płocku1599, należał tedy już wówczas do liczących się posta-
ci elity politycznej księstwa płockiego. W rezultacie z nominacji Siemowita IV 
objął urząd kasztelana gostynińskiego po zgonie Rogali, znanego na tym urzędzie 
jeszcze w marcu 1382 r. Jako kasztelan występuje od 23 III 1384 r.1600 Stał się 
tym samym dowódcą konnicy rycerskiej ziemi gostynińskiej. Prawdopodobnie 
odpowiadał za jej przygotowanie do walki i sprawdzał jej gotowość bojową, a do-
wodził nią przy pomocy chorążego gostynińskiego, odpowiedzialnego za chorą-
giew ziemską – symbol tego oddziału. 

Jednocześnie stał się wpływowym członkiem rady książęcej, uczestniczącym 
w ważniejszych wydarzeniach. Towarzyszył księciu Siemowitowi IV w podróży do 
Krakowa i wystąpił na dokumencie ugody zawartej 12 XII 1385 r. z królową Jad-
wigą, kończącej dotychczasowy stan wojny domowej, obok Abrahama wojewody 
mazowieckiego i Niemierzy kasztelana sochaczewskiego1601. W grudniu 1388 r. 
towarzyszył księciu w wyprawie do ziemi bełskiej, która stabilizowała władzę Sie-
mowita IV w tej ziemi, otrzymanej niedawno od króla Władysława Jagiełły1602.

W 1390 r. Paweł nabył Koszelew pod Gąbinem w ziemi gostynińskiej od 
Prawdziców z Brześcia i Baboszewa w powiecie płońskim za 200 kóp groszy 

1595 NKMaz III, nr 221.
1596 Tamże, nr 223.
1597 Supruniuk, Otoczenie, s. 228. 
1598 NKMaz III, nr 271.
1599 MK 6, k. 184–184v.
1600 ZDLmP I, nr 53.
1601 IMT I, nr 30.
1602 ZDMp IV, nr 1083.
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 praskich1603. W 1406 r. sprzedał jednak tę wieś współrodowcowi, Mikołajowi 
z Rogozina w ziemi płockiej za 160 kóp groszy praskich1604. Nie są jasne okolicz-
ności tej sprzedaży, zapewne jednak kasztelan potrzebował pilnie środków fi nan-
sowych i zdecydował się na sprzedaż tych dóbr. Ostatni raz wystąpił Paweł 13 XII 
1408 r. wśród świadków przywileju książęcego dla Boleściców1605, najpewniej 
wkrótce zmarł.

Krewnym, prawdopodobnie synem kasztelana Pawła był Sasin Gęba z Trę-
bek, początkowo członek otoczenia książęcego. Znany jest 4 X 1400 r., kiedy wy-
stąpił na dokumencie sądu ziemskiego płockiego w Płocku, bez urzędu, ale po 
urzędnikach ziemskich płockich, zaliczony wraz z nimi i Stanisławem Gradem do 
członków rady książęcej1606. Trzeba go zidentyfi kować z rycerzem z Trębek, który 
został odnotowany na dokumencie Siemowita IV wystawionym 20 V 1393 r. 
w Płocku, znanym z różnych kopii. S.M. Szacherska zrekonstruowała jego imię 
jako Caspar de Trambki1607. Jednak w innej kopii w odpisie Zakrzewskiego imię 
to brzmi Sasin, wydaje się to zdecydowanie bardziej prawdopodobne1608. Sasin 
wystąpił też bez urzędu 14 X 1403 r. na dokumencie Siemowita IV poświadcza-
jącym zamianę włók w Brochowie1609. Widać zatem, że Sasin był długoletnim 
dworzaninem książęcym, liczącym się w jego otoczeniu.

Wiemy jeszcze, że tenże Sasin miał syna Sasina, liczącego w 1412 r. ok. 
20 lat, zatem urodzonego ok. 1392 r.1610 Tenże Sasin Gęba ożenił się przeto 
ok. 1390 r. albo wcześniej, urodził się tedy już przed 1370 r., a jego ojciec Paweł 
mógł się urodzić już ok. 1340 r. 

Sasin Gęba znał dobrze stosunki w rodzimej ziemi gostynińskiej, potrafi ł też 
zarządzać dobrami książęcymi. Z ramienia Siemowita IV został tu starostą, nie 
później niż ok. 28 VIII 1405 r.; w tej roli występuje dowodnie 17 X 1405 r.1611 
Sprawdził się jako administrator książęcy i z nominacji Siemowita IV został wkrót-
ce podkomorzym gostynińskim, wchodząc do hierarchii ziemskiej. Miał już wtedy 
kwalifi kacje potrzebne do przeprowadzania podziałów dóbr i wytyczania ich gra-
nic. Wykonywał także inne trudne zadania. W grudniu 1407 r. wraz z Dadźbo-
giem kantorem płockim pojechał do Malborka. Odebrali oni wówczas w imieniu 
księcia 7 tysięcy grzywien za Zawkrze, zastawione właśnie ponownie państwu 

1603 BKórnicka, rkps 194, k. 15, 16.
1604 Tamże, k. 14v–15.
1605 Semkowicz, Mazowieckie przywileje, nr 5.
1606 ZDLmP I, nr 58.
1607 Tamże, nr 55.
1608 Teki Zakrzewskiego w BJ w Krakowie, nr 8057, k. 207. Wskazała już na to trafnie 

A. Supruniuk, Otoczenie, s. 251.
1609 Knapiński, Notaty s. 37.
1610 Bull. Pol. III, nr 1400.
1611 BKórnicka, rkps 194, k. 213.
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 zakonnemu1612. Po awansie Stanisława Grada, podkomorzego płockiego, na urząd 
wojewody objął zwolniony przez niego urząd podkomorzego stołecznej ziemi. 
Jest znany na tym urzędzie w latach 1412–1416, po czym awansował wysoko na 
kasztelana płockiego, najważniejszego dygnitarza rady książęcej po wojewodzie 
płockim1613. 

Już wtedy Sasin musiał być zaufanym urzędnikiem Siemowita IV i jednym 
z najbliższych współpracowników wyręczających starego i schorowanego księcia. 
Pod jego nieobecność na Mazowszu płockim prawdopodobnie zastępował księcia 
w rządach współpracując ze starostami i pozostałymi na miejscu urzędnikami księ-
stwa. Sasin Gęba nie towarzyszył bowiem księciu w długich wyjazdach do ziemi 
bełskiej, trwających wraz z podróżą 3–4 miesiące1614. Jako kasztelan musiał do-
wodzić oddziałem konnicy rycerskiej, tj. chorągwią ziemi płockiej, uczestniczył 
też w przygotowaniach Mazowsza płockiego do obrony oraz brał udział przy boku 
księcia w kolejnych kampaniach wojny z Zakonem. We wrześniu 1422 r. jako 
jeden z dygnitarzy Mazowsza uczestniczył w rokowaniach strony polsko-litewskiej 
z władzami Zakonu i przywiesił swą pieczęć do traktatu pokojowego zawartego 
nad jeziorem Mełno w ziemi chełmińskiej1615. Został wówczas ponownie starostą 
gostynińskim, co przynosiło dochody dodatkowe. Jest znany jako starosta z prze-
kazu 19 IX 1422 r., przestał nim być przed jesienią 1424 r.1616

Po śmierci Siemowita IV w styczniu 1426 r. pozostał jednym z czołowych 
współpracowników księżnej Aleksandry i młodych książąt, występował na ich do-
kumentach. Towarzyszył książętom mazowieckim Kazimierzowi II i małemu Bo-
lesławowi IV w akcie hołdu złożonego królowi Jagielle w Sandomierzu 8 IX 
1428 r., w obecności Siemowita V, reprezentując tam wraz z kasztelanem czerskim 
Sławcem z Boglewic rady obu księstw Mazowsza. Został odnotowany wraz ze 
Sławcem w otoczeniu króla 14 IX tr. w Solcu na północ od Sandomierza, a zatem 
w drodze powrotnej na Mazowsze1617. Działał dalej na Mazowszu wspierając wła-
dzę książęcą. Żył jeszcze 8 I 1432 r., zmarł krótko później, w tymże roku1618.

Sasin prowadził także ożywioną akcję zakładania nowych osad we własnych 
dobrach, rozbudowując ich perspektywiczną dochodowość kosztem czasowej re-
zygnacji z dochodów bieżących. Dbał też o kościół parafi alny – bez wątpliwości 
miejsce spoczynku dotychczasowych pokoleń Prawdziców z Trębek, grzebanych 

1612 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409..., s. 460.
1613 Pacuski, Spis.
1614 Zwróciłem na to uwagę, opracowując biogram Sasina Gęby; zob. PSB XXXV, s. 251.
1615 Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, wyd. M. Dogiel, t. IV, 

Wilno 1764, nr 90.
1616 Pacuski, Spis.
1617 ZDMp V, nr 1372. O tym K. Pacuski, Sasin Gęba, w: PSB XXXV, s. 251.
1618 PłocG 85, k. 86, 87; Pacuski, Spis. Nie znałem jeszcze tych danych, opracowując 

biogram Sasina Gęby.
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w podziemiach kościoła. W czerwcu 1420 r. uzyskał od papieża Marcina V ze-
zwolenie na ufundowanie dwóch ołtarzy w tym kościele oraz uposażenie ich dzie-
sięcinami z dwu wsi przez niego lokowanych na surowym korzeniu1619. Zezwole-
nie to nie okazało się wystarczające, toteż w kwietniu 1423 r. ponownie uzyskał 
takież zezwolenie na imiennie odnotowane wsie Poborz i Łaziska, na rzecz ołtarza 
NMP w tymże kościele, za zgodą plebana1620. Altaria otrzymała tedy faktycznie 
uposażenie nowymi dziesięcinami biskupimi z obszaru parafi i, omijając zręcznie 
przewidywany sprzeciw biskupa poznańskiego, dysponenta owych dziesięcin. 
W ręku Sasina i jego spadkobierców znalazło się tym samym prawo patronatu do 
dwóch benefi cjów kościelnych w Trębkach: plebana i altarzysty.

Sasin miał braci albo krewnych Tomasza, Piotra oraz Jana. Pozostawili oni 
synów piszących się z Trębek, duchownych diecezji poznańskiej, a zatem z tejże 
włości Trębki1621. Szczepan syn Tomasza był plebanem w Grzegorzewie w diecezji 
gnieźnieńskiej, zabiegał w 1418 r. o prowizję papieską na urząd skarbnika w tejże 
diecezji1622, a w 1419 r. na prebendę w kaplicy św. Marii Magdaleny w zamku 
łowickim, związaną z tymże urzędem1623. 

Tomasz syn Piotra działał nieco później. 10 IX 1421 r. złożył w Rzymie sup-
likę o plebanię w Winnicy w ziemi zakroczymskiej, miał już prowizję na wikariu-
sza katedry płockiej1624. 20 III 1422 r. poprosił o prowizję na dobrze uposażoną 
plebanię w Bądkowie; toczył wówczas spór o plebanię w Winnicy1625. W 1423 r. 
był już prebendarzem kaplicy św. Marii Magdaleny w zamku łowickim oraz wi-
kariuszem katedry płockiej, uzyskał prowizję papieską na kanonię płocką po Alek-
sandrze księciu płockim1626. Następnie został plebanem w rodzimych Trębkach 
po rezygnacji Jana z Trębskiej Woli, dotychczasowego plebana, nie przyjął jednak 
wyższych święceń i uzyskał kolejną prowizję papieską na tę plebanię w 1425 r.1627 
Dopiero w grudniu 1428 r. prosił o zgodę na przyjęcie święceń diakonatu i ka-
płaństwa w Kurii Rzymskiej1628. W 1437 r. tenże Tomasz, pleban w Trębkach 
uzyskał prowizję na kanonię w Kruszwicy. Później zabiegał o kantorię w kapitule 
płockiej, objął ją w 1441 r., lecz zmarł już przed 6 XII 1441 r.1629 Wiemy też, że 

1619 Bull. Pol. IV, nr 687 (25 VI 1420 r.).
1620 Tamże, nr 1169.
1621 Inne mazowieckie Trębki leżały w ziemi zakroczymskiej, w diecezji płockiej.
1622 Bull. Pol. IV, nr 167 (15 I 1418 r.).
1623 Tamże, nr 433.
1624 Tamże, nr 892
1625 Tamże, nr 989. Nietrafnie A. Radzimiński, Prałaci, I, nr 82, powiązał go z braćmi 

Stanisławem, Mikołajem i Tomaszem z Trębek (Małych) w ziemi zakroczymskiej, także  Prawdzicami. 
1626 Bull. Pol. IV, nr 1170.
1627 Tamże, nr 1579.
1628 Tamże, nr 2222.
1629 Bull. Pol. V, nr 1109.

http://rcin.org.pl



221Prawdzice

Mikołaj, syn Jana z Trębek uzyskał w 1437 r. prowizję papieską na plebanię w Bro-
chowie, kolejnym ośrodku Prawdziców, ale plebania ta przeszła w inne ręce1630.

Synem Sasina Gęby był Sasin, student uniwersytetu krakowskiego w 1407 r., 
potem pleban w Gostyninie oraz prepozyt kapituły płockiej na podstawie prowi-
zji papieskiej z daty 10 XI 1412 r.1631 Sasin objął tę dochodową prepozyturę po 
Dziersławie z Główczyna, który zmarł w 1417 r., toczył o nią procesy z kilkoma 
rywalami. W dniu 28 VIII 1420 r., czyli w zwyczajowym dla Mazowsza terminie 
zmiany rządców i starostów, przy pomocy młodych krewnych i stronników naje-
chał on, złupił i okupował dobra kapituły płockiej, mianowicie wsie prestymo-
nialne, powołując się na dawniejszy stan rzeczy i zarząd tych dóbr sprawowany 
przez prepozytów jako przełożonych kapituły płockiej. Miał w tym wyraźne po-
parcie części aparatu władzy książęcej, toteż biskup Jakub wprawdzie zastosował 
ekskomunikę wobec Sasina i wspólników, natrafi ł jednak w tej sprawie na trud-
ności. Współpracująca z biskupem kapituła płocka rozwiązywała ten konfl ikt 
z dużym trudem. Długoletni proces kościelny prowadzony w Rzymie doprowa-
dził jednak ostatecznie do odzyskania przez kapitułę owych dóbr. Sasin zmarł 
przedwcześnie po 5 II 1430 r.1632 i przed 9 IV 1431 r.1633

Kasztelan miał też dalszych synów. Mikołaj Gęba z Trębek ożenił się z Ka-
tarzyną z Buszkowa w ziemi łęczyckiej ok. 1411 r., był już wówczas rycerzem pa-
sowanym, powinien mieć powyżej 20 lat. Małżeństwo istniało już 26 XI 1411 r.1634 
Katarzyna była prawdopodobnie córką i dziedziczką Wojciecha z Buszkowa, syna 
stolnika łęczyckiego Mikołaja1635. Wniosła mężowi znaczne dobra w ziemi łęczyc-
kiej, które następnie wyprzedawała. W 1419 r. sprzedała tamże las Wrzeciona za 
130 grzywien; Mikołaj złożył następnie poręczenie za żonę 1 III 1422, pisząc się 
z Trębek i Buszkowa1636. 2 VII 1426 r. Katarzyna sprzedała główną część swoich 
posiadłości, Buszkowo za 450 grzywien w monecie bieżącej, a ponadto inne dobra 
posiadane w ziemi łęczyckiej, rozmaitym nabywcom1637. W 1434 r. Katarzyna 
wraz z mężem sprzedała ostatnią część swoich dóbr, Chochołowo i Raguszyno 
w ziemi łęczyckiej za 400 grzywien1638. 

1630 Tamże, nr 648. Plebanem został tu jednak Piotr, syn Adama Trycza z Barcic i Pieczysk 
z rodu Prusów, późniejszy kanonik warszawski, który uzyskał prowizję wcześniej; zob. tamże, 
nr 600; kartoteka SHGM. 

1631 Bull. Pol. III, nr 1400.
1632 ADP, perg. 206; Radzimiński, Prałaci, nr 63.
1633 T. Żebrowski, Sasin Sasinowic z Trębek, w: PSB XXXV, s. 249–251.
1634 OrłowskaZ 2A, k. 112.
1635 Nowak, Własność ziemska, s. 349–351.
1636 KWp V, nr 313, 349.
1637 ŁęczZ 8, k. 200 n.
1638 O tym zob. Nowak, Własność ziemska, s. 351. Raguszyno leżało obok Chochołowa, 

później zaginęło.
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Charakteryzuje to wyraźnie poziom jej zamożności, pokazując pośrednio za-
możność męża, który dopiero po zgonie ojca Sasina i brata Sasina Sasinowica 
mógł stać się w pełni posiadaczem dużej części dóbr trębskich. Uzyskane przez 
żonę kwoty były prawdopodobnie inwestowane przez Gębę w dobrach Trębki; 
Mikołaj już w latach dwudziestych posiadał tu Poborz, który stał się jego rezy-
dencją1639. Został chorążym gostynińskim, sprawując urząd w latach 1426–1445; 
nominację na urząd otrzymał zatem 15 lat po zawarciu ślubu, w wieku ok. 35–40 
lat. Następnie został sędzią gostynińskim (lata 1446–1454). Zmarł po 25 II 
1454 r.1640, a przed 16 IV 1455 r., kiedy pojawia się następny sędzia gostyniński 
Jan Mżurka z Gawłowa1641.

Andrzej z Trębek był widocznie młodszy od swoich braci Mikołaja Gęby 
i Sasina. W 1419 r. zawarł małżeństwo z Dobrochną, córką Wojciecha z Pleckiej 
Dąbrowy w ziemi łęczyckiej, kasztelana słońskiego z rodu Doliwów1642. Z tego 
powodu toczył się proces o 100 kóp groszy posagu, co charakteryzuje ówczesną 
zamożność obu stron1643. Bracia Mikołaj Gęba i Andrzej po zgonie ojca pozosta-
wali jeszcze w niedziale. 29 VI 1433 r. w Płocku sprzedali dom z siedli-
skiem w Płocku za 12 kóp groszy pospolitych1644. Podział dóbr musieli prze-
prowadzić później, ale aktu podziału brak. Andrzej z Trębek pojawia się 
wielokrotnie w otoczeniu Włodzisława I w latach 1435–1446, był tedy jednym 
z wybijających się dworzan książęcych1645. Urzędu jednak nie uzyskał. Daty zgonu 
nie znamy.

W drugiej połowie XV w. z Trębek pisał się Mikołaj, wojski płocki, który 
powinien być synem sędziego Mikołaja Gęby, bowiem jego synowie posiadali do-
wodnie Poborz1646. W 1471 r. zamienił on swą wieś Lubień w dobrach trębskich 
na Zimolzę w ziemi płockiej, w parafi i Bieżuń ze współrodowcem, Andrzejem 
z Gólczewa podkomorzym płockim1647. Były to osady niezbyt duże, w XIX w. 
miały 11–13 włók obszaru; w późnym średniowieczu mógł tam być mały folwark 
i kilka włók osiadłych1648. Mikołaj współpracował z kolejnymi książętami włada-
jącymi zamkiem płockim. Otrzymał on od księcia Kazimierza, biskupa elekta 
płockiego nadanie 15 włók w lasach książęcych Dybły w północnej części ziemi 

1639 Z Poborza odnotowano go m.in. w 1428 r.; ŁęczZ 2, k. 42v.
1640 MK 337, k. 93v.
1641 Pacuski, Spis; MK 337, k. 65.
1642 Supruniuk, Otoczenie, s. 252; Nowak, Własność ziemska, s. 364.
1643 ŁęczZ 2, k. 15; Nowak, Własność ziemska, s. 364, przyp. 780.
1644 ZDLmP nr 114.
1645 MK 335, k. 104 (22 IV 1435 r.); Mk 335, k. 108 (13 VI 1446 r.).
1646 Zob. niżej.
1647 MK 5, k. 9v; SHGWP, s. 350.
1648 SGKP V, s. 411; XIV, s. 618; SHGWP, s. 350.
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wiskiej, ale już 2 XII 1472 r. odstąpił to nadanie za kwotę 40 kóp groszy Janowi 
z Białowieży, bliskiemu współpracownikowi tegoż księcia1649. 

Pozycja Mikołaja uległa zachwianiu podczas rządów w księstwie płockim Ja-
nusza II, w którego otoczeniu pojawił się inny urzędnik tytułujący się wojskim 
płockim, zatem zabiegający o przejęcie znacznych dochodów związanych z tym 
urzędem. Był to Bernard Chądzyński, dworzanin Janusza II, starosta pułtuski, 
znany z tytułem wojskiego płockiego od 14 X 1482 r. do 2 II 1484 r. Mikołaj 
pojawił się wówczas w Czersku w otoczeniu Konrada III Rudego, zapewne zabie-
gając o jego interwencję, 9 XII 1482 r.1650 W rezultacie Mikołajowi udało się jed-
nak utrzymać urząd i całość pokaźnych dochodów aż do 1511 r., a wskutek  działań 
kolejnego rywala – dużą część dochodów dożywotnio; zmarł po 19 IX 1512 r.1651

Synem Mikołaja wojskiego był Mikołaj Trębski z Poborza, pleban w Tręb-
kach w latach 1504–1511 oraz parokrotnie później, pleban w Pacynie w latach 
1512–1518, pod koniec życia kanonik płocki1652. Jako syn Mikołaja i pleban 
w Trębkach wpisał się w 1506 r. na studia na uniwersytecie krakowskim1653. Albo 
Mikołaja wojskiego, albo jego syna Mikołaja można identyfi kować z Mikołajem 
z Trębek występującym w otoczeniu biskupa poznańskiego we dworze biskupim 
we Wrociszewie w ziemi czerskiej jako rycerz 18 XI 1474 r., prawdopodobnie 
dworzaninem biskupa1654. Innym synem wojskiego płockiego powinien być Feliks 
z Trębek, posiadacz Poborza w 1528 r.1655 

W 1518 r. posiadaczami Poborza byli dowodnie bracia Trębscy: Mikołaj ple-
ban, Feliks, Jan i Paweł. Przeprowadzili oni rozgraniczenie Poborza z dobrami 
Kurowo, Jaworzyna i Dobrzewy w ziemi łęczyckiej1656. Owi synowie Mikołaja 
wojskiego pozostawali jeszcze wówczas w niedziale braterskim. Z Poborza w 1552 r. 
pisał się Stanisław Trębski, współwłaściciel miasteczka Trębki1657.

Krewnym Mikołaja wojskiego, prawdopodobnie potomkiem Andrzeja z Trę-
bek, brata Mikołaja Gęby był Sasin z Trębek. W 1475 r. zapewne obierał duchow-
ną drogę kariery, był bowiem początkowo kandydatem na altarzystę w katedrze 

1649 MK 5, k. 27v. Później była to część osady Popowo-Pruskiestany w parafi i Grajewo. 
O tym C. Brodzicki, Początki osadnictwa Wizny..., s. 220.

1650 MK5, k. 206.
1651 Pacuski, Spis. O tym zob. MRPS IV, nr 9999; W. Pałucki, Studia nad uposażeniem 

urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI wieku, Warszawa 1962, s. 260–263.
1652 Nowacki, Dzieje, II, s. 509, przyp. 54 i 64.
1653 Album studiosorum, II, s. 103; MUK 1506h/311; por. tamże, II, s. 516 (Trąbki mazo-

wieckie to faktycznie Trębki).
1654 AE Poznań II, k. 404v.
1655 OrłowskaZ 6, k. 175.
1656 ŁęczG 12, k. 477v.
1657 MRPS V, nr 5804.

http://rcin.org.pl



224 Część I

płockiej z prezenty Jana Giżyckiego, który ostatecznie przedstawił na to benefi -
cjum swego brata Pawła Giżyckiego kanonika płockiego1658. 

Następnie jednak Sasin Trębski założył rodzinę i kontynuował karierę jako 
człowiek świecki. W 1494 r. był dworzaninem kardynała Fryderyka Jagiellończy-
ka, brata kolejnych królów Polski1659. Bez wątpliwości dzięki temu Sasin uzyskał 
i pełnił w latach 1495–1504 urząd wojskiego gostynińskiego; był też tenutariu-
szem wsi królewskich Dąb i Dobiegniew na Kujawach, od 1503 r. przejął zamiast 
nich miasteczko królewskie Osmolin w ziemi gostynińskiej1660. Ożenił się z Bar-
barą z Kazanowa z rodu Grzymałów, córką Dominika starosty radomskiego1661. 
19 IX 1504 r. zapisał jej 200 grzywien oprawy na połowie swoich dóbr dziedzicz-
nych i tenuty Osmolin1662. Zmarł krótko przed 9 I 1505 r.1663 pozostawiając żonę 
Barbarę z dziećmi. 

13 VI 1507 r. Jan, Stanisław i Łukasz, synowie tegoż Sasina wzięli w zastaw 
wieś Kurowo w ziemi łęczyckiej za 100 grzywien1664. O Janie brak dalszych infor-
macji, pewno zmarł. 15 VII 1509 r. Barbara z synami Stanisławem i Łukaszem 
wzięła w zastaw dział Oporowskich w Kurowie za 225 grzywien1665. Łukasz Tręb-
ski, syn Sasina, w 1517 r. wpisał się na uniwersytet krakowski1666. Barbara w 1511 r. 
trzymała po mężu wraz z synem Stanisławem miasteczko Osmolin1667. W 1525 r. 
właśnie Barbara Trębska wraz z synami Stanisławem i Łukaszem uzyskała od króla 
Zygmunta Starego ustanowienie w Trębkach targu niedzielnego i jarmarków, co 
miało przekształcić wieś parafi alną w dochodowe miasteczko1668. Łukasz i  Stanisław 
Trębscy, tenutariusze miasteczka Osmolina, uzyskali w 1546 r. od króla  Zygmunta 
Starego dożywocie na tej tenucie1669. W 1552 r. król Zygmunt August ustanowił 
w miasteczku Trębki targ cotygodniowy w sobotę i 2 nowe jarmarki (1 V i 24 VIII) 
na prośbę Stanisława z Poborza, Mikołaja, Stanisława i Łukasza z  Gutowa1670.

Nie jest jasne, z jakiej linii Prawdziców z Trębek wywodzi się Jan syn An-
drzeja z Trębek, w diecezji poznańskiej, który w 1517 r. wpisał się na uniwersytet 
krakowski1671.

1658 ADP, Ep. 10, 146.
1659 MRPS II, nr 332.
1660 MRPS II, III, wg indeksu.
1661 Boniecki, Herbarz, IX, s. 355. 
1662 MRPS III, nr 1690.
1663 Tamże, nr 1957.
1664 ŁęczG 11, k. 9v.
1665 Tamże, k. 192.
1666 Album studiosorum, II, s. 171.
1667 MRPS IV, nr 9900.
1668 Tamże, nr 14150.
1669 Tamże, nr 22238.
1670 MRPS V, nr 5804.
1671 Album studiosorum, II, s. 175.
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W drugiej połowie XVI w. dom Trębskich herbu Prawdzic, jednego pocho-
dzenia ze Szczawińskimi i Brochockimi! [Brochowskimi z Brochowa], był znany 
Bartoszowi Paprockiemu1672. 

Trębki z przyległościami są przeto przykładem dużej włości Prawdziców, stop-
niowo zagospodarowywanej rolniczo w XIV i XV w., której centrum otrzymało 
prawa miejskie. Prawdzice owi angażowali się w służbę książęcą, dochodząc nawet 
do wysokich urzędów, pełniąc je sprawnie i skutecznie. Jednocześnie dochody po-
zyskiwane inwestowali w rozbudowę dóbr ziemskich. Ich stan posiadania nie wy-
szedł jednak poważniej poza rodzimą włość Trębki i nie dorównał najwybitniej-
szym rodzinom możnowładztwa mazowieckiego w tej ziemi: Gozdawom z Giżyc, 
Junoszom z Życka, Czerniewa i Kiernozi, Ogończykom z Kutna oraz Wężykom 
z Jasieńca, Ciechomic i Kozłowa.

Zob. też Prawdzice ze Szczawina dla wczesnych powiązań Prawdziców z  Trębek.

Prusowie ze Słubic i Studzieńca

Prusom ze Słubic poświęciłem oddzielne, szersze studium1673. Tu odwołuję 
się do tamtych ustaleń, wciągając także nowe dane. Włość słubicka, zamieszkana 
przez szlachtę z rodu Prusów, obejmowała w XVI w. 7 osad: Słubice-Majno (dziś 
Słubice), Słubice-Przedbory (dziś Przyborów), Studzieniec, Grabowiec, Wola Ła-
ziska (dziś Łaziska), a także Kobylę Wolę i Wolę Gęsią, tj. zapewne Wolę Wysoką 
i Niską. Była to zwarta grupa osad w parafi i Jamno, istniejącej od XIV w., której 
zasięg w XVI w. został zrekonstruowany na mapie Mazowsza1674. W XVI w. 
wsie te miały łącznie ponad 20 włók osiadłych, a także podobną zapewne liczbę 
folwarków szlachty cząstkowej; ponadto w Studzieńcu były działy szlachty 
 z agrodowej1675. 

W świetle najstarszych map szczegółowych z końca XVIII w. i pierwszej ter-
cji XIX w. osady te miały też obszerne lasy, tworzyły zatem w średniowieczu lesi-
stą włość, stopniowo zagospodarowywaną rolniczo przez posiadaczy. W XIX w. 
istniały tu trzy kompleksy majątkowe, które wchłonęły wcześniejszą, bardzo roz-
drobnioną własność; dobra te można szacować ogółem na blisko 270 włók obsza-
ru1676. Była to jedna z największych włości średniowiecznej ziemi gostynińskiej.

1672 Paprocki, Herby, s. 626.
1673 K. Pacuski, Prusowie ze Słubic w XIV–XV w., w: Kościół, kultura, społeczeństwo. Stu-

dia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych. Profesorowi Stanisławowi Trawkowskiemu 
w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, Warszawa 2000, s. 313–321.

1674 AHP, Mazowsze, mapa. 
1675 ŹD XVI, s. 199, 200, 209; kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej XVI w.
1676 SGKP X, s. 836 (Słubice); XI, s. 508 (Studzieniec); XIII, s. 848 (Wólka Wysoka).
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Włość ta wchodziła prawdopodobnie początkowo w skład dóbr książęcych. 
Powinna być częścią książęcej Puszczy Gostynińskiej sięgającej na wschodzie aż po 
Młodzieszyn (Puszcza Młodzieska), mogła podlegać książęcemu ośrodkowi w Gą-
binie1677. Z tej części Puszczy wykrojono dobra Iłów, w 1224 r. przekazane cy-
stersom sulejowskim (w 1249 r. powróciły do własności książęcej), a także dobra 
Jamno, przekazane w 1297 r. biskupstwu poznańskiemu. Dlatego można sądzić, 
że z tej książęcej Puszczy wykrojono także dobra Słubica (Słubice). Zostały one 
przekazane prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. protoplaście Prusów ze 
Słubic, nieznanemu z imienia. Można sądzić, że był to nobil pruski zmuszony do 
emigracji z ziem pruskich wskutek krwawych represji władztwa krzyżackiego, 
który osiadł wraz z rodziną i poddanymi na Mazowszu w wyniku porozumienia 
z ówczesną władzą książęcą (być może księżną mazowiecką Perejasławą krótko po 
1262 r., sprawującą rządy w imieniu synów). Znaczna wielkość nadania wskazu-
je, że idzie o przywódcę grupy rycerstwa pruskiego osiadającego wówczas na Ma-
zowszu i wzmacniającego jego nadwątlony potencjał militarny.

Nazwa Słubica pojawia się w 1363 r. Mianowicie Falisław, określony jako 
heres de Slubicza wystąpił 9 stycznia tr. w Płocku przed sądem ziemskim płockim, 
któremu przewodniczył jednak wojewoda płocki i zarazem starosta królewski Ka-
zimierza Wielkiego Dadźbog z rodu Junoszów. Był to zatem sąd drugiej instancji 
dla poddanych z tej dzielnicy Mazowsza. Falisław stanął na czele starszyzny rodo-
wej Prusów z Mazowsza płockiego, zaświadczając szlachectwo i przynależność do 
rodu Prusów drobnej grupy rodzinnej Prusów z Łowczewa (dziś Łuszczew) w ów-
czesnej ziemi zakroczymskiej, wchodzącej w skład królewskiej części Mazowsza1678. 
Jego naczelna pozycja w starszyźnie rodowej Prusów przemawia za oceną, że był 
potomkiem odbiorcy nadania książęcego włości w XIII w. i odziedziczył jego po-
zycję w kształtującym się rodzie heraldycznym Prusów. Przemawia za tym także 
fakt, że nazwa Słubica stała się nazwą heraldyczną dla dużej części rodu Prusów 
na Mazowszu i poza nim, tj. Prusa I1679.

Synem Falisława był dowodnie Maciej, posiadacz wójtostwa w biskupim 
Jamnie w 1381 r. Można sądzić, że Falisław już nie żył, nie wystąpił bowiem 
w źródle przy tej okazji. Także Maciej nie jest już znany na początku XV w., kiedy 

1677 Por. AHP, Mazowsze, mapa; mapy pruskie tego obszaru z końca XVIII i początku 
XIX w.; Mapa Kwatermistrzostwa (stan ok. 1830 r.).

1678 KL, nr 83. Dokument został ostatnio opublikowany (NKMaz III, nr 59), jednak 
wadliwie, z mylnymi identyfi kacjami i pod błędną datą dzienną. O tym K. Pacuski, Uzupeł-
nienia...; A. Supruniuk, Uzupełnienia i uwagi do Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, 
część III: dokumenty z lat 1356–1381, „Studia Źródłoznawcze” 40, 2002.

1679 O tym Paprocki, Herby, s. 527, 528; Niesiecki, Herbarz, VII, s. 522; VIII, s. 410, 
555; S. Górzyński, J. Kochanowski, dz. cyt., s. 128, 129. Nietrafnie nazwę tę identyfi kuje 
z Prusem II (Wilcze Kosy) J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warsza-
wa 1993, s. 240, 241. 
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pojawiają się kolejni posiadacze Słubic, zapewne jego synowie, już dziedziczący 
po nim. W tej sytuacji można przyjąć, że Falisław urodził się na początku XIV w., 
a założył rodzinę i miał potomstwo w drugiej ćwierci XIV w. Mógł być wnukiem 
nieznanego z imienia odbiorcy nadania książęcego tej włości po 1262 r. Falisław 
otrzymał imię słowiańskie, a nie pruskie, zatem jego matka prawdopodobnie wy-
wodziła się z miejscowego możnowładztwa Mazowsza i przekazała imię ze swoje-
go kręgu rodzinnego.

Maciej syn Falisława stał się posiadaczem wójtostwa w Jamnie, wsi parafi al-
nej graniczącej z włością Prusów. Do tego kościoła posiadacze włości musieli 
uczęszczać od momentu erekcji parafi i w Jamnie, objęła ona bowiem całość ich 
włości. Nawiązali tedy szczególne kontakty z miejscowym plebanem, a także rząd-
cą i wójtem, co otworzyło możliwość przejęcia tego dochodowego wójtostwa. Ma-
ciej nie wypełnił jednak oczekiwań ówczesnego biskupa poznańskiego Mikołaja 
z Kórnika z rodu Łodziów i znalazł się w ostrym konfl ikcie z biskupem i jego ad-
ministracją dóbr. Został oskarżony o zabór wójtostwa i musiał z niego ustąpić 
w styczniu 1381 r., otrzymując rekompensatę pieniężną1680.

Ze Słubicy powinien pochodzić Michał, podsędek gostyniński, poświadczo-
ny w latach 1389–1404, zarazem starosta płocki Siemowita IV w latach 1403–
–14041681. Notowano go bez miejscowości, tj. bez zlokalizowania ośrodka jego 
dóbr. Jednak 28 II 1401 r. wystąpił on w ziemi sieradzkiej reprezentując ród Pru-
sów, mianowicie de clenodio suo videlicet Prussi vel Slubicza1682. Z tego zapisu 
można wnosić o jego związku z omawianą włością, chociaż zarazem jest to świa-
dectwo, że nazwa Słubica nabierała już cech nazwy heraldycznej. Michał w od-
niesieniu do innych, uboższych członków rodu Prusów kontynuował tedy rolę 
Falisława, poświadczoną dokumentem z 1363 r. Mógł być jego synem albo dal-
szym krewnym1683.

Michał powinien być rzutkim i dynamicznym administratorem dóbr książę-
cych, jeśli książę powierzył mu urząd starosty płockiego. Wcześniej Michał mógł 
być lokalnym rządcą książęcym w ziemi gostynińskiej, w Gąbinie albo w Gosty-
ninie. Obsady tych urzędów nie znamy, a właśnie na tej drodze mógł dojść do 
urzędu podsędka gostynińskiego, a następnie do urzędu starosty płockiego. Praw-
dopodobnie należał od dłuższego czasu do grona administratorów dóbr książęcych 
i współpracował blisko z długoletnim starostą generalnym płockim Szczepanem 

1680 KWp III, nr 1784, 1785; NKMaz III, nr 262, 263. Rekompensata wyniosła 73 grzyw-
ny toruńskie, co ukazuje ówczesną wartość wójtostwa. Wypłacił ją w imieniu biskupa ówczesny 
starosta generalny Siemowita III, Szczepan z Jasieńca, działając w Jamnie; wystawił dokument to 
stwierdzający, a następnie uzyskał w tej sprawie potwierdzenie władzy książęcej.

1681 Pacuski, Spis; zob. też Supruniuk, Otoczenie, nr 111. 
1682 K. Potkański, Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich, Kraków 1885, nr 14. 
1683 K. Pacuski, Prusowie ze Słubic..., s. 316.
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z Jasieńca, którego ocena mogła być dla księcia miarodajna w doborze kolejnych 
administratorów. Jeśli Michał został podsędkiem w wieku ok. 40 lat, to starostą 
płockim został już jako urzędnik sprawny i doświadczony, pod koniec aktywnej 
działalności.

Na początku XV w. nazwa miejscowości Słubica przemienia się w nazwę Słu-
bice, określaną już w liczbie mnogiej. Można to łączyć z kształtowaniem się sieci 
rezydencji rycerskich o tej nazwie, co odbija powstawanie odrębnych osad, zna-
nych ze źródeł XV–XVI w. jako Słubice-Majno, Słubice-Przedbory i inne. 
W 1405 r. znany jest Awstacy (Eustachy) ze Słubic w sporze o Zaborowo na Za-
wkrzu z Pomianami z Sosnkowa z ziemi wyszogrodzkiej, który przegrał sprawę1684. 
W 1407 r. wystąpili w Łęczycy w obronie szlachectwa współrodowców Windyka 
i Jakusz ze Słubic1685; Windyka należy do charakterystycznych imion mazowiec-
kich Prusów. Inne tego typu imię to Giedejt/Gedejt; w 1450 r. został poświad-
czony jego syn Przedbor, notariusz publiczny1686. Właśnie od tego Przedbora po-
winny wywodzić się późniejsze Słubice-Przedbory, dziś Przyborów. Jest 
prawdopodobne, że mamy tu do czynienia z potomkami Falisława, tj. synami 
Macieja i Michała podsędka gostynińskiego, albo ich bliskimi krewnymi. Do nich 
można jeszcze zaliczyć Marcisza ze Słubic, który pojawił się w 1424 r. w ziemi 
warszawskiej jako jeden z członków rodu Prusów1687.

Wiemy także, że ze Słubic pisał się Adam, odbiorca przywileju Janusza I na 
Załęże koło Tarczyna w ziemi warszawskiej, wystawionego prawdopodobnie 
24 VI 1412 r.1688 Książę dał Adamowi na Załęże prawo niemieckie z wysoce ulgo-
wą stawką czynszu książęcego po 2 grosze z włóki osiadłej, co wskazuje na współ-
pracownika książęcego, może dworzanina. Adam został protoplastą Załęskich 
h. Prus z ziemi warszawskiej.

Synem podsędka Michała mógł być Więcław ze Słubicy, który wyróżnił się 
w ziemi bełskiej na Rusi. Trafi ł on do otoczenia Kazimierza księcia mazowieckie-
go, jednego z synów Siemowita IV. Wszedł do niego zapewne przed wrześniem 
1434 r., kiedy Kazimierz objął władzę w księstwie bełskim. Można ustalić przy-
bliżoną datę jego urodzin. W 1436 r. na uniwersytet krakowski zapisał się bowiem 
jego syn Jakub1689. W tym stanie rzeczy Więcław urodził się jeszcze w XIV w., 
może ok. 1390 r., a ożenił się ok. 1415 r. 

1684 F. Pohorecki, Catalogus diplomatum Bibliotecae Instituti Ossoliniani, Leopoli 1937, 
nr 72.

1685 Semkowicz, Wywody, nr 8.
1686 Gąsiorowski, Notariusze publiczni, s. 61, nr 582.
1687 WarszZG 1, k. 107.
1688 MK 9, k. 78v–79. Data roczna 1402 r. jest bezspornie zmylona, a świadkowie, w tym 

kanclerz Paweł dziekan warszawski, dobrze odpowiadają dacie rocznej 1412 r.
1689 Album studiosorum, I, s. 88: „Jacobus Venczesłai de Zlubicze”; MUK 36e/060.
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Szukając szansy życiowej Więcław wstąpił na służbę księcia Kazimierza i mógł 
przenieść się czasowo z rodziną do ziemi bełskiej. W 1436 r. był już kuchmistrzem 
książęcym, potrafi ł przeto kierować kuchnią dworską i dbać o właściwe zaopatrze-
nie stołu książęcego1690. Następnie objął urząd starosty bełskiego, czyli stał się 
sprawnym administratorem dóbr książęcych. Z tym urzędem jest znany w Bełzie 
1 X 1438 r.1691 Sprawował urząd do śmierci księcia Kazimierza w 1442 r., a także 
w pierwszych latach rządów w ziemi bełskiej księcia Włodzisława I płockiego; jako 
starosta wystąpił 25 I 1444 r.1692 Pisał się z Techlewa (później Tehlów) pod Beł-
zem, czyli ta lesista, ale dogodnie położona włość została jego rezydencją, może 
z nadania książęcego1693. Więcław pozostał jeszcze w ziemi bełskiej, z nominacji 
Włodzisława I został tamże starostą w Busku po 1450 r., był nim dowodnie w paź-
dzierniku 1453 r.1694 Jednak rozbudowywał swą własność na Mazowszu; już 
27 XII 1446 r. w Bełzie pozyskał od swego brata Pawła ze Słubic jego dział we 
włości słubickiej, z zapewnieniem temuż stosownego dożywocia1695. Wiemy też, 
że Więcław ze Słubic w 1441 r. miał należność 40 kóp groszy u Ninoty ze Świę-
cic, podsędka warszawskiego i miał wziąć w zastaw dobra w Żeliszewie i Zaboro-
wie1696. Dalszych działań Więcława w księstwie czersko-warszawskim nie widać. 
W ziemi bełskiej w 1444 r. Więcław wziął w zastaw połowę wsi Oszczewo od 
Gozdawów z Oszczewa za 60 kóp gr pospolitych1697. 

Więcław powrócił na Mazowsze nie później niż po zgonie Włodzisława 
I w końcu 1455 r. Mianowicie 5 V 1456 r. w Płocku został odnotowany wśród 
świadków działań władzy książęcej (tu władzy regencyjnej), jednak bez odnoto-
wanego urzędu. Nie wiemy, czy otrzymał na Mazowszu jakiś urząd w hierarchii 
ziemskiej, był jednak bez wątpliwości kandydatem do takiego urzędu, zwłaszcza 
w ziemi gostynińskiej. Dalszych danych o nim brak.

Młodszym krewnym Więcława powinien być Mikołaj Słubica, który także 
wyróżnił się w administracji dóbr książęcych. Od 1451 r. jest znany jako starosta 
wiski, sprawował tedy sprawnie zarząd tej odległej ziemi na północno-wschodnim 
Mazowszu1698. Pełniąc urząd, otrzymał w 1454 r. od księcia cenne i duże wójto-
stwo w Radziłowie, nowo lokowanym wówczas miasteczku książęcym w ziemi 
wiskiej, liczące aż 10 włók1699. Był też wójtem książęcej wsi Bronowo pod Wizną, 

1690 ZDMp II, nr 492.
1691 ZDMp V, nr 1433.
1692 Urzędnicy województwa bełskiego..., nr 303.
1693 O tym K. Pacuski, Prusowie ze Słubic..., s. 317, przyp. 22.
1694 Urzędnicy województwa bełskiego..., nr 608.
1695 MK 335, k. 28v.
1696 WarszZG 2, s. 694.
1697 ZDMp III, nr 668.
1698 Pacuski, Spis.
1699 MK 335, 121v.
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które to wójtostwo kupił w 1455 r.1700; posiadał go w 1465 r.1701 Starostą pozo-
stawał jeszcze po śmierci Włodzisława I; z tym urzędem jest znany 26 V 1456 r. 
w Wiźnie1702. Zakorzenił się w ziemi wiskiej poprzez ożenek z Dorotą, córką Pio-
tra Szorca z rodu Morów, długoletniego sędziego wiskiego. Objął po Szorcu dobra 
Olszyny i stał się protoplastą Słubiców z Olszyn w ziemi wiskiej1703. Po 1468 r. 
został sędzią wiskim i na tym urzędzie pozostawał do śmierci, zapewne w 1473 r.1704

Z tego kręgu rodzinnego powinien się wywodzić także Jakub ze Słubic, sta-
rosta wyszkowski Piotra z Chodkowa, biskupa płockiego i wieloletniego kanclerza 
książęcego. Jakub jest znany jako starosta w Wyszkowie nad Bugiem od 1489 r. 
do 1494 r.1705 Pozostał związany z administracją dóbr biskupstwa płockiego; 
w 1497 r. był świadkiem testamentu Piotra z Galin, plebana w Pomnichowie (dziś 
Pomiechówek), długoletniego pisarza biskupów płockich1706.

W 1505 r. wystąpili w Kozłowie Biskupim Windyka podsędek gostyniński 
oraz Szymon Juda Słubicki, poświadczając zawarty niedawno ślub1707. Windyka 
mógł ten urząd sprawować przez kilka lat; zmarł albo awansował przed mar-
cem 1511 r., kiedy pojawia się następny podsędek gostyniński, Jan Baran z Ra-
ciborowa1708. 

Zamożność Słubickich charakteryzuje przekaz z 1510 r. Na wniosek Macie-
ja Słubickiego król Zygmunt ustanowił zakład 1000 fl orenów między nim a An-
drzejem kasztelanem sochaczewskim wraz z grupą szlachty1709. Zakład pokazuje 
wartość majątku słabszej strony, tj. Macieja Słubickiego, którego trzeba zaliczyć 
do szlachty średniozamożnej. Słubiccy w XVI w. należeli do szlachty cząstkowej, 
jednak w XVII i XVIII w. sprawowali urzędy w ziemi gostynińskiej, weszli zatem 
w skład szerokiej elity władzy tej ziemi1710.

Na uwagę zasługują jeszcze aspiracje intelektualne, poświadczone dla Prusów 
ze Słubic w XV w. W 1427 r. wpisał się na uniwersytet krakowski Andrzej, syn 
Piotra ze Słubic1711; w 1441 r. był kapłanem diecezji poznańskiej, wytoczył spra-
wę mieszczanom z diecezji krakowskiej o zranienie, domagając się zadośćuczynie-

1700 Tamże, k. 125.
1701 Kapica, Herbarz, nr 500, s. 379.
1702 AGAD, dok. papierowy nr 1986; C. Brodzicki, Początki osadnictwa Wizny..., 

s. 259, 260.
1703 O tym Kapica, Herbarz, nr 500, s. 379, 380.
1704 Pacuski, Spis.
1705 Tamże.
1706 ADP, Ep. 15, k. 118v.
1707 AAPoznań, AE IV, k. 70v.
1708 ŁęczG 11, k. 314v.
1709 MRPS IV, nr 9400.
1710 Obserwacje na podstawie kartoteki nominacji urzędników mazowieckich XVII–

–XVIII w., przechowywanej w Pracowni Atlasu IH PAN.
1711 Album studiosorum, I, s. 65; MUK 27e/065, II, s. 454.
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nia1712. Piotr jest pewno identyczny z Piotrem ze Słubic, który w 1425 r. wziął 
w zastaw za 40 grzywien groszy szerokich wieś Krzewie w ziemi łęczyckiej, ale za-
staw nie trwał długo. Krzewie zostało sprzedane komu innemu w 1433 r. za 200 
grzywien1713.

W 1436 r. wpisał się na studia Jakub syn Więcława1714, ale dane o nim ury-
wają się. Powinien to być syn Więcława starosty bełskiego. W 1450 r. jest znany 
notariusz publiczny Przedbor syn Giedejta1715, który musiał wcześniej zdobyć sto-
sowne wykształcenie i przygotowanie do zawodu, jakkolwiek nie widać go w ów-
czesnym spisie studentów uczelni krakowskiej. Jego ojciec Giedejt działał jeszcze 
w 1463 r.1716 Wreszcie w 1454 r. został studentem w Krakowie Tomasz ze Słubic 
określony jako Trzansk, pewno ze znanej później linii Trzasków ze Studzieńca1717.

Przyjrzyjmy się jeszcze danym o pozostałych osadach tej włości, znanych 
w XV w. O Studzieńcu wiemy od 1449 r. Pisał się stąd Jan Słubica, wójt w po-
bliskiej wsi książęcej Topolno. 9 VI 1449 r. w Czermnie spłacił matkę Katarzynę, 
wdowę po Jakuszu; kwota nie została podana. Spłacił także brata Andrzeja z jego 
uprawnień do działu w Studzieńcu oraz wójtostwa w Topolnie za kwotę 10 kop 
groszy1718. Jakusz zmarł tedy wcześniej i powinien być wcześniejszym wójtem 
w Topolnie. Można go identyfi kować z Jakuszem ze Słubicy, który wystąpił 
w 1407 r. w wywodzie Prusów obok Windyki ze Słubicy1719. 

Jakusz zapewne otrzymał dział włości słubickiej i założył albo rozbudował 
odrębną osadę ulokowaną na północny zachód od centrum włości, poniżej skarpy 
doliny Wisły. Otrzymała ona nazwę Studzieniec, prawdopodobnie od źródła cieku 
wypływającego tu ze skarpy1720. Do tego działu mogły należeć przyległe tereny 
leśne tej włości. W informacji tej zadziwia jednak niska kwota wartości działu 
w Studzieńcu i wójtostwa w Topolnie; 10 kóp groszy to raczej powinna być ostat-
nia rata zakończonego rozliczenia rodzinnego, a nie faktyczna wartość udziału we 
włości słubickiej oraz w wójtostwie we wsi książęcej.

Jan Słubica wystąpił w grudniu 1456 r. przed sądem ziemi gostynińskiej jako 
były wójt Topolna. Zeznał wówczas dług 20 kop groszy pospolitych otrzymanych 
od księcia Siemowita, należny młodym książętom płockim1721. Otrzymał zatem 

1712 Bull. Pol. V, nr 1304.
1713 O tym Nowak, Własność ziemska, s. 59 wg ŁęczZ 8, k. 2v, 11. 
1714 Album studiosorum, I, s. 88; MUK I, II. 
1715 AAPoznań, AE I, k. 181v.; Gąsiorowski, Notariusze publiczni, s. 84, nr 582. 
1716 BłońskaZ 1, k. 653v (14 II 1463 r.).
1717 MUK 54h/205, II, s. 454; ŹD XVI, s. 199, 200.
1718 MK 337, k. 74v.
1719 Semkowicz, Wywody, nr 8.
1720 Zob. mapy szczegółowe tego terenu. O nazwie Studzieniec zob. Wójcik, Nazwy, 

s. 156, 157.
1721 KL, nr 206 (z pomyłką w dacie rocznej).
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już od księcia Siemowita V, rządzącego w ziemi gostynińskiej w latach 1434–1442, 
wsparcie fi nansowe jako wójt książęcy, z obowiązkiem rezydencji personalnej 
w księstwie. Po rezygnacji z wójtostwa, zapewne poprzez sprzedaż, został wraz 
z dziećmi zobowiązany do oddania tegoż wsparcia młodym książętom płockim 
jako sukcesorom władztwa Siemowita V1722.

W Słubicach i Studzieńcu posiadał swój dział Wit, który zadłużył się wobec 
Piotra plebana w Jamnie i zmarł przed 1480 r. pozostawiając dwie nieletnie córki, 
Dorotę i Katarzynę. Ich opiekunem został wuj, Jan Dudek, który zawarł ugodę 
w sprawie spłaty zadłużenia z następnym plebanem w Jamnie, zobowiązując się 
wraz ze stryjem dziewcząt Marcinem Trzaskiem do dostarczenia 100 wozów drew-
na, pod zakładem 30 kóp groszy. Wskazuje to na znaczne karczunki podejmowa-
ne w obrębie lesistych działów ówczesnej włości słubickiej1723.

W 1505 r. ze Studzieńca występuje Więcław Majno z synem Mikołajem 
Majnowicem, który związał się ślubem z Anną, córką Stanisława Mieczka z Sie-
dlca1724. W 1531 r. Aleksy Majno ze Studzieńca był winien 30 grzywien za dobra 
w Wioteszkach w ziemi łęczyckiej Aleksandrowi Stawowskiemu z Wioteszek1725.

 W 1507 r. Barbara ze Słubic, siostra Pawła ze Studzieńca była już żoną Ma-
cieja z Łaźnina w ziemi łęczyckiej. Maciej pokwitował 50 grzywien posagu Bar-
bary i zapisał jej 80 grzywien oprawy na połowie swej własności w Łaźninie1726. 
Idzie tu o szlachtę cząstkową.

Znamy tu także niższe wartości posagu, charakterystyczne już dla szlachty 
zagrodowej. W 1522 r. Jadwiga ze Studzieńca otrzymała 20 kóp groszy posagu, 
a jej mąż Jan z Wioteszek oprawił jej 40 kóp na połowie swej własności w Wio-
teszkach w ziemi łęczyckiej1727. Dorota ze Studzieńca w tym roku otrzymała 
20 grzywien posagu, a jej mąż Wojciech Supiołek z Gumin zapisał jej 40 grzy-
wien na połowie swoich dóbr w Guminach w ziemi łęczyckiej1728.

W drugiej połowie XVI w. ze Studzieńca piszą się Studzieńscy, właściciele 
działów cząstkowych w Słubicach; należeli do szlachty posiadającej poddanych1729. 
W samym Studzieńcu były działy szlachty cząstkowej (Trzasków, Konarskiego 
i Wojciecha Majno) oraz zagrodowej (w tym Rokity, Majnów i innych)1730.

W dobrach słubickich powstała też wieś Wola, zapewne lokowana na suro-
wym korzeniu, której nazwa pochodzi od przyznanego dłuższego okresu wolnizny 

1722 Zob. dane o posiadaczach wójtostwa w Topolnie.
1723 AAPoznań, AE III, k. 7.
1724 AAPoznań, AE IV, k. 70.
1725 OrłowskaZ 6, k. 631v.
1726 ŁęczG 11, k. 59.
1727 ŁęczG 13, k. 263v.
1728 Tamże, k. 352v.
1729 ŹD XVI, s. 200.
1730 Tamże, s. 199, 200, 209.
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od świadczeń. Wiadomo o niej w 1459 r.; Michał piszący się ze Słubic sprzedał 
swój dział w Słubicach oraz Woli za 60 kóp groszy Maciejowi z Załęża1731. Kwota 
ta odpowiada wartością działowi rycerstwa cząstkowego o kilku włókach osiadłych. 
Można sądzić, że wieś tę lokował jeden właściciel, zatem zamożny posiadacz du-
żego działu we włości słubickiej w drugiej połowie XIV albo najpóźniej na po-
czątku XV w., a po jego śmierci w wyniku podziałów rodzinnych doszło do po-
wstania mniejszych działów. Z tej jednej osady zwanej Wola powstały 
prawdopodobnie dwie osady, istniejące w XVI w., identyczne z późniejszymi wsia-
mi Wola Wysoka i Wola Niska. Leżały one obok siebie, rozwinęły się w południo-
wej części dawnej włości słubickiej1732.

Przedstawione dane pokazują, że Prusowie ze Słubic liczyli się w XV w. jako 
sprawni rządcy i starostowie w dobrach książęcych, zapewne znani i cenieni jako 
administratorzy gospodarni, oszczędni, wywiązujący się z przyjętego zadania. Mu-
siała to być ocena utrwalona w świadomości Piastów płockich, tj. Siemowita IV 
i jego synów oraz kręgu ich czołowych doradców przygotowujących kolejne pro-
pozycje obsady starostw.

Dane XIV w. i początków XV w. pokazują, że Słubica była czołowym gniaz-
dem Prusów nie tylko dla Mazowsza, ale także w szerszym wymiarze ziem pol-
skich i dlatego stała się synonimem używanej wówczas nazwy heraldycznej. Pano-
wie na Słubicy, poczynając od nieznanego nam z imienia odbiorcy nadania 
książęcego zapewne po 1262 r., stali się reprezentantami wspólnoty rycerstwa Pru-
sów w mazowieckim możnowładztwie i zamożnym rycerstwie, przynajmniej na 
Mazowszu zachodnim. Wskazuje na to autorytet przywódczy związany z pozycją 
Falisława w gronie starszyzny rodowej Prusów widoczny w przekazie dokumentu 
sądowego z 1363 r. 

Podobną rolę na Mazowszu czerskim musieli pełnić Windyka z bratem Obi-
zorem, protoplaści tamtejszych Prusów w czasach Bolesława II płockiego i począt-
kach rządów Trojdena czerskiego, wspomniani w dokumencie Siemowita i Kazi-
mierza Trojdenowiców wystawionym l X 1345 r., tuż po przejęciu przez nich 
połowy władztwa Siemowita II wiskiego. Młodzi książęta czerscy potwierdzili po-
tomkom Windyki i Obizora posiadanie prawa nieodpowiednego, tj. wyjęcie spod 
sądownictwa wojewody, kasztelana i sędziego grodowego oraz odpowiadanie wy-
łącznie przed władzą książęcą, a także zwolnienie od kar sądowych z wyjątkiem 
książęcych i zwolnienie ich poddanych od główszczyzny na rzecz kasztelanów1733. 

Ten wyjątkowy zakres uprawnień musiał być wynegocjowany przez przywód-
ców nobilów pruskich z mazowiecką władzą książęcą już w momencie  przybywania 

1731 MK 337, k. 40v. 
1732 AHP, Mazowsze, mapa oraz inne mapy historyczne tego terenu.
1733 KL, nr 66; NKMaz II, nr 266 (z objaśnieniami).
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pierwszych grup zbrojnych uchodźców z ziem pruskich na Mazowsze. Nobile owi 
dysponowali bez wątpliwości znacznym majątkiem ruchomym oraz poddanymi, 
czyli zbliżali się stopniem zamożności do ówczesnego mazowieckiego możnowładz-
twa i bogatszych rodzin miejscowego rycerstwa. Byli przeto w stanie zagospoda-
rować otrzymane dobra, nawet jeśli były to głównie tereny leśne wymagające stop-
niowego karczunku, wydzielane z dóbr książęcych, z nielicznymi poddanymi, 
zdatne perspektywicznie do uprawy roli. 

Korzystny dla przybyszów status prawny stał się podstawą do osadzania tych-
że nobilów wraz z poddanymi na przyznanych im obszarach nadań, tj. objęcia 
i zagospodarowania lesistych włości i mniejszych dóbr w centrum Mazowsza w za-
mian za obowiązek konnej służby wojskowej. Rycerze ci zasilili przerzedzone sze-
regi mazowieckiego rycerstwa, umacniając mocno nadwątlony potencjał militarny 
ówczesnego Mazowsza, wnieśli też swój wkład do powolnego procesu odbudowy 
i dalszej rozbudowy osadnictwa Mazowsza po dotkliwych zniszczeniach najazdów 
litewskich i pruskich z lat 1262–1263.

Radwanowie z Rybna

W XVI w. Rybno było dużą wsią szlachecką, liczącą powyżej 20 osiadłych 
włók kmiecych w 17 działach, głównie w posiadaniu Rybieńskich1734. Powinien 
tu być także niemały areał folwarków szlacheckich. Do tej osady należały również 
przyległe obszary leśne zasiedlone później, zwłaszcza w XIX w.1735 W świetle da-
nych z tego czasu obszar przynależny do średniowiecznego Rybna można szaco-
wać na około 120 włók obszaru1736. Odpowiada temu dobrze wyjątkowa wielkość 
wójtostwa, liczącego w XV w. aż 13 włók ziemi1737. W momencie lokacji dobra 
te mogły liczyć nawet 130 włók, przyjmując, że wójtostwo zajmowało 10% ob-
szaru. Była to przeto jedna z większych włości ziemi gostynińskiej.

Zarazem była to wieś parafi alna. W 1534 r. według dokumentu biskupa po-
znańskiego do plebana należały 3 włóki ziemi, meszne, dziesięciny z folwarków 
w obrębie parafi i, a także dziesięciny kmiece z części wsi Złota i z Jasieńca1738. Te 

1734 ŹD XVI, s. 202. Dla 4 działów nie podano wielkości, były to jednak działy szlachty 
cząstkowej, tj. posiadającej kmieci. Zob. też kartoteka atlasowa XVI w.

1735 AHP, Mazowsze, mapa oraz szczegółowe mapy tego terenu od końca XVIII w. (zdjęcie 
terenowe pruskie Gilly-Cron z lat 1793–1796, Mapa Kwatermistrzostwa i mapa 1:100 000 
WIG) w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN. 

1736 SGKP X, s. 64: Rybno (z folwarkiem) oraz Rybienko, Kamieńszczyzna, Ludwików, 
Cypriany, Cyprianki, Matyldów, Nowa Wieś, Koryciniec.

1737 Zob. niżej.
1738 Knapiński, Notaty, s. 567; Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
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ostatnie musiał przekazać biskup poznański, pewno w momencie erekcji parafi i. 
Pleban jest znany od lat 1418–1420, kiedy toczył spór z biskupem poznańskim 
o dziesięcinę ze wsi Złota1739. Tego samego czasu sięga tradycja prawa Swarockich 
(ze Swarocina w tejże parafi i) do ławy kolatorskiej, zapisana w 1541 r., określona 
na 120 lat1740. 

Erekcja parafi i nastąpiła tedy przed 1418 r., ale jak dawno? Wydaje się, że 
wcześniej nastąpiła tu fundacja kościoła, który zaczął spełniać funkcje ośrodka pa-
rafi i dla pobliskich osad, a dopiero potem doszło do formalnej erekcji parafi i 
i przyznania plebanowi dziesięcin biskupich. Kościół mógł powstać już w momen-
cie lokacji wsi, a parafi a – uformować się w drugiej połowie XIV w., tak jak pa-
rafi e sąsiednie. Odpowiada temu tytuł kościoła: NMP oraz świętych Bartłomieja, 
Katarzyny i Dziesięciu Tysięcy Męczenników, a także wielkość parafi i, zrekonstru-
owana dla drugiej połowy XVI w.1741 Niezbyt trafnie ksiądz Józef Nowacki datu-
je początki parafi i już w XIII w.1742

Rybno należało początkowo do domeny książęcej. Zostało wymienione 
w 1368 r. w ugodzie Siemowita III Trojdenowica z biskupem poznańskim Janem 
dotyczącej dziesięcin biskupich z osad nowo lokowanych na prawie niemieckim 
na obszarze mazowieckiej części diecezji poznańskiej. W tym rejonie odnotowa-
no książęce miasto Sochaczew (civitas Sochaczow) oraz wsie Rybno, Rozlazłowo 
i Czerwonka1743. 

Były to wsie książęce położone w promieniu do 10 km od targu w Socha-
czewie, w wyniku lokacji przyciągającej licznych nowych osadników miały odtąd 
przynosić znaczniejsze dochody pieniężne skarbowi książęcemu. Lokacje wsi za-
pewne przeprowadzono równocześnie z ponowną lokacją miasta, którą można da-
tować na ok. 1356 r., po przejęciu przez Siemowita III władzy w Sochaczewie 
i w pozostałych ośrodkach władztwa jego zmarłego brata, Kazimierza księcia war-
szawskiego. Zatarg o dziesięcinę czytelnie wskazuje na wygaśnięcie okresu wolni-
zny, z którego korzystali nowi osadnicy, po którym powinni oni uiszczać należne 
świadczenia i opłaty.

Własnością książęcą przynajmniej po części Rybno było jeszcze w momencie 
wystawienia niedatowanego przywileju księcia Siemowita, nadającego wójtostwo 
wyjątkowej wielkości, liczące aż 13 włók ziemi Ściborowi z Rakowa. Tekst ten zo-
stał wpisany do księgi kancelaryjnej Siemowita V księcia rawskiego. Ścibor  uzyskał 
wówczas także prawo nieodpowiedne oraz częściowe zwolnienie od kar  sądowych, 
z wyjątkiem książęcych. Został zobowiązany do służby wojskowej w wymiarze 

1739 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
1740 Tamże, przyp. 24. 
1741 AHP, Mazowsze, mapa.
1742 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
1743 KWp III, nr 1601; NKMaz III, nr 101.
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1 kopii, tj. z dwoma łucznikami1744. Idzie tu czytelnie o cenny dla władzy ksią-
żęcej status rycerza zamożnego, zdolnego do służby wojskowej na własny koszt 
w pełnym wymiarze. 

Wystawcę dokumentu jest niełatwo zidentyfi kować, bowiem mógł nim być 
Siemowit III Trojdenowic (w ziemi gostynińskiej ok. 1353–1381), jego syn Sie-
mowit IV (1381–1426) albo wnuk Siemowit V rawski (1434–1442). Można jed-
nak zidentyfi kować odbiorcę dokumentu, mianowicie Ścibora z Rakowa w ziemi 
warszawskiej, z rodu Radwanów-Wierzbowów. Późniejsi Rybieńscy z tegoż Rybna 
w ziemi gostynińskiej należeli właśnie do Radwanów. Identyfi kuję go przeto ze 
Ściborem z Jaskłowa (dziś Jaskółowo) w ziemi zakroczymskiej i Rakowa w ziemi 
warszawskiej, który zmarł przed marcem 1448 r. i był bratem Piotra z Rakowa, 
kanonika płockiego, warszawskiego i plebana w Gąbinie oraz Gotarda z Woli Bra-
nieckiej w ziemi sochaczewskiej. 

Dwaj ostatni przeprowadzili z bratankami, synami tegoż Ścibora 26 III 
1448 r. w Warszawie podział dóbr. Piotr zatrzymał Rakowo i Stanclewice (dziś 
Warszawa-Szczęśliwice) w ziemi warszawskiej, Gotard – Wolę Braniecką, a bra-
tankowie: Piotr, Jan, Mikołaj, Andrzej, Pełka i Aleksander – Jaskłowo w ziemi 
zakroczymskiej, z obowiązkiem dopłaty 70 kóp w półgroszach stryjowi Gotardo-
wi1745. Posiadacze Jaskłowa (Jaskółowa) w pierwszej połowie XVI w. należeli do 
Radwanów1746. Bartosz Paprocki wie o powiązaniu Jasklewskich i Rybińskich 
w XVI w. oraz o ich przynależności do Radwanów1747. Jaskółowo w XVI w. miało 
5 włók kmiecych, w XIX w. liczyło ok. 17 włók obszaru1748.

O samym Ściborze wiadomo niewiele. 4 I 1429 r. w Warszawie uzyskał 
cenny przywilej Janusza I jako Ścibor z Jaskłowa w ziemi zakroczymskiej; otrzy-
mał zwolnienie dla swoich kmieci od prac przy budowie grodów książęcych, z wy-
jątkiem nowych, obniżkę czynszu książęcego z Jaskłowa do 6 groszy z włóki osia-
dłej oraz zwolnienie od kar sądowych, jednak z obowiązkiem rezydencji w księstwie 
wystawcy1749. Jako odbiorca nadania Siemowita V powinien być jego  służebnikiem. 

1744 BKórnicka, rkps 194, k. 20–20v: „Copia privilegii super advocaciam in Rybno”. Ty-
tulatura Semovitus Dei gratia dux Mazovie nie daje podstaw do bliższej identyfi kacji. W kopii 
opuszczono końcową część datacyjną z listą świadków. Wzmianka o tym dokumencie w: J. Za-
they, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1963, s. 354. 

1745 MK 4, k. 69v (1448). Wola Braniecka jest skądinąd nieznana, pewno była częścią 
dóbr Branki (potem Bramki) w parafi i Błonie. W 1579 r. było tu kilka szczupłych działów 
szlachty cząstkowej, największy miał 11/2 włóki kmiecej; ŹD XVI, s. 142. Branieccy należeli do 
Radwanów; Boniecki, Herbarz, II, s. 97 n. W XIX w. Bramki miały ok. 20 włók; SGKP I, 
s. 349. Własność Gotarda była mniejsza i niżej szacowana niż Jaskółowo, czyli mogła mieć fol-
wark i parę włók osiadłych. 

1746 MZH nr 998, 1042.
1747 Paprocki, Herby, s. 359.
1748 ŹD XVI, s. 318; SGKP III, s. 486.
1749 PP V, nr 762.
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Więcej wiadomo o jego bracie Piotrze, plebanie w książęcym Gąbinie w ziemi 
gostynińskiej. Plebania ta, bogato uposażona, była patronatu książęcego, plebana-
mi zostawali tedy duchowni związani z dworem książęcym. Piotr był synem Wy-
sława (Wyszka) z Rakowa, w 1426 r. podjął studia uniwersyteckie w Krakowie, 
w 1429 r. uzyskał tamże bakalaureat1750. Prawdopodobnie był początkowo pra-
cownikiem kancelarii książęcej czersko-warszawskiej oraz można go identyfi kować 
z Piotrem pisarzem ziemskim wyszogrodzkim, znanym 15 IX 1433 r.1751 Uzyskał 
bowiem już przed VII 1425 r. plebanię w Radzikowie w ziemi zakroczymskiej, 
patronatu książęcego1752. Była to plebania dochodowa, a plebanami zostawali tu 
duchowni należący do książęcego aparatu władzy, zwłaszcza pracownicy kancelarii 
książęcej. Jako pleban w Radzikowie Piotr występuje jeszcze w niedatowanym pi-
śmie Stanisława Pawłowskiego biskupa płockiego, który poleca przekazać mu ka-
nonię płocką po rezygnacji Stanisława syna Sędka z Meszny, nowego scholastyka 
kapituły płockiej. Pismo to można datować na lata 1433–14351753. Piotr odszedł 
z plebanii w Radzikowie przed 1439 r., kiedy występuje następny pleban, magi-
ster Paweł z Grąbczewa h. Lubicz, kanonik płocki1754. 

Następnie Piotr prawdopodobnie przeszedł do nowo tworzonej po 31 VIII 
1434 r. kancelarii Siemowita V rawskiego oraz wszedł do kapituły płockiej, a także 
kapituły kolegiaty warszawskiej. Jako kanonik płocki występuje od 16 II 1438 r., 
zarazem jako pleban w Gąbinie jest znany od 1439 r.1755 Dochodową plebanię 
w Gąbinie objął dowodnie po Michale z Boryszewa, prepozycie kolegiaty św. Mi-
chała w Płocku i kanclerzu ziemskim gostynińskim, zasłużonym współpracowni-
ku książąt płockich, który zmarł 24 I 1438 r.1756 Piotr funkcje te sprawował jesz-
cze 16 II 1458 r.1757; zmarł przed 1461 r.1758 

Należy przyjąć, że plebanię w książęcym Gąbinie Piotr objął z prezenty Sie-
mowita V, jako faktyczną nagrodę za pracę w kancelarii książęcej. Był zatem 
mocno związany wówczas z tym księciem. W tej sytuacji także przywilej dla Ści-
bora z Rakowa na bogate wójtostwo w Rybnie można przypisać Siemowitowi V 
rawskiemu. Dlaczego jednak poddani książąt czersko-warszawskich wiążą swą ka-
rierę z księciem rawskim z linii książąt płockich? 

Z tegoż Rybna w ziemi gostynińskiej oraz wcześniej z Babska w ziemi raw-
skiej tytułował się – a zatem miał tu siedzibę – inny możny z rodu Radwanów – 

1750 Album studiosorum, I, s. 63; MUK 26/178, II, s. 403; Ks. Promocji, s. 25 (29/51).
1751 PP VI, nr 456.
1752 Znany jako pleban w Radzikowie już 19 VII 1425 r.; WarszZG 1, k. 185.
1753 ADP, perg. 207.
1754 AGAD, perg. 6618.
1755 Radzimiński, Prałaci, II, nr 173.
1756 MPH V, s. 445.
1757 WyszZ 1B, k. 150v.
1758 Już 1 II 1461 r. plebanem w Gąbinie był Tomasz ze Swarocina; Bull. Pol. VI, nr 1585.
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Wierzbowów, Gotard, działający w kancelarii Siemowita V rawskiego. Był to 
jeden z jego najbliższych współpracowników i doradców, poświadczony od 1436 r. 
jego kanclerz nadworny1759. Prawdopodobnie Gotard organizował wcześniej 
 kancelarię książęcą i dobierał współpracowników z grona ludzi sobie znanych 
i przydatnych do tej pracy od momentu objęcia przez Siemowita V na przeło-
mie sierpnia i września 1434 r. księstwa rawskiego. Z nominacji Siemowita V zo-
stał kanclerzem ziemskim gostynińskim bezpośrednio po Michale z Boryszewa, 
zmarłym, jak wspomniano, 24 I 1438 r.1760 Na tym urzędzie Gotard jest znany 
już od 16 VIII 1438 r.1761, czyli nominacja ta miała miejsce szybko, równo-
cześnie do prezenty Piotra na wakującą plebanię w Gąbinie. Trzeba przyjąć, 
że obaj harmonijnie wówczas współpracowali z Siemowitem V i wspierali się 
nawzajem.

Z Rybna Gotard pisał się dowodnie od 1442 r.1762 Był już zatem posiada-
czem części Rybna, którą otrzymał albo odkupił od księcia, bądź przy jego popar-
ciu odkupił od wcześniejszych posiadaczy. Po śmierci Siemowita V (16 II 1442 r.) 
Gotard został współpracownikiem Włodzisława I płockiego, sprawującego rządy 
w księstwie rawskim w latach 1442–1455. Z nominacji Włodzisława objął zapew-
ne w 1445 r. urząd kasztelana sochaczewskiego. Było to zjawisko niezwykłe, kanc-
lerze ziemscy pozostawali bowiem zazwyczaj poza systemem awansu w hierarchii 
ziemskiej1763. Gotard nie był jednak duchownym, jak większość personelu kance-
laryjnego; założył rodzinę i bez wątpliwości wyróżnił się aktywnością polityczną 
oraz walorami osobistymi w składzie rady książęcej. 

Gotard był synem Stanisława z Babska w ziemi rawskiej, studiował w Kra-
kowie, gdzie zapisał się na uniwersytet w 1420 r.1764 Nie znamy dobrze jego losów 
przed wejściem w służbę Siemowita V rawskiego. Miał jednak w Babsku starszych 
krewnych, którzy mogli go promować w otoczeniu książąt płockich. Należał do 
nich Piotr Łukasz z Babska i Lubani, podczaszy dworu Siemowita IV, a potem 
książąt płockich w latach 1419–1434, wojski rawski 1434 r., który mógł być stry-
jem Gotarda1765. Jeg bratem, zapewne starszym, był Ziemak Redwan z Babska, 
poświadczony w otoczeniu młodych książąt płockich już w 1431 r.1766, potem 
kuchmistrz i podskarbi Włodzisława I, występujący wielokrotnie w jego otocze-
niu. Gotard wystawił wspólnie z Ziemakiem 2 II 1442 dokument na sołectwo 

1759 BKórnicka, rkps 194, k. 40–40v.
1760 MPH V, s. 445.
1761 AGAD, perg. 793.
1762 MK 336, k. 19v.
1763 Wskazał na to już A. Wolff , Studia, s. 57, potwierdziły to moje badania.
1764 Album studiosorum, I, s. 47; MUK 20e/102.
1765 Supruniuk, Otoczenie, nr 104.
1766 MK 76, k. 283 (11 I 1431 r. w Miedniewicach).
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w ich wsi Książ koło Buska w ziemi bełskiej1767. Ziemak zmarł jednak wkrótce; 
nie żył już w końcu 1443 r.1768

Posiadacze Babska byli zatem już wcześniej związani z dworami książąt płoc-
kich, widzieli tu możliwości awansu i protekcji umacniającej ich pozycje przy 
boku władcy. Właśnie im można przypisać inicjatywę ściągnięcia do księstwa raw-
skiego dalekich krewnych, a może jedynie współklejnotników o świadomości 
wspólnego pochodzenia z ziemi warszawskiej. Poza Piotrem i jego bratem Ścibo-
rem z Rakowa można tu wskazać na Tomasza Siestrzeńca z Ruśca i Służewa 
w ziemi warszawskiej, starostę gostynińskiego znanego już od 1436 r.1769, który 
najpewniej wszedł w służbę Siemowita V już wcześniej. Tomasz lokował później 
w swoich lesistych dobrach Rusiec w ziemi warszawskiej miasteczko Nadarzyn 
z przyległymi wsiami, ufundował tu parafi ę, erygowaną przez biskupa poznańskie-
go Andrzeja Bnińskiego w 1453 r.1770, był tedy organizatorem działań gospodar-
czych rzutkim i energicznym, sprawdzającym się w administracji dóbr książęcych.

Gotard kasztelan sochaczewski dysponując rezydencją w Rybnie zabiegał 
o powiększenie swoich dóbr w rejonie Sochaczewa. 31 X 1449 r. nabył tu Kuz-
nocin i 5 włók w Rozlazłowie, tj. dobra w ziemi gostynińskiej w bezpośrednim 
sąsiedztwie Sochaczewa, od Mikołaja Plichty ze Skotnik podczaszego sochaczew-
skiego za znaczną kwotę 240 kóp groszy w półgroszach1771. Uczestniczył czynnie 
w życiu politycznym, w kolejnych zjazdach Włodzisława I  i dygnitarzy Mazow-
sza płockiego i rawskiego. 12 IX 1451 r. w Rawie wraz z innymi urzędnikami 
ziemi sochaczewskiej poświadczył zapis przez Włodzisława I wiana księżnej Anny 
na ziemi sochaczewskiej i jej dobrach, ustanawiający prawa dożywotnie księżnej 
do władania w tej ziemi1772. 

Po śmierci Włodzisława I w 1455 r. kasztelan sochaczewski nie wszedł w skład 
wąskiego grona rady regencyjnej przy boku młodych książąt płockich, lecz wspie-
rał jego działania. W kwietniu 1462 r. uczestniczył w posiedzeniu rady książęcej 
Mazowsza płockiego i rawskiego w Sochaczewie, solidaryzując się tym samym 
z Katarzyną księżną płońską, która objęła tymczasowo rządy we władztwie zachod-
nio-mazowieckim po zgonie bratanków, synów Włodzisława I. Już wówczas musiał 
być oskarżany o otrucie młodych książąt płockich, co odnotował Jan Długosz1773. 

Można sądzić, że Gotard wówczas nie zajął zdecydowanego, jednoznacznego 
stanowiska i znalazł się faktycznie w konfl ikcie z częścią możnych mazowieckich 

1767 ZDMp III, nr 598; imię Ziemaka zostało tu zniekształcone. 
1768 Pacuski, Spis. Ustaliłem to zestawiając kolejnych podskarbich Włodzisława I.
1769 MK 336, k. 79v (21 IX 1436).
1770 Nowacki, Dzieje, II, s. 519.
1771 MK 337, k. 81v.
1772 KL, nr 196; IMT I, nr 98.
1773 Długosz, Annales, XII, s. 27.
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angażujących się na rzecz przedłużenia władzy książąt mazowieckich w księstwie 
rawskim i płockim. Wcześniej w ostatnich miesiącach życia młodych książąt Siemo-
wita IV i Włodzisława II zapewne przebywał w ich otoczeniu, co pozwalało wy-
prowadzić owe oskarżenie jako oręż w walce politycznej na zachodnim Mazowszu 
w 1462 r. Na jego stanowisko mógł wpływać fakt posiadania dóbr w ziemi go-
stynińskiej i rawskiej, które wskutek postawy starostów dzierżących zamki i dobra 
książęce oraz popierających ich grup rycerstwa znalazły się na drodze do inkorpo-
racji do Korony. Jawnym przeciwnikom władzy królewskiej groziła w niedalekiej 
przyszłości konfi skata owych dóbr, dlatego elita władzy owych ziem musiała skła-
niać się do lawirowania, unikając zajmowania jednoznacznego stanowiska. 

Gotard zmarł zapewne na początku 1463 r. Już 12 III 1463 r. Świętosław 
Goliasz z Łęgu, dotychczasowy marszałek dworu księstwa płockiego, wystąpił 
w Płocku z tytułem kasztelana sochaczewskiego1774, przejął przeto ten urząd z woli 
księżnej Anny jako jej dotychczasowy bliski współpracownik. Oskarżenia o otru-
cie, skierowane przeciw Gotardowi, nie znalazły podstaw. 

Trzeba ocenić, że Gotard kanclerz nadworny Siemowita V rawskiego, potem 
kasztelan sochaczewski był najwybitniejszą postacią Radwanów mazowieckich 
owego czasu. Synami kasztelana Gotarda byli Gotard, student uniwersytetu kra-
kowskiego w 1466 r., który uzyskał tamże bakalaureat w 1469 r.1775, a także Sta-
nisław, student w Krakowie w 1474 r.1776 Ich bratem powinien być też Jakub Ry-
bieński, cześnik gostyniński znany w latach 1491–1497, który przestał pełnić ten 
urząd przed 1504 r.1777 W 1497 r. nadano mu dobra w Rozlazłowie skonfi sko-
wane innym ziemianom za niestawiennictwo w wyprawie mołdawskiej1778. Jego 
synem był Jan, dowodnie syn Jakuba z Rybna, studiujący w Krakowie w 1491 r.1779 

Tenże Jan jest prawdopodobnie identyczny z Janem zwanym Popiół, który 
wraz z Więcławem z Rybna uczestniczył 8–10 I 1516 r. w akcie rozgraniczenia 
dóbr brochowskich z królewską tenutą kampinoską, obok dygnitarzy i szlachty 
z ziem Mazowsza rawskiego1780. Jan Rybieński zmarł przed 9 I 1530 r., kiedy jego 
córka Dorota uzyskała od swego męża Mikołaja Goczanowskiego miecznika ino-
wrocławskiego zapis tysiąca fl orenów posagu i wiana na jego dobrach1781.

Bratem Jana powinien być Więcław Rybieński, odnotowany w styczniu 
1516 r. we wspomnianym akcie granicznym. 10 III 1519 r. zastawił on czynsz 

1774 ZDLmP I, nr 179. Według A. Wolff a (PSB I, s. 196) Gotard zmarł w 1463 r.
1775 Album studiosorum, I, s. 184; MUK 66e/016, II, s. 420; Ks. Promocji, s. 59 (69/45). 
1776 Album studiosorum, I, s. 218; MUK 74h/212, II, s. 420.
1777 Pacuski, Spis.
1778 MRPS II, nr 958.
1779 Album studiosorum, II, s. 8; MUK 91e/020.
1780 MK 30, k. 145v. O tym K. Pacuski, Puszcza Kampinoska…, s. 197 n.
1781 MRPS IV, nr 17965.
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roczny z Kuznocina za 60 fl orenów1782. Wieś tę powinien otrzymać drogą sukce-
sji po Gotardzie kasztelanie sochaczewskim. Więcław został później stolnikiem 
gostynińskim, zmarł krótko przed 31 XII 1535 r.1783 Stanisław syn Więcława 
z Rybna wpisał się w 1531 r. do metryki studentów uniwersytetu krakowskie-
go1784. Kolejni Rybieńscy albo Rybińscy, posiadacze działów w Rybnie pieczęto-
wali się w rejestrach rekognicji szlachty ziemi gostynińskiej z lat 1563–1565 her-
bem Radwan1785. 

Do Rybieńskich należało prawo patronatu kościoła parafi alnego, stąd też ple-
banem w Rybnie mógł zostać członek tej rodziny. W 1529 r. doszło jednak do 
ostrego konfl iktu, w rezultacie którego pleban został zabity przez swego brata Mi-
kołaja Rybieńskiego1786. 

Jakie były dalsze losy wójtostwa w Rybnie? W 1448 r. nie odnotowano go 
w podziale dóbr braci z Rakowa, zatem była to wyłączna własność synów Ścibo-
ra, odziedziczona przez nich po ojcu. O tym wójtostwie zachowała się jednak 
cenna informacja z 1536 r., zapisana w metryce koronnej. Znalazło się ono w rę-
kach wojewodziców Radziejowskich, tj. synów Andrzeja wojewody płockiego 
(zmarł na początku 1517 r.)1787. Zostało przez nich sprzedane za znaczną kwotę 
300 kóp groszy nieżyjącemu już (bezimiennemu) ojcu Stanisława, Andrzeja i Mi-
kołaja Rybieńskich z Rybna1788. Tegoż ojca trzeba utożsamić z Więcławem stol-
nikiem gostynińskim. Jak widać, zostało zatem utracone przez Rybieńskich i po-
wróciło następnie do ich rąk. Jeszcze wówczas uznawano tedy przynależność owego 
wójtostwa do dóbr koronnych. Następnie nie ma już o tym śladu w zapisach lu-
stratorów dóbr królewskich; wójtostwo w wyniku działów rodzinnych upodobni-
ło się zapewne do sąsiednich działów szlachty cząstkowej. Mógł to być ostatni 
element dawnej własności monarszej w Rybnie. 

Włóki kmiece przeszły tu w posiadanie rycerskie już w czasach Siemowita IV 
oraz nie później niż w pierwszych latach rządów Siemowita V, bowiem Rybno nie 
zostało już odnotowane wśród wsi książęcych ziemi gostynińskiej, na których 
27 III 1440 r. zostało oprawione wiano księżnej Małgorzaty, żony Siemowita V 
rawskiego1789.

Zastanawia jeszcze jeden przekaz, który może odnosić się do tegoż Rybna. 
Mianowicie 21 VI 1434 r. w Płocku w otoczeniu książęcym wystąpił Stanisław 

1782 Tamże, nr 2942.
1783 Tamże, nr 17965.
1784 Album studiosorum, II, s. 257.
1785 ASK I, nr 22, k. 216v–217, 366v–367, 434v.
1786 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
1787 K. Pacuski, Radziejowski Andrzej wojewoda płocki, w: PSB XXX, s. 48–50.
1788 MRPS IV, nr 18009.
1789 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
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z Rybna wojski rawski1790. 9 VII 1434 r. w Rawie tenże Stanisław wojski rawski 
pisze się z Zupkowic1791. Idzie tu o Zubkowice, czyli późniejsze Zubki Wielkie 
i Małe w ziemi rawskiej, niedaleko Rawy. W XIX w. obie te osady miały ok. 
33,5 włók obszaru1792. W ziemi rawskiej ani sochaczewskiej Rybna nie znamy, 
najbliższe Rybno jest w ziemi gostynińskiej; inne Rybna na Mazowszu nie powin-
ny wchodzić w grę1793. Trzeba przyjąć, że Stanisław miał jedną z siedzib w tymże 
Rybnie. 

Stanisław objął urząd po Przybysławie zwanym Szczecina z Krajkowa, woj-
skim rawskim i staroście rawskim, który zmarł po 6 II 1420 r.1794 Stanisław jako 
wojski jest znany 6 XI 1430 r. w Regnowie na dokumencie Aleksandry księżnej 
mazowieckiej, zatem związany był z jej otoczeniem1795. Zmarł już po 12 VII 
1434 r., a przed 28 XII 1434 r., kiedy pojawia się kolejny wojski rawski, Piotr 
Łukasz z Babska z rodu Radwanów1796. Nie jest jasne, czy Stanisław należał do 
Radwanów, ale jest to prawdopodobne. W Rybnie mógł być dożywotnim posia-
daczem wójtostwa książęcego przed Ściborem z Rakowa, jako zasłużony urzędnik 
książęcy, ale mógł również uzyskać tamże dział ziemi, który przejęli  spadkobiercy.

Potomkiem Stanisława był prawdopodobnie Marcin z Zubkowic, który 
w 1451 r. sprzedał Mikołajowi z Kurdwanowa bona paterna w Zubkowicach, 
a kupił 8 włók w Woli Starej albo Wilczyskach1797. Pisał się jednak nadal z Zub-
kowic, tj. z dworu rodzinnego. Jego żoną została Dorota, siostra Mikołaja ze Stró-
żewa w ziemi zakroczymskiej. Marcin kupił od niego w 1470 r. własność w Dło-
towie i Stróżewie tamże1798. Dane o Stanisławie z Rybna wojskim rawskim 
oświetlają tedy dodatkowo proces przechodzenia działów w książęcym Rybnie 
w posiadanie rycerskie już przed 1434 r.

Rogale

Rogale z Iłowa

Iłów był początkowo włością książęcą, w której już przed 1224 r. powstał 
kościół parafi alny. Mogła tu być wczesna rezydencja książęca, służąca m.in. polo-

1790 AGAD, perg. 8633.
1791 MK 335, k. 3v.
1792 SGKP XIV, s. 669, 670.
1793 AHP, Mazowsze, komentarz, s. 213 (indeks).
1794 TNar. 12, nr 55. O nim zob. Supruniuk, Otoczenie, nr 173.
1795 KL, nr 166.
1796 Pacuski, Spis. 
1797 Kartoteka SHGM, ziemia rawska; MK 335, k. 45v.
1798 MK 5, k. 146v.

http://rcin.org.pl



243Rogale

waniom w ówczesnej rozległej Puszczy Gostynińskiej. Konrad I darował tę włość 
wraz z przypisańcami oraz kościołem w 1224 r. cystersom sulejowskim1799, jednak 
powróciła ona do własności książęcej drogą zamiany za Mogielnicę z przynależ-
nościami na lewym brzegu Pilicy na początku rządów Siemowita I, w 1248 albo 
1249 r.1800 Włość należała do dóbr książęcych w 1349 r., została przekazana 
przez Bolesława Wańkowica jego matce, księżnej wyszogrodzkiej Elżbiecie1801. 
Po jej zgonie w 1364 r. włość ta przypadła Siemowitowi III Trojdenowicowi wraz 
z innymi dobrami księżnej na lewym brzegu Wisły w ziemi gostynińskiej, zgod-
nie z ustaleniami układu lennego księcia z królem Kazimierzem Wielkim w Ka-
liszu, zawartego 27 XII 1355 r.1802 W XV w. włość ta należała już do Rogalów 
z Iłowa.

Nietrafnie Andrzej Radzimiński przyjął, że stąd wywodził się kanonik i ofi -
cjał płocki 1388 r. Jan syn Dobrogosta de Gilouo, uznając go za Rogalę z Iłowa. 
Kontekst zapisu źródłowego wskazuje, że był to nie posiadacz, ale pleban z Iłowa, 
starej i dobrze uposażonej parafi i niezbyt odległej od Płocka; kolejni plebani 
w tym zapisie to Grzymisław pleban u św. Marcina pod Płockiem oraz Mikołaj 
z Wyszkowa; wszyscy byli kanonikami płockimi1803. 

W 1405 r. z Iłowa pisał się podłowczy Jan syn Jakusza, zapewne podłowczy 
gostyniński, organizujący dla Siemowita IV łowy w Puszczy Gostynińskiej. Zawarł 
umowę z arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Kurowskim w sprawie użytko-
wania wolnej drogi do dóbr Ostrowy nad Wisłą poprzez dobra iłowskie w zamian 
za prawo połowu ryb w Wiśle w dobrach arcybiskupa Ostrowy (potem Niezna-
chy na Ostrowie). Do Jana należały tu Pieczyska na lewym brzegu Wisły1804. 

W Iłowie mieszkali jednak także inni posiadacze działów w tej włości. Na 
czoło wysuwa się tu Czambor z Iłowa, który w 1408 r. został promowany w uni-
wersytecie krakowskim, uzyskując bakalaureat1805, zatem miał już za sobą kilka 
lat studiów. Kontynuował jeszcze studia w Krakowie w 1409 r., wpisał się wów-
czas do rejestru studentów1806. W 1416 r. znalazł się w konfl ikcie z wikariuszami 
katedry płockiej, oskarżony o zabór ich dziesięcin i dochodów, należał tedy do 
ich grona1807. Czambor był synem Wysława, który jednak nie sprawował urzędu. 

1799 KK, nr 232. Nazwa Visocka w tym dokumencie to późniejszy Wysoczyn w ziemi czer-
skiej, na prawym brzegu Wisły powyżej Radwankowa.

1800 NKMaz II, nr 6. 
1801 Tamże, nr 296.
1802 Tamże, nr 338.
1803 KL, nr 114; Radzimiński, Prałaci, II, nr 66.
1804 KWp V, nr 79 (wieś Pieczowiska, tj. późniejsze Pieczyska). W XIX w. Pieczyska miały 

niespełna 15 włók gruntów włościan; SGKP VIII, s. 75. 
1805 Ks. Promocji, s. 11.
1806 Album studiosorum, I, s. 27; MUK 09/003.
1807 ADP, perg. 162, 165, 167.
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Tenże Czambor po powrocie na Mazowsze wkrótce wszedł do kancelarii Sie-
mowita IV, jest znany jako pisarz książęcy już 29 III 1414 r.1808 Następnie z pre-
zenty książęcej objął dochodową plebanię w Białej w ziemi rawskiej1809, oraz zo-
stał kanonikiem płockiej kolegiaty św. Michała, patronatu książęcego. Dochody 
z tych benefi cjów były w istocie formą wynagrodzenia za jego pracę w kancelarii 
książęcej. 6 XII 1421 r. został nazwany sekretarzem książęcym oraz kanonikiem 
płockim1810. W 1422 r. został już podkanclerzym dworu książęcego po zmarłym 
podkanclerzym Michale oraz kanclerzem ziemskim rawskim po Stanisławie Paw-
łowskim, z tym tytułem występuje od 4 VIII 1422 r.1811 Zyskał kolejne źródło 
dochodów z kar sądowych w ziemi rawskiej, należących do kanclerza ziemskiego, 
wszedł też do hierarchii urzędów tej ziemi. W połowie 1425 r. został kanclerzem 
dworu Siemowita IV po elekcji tegoż Stanisława na biskupstwo płockie. Dopro-
wadził szybko do wydania przez Siemowita IV przywileju dla rodu Rogalów 
w swoim księstwie, mianowicie przyznania współrodowcom prawa nieodpowied-
nego oraz zwolnienia od kar sądowych. Książę wystawił go w Troszynie, 20 VIII 
1425 r.1812 Czambor stał się wówczas patronem Rogalów na Mazowszu zachod-
nim, mógł promować swoich młodszych krewnych. Zgon Siemowita IV w stycz-
niu 1426 r. rzutował jednak na jego pozycję w elicie władzy księstwa.

Czambor pozostał jeszcze kanclerzem wspólnego dworu synów Siemo-
wita IV. Jest znany w Płocku w połowie 1426 r., jednakże nazwa jego urzędu 
w przekazie źródłowym została zniekształcona1813. Został także odnotowany na 
zjeździe urzędników Mazowsza i Korony 7 II 1427 r. w Gostyninie, w obecności 
księżnej Aleksandry sprawującej tam sądy książęce1814. Później prawdopodob-
nie odszedł z kancelarii książęcej, może z uwagi na stan zdrowia albo sytuacje 
konfl iktowe, nie występuje już bowiem na dokumentach książęcych. Żył jesz-
cze 6 V 1431 r., wystąpił jedynie jako kanonik kolegiaty św. Michała w Płoc-
ku1815. Zmarł przed 30 V 1438 r., kiedy pojawia się następny kanclerz ziemski 
rawski, Jan z Nowego Miasta1816. Poprzez czerpanie dochodów płynnych z kilku 

1808 Lites III, s. 20.
1809 Jako pleban jest znany w 1421 r.; ADP, perg. 181.
1810 AGAD, dok. pap. 2901.
1811 IMT I, nr 67.
1812 BKórnicka, rkps 194, k. 358; MZH nr 1073; Semkowicz, Mazowieckie przywileje, 

nr 7.
1813 Zob. KL, nr 162, zapis: „Szamboreo Castellano Principum”. Należy go rekonstruować 

jako „Czamborio Cancellario Principum”. Miejsce Mława i data 2 lipca nie są trafne. Ponownie 
z tej podstawy źródłowej tekst publikują G. i J. Zielińscy, Wiadomość historyczna o rodzie Świn-
ków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, cz. I: Do roku 1600, 
Toruń 1880, s. 147–149 (Płock, 9 VII 1426 r.), jednak bez koniecznej emendacji owego zapisu. 

1814 KWp V, nr 79.
1815 ZDLmP I, nr 112. 
1816 ADP, perg. 241.
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źródeł przez dłuższy okres Czambor mógł pozostawić krewnym dość znaczny 
majątek.

Inny ze znanych Rogalów z Iłowa to Jan Czarny. Wszedł on w służbę Janu-
sza I księcia czersko-warszawskiego. 16 III 1416 r. w Różanie wystąpił jako świa-
dek bez urzędu, pisząc się z Iłowa na dokumencie Janusza I; należał tym samym 
do czołowych osób mu towarzyszących1817. 30 III 1417 r. kupił za 60 kóp groszy 
sołectwo w Rożanicy, wsi książęcej koło Różana (potem Załuże) wraz z 4 włóka-
mi wolnymi; książę dodał mu jeszcze jedną włókę1818. Jest prawdopodobne, że 
Jan sprawował wówczas w Różanie funkcję rządcy książęcego i dlatego mógł uzy-
skać powiększenie owego pokaźnego wójtostwa. Wójtostwo to Jan odsprzedał 
w 1424 r. Mikołajowi z Dolecka za 80 kóp groszy1819. Jako rządca książęcy, re-
prezentujący dłużej władzę książęcą w miejscowym wymierzaniu sprawiedliwości, 
stał się kandydatem do pełnienia urzędu sędziego albo podsędka ziemskiego. Ksią-
żę Janusz musiał go nieźle znać i cenić jako współpracownika.

Jan Czarny z nominacji Janusza I został sędzią łomżyńskim, na urzędzie tym 
występuje od 25 VII 1419 r.1820, objął go niewiele wcześniej. W 1424 r. Jan kupił 
Zbądz Mały pod Rożanem na lewym brzegu Narwi od Abrahama z Nowego Dwo-
ru1821. Jednak jego główną rezydencją stało się Wąsowo (dziś Wąsewo) w powiecie 
ostrowskim ziemi nurskiej. Stąd się pisał już w 1419 r., posiadał przynajmniej 
część osady1822. 21 VII 1421 r. kupił trzecią część tej wsi od Katarzyny, córki Mi-
rzonia z Kamienicy w ziemi zakroczymskiej za 100 kóp groszy praskich1823. Za-
pewne już wcześniej kupował tam inne części i prawa bliższości tamże; w tymże 
roku otrzymał na Wąsowo od Janusza I prawo niemieckie z czynszem książęcym 
obniżonym do 5 groszy od włóki osiadłej oraz uprawnienia łowieckie1824. 

Pod koniec życia sędzia Jan ufundował w Wąsowie kościół parafi alny oraz 
uposażył go; w 1450 r. prezentował na plebana księdza Pawła, wikariusza z Rze-
kunia1825. Zachował jednak prawa do ojcowizny w Iłowie, bowiem w 1451 r. od-
wołał zamianę działu w Iłowie i Woli Iłowskiej przez swego krewnego Borutę ry-
cerzom z Koczurowa1826. Jan zmarł po 21 IX 1453 r.1827, a bez wątpliwości przed 

1817 AGAD, perg. 3426.
1818 AGAD, perg. 801.
1819 AGAD, perg. 784 (9 XII 1424).
1820 RożGranDes. 20, fragm. nlb. po k. 700.
1821 MK 3, k. 41v.
1822 RożGranDes. 20, fragm. nlb. po k. 700.
1823 MK 3, k. 82v.
1824 Tamże, k. 70v.
1825 ADP, Ep. 5, k. 45.
1826 MK 335, k. 43v.
1827 MK 4, k. 13v.
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1456 r., kiedy pojawia się nowy sędzia łomżyński Jan z Lachowa1828. Sędzia nie 
pozostawił potomstwa, a jego dobra trafi ły w inne ręce, krewnych dziedziczących 
po nim. Wiemy jeszcze, że Jan Czarny miał brata Marcina z Iłowa; byli obaj w Ró-
żanie 25 VII 1419 r. świadkami dokumentu Janusza I, należeli tedy do jego oto-
czenia1829. Tenże Marcin z Iłowa w 1438 r. zamienił 1 włókę w Iłowie na prawo 
bliższości do Koczurowa w ziemi płockiej z Piotrem i Mikołajem, braćmi z Sar-
nowa1830. O Marcinie nie udało się jednak odnaleźć dalszych danych.

Z Iłowa pisali się także studenci uniwersytetu krakowskiego Jakub, syn Jana 
(podłowczego), czyli późniejszy pisarz księżnej Aleksandry oraz Jakub, syn Wysła-
wa, a zatem brat kanclerza Czambora, którzy wpisali się tamże w latach 1414–
–14151831. Jakub syn Wysława został w 1416 r. bakałarzem1832. Tenże Jakub 
wszedł w służbę książęcą i dzięki temu został plebanem w dobrze uposażonej pa-
rafi i Mszczonów, patronatu książęcego. Był tym plebanem w 1426 r., ale nie uzy-
skał jeszcze święceń kapłańskich i dlatego był narażony na utratę tej plebanii wsku-
tek działań rywali1833. Nie można go identyfi kować z Jakubem z Iłowa, pisarzem 
dworu Aleksandry księżnej mazowieckiej wdowy po Siemowicie IV, poświadczo-
nym w 1427 r., który był dowodnie synem podłowczego Jana, a działał w imie-
niu swoich braci Piotra i Pawła1834; pisarz został określony jako nobilis, czyli był 
człowiekiem świeckim. 

Jakub z Iłowa, duchowny, ubiegał się następnie o scholasterię płocką po zgo-
nie Macieja z Nieksyna, zostało to odnotowane 6 I 1430 r.1835 Jest identyczny 
z Jakubem, w 1433 r. plebanem w rodzinnym Iłowie, który toczył spór o dziesię-
ciny z wikariuszami katedry płockiej1836. Jakub z Iłowa wcześnie wszedł do kapi-
tuły płockiej jako kanonik, znany jest tamże już w lutym 1430 r.1837; zapewne 
został też kanonikiem książęcej kolegiaty św. Michała w Płocku, znanym 
w 1431 r.1838 W 1438 r. uzyskał od biskupa Stanisława Pawłowskiego dożywotnie 
nadanie dziesięcin od kmieci w Gałkach i Nakwasinie w pobliskiej ziemi wyszo-
grodzkiej1839. Jego prebenda kanonicka w Płocku była szacowana na szczupły do-

1828 Pacuski, Spis.
1829 RożGranDes. 20, fragm. nlb. po k. 700.
1830 MK 335, k. 15; SHGWP, s. 112, 271. Nietrafnie jednak A. Borkiewicz-Celińska od-

niosła tę informację do Sarnowa na Zawkrzu, zamiast do drobnorycerskiego Sarnowa w ziemi 
wyszogrodzkiej, gdzie tenże Mikołaj jest znany w 1437 r.; SHGWysz., s. 48. 

1831 Album studiosorum, I, s. 36, 37; MUK 14–15/110 i 201.
1832 Ks. Promocji, s. 15.
1833 Bull. Pol. IV, nr 1837 (9 I 1427 r.).
1834 KWp V, nr 79 (7 II 1427 r.).
1835 Bull. Pol. IV, nr 2419.
1836 ADP, perg. 215.
1837 ADP, perg. 206.
1838 ZDLmP I, nr 112.
1839 ADP, Odpis Mąkowskiego, nr 10.
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chód 4 grzywien srebra rocznie; zmarł przed 22 VI 1458 r.1840 Był posiadaczem 
Piotrkowa w ziemi gostynińskiej. Można go także identyfi kować z Jakubem Iłow-
skim kanonikiem poznańskim, plebanem w Mszczonowie w latach 1448–14571841. 
Dzięki poparciu władzy książęcej Jakub mógł się utrzymać na plebanii w książę-
cym Mszczonowie po 1426 r., aż do swego zgonu. Posiadając tyle źródeł docho-
dów bieżących, Jakub mógł wspierać krewnych, a także pozostawić im w spadku 
majątek poważny. 

Jakub z Iłowa, dawny pisarz księżnej Aleksandry, określony w 1427 r. jako 
nobilis pozostał w stanie świeckim. 24 X 1438 r., także jako nobilis, kupił od Mi-
kołaja zwanego Miksz jego dobra Romokę (dziś Rumoka) na Zawkrzu w parafi i 
Lipowiec, nad rzeką Mławką. Zapłacił 300 kóp w półgroszach krakowskich oraz 
dodatkowo dał cennego konia wartości 12 kóp groszy1842. Włodzisław I wyzna-
czył mu wówczas wysoce uprzywilejowaną stawkę czynszu książęcego po 2 grosze 
praskie z włóki osiadłej, dał też prawo nieodpowiedne oraz zwolnienie od kar są-
dowych, z wyjątkiem książęcych. Książę płocki uhonorował zatem zasługi Jakuba 
w służbie książęcej. W 1441 r. tenże Jakub z Romoki pozyskał jeszcze dział w Ro-
moce od synów zmarłego Pawła z Drobnina1843. Jego synem mógł być Jan z Ro-
moki, znany w latach 1452–1459. Dobra w Romoce należące dawniej do Jakuba 
z Iłowa kupił w 1472 r. Bogusław Murawski, piszący się następnie z Romoki, od 
spadkobierców Jakuba: jego brata Piotra z Załuskowa oraz bratanka Pawła, syna 
Pawła z Iłowa; drugim bratankiem mógł być Prokop z Iłowa1844. Właśnie do tegoż 
Piotra z Załuskowa i jego brata Pawła trzeba odnieść dane z 1451 r., że Jan z Wą-
sowa sędzia łomżyński odwołał zamianę działów w Iłowie przez cześnika Borutę 
rycerzom z Koczurowa; Jan sędzia odstąpił te działy Piotrowi i Pawłowi z Iłowa, 
był zatem ich krewnym1845.

Wiemy jeszcze, że z Iłowa tytułował się Paweł, który wszedł w służbę Siemo-
wita V rawskiego i w rezultacie został jego kuchmistrzem. Z tym urzędem dwor-
skim jest poświadczony 16 V 1441 r.1846, czyli krótko przed śmiercią księcia; mógł 
go pełnić od dłuższego czasu. Trzeba go identyfi kować ze wspomnianym Pawłem, 
synem Jana podłowczego, bratem Jakuba z Iłowa i Piotra z Załuskowa. Wiadomo 
też, że Paweł z Iłowa oraz Piotr z Załuskowa wystąpili razem w 1452 r. przeciw 
Borucie z Koczurowa1847.

1840 Bull. Pol. VI, nr 1267.
1841 Nowacki, Dzieje, II, s. 526; AE I, 250v (1457 r.).
1842 MK 335, k. 27; SHGWP, s. 261. Tenże nieźle ceniony koń najpewniej pochodził 

z jego własnej stadniny.
1843 MK 336, k. 27.
1844 MK 5, k. 23–23v; SHGWP s. 261.
1845 MK 335, k. 43v.
1846 BłońskaZ 1, k. 169.
1847 PłocZRWyr. 2, skł. IV, k. 28.
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Innym znanym Rogalą był Stanisław Boruta z Iłowa, zwany zazwyczaj jedy-
nie Borutą. Mógł on dziedziczyć po kanclerzu Czamborze i jego bracie Jakubie 
kanoniku płockim, poznańskim i plebanie mszczonowskim, pozostawił bowiem 
znaczny majątek. Boruta wszedł w służbę Siemowita V rawskiego i uzyskał urząd 
cześnika gostynińskiego, najwyższy po kasztelanie w hierarchii tej ziemi. Z tym 
urzędem występuje w otoczeniu Siemowita V w Gostyninie 19 II 1439 r.1848 
W 1451 r. tenże Boruta chciał zamienić 2 włóki w Woli Żegockiej za działy w Iło-
wie i Woli Iłowskiej z Borutą, Janem i Andrzejem z Koczurowa, jednak transakcję 
tę odwołał Jan Czarny z Wąsowa, sędzia łomżyński1849. Jan Czarny powinien być 
krewnym Stanisława Boruty.

Boruta współdziałał z innymi możnymi mazowieckimi w 1462 r. po zgonie 
książąt płockich. Wziął udział w zjeździe w Sochaczewie 7 albo 8 kwietnia tr., po-
pierając księżnę płońską Katarzynę, ciotkę owych książąt1850. Potem dystansował 
się jednak od zaangażowania politycznego, tak jak wielu innych urzędników księ-
stwa rawskiego. Zmarł krótko potem, przed 7 XII 1464 r., kiedy wystąpił jego 
następca na urzędzie cześnika1851. Pozostawił żonę Warszkę, której zapewnił do-
żywocie na swoich dobrach. 8 I 1472 r. Warszka ustanowiła w swej rezydencji 
w Iłowie, w obecności świadków, trzech pełnomocników w sprawie sądowej 
z Janem z Cielądza pisarzem ziemskim wyszogrodzkim o kwoty poręczone za Jana 
z Zaborowa z synem Andrzejem z rodu Rogalów w ziemi wyszogrodzkiej1852. 
Warszka żyła jeszcze w 1479 r., toczyła wówczas proces ze Świętką, wdową po 
Janie z Zaborowa1853. Była zatem wyraźnie młodsza od swego męża, urodzonego 
przypuszczalnie w końcu XIV w.

Wiemy jeszcze, że po Stanisławie Borucie dziedziczyły córki, czyli nie pozo-
stawił synów. Małgorzata została żoną Jana Radzanowskiego z Radzanowa i Ciem-
niewa, stolnika płockiego w latach 1475–1480, który był także krótko kanclerzem 
nadwornym Bolesława V, a później kanclerzem Konrada III Rudego; zmarł przed-
wcześnie już przed 29 XII 1481 r.1854 Małgorzata wniosła zatem swe dobra w dom 
Radzanowskich herbu Prawda. Fineta została żoną Aleksego z Nadarzyna, bliskie-
go współpracownika Bolesława V, długoletniego podkomorzego warszawskiego 
(1480–1503), potem kasztelana czerskiego (1504–1522); jej dział był następnie 
własnością Nadarzyńskich herbu Radwan1855. W 1506 r. Małgorzata wdowa po 

1848 MK 337, k. 40.
1849 MK 335, k. 43v.
1850 ZDLmP I, nr 177.
1851 ŁęczG 2, k. 49.
1852 ADP, perg. 345.
1853 WyszZ 3, k. 322v. 
1854 MK 6, k. 1cv; Pacuski, Spis.
1855 Sprawę tę oświetlają dane sporu sądowego o rozgraniczenie kęp na Wiśle pomiędzy 

http://rcin.org.pl



249Rogale

tymże Janie Radzanowskim wraz z Feliksem i Prokopem, tj. wpływowymi braćmi 
Sieprskimi z Gólczewa, uzyskała od króla Aleksandra Jagiellończyka zezwolenie 
na lokację w ich wsi Iłów miasteczka z prawem do targu cotygodniowego w so-
botę oraz do 4 jarmarków rocznie1856. W 1509 r. Małgorzata była wyłączną wła-
ścicielką nowo założonego miasteczka; Iłów z powodu pożaru otrzymał zwolnienie 
od podatków na 4 lata1857. Po Małgorzacie Iłów odziedziczył jej jedyny syn Jan 
Radzanowski, znany do 1532 r. W 1540 r. wystąpiła wdowa po Janie Barbara 
wraz z synami Feliksem, Andrzejem i Pawłem1858. W 1544 r. tenże Feliks Radza-
nowski z Iłowa odstąpił Mikołajowi Rudowskiemu podsędkowi gostynińskiemu 
Żegocin w powiecie gąbińskim za części w Rudowie w ziemi płockiej1859. Żego-
cin był częścią dóbr iłowskich. 

Synem Finety powinien być Jan Nadarzyński, pleban w Iłowie w 1513 r.1860 
Synami Aleksego dziedziczącymi po nim byli w 1526 r. Jan, Jakub, Feliks, Alek-
sy i Walenty Nadarzyńscy1861. Nie jest jasne, kiedy Fineta zakończyła swe życie.

W XVI w. w Iłowie były dwa działy: Radzanowskich i Nadarzyńskich (oba 
działy przeszły w latach sześćdziesiątych w ręce Noskowskich)1862. Były tu zapew-
ne dwa folwarki oraz 18,5–25 włók osiadłych, ponadto Wola Iłowska (Wola Że-
gocka) miała 7–10 włók kmiecych, Oborki 1,5–8 włók osiadłych1863. Do tych 
dóbr należały też obszerne lasy, stopniowo kolonizowane. W XIX w. dobra te wraz 
z sąsiednimi zostały włączone do carskich dóbr łowickich. W świetle rekonstruk-
cji kartografi cznej dla drugiej połowy XVI w. była to jedna z największych włości 
ziemi gostynińskiej, można szacować ją w średniowieczu, wraz z Załuskowem, na 
ponad 300 włók1864.

Nasuwa się pytanie, co się stało z dotychczasowymi posiadaczami Iłowa 
z rodu Rogalów w drugiej połowie XV w.? Udało się odnaleźć przekaz, który ob-
jaśnia tę sprawę. Otóż w 1487 r. został odnotowany szlachcic, Paweł Iłowski (Gy-
lowsky) z Żychlina, z którym współdziałał inny szlachcic Jan Wołucki z ziemi 
rawskiej1865. Żychlin był miasteczkiem prywatnym w rękach szlachty cząstkowej 

Żegocinem w ziemi gostynińskiej a Rakowem w ziemi wyszogrodzkiej z lat 1490–1491;  
WyszZ 4, skł. XXXIX, k. 3; skł. XL, k. 4, 12.

1856 MRPS III, nr 2713. Małgorzata uzyskała tu wsparcie wpływowych możnych z Ma-
zowsza płockiego. 

1857 MRPS IV, nr 620.
1858 Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
1859 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, III, s. 522.
1860 ADP, Ep. Ploc. 7, k. 150.
1861 MK 41, 151v.
1862 Kartoteka atlasowa XVI w., ziemia gostynińska.
1863 ŹD XVI, s. 201; kartoteka atlasowa XVI w.
1864 AHP, Mazowsze, mapa; SGKP III, s. 269, 270; mapa administracyjna 1:100 000 

z 1950 r.; oszacowanie własne.
1865 ŁęczZ 2, k. 445.
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w ziemi łęczyckiej, położonym w pobliżu ziemi gostynińskiej. Można zatem są-
dzić, że posiadacze Iłowa wyprzedając swe działy tamże zamożniejszym sąsiadom 
osiedli w pobliżu w ziemi łęczyckiej kupując kolejne działy majątkowe, utrzymu-
jąc swą przynależność do stanu szlacheckiego. Paweł zmarł przed 25 IV 1513 r. 
pozostawiając córki. Ich siostrą stryjeczną, czyli bratanicą Pawła była Marusza 
z Iłowa, żona Mikołaja Wituskiego, wymieniona w tyme akcie1866; wiemy skąd-
inąd, że dziedziczyła ona na Pieczyskach w ziemi gostynińskiej. Małgorzata, jedna 
z córek Pawła Iłowskiego z Żychlina, została żoną Jana Omeksy z Zalesia w ziemi 
łęczyckiej. 21 VI 1514 r. otrzymał on 50 grzywien posagu i oprawił żonie 100 grzy-
wien na połowie swoich dóbr w Zalesiu1867. Charakteryzuje to poziom zamożno-
ści rodziny.

Zatrzymajmy się teraz nad pytaniem, kto był protoplastą owego możnowład-
czego gniazda Rogalów. Nasuwa się tu możliwość identyfi kacji z wybitnym Ro-
galą działającym w ziemi gostynińskiej, który był długoletnim, bliskim współpra-
cownikiem księcia Siemowita III Trojdenowica. Tenże dygnitarz o imieniu 
Rogala jest nam znany jako podstoli gostyniński w latach 1356–1375. 30 XI 
1356 r. w Warszawie poświadczył nadanie Siemowita III dóbr Zajezierze w ziemi 
gostynińskiej, znane nam z tekstu podfałszowanego1868. 6 VII 1360 r. w Rawie 
wystąpił na dokumencie Siemowita III dla kościoła parafi alnego w Rawie1869. 
29 III 1372 r. pojawił się w otoczeniu Kazimierza księcia słupskiego1870. 4 IV 
1375 r. w Płocku wystąpił na dokumencie Kaźka księcia szczecińskiego i dobrzyń-
skiego, zięcia Siemowita III1871. 

Następnie Rogala awansował wysoko na kasztelana gostynińskiego, na tym 
urzędzie jest znany w latach 1377–1382. Wziął udział w wiecu w Sochaczewie 
27 IV 1377 r., na którym Siemowit III wraz z synami wydał statut prawa sądo-
wego1872. 26 III 1382 r. wystąpił w Inowrocławiu na Kujawach na dokumencie 
Władysława Opolczyka1873. Zmarł przed 23 III 1384 r., kiedy pojawia się nowy 
kasztelan gostyniński Paweł z Trębek1874. 

Rogala pełnił urzędy w ziemi gostynińskiej, powinien zatem mieć tu dobra. 
Może miał Piotrków nad Wisłą, dogodną rezydencję możnowładczą, należącą 
w pierwszej połowie XV w. do Rogalów z Iłowa. Właśnie on jako bliski współ-
pracownik Siemowita III Trojdenowica mógł uzyskać od niego nadanie obszer-

1866 ŁęczG 11, k. 631.
1867 OrłowskaZ 5, k. 65v.
1868 NKMaz III, nr 6.
1869 Tamże, nr 39.
1870 MK 74, k. 620–622; cyt. za Supruniuk, Otoczenie, s. 245.
1871 Tamże, nr 153.
1872 IMT I, nr 22.
1873 KWp III, nr 1798.
1874 ZDLmP I, nr 53.
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nych i cennych dóbr Iłów, przejętych przez księcia po śmierci księżnej Elżbiety 
(1364 r.), przenosząc tu swą siedzibę. Jego krewnym powinien być Jakusz, ojciec 
Jana podłowczego znanego w 1405 r.; mógł być synem Rogali, urodzonym przed 
połową XIV w. Innym krewnym powinien być Wysław, ojciec kanclerza  Czambora.

Synem Rogali powinien być także Marcin Rogala, kasztelan inowrocławski, 
który sprzedał w 1415 r. swe dobra w ziemi gostynińskiej Niemierzy ze Szczawi-
na. Dobra te stanowiły wsie Kamień, Guzów i Rybie, położone w parafi i Gąbin, 
tj. w centrum ziemi1875. Wiemy, że Kamień był osadą dużą, w XIX w. miał 
57 włók obszaru, Guzów – 21 włók, Rybie – 38 włók obszaru1876. Razem było 
to blisko 120 włók zwartego obszaru, włość cenna, chociaż Rybie zostało zago-
spodarowane dowodnie później przez Grzymałów. 

Jest prawdopodobne, że włość ta należała już do Rogali kasztelana gostyniń-
skiego. Kasztelan Marcin Rogala mógł być jego synem z późniejszego małżeństwa, 
zmarł dopiero w latach 1436–1437. Kasztelan Rogala prawdopodobnie zawarł 
nowy związek i odstąpił wówczas starszym synom należną im część dóbr, przepro-
wadzając trwały podział majątkowy. Zatrzymał pozostałe dobra, które odziedziczył 
po nim Marcin Rogala. Tenże powiększył znacznie stan posiadania poprzez mał-
żeństwo z Katarzyną, córką i jedyną dziedziczką dóbr podstolego poznańskiego 
Stefana z Trląga1877.

Rogale z Piotrkowa

W XVI w. Piotrków (później Piotrkówek), położony nad Wisłą obok Życka 
i biskupiego Suchodołu miał 9–15 włók osiadłych i zapewne duży folwark, 
a także 2 włóki plebańskie1878. W XIX w. Piotrkówek liczył 42 włóki obszaru1879. 
W późnośredniowiecznej ziemi gostynińskiej była to jedna z większych osad o ce-
chach rezydencji możnowładczej. Jest ona jednak znana dopiero ze źródeł XV w. 
Jej nazwa wywodzi się od imienia Piotr/Piotrek, prawdopodobnie jednego z moż-
nych mazowieckich. Powstała tu jednowioskowa parafi a z kościołem Świętej Trój-
cy, analogicznie do parafi i Giżyce. W 1446 r. została nazwana wyjątkowo 
 Piotrkowice1880.

1875 Okolski, Orbis Pol., II, s. 506; L. Białkowski, Ród Czamborów-Rogalów w wiekach 
średnich, RTHerald. 6, 1923, s. 96. AHP, Mazowsze, mapa.

1876 SGKP III, s. 732; II, s. 919; X, s. 54.
1877 O kasztelanie Marcinie Rogali zob. A. Szweda, Marcin z Wyrzyska – portret nieprzecięt-

nej osobowości z XV wieku, SPŚ X, Warszawa 2004, s. 179–202; S. Szybkowski, dz. cyt., s. 609–
–611, nr 127.

1878 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 201; kartoteka atlasowa XVI w.; Nowacki, Dzieje, 
II, s. 507.

1879 SGKP VIII, s. 208.
1880 ACI II, nr 1214.
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Owa mała parafi a Piotrków utworzona została bez wątpliwości po powstaniu 
obszernych parafi i w Troszynie (dokument z 1341 r.)1881 i Jamnie oraz niewielkiej 
sąsiedniej parafi i Życk, którą trzeba datować na drugą połowę XIV w. Parafi a 
Piotrków jest znana od 1445 r., według wizytacji 1603 r. patronat przysługiwał 
posiadaczom Piotrkowa i Iłowa1882. Już w 1445 r. patronem był tu Jakub Iłowski, 
kanonik płocki, który poprosił kapitułę płocką o arbitraż w sprawie dziesięciny 
ze Słubic, położonych w parafi i Jamno. 

Biskup poznański Andrzej z Bnina rozstrzygnął konfl ikt w 1446 r. w ten spo-
sób, że przyznał dziesięcinę kmiecą ze Słubic plebanowi w Piotrkowie, a  dziesięcinę 
folwarczną ze Słubic uznał za przynależną do parafi i w Jamnie1883. Wyrok ten po-
zwala sądzić, że w posiadanie owej dziesięciny od kmieci ze Słubic pleban piotr-
kowski wszedł już nieco wcześniej, zapewne z racji poświęcenia kościoła w  Piotrkowie 
przez biskupa poznańskiego. Można sądzić, że nastąpiło to w pierwszej ćwierci 
XV w. albo jeszcze później. Patronat Jakuba Iłowskiego kanonika płockiego  wskazuje, 
że był on posiadaczem Piotrkowa; o innych posiadaczach Piotrkowa brak danych. 

O Jakubie wiemy, że wywodził się z Rogalów z Iłowa. Był synem Wysława, 
a krewnym Jakuba, syna Jana Jakuszowica, podłowczego gostynińskiego, z którym 
nie należy go identyfi kować. Urodził się zapewne pod koniec XIV w. Wpisał się 
na uniwersytet krakowski w 1414 r. jako Jacobus Wyslai de Gylow1884. uzyskał 
tamże bakalaureat w 1416 r.1885 Po powrocie na Mazowsze zapewne szybko zna-
lazł się w otoczeniu książęcym, co łączy się z karierą jego starszego brata Czam-
bora z Iłowa, pisarza kancelarii książęcej, od 1422 r. podkanclerzego, a od 1425 r. 
kanclerza dworu Siemowita IV i następnie jego synów. 

Dzięki tej protekcji Jakub z prezenty książęcej – albo jeszcze Siemowita IV, 
który zmarł w styczniu 1426 r., albo młodych książąt płockich wspólnie z matką 
Aleksandrą – objął plebanię we Mszczonowie, bogato uposażoną. Zaniedbał jed-
nak przyjąć wymagane od plebanów święcenia kapłańskie, toteż prowizję papieską 
na tę plebanię uzyskał 9 I 1427 r. – przedstawiając opis faktów – Gotard z Gur-
by1886, pracownik kancelarii książęcej czersko-warszawskiej, wywodzący się z ob-
szaru tej właśnie parafi i. Wcześniej, pod koniec 1425 r. plebanem we Mszczono-
wie był Jan z Nowego Miasta w ziemi rawskiej, syn cześnika rawskiego Prędoty, 
także bez święceń kapłańskich1887. Został on następnie kanclerzem ziemskim raw-
skim po Czamborze z Iłowa. 

1881 NKMaz II, nr 245.
1882 Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
1883 Tamże; ACI II, nr 1214 (31 V 1446 r.).
1884 Album studiosorum, I, s. 37; MUK 14–15/201.
1885 Ks. Promocji, s. 15.
1886 Bull. Pol. IV, nr 1837.
1887 Mówi o tym suplika Jana z Parul z 24 I 1426 r., oparta na informacjach z drugiej 

połowy 1425 r.; Bull. Pol. IV, nr 1654. 
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Nie jest jednak jasne, czy Gotardowi z Gurby udało się przejąć tę plebanię 
patronatu książąt płockich na podstawie prowizji papieskiej, nic o tym nie wia-
domo. Gotard został kanclerzem nadwornym w księstwie czersko-warszawskim 
i tu działał. Zmarł już w 1432 r.1888, zatem raczej nie udało mu się zrealizować 
tej prowizji, która faktycznie godziła w uprawnienia patronackie książąt płockich.

Jakub już przed 1426 r. został plebanem w rodzimym gnieździe Rogalów, 
Iłowie1889. Jest tu też znany w 1447 r., zatem plebanem w Iłowie pozostał pewno 
do końca swego życia, łącząc tę dochodową plebanię z innymi benefi cjami ko-
ścielnymi1890. W końcu lat dwudziestych Jakub bez powodzenia zabiegał o uzy-
skanie dochodowej scholasterii płockiej, uposażonej m.in. w Mistrzewice w ziemi 
gostynińskiej1891. Został już jednak kanonikiem kapituły katedralnej płockiej. 

W składzie tej kapituły, na ostatnim miejscu, został odnotowany jako Jakub 
z Iłowa 5 II 1430 r.1892; zapewne został przyjęty do niej niewiele wcześniej. Można 
go też identyfi kować z Jakubem, kanonikiem płockiej kolegiaty św. Michała oraz 
katedry płockiej, poświadczonym 6 V 1431 r. na dokumencie prepozyta tejże 
 kolegiaty1893. Była to kolegiata patronatu książęcego, zatem Jakub zawdzięczał 
prezen tę na tę kanonię władzy książęcej, zapewne przy znaczącym poparciu brata 
Czambora.

Po zgonie tegoż brata, który nastąpił po 6 V 1431 i przed 30 V 1438 r., 
kiedy jest znany następny kanclerz rawski1894, Jakub działał w składzie kapituły 
płockiej. Nawiązał wówczas bliższą współpracę z biskupem płockim Stanisławem 
Pawłowskim, pozostającym wcześniej w długotrwałym konfl ikcie z młodymi 
 książętami płockimi. 22 II 1438 r. biskup Pawłowski nadał mu dożywotnio 
swe dziesięciny – łącznie z dziesięciną konopną – z dużych osad rycerskich Gałki 
i Nakwasin w ziemi wyszogrodzkiej, niedaleko Iłowa i Piotrkowa1895. Zapewnia-
ło to stały dodatkowy dochód roczny, uzupełniający dochody obu kanonii 
 płockich.

Jakub współdziałał także z Pawłem Giżyckim, biskupem płockim od 1439 r. 
Wystąpił jako świadek na dokumentach erekcyjnych kościołów w Dąbrówce, 
Kleczkowie i Słuczy, wystawionych w latach 1442–14441896. W 1448 r. zgłosił 

1888 PP VI, nr 432 (27 XII 432 r.)
1889 Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
1890 Tamże.
1891 Został wymieniony w suplikach Gotarda z Gurby z 1430 r.; Bull. Pol. IV, nr 2419, 

2502.
1892 ADP, perg. 206.
1893 ZDLmP I, nr 112.
1894 Pacuski, Spis; ADP, perg. 241.
1895 ADP, Odpis Mąkowskiego, nr 10. W 1528 r. w Gałkach było 16 włók kmiecych, 

w Nakwasinie 11 włók kmiecych; SHGWysz, s. 8, 19.
1896 Odpisy dokumentów zgromadził ks. T. Żebrowski w ADP.
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jednak zastrzeżenia wobec fundacji biskupiej kolegiaty w Pułtusku, zwracając 
uwagę na potrzebę akceptacji tej fundacji przez papieża1897. 5 II 1449 r. wraz z in-
nymi członkami kapituły poświadczył akt tej historycznej fundacji tworzącej 
w Pułtusku drugi ośrodek kościelny obszernej diecezji płockiej1898. Jest znany 
z posiedzeń kapituły płockiej do 1452 r.1899 Zmarł przed 22 VI 1458 r., a kano-
nię płocką po nim przejął Paweł (Mżurka) ze Śladowa z rodu Gozdawów; osza-
cował wówczas dochody tej prebendy na 4 grzywny srebra rocznie1900. Określony 
tu został wyraźnie jako Jakub Iłowski.

Tenże Jakub powinien być identyczny z Jakubem Iłowskim, kanonikiem po-
znańskim i plebanem w Mszczonowie w latach 1448–14571901. Jest prawdopo-
dobne, że utrzymał dochodową plebanię w Mszczonowie mimo zakusów rywali 
od 1426 r. aż do swej śmierci, bowiem w tym czasie brak świadectw źródłowych 
o innym plebanie. Trzeba sądzić, że dysponował nieprzerwanie poparciem władzy 
książęcej, do której należało prawo patronatu. Pozwoliło to mu także na uzyska-
nie prebendy kanonickiej w kapitule poznańskiej przed 1448 r. Dzięki wielu źró-
dłom dochodów bieżących Jakub mógł pozostawić krewnym majątek znaczny.

Bez wątpliwości Piotrków przeszedł w posiadanie krewnych Jakuba, Rogalów 
z Iłowa i dzielił los dóbr iłowskich. Przypuszczalnie stał się już własnością Stani-
sława Boruty cześnika gostynińskiego, który powinien dziedziczyć po swoich star-
szych krewnych. Jego córki wniosły te dobra w domy Radzanowskich i Nadarzyń-
skich. W 1540 r. prawo patronatu kościoła w Piotrkowie należało do 
Nadarzyńskich i Radzanowskich, posiadaczy dóbr iłowskich1902.

Piotrków mógł wcześniej pozostawać w posiadaniu ojca Jakuba, czyli Wysła-
wa z Iłowa i jego synów. Im można przypisać fundację kościoła niedługo przed 
1445 r. Fundatorem mógł być zwłaszcza starszy brat Jakuba, kanclerz Czambor, 
który w latach dwudziestych XV w. dysponował znacznymi dochodami i pozycją 
polityczną dogodną do przeprowadzenia szybkiej fundacji kościoła i erekcji para-
fi i przez ówczesnego biskupa poznańskiego, co w wielu wypadkach natrafi ało na 
trudności. Wieś mogła należeć do wcześniejszych pokoleń Rogalów i stanowić 
jeden z ośrodków ich dóbr w ziemi gostynińskiej.

1897 O tym W. Góralski, Powstanie kapituły kolegiackiej w Pułtusku, „Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne” 26, s. 300.

1898 Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej (1449–1601), wyd. B. Ulanowski, S. Zacho-
rowski, AKH X, Kraków 1916, nr 1, s. 311–317.

1899 ADP, perg. 280; A. Radzimiński, Prałaci, II, nr 62.
1900 Bull. Pol. VI, nr 1267.
1901 Nowacki, Dzieje, II, s. 526; AE I, 257v (1457 r.).
1902 Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
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Rogale ze Słonkowa

W XVI w. Słonkowo (dziś Słomków) był wsią szlachty cząstkowej i zagro-
dowej; były tu 4 działy liczące łącznie 2–4 włóki kmiece i zapewne 4 folwarki, 
jak też kilka działów szlachty zagrodowej gospodarującej na dwu włókach upraw-
nych1903. W XIX w. było tu ok. 25 włók obszaru1904. Zapewne na terenie leśnym 
przyległym do Słonkowa powstała Wola Słonkowska (dziś Wola Pacyńska) o po-
dobnej wielkości według danych XIX w.1905 W stuleciu XVI były tu dwa działy 
większej własności, liczące 9–20 włók kmiecych1906. Obie osady wchodziły w skład 
parafi i Pacyna. Wola jest znana w rejestrze poborowym 1530 r., powstała zapew-
ne w XV w.1907

Słonkowo jest znane już od 1303 r. Dziesięcinę biskupią z tej wsi, oddawa-
ną przez poddanych biskup poznański przekazał wówczas kościołowi w Tręb-
kach1908. Była to zatem wieś zagospodarowana, na terenach starszego osadnictwa 
w rejonie Pacyny w dorzeczu Przysowy, lewego dopływu Słudwi. Już wówczas po-
winna być własnością rycerską, tak jak później.

W 1400 r. wystąpili w źródłach Krzyszko i Nasiło ze Słonkowa. Potwierdzi-
li oni wraz z innymi współrodowcami, w tym z pobliskiego Swarocina w ziemi 
gostynińskiej przynależność pisarza sędziego krakowskiego Michała syna  Andrzeja 
z Klonowa do rodu Rogalów1909. W 1417 r. występuje Jan ze Słonkowa, a w 1418 r. 
tenże Jan z bratem Krystynem pojawia się wśród świadków Jakusza z Grzybowa 
w ziemi łęczyckiej, reprezentując ród Rogalów1910. Osada była tedy już w tym 
czasie własnością paru rodzin Rogalów, czyli były tu działy cząstkowe o kilku włó-
kach kmiecych, typowe dla drobnego rycerstwa. Uwzględniając dziedziczenie dzia-
łów drogą naturalnej sukcesji, osada powinna być własnością Rogalów od co naj-
mniej paru pokoleń, była przeto starym gniazdem Rogalów w ziemi gostynińskiej.

Z tego gniazda wywodzi się Mikołaj Rogala, współpracownik książąt płoc-
kich. Został on pisarzem wspólnego dworu synów Siemowita IV. W tej roli wy-
stąpił 25 VI 1427 r. w Bełzie na dokumencie Siemowita V, Kazimierza i Włodzi-
sława I, obok innego pisarza, Mikołaja z Brzozowa, późniejszego podkomorzego 
gostynińskiego1911. Można tedy przyjąć, że w służbę książąt wstąpił zapewne już 

1903 ŹD XVI, s. 198, 209; kartoteka atlasowa XVI w.
1904 SGKP X, s. 815.
1905 SGKP XIII, s. 794 (Wola Pacyńska).
1906 ŹD XVI, s. 198; kartoteka atlasowa XVI w.
1907 AHP, Mazowsze, mapa; kartoteka atlasowa XVI w.
1908 NKMaz II, nr 115.
1909 SPPP VII, nr 106.
1910 T. Piotrowski, Z. Wdowiszewski, dz. cyt., nr 7–8, s. 116, nr 16; s. 117, nr 19. Sem-

kowicz, Wywody, nr 51.
1911 KL, nr 163; IMT I, nr 74.
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w 1426 r., w momencie organizowania ich dworu po śmierci Siemowita IV 
w styczniu tr. Być może zrobił to już wcześniej. Młodzi książęta potrzebowali pi-
sarza w swoim otoczeniu od momentu rozpoczęcia samodzielnych wyjazdów na 
dwór królewski i utrzymywania samodzielnych kontaktów z innymi dworami, 
z dygnitarzami kościelnymi i świeckimi.

Mikołaj wystąpił także w Płocku na dokumencie książąt opatrzonym datą 
12 III 1433 r., który sam zredagował na ich polecenie1912. Został tam nazwany 
„Slonkowski”, zatem sam używał tego przezwiska, które stało się później nazwi-
skiem Rogalów ze Słonkowa. W momencie podziału władztwa Siemowita IV po 
śmierci księżnej Aleksandry w 1434 r. Mikołaj wszedł do kancelarii Siemowita V. 
Władał on także ziemią gostynińską, czyli Mikołaj został jego poddanym. Z no-
minacji Siemowita V został wkrótce kanclerzem ziemskim sochaczewskim; z tym 
urzędem wystąpił 24 VIII 1435 r. w Gostyninie na przywileju dla Mikołaja Stę-
powskiego1913. Następnie pojawia się 2 X 1435 r. w Miedniewicach na dokumen-
cie, który sam zredagował i spisał, mianowicie na przywileju tegoż księcia dla 
Abrahama z Gnatowic na Szymanowo w ziemi sochaczewskiej1914. 

W kancelarii Siemowita V Mikołaj stał się prawdopodobnie bliskim współ-
pracownikiem i zastępcą Gotarda z Babska, kanclerza dworu książęcego. Z urzę-
dem kanclerza sochaczewskiego występował jeszcze w 1439 r.1915 Został także ple-
banem w książęcym Gostyninie. Z urzędem tym pojawia się 16 VIII 1438 r., 
uzyskał go bez wątpliwości z prezenty Siemowita V1916. Wystąpił także 12 VIII 
1445 r.1917 Zmarł zapewne przed 1457 r., kiedy pojawia się już następny kanclerz 
ziemski sochaczewski1918. Dysponując paroma źródłami liczących się dochodów 
bieżących, Mikołaj Rogala mógł zgromadzić i pozostawić krewnym majątek znacz-
niejszy od dotychczas przez nich posiadanych.

W Słonkowie jest jeszcze w XV w. znany Boruta, który został jednym z wy-
konawców testamentu zmarłego Mikołaja z pobliskich Podczach. W 1468 r. wy-
stąpił on w tej sprawie obok innych wykonawców: Mikołaja plebana w Pacynie 
oraz Stanisława z Kątów1919. Należał tedy do ziemian znanych i aktywnych, ob-
darzanych zaufaniem w swoim środowisku. W 1517 r. Stanisław ze Słonkowa był 
jednym ze świadków rozgraniczenia dóbr Modła i Rakowo przy granicy ziem 

1912 ZDMp II, nr 453.
1913 BKórnicka, rkps 194, k. 46.
1914 BCzartoryskich, perg. 408.
1915 KL, nr 183.
1916 AGAD, dok. perg. 793.
1917 MK 336, k. 57.
1918 Pacuski, Spis. Zob. o nim K. Pacuski, A. Swieżawski, Mikołaj Rogala ze Słonkowa, 

w: PSB XXXI, s. 391.
1919 AAPoznań, AE II, k. 228v.
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 gostynińskiej i łęczyckiej1920. W 1529 r. tenże Stanisław Słonkowski reprezentuje 
Barbarę z Popiardowa przed sądem ziemskim łęczyckim1921.

Stąd też powinien pochodzić Maciej Słunkowski zwany Kopeć, który uzyskał 
18 IX 1520 r. zezwolenie króla Zygmunta Starego na wykup wójtostwa w Topol-
nie w ziemi gostynińskiej z rąk dotychczasowych posiadaczy1922.

W XVI w. posiadacze Słonkowa używali nazwiska Słonkowski. Tak podpi-
sywali się w rejestrach rekognicji 1563–1565, lecz nie widać, by posługiwali się 
herbem Rogala1923. Wiktor Wittyg odnalazł jednak Wojciecha Słąkowskiego herbu 
Rogala, który w 1564 r. opłacił pobór ze wsi położonej w województwie krakow-
skim; wywodzi go ze Słonkowa w ziemi gostynińskiej1924. 

Rogale ze Swarocina

Nazwa Swarocino (dziś Szwarocin Stary) pojawia się w 1349 r. Była to wów-
czas wieś książęca należąca wraz z Młodzieszynem, Przecławicami i Kamionem do 
grodu wyszogrodzkiego księżnej Elżbiety, wdowy po Wańku księciu płockim oraz 
matki Bolesława Wańkowica1925. W dokumencie zapisano jednak tę nazwę jako 
Swarocyno cum Libertate, zatem obok starej osady powstała tu już nowa, niezbyt 
dawno lokowana, której nowi mieszkańcy otrzymali czasowe zwolnienie od czyn-
szów na okres zagospodarowania. Owa Wola nie jest tu jednak później znana, 
a w 1400 r. występują dwie osady o nazwie Swarocino, które powinny być kon-
tynuacją dawnej i nowej osady po zakończeniu procesu lokacji. 

W XVI w. jest to Swarocin Wielki i Mały. Było tu łącznie 7 działów szlach-
ty cząstkowej i ok.15–20 włók osiadłych, zapewne też 7 folwarków; wśród posia-
daczy byli też Swaroccy i Swaraccy herbu Rogala. Ponadto było 2–4 włók szlach-
ty zagrodowej1926. W XIX w. dobra te można szacować na 84 włóki obszaru1927. 
W XIV w. była to zagospodarowana włość książęca, objęta wcześnie procesem lo-
kacji, w której obok areału rolnego mogły być przyległości leśne.

Wieś leżała na prawym brzegu dolnej Lutomii (dziś Witonia), dopływu Bzu-
ry1928, na obszarze starego osadnictwa. Nazwa jej wywodzi się od staropolskiego 
imienia Swarota1929. Początkowo mogła to być osada książęca związana z Socha-

1920 ŁęczZ 16, k. 187.
1921 ŁęczZ 17, k. 419.
1922 MRPS IV, nr 3425.
1923 ASK I, nr 22.
1924 Wittyg, Nieznana szlachta, s. 296.
1925 NKMaz II, nr 296.
1926 ŹD XVI, s. 203, 210; kartoteka atlasowa XVI w. (w 1530 r. było jeszcze w Swarocinie 

Wielkim wójtostwo o dwu włókach). Lokacja tej osady mogła objąć 20 włók uprawnych.
1927 SGKP XII, s. 86–87.
1928 AHP, Mazowsze, mapa.
1929 Tamże; Wójcik, Nazwy, s. 159. 
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czewem jako grodem kasztelańskim, potem została związana z Wyszogrodem i tra-
fi ła we władanie księżnej Elżbiety. Po jej zgonie dobra te miały przejść w posia-
danie Siemowita III Trojdenowica, zgodnie z ustaleniami układu lennego tego 
księcia z królem Kazimierzem Wielkim, zawartego 27 XII 1355 r. w Kaliszu1930. 

Można ustalić, że już w końcu XIV w. Swarocin był w rękach Rogalów. 
W 1400 r. w wywodzie szlachectwa Michała syna Andrzeja z Klonowa pisarza sę-
dziego krakowskiego wystąpili obok siebie Mikołaj ze Swarocina sędzia sochaczew-
ski oraz Michał, bez urzędu, piszący się z innego Swarocina, mianowicie de alio 
Swaroczin1931. Mikołaj miał zapewne późniejszy Swarocin Wielki, gdzie w XVI w. 
był duży dział ok. 10 włók osiadłych1932, Michał był zapewne z późniejszego Swa-
rocina Małego.

Własność Mikołaja sędziego sochaczewskiego oświetla przywilej Siemo-
wita IV z dnia 2 I 1391 r. Sędzia miał medietatem hereditatis, tj. prawdopodobnie 
połowę całej dotychczasowej włości. Książę nadał mu na nią prawo chełmińskie 
z określoną stawką czynszu książęcego1933.

Mikołaj pojawił się w źródłach jako sędzia rawski; z tym urzędem został od-
notowany w Rawie 11 V 1358 r. na dokumencie Dziwisza Kopacza z Dmosina 
na wójtostwo w Budziszewicach1934. Wkrótce przejął też urząd sędziego socha-
czewskiego po Szczepanie, który został wymieniony wśród przedstawicieli Siemo-
wita III Trojdenowica w ugodzie granicznej z władztwem litewskim Kiejstuta 
14 VIII 1358 r.1935 Już 17 V 1359 r. Mikołaj występuje jako sędzia rawski i so-
chaczewski1936. Był zatem prawnikiem cenionym, wyróżniającym się w książęcym 
aparacie władzy. 

Stał się jednym z bliskich współpracowników Siemowita III Trojdenowica, 
występuje na wielu jego dokumentach. Sędzią rawskim i sochaczewskim był jesz-
cze 16 V 1380 r.1937 Jednak po zgonie tegoż księcia Mikołaj utracił na znaczeniu. 
Przestał pełnić urząd sędziego rawskiego, ograniczając się do urzędu sędziego so-
chaczewskiego, który sprawował do 1402 r., a mógł go pełnić dłużej. Stąd można 
sądzić, że Siemowit IV po przejęciu władzy w Płocku nie traktował już Mikołaja 
jako bliskiego i oddanego mu współpracownika. 

Kiedy i w jaki sposób Mikołaj wszedł w posiadanie połowy Swarocina? 
Można sądzić, że stało się to wkrótce po zgonie księżnej Elżbiety wyszogrodzkiej, 

1930 NKMaz II, nr 338.
1931 SPPP VII, 2, nr 106; VIII, nr 10609.
1932 Kartoteka atlasowa XVI w.
1933 BKórnicka, rkps 194, k. 172–174.
1934 NKMaz III, nr 21.
1935 KL, nr 80; NKMaz III, nr 24. O tym dokumencie zob. uwagi K. Pacuskiego, Uzupeł-

nienia..., s. 173, 174. 
1936 KWp III, nr 1404; NKMaz III, nr 31.
1937 K. Pacuski, Uzupełnienia..., s. 192.
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który to zgon według Jana Długosza nastąpił w 1364 r.; przekaz ten powinien 
pochodzić z zaginionego rocznika mazowieckiego, z którego kronikarz zaczerpnął 
też sporo innych danych dotyczących Mazowsza1938. Przemawia za tym fakt, że 
13 I 1364 r. Mikołaj jako jeden z nielicznych urzędników Siemowita III znalazł 
się wraz z nim w Kaliszu na terytorium państwa polskiego i poręczył królowi Ka-
zimierzowi Wielkiemu, że Siemowit III stawi się w Krakowie na wyznaczony ter-
min 29 lutego w sprawie o zabójstwo Dadźboga wojewody mazowieckiego i jego 
syna oraz będzie uczestniczył w osądzeniu i ukaraniu zabójców. Książę zobowiązał 
się tam do ścigania i ukarania zabójców po wyroku sądu z udziałem Mazowszan, 
zarazem jednak zapewnił oskarżonym bezpieczeństwo przyjazdu do Krakowa i po-
wrotu do swoich dóbr.

Mikołaj wystąpił tamże obok Niemierzy kasztelana sochaczewskiego, Jana 
podkomorzego rawskiego i Więcława podstolego warszawskiego, którzy wraz z nim 
opieczętowali ów dokument gwarantując tym samym wykonanie zobowiązania 
książęcego1939. Zauważmy, że Mikołaj był w tym gronie znacznie młodszy od in-
nych, w tym od księcia Siemowita III (zmarł w 1381 r.), jak również kasztelana 
Niemierzy z Nieborowa (znany 1356–1386, zmarł przed 1391 r.)1940. Był młodszy 
zapewne także od Jana podkomorzego rawskiego (znany 1350–1364, zmarł albo 
awansował przed 1365 r.) oraz Więcława podstolego, który był w 1368 r. podkomo-
rzym gostynińskim, a zmarł albo ustąpił z urzędu przed październikiem 1371 r.1941 

Jako doświadczony już sędzia mazowiecki z praktyką co najmniej kilkuletnią 
orzekania wyroków oraz dobrą znajomością prawa polskiego, w tym zwyczajowe-
go prawa obowiązującego na Mazowszu Mikołaj był tu czołowym ekspertem 
w trudnej dla Siemowita sprawie, dotyczącej jego poddanych, a pośrednio także 
jego samego. Dadźbog wojewoda mazowiecki był zarazem starostą płockim króla 
Kazimierza, mógł pozostawać w konfl iktach z Siemowitem III i jego otoczeniem, 
zwłaszcza, że był prawdopodobnie jego poddanym z racji posiadania dóbr w ksią-
żęcej ziemi gostynińskiej, w której Siemowit objął rządy już w 1351 r.1942 

Można przyjąć, że Mikołaj uczestniczył aktywnie w rokowaniach w Kaliszu 
z przedstawicielami króla i pomógł wypracować kompromis zawarty w owym do-
kumencie. Wiemy też, że przywiesił do niego swą pieczęć. Znamy ją z przedsta-
wienia w notatach heraldyczno-sfragistycznych Jana Zamoyskiego, w którym 
z trudem można dopatrzyć się elementów charakterystycznego herbu Rogalów1943. 

1938 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 444 n.; K. Jasiński, dz. cyt., s. 48.
1939 NKMaz III, nr 70.
1940 Pacuski, Spis.
1941 Tamże; NKMaz III, nr 114.
1942 O tym wyżej, Junosze z Życka.
1943 Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne, wyd. F. Piekosiński, „Studia, Rozpra-

wy i Materiały z Dziedziny Historii Polski i Prawa Polskiego” 7, 1907, nr 513.
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Mikołaj prawdopodobnie uczestniczył dalej w owym sądzie w Krakowie i w roz-
wiązaniu sądowym owej sprawy, która obciążała relacje Siemowita III z królem.

Nadanie Swarocina mogło być tedy wynagrodzeniem za działalność Mikoła-
ja w tej sprawie. Jest prawdopodobne, że nadanie to uzyskał wraz z krewnymi, 
którzy dostali drugą połowę Swarocina, osiadając tu obok sędziego.  Tłumaczyłoby 
to bliskie współdziałanie sędziego Mikołaja z Michałem, poświadczone w 1400 r. 
Być może książę przejął w zamian ich dotychczasową własność rycerską.

Mikołaj działał jeszcze jako sędzia sochaczewski 13 V 1402 r. Wystawił wów-
czas wraz z podsędkiem Mroczkiem z rodu Pierzchałów dokument sądu ziemskie-
go, w którym pisze się ze Swarocina1944. Innych jego dóbr nie znamy, nie znamy 
też jego potomków. Jako sędzia działał dowodnie przez 44 lata. Jeśli urząd otrzy-
mał w wieku ok. 30 lat, to zachował sprawność do pełnienia tego urzędu w wieku 
ok. 74 lat, co jest obserwacją użyteczną. Mikołaj mógł sprawować ten urząd jesz-
cze dłużej. 

Krewnym sędziego, może synem wydaje się Paweł ze Swarocina, prepozyt 
klasztoru św. Marii Magdaleny w Płocku. 9 V 1398 r. został przyjęty do grona 
kapelanów papieskich i uzyskał uprawnienia z tym związane1945. Tenże Paweł na-
leżał do otoczenia Siemowita IV w szerokim tego słowa znaczeniu, został bowiem 
wysłannikiem księcia na sobór w Pizie w 1409 r.1946

Wydaje się, że inicjatywa wysłania prepozyta norbertanek na sobór pizański 
wyszła od księżnej Aleksandry. Właśnie księżna płocka i jej dworki były zaintere-
sowane kontaktami z żeńskim konwentem płockim i ich kościołem klasztornym, 
mogły być wrażliwe na uprawianą tu liturgię, muzykę i śpiew sakralny. Rola pre-
pozyta zakonnego w tych kontaktach mogła zyskiwać na znaczeniu. W istocie 
norbertankami zostawały córki możnych mazowieckich oraz zamożnego rycer-
stwa1947, tak samo jak dworkami księżnej. Było to zatem jedno środowisko, znacz-
nie bliższe Aleksandrze niż Siemowitowi IV. Wydaje się też, że to księżna Alek-
sandra przygotowywała swego syna Aleksandra do kariery duchownej, sterując 
biegiem wydarzeń. Misja Pawła prepozyta norbertanek miała w tym zakresie 
pomóc. Z nią można łączyć fakt, że 20 VII 1409 r. w Pizie młody książę Alek-
sander, liczący ok. 15 lat, otrzymał papieską prowizję na ważną i dochodową pre-
pozyturę w kapitule katedralnej w Płocku1948. Paweł reprezentował przeto na so-

1944 AGAD, perg. 1048; KDP I, nr 152.
1945 Bull. Pol. III, nr 537, 538.
1946 O tym W. Abraham, Udział Polski w soborze pizańskim 1409 r., RAU Whf, t. XLVII, 

1905, s. 140, 150, 151. 
1947 O tym ks. W. Mąkowski, Kościół św. Marii Magdaleny i klasztor panien norbertanek 

zakonu premostrateńskiego za murami miasta w Płocku, w: Nowowiejski, Płock, s. 586–596.
1948 Bull. Pol. III, nr 1215. Dokument został wystawiony przez nowo wybranego anty-

papieża Aleksandra V, który zmarł już 3 V 1410 r.
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borze w Pizie nie tylko księcia Siemowita IV, ale parę książęcą w Płocku, 
wspierając sprawę kariery duchownej ich młodego syna, księcia Aleksandra. Był 
już wówczas duchownym doświadczonym, przygotowanym do trudnej misji. 

Jako prepozyt norbertanek płockich Paweł jest znany od 1390 r., kiedy wy-
stawił dokument dotyczący założenia młyna klasztornego w Barcicach nad Bugiem 
na rzeczce Somnie1949. W 1412 r. wystawił on Andrzejowi z Kozłowa jako wój-
towi klasztornemu w Łącku zezwolenie na lokację wsi Wola Łącka w lesie w do-
brach Łąck. Wśród świadków tego dokumentu wystąpił Marcin ze Swarocina, 
zapewne krewny Pawła1950. 

Paweł działał jeszcze jako prepozyt prawdopodobnie w 1416 r., kiedy dopro-
wadził do uregulowania granicy między Orzechowem norbertanek płockich a do-
brami Żabiczyn Prawdziców z Nasielska. Dokument sądu ziemskiego zakroczym-
skiego został opatrzony datą 17 VI 1417 r., jednak osoba Bolesty z Kuchar 
sędziego wyszogrodzkiego i zakroczymskiego odpowiada wcześniejszej dacie rocz-
nej1951. Paweł zapewne ustąpił albo zmarł przed 1423 r., kiedy działa już nowy 
prepozyt Maciej1952.

Później w źródłach występuje Piotr ze Swarocina, który pojawił się w oto-
czeniu biskupa poznańskiego w Kozłowie 7 X 1448 r.1953 Został on wpisany jako 
świadek działań biskupa w mazowieckiej części diecezji poznańskiej, po kasztela-
nie, chorążym i sędzim sochaczewskim, co zasługuje na uwagę. Piotr nie ma tu 
urzędu, jednak zapis pozwala sądzić, że należał do miejscowej elity władzy, może 
wyręczając nieobecnych urzędników ziemi gostynińskiej. Jeśli był w wieku podob-
nym do wymieniowych urzędników, to mógł liczyć ok. 50 lat lub więcej. 
Można w nim widzieć wnuka sędziego Mikołaja, kontynuatora tej linii Rogalów 
ze Swarocina. 

Ze Swarocina wywodziło się jeszcze paru duchownych. Mikołaj był dowod-
nie synem Piotra; zapisał się na uniwersytet krakowski w 1426 r.1954 Jego ojciec 
Piotr albo jest tożsamy z poprzednio wymienionym, albo należał do wcześniejsze-
go pokolenia Rogalów i mógł być synem sędziego. Tenże Mikołaj po powrocie na 
Mazowsze mógł szukać szansy awansu w otoczeniu młodych książąt płockich, wy-
korzystując nawiązane w Krakowie kontakty ze studentami pochodzącymi z tej 
części Mazowsza. Podjął pracę w kancelarii Siemowita V rawskiego, przypuszczal-
nie w drugiej połowie 1434 r., kiedy objął on rządy w księstwie rawskim i orga-
nizował własny dwór książęcy. Wystąpił 9 IV 1437 r. w Troszynie na dokumencie 

1949 KDNorb., s. 51, 52.
1950 Tamże, s. 59, 60.
1951 Tamże, s. 66. 
1952 Tamże, s. 71.
1953 AAPoznań, AE I, k. 162v.
1954 Album studiosorum, I, s. 63; MUK I, II.
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tegoż Siemowita jako protonotariusz1955, potem jednak jest znany w 1440 r. jako 
pisarz dworu książęcego1956. Po śmierci Siemowita V pozostał związany z księżną 
wdową Małgorzatą, pełnił urząd kanclerza ziemskiego gostynińskiego, co jest po-
świadczone 21 XII 1456 r.1957 Powinien czerpać dochody kanclerza z udziału 
w karach sądowych tej ziemi.

Mikołaj mógł być jednocześnie pisarzem ziemskim i otrzymywać dochody 
także z tego tytułu. Potem jest znany jako pisarz ziemski gostyniński; 7 VII 1459 r. 
w Gostyninie wziął w zastaw wieś Osmolino (tj. Osmólska Wieś) od książąt Sie-
mowita i Włodzisława z tytułu długu 150 kóp groszy ich ojca Włodzisława I, za-
ciągniętego dla księżnej Małgorzaty1958. W momencie przejęcia władzy w ziemi 
gostynińskiej przez króla Kazimierza Jagiellończyka poprosił już 4 XII 1462 r. 
o potwierdzenie tych dokumentów1959. Po nim tenuta tej wsi królewskiej prze-
szła w ręce Stanisława kanonika pułtuskiego, zatem Mikołaj zmarł przed 1467 r. 
(zob. niżej).

Znamy także dwu synów Jakuba ze Swarocina, prawdopodobnie także po-
tomka sędziego Mikołaja. Stanisław syn Jakuba został odnotowany w Płocku 14 II 
1438 r. na dokumencie rozjemców w konfl ikcie pomiędzy Włodzisławem I i Bo-
lesławem IV książętami mazowieckimi a Stanisławem Pawłowskim biskupem płoc-
kim. Został wymieniony wśród świadków jako ostatni, należał przeto do młod-
szego personelu towarzyszącego czołowym postaciom1960. Podjął w tymże roku 
studia na uniwersytecie w Krakowie1961. Następnie został kanonikiem pułtuskim 
w kolegiacie ufundowanej przez Pawła Giżyckiego biskupa płockiego. Wystąpił 
w Pułtusku 30 XI 1456 r. na dokumencie tegoż biskupa1962. Zwrócił się z supli-
ką do papieża 27 VI 1461 r. o zezwolenie na łączenie prebendy kanonickiej 
z innym benefi cjum kościelnym z uwagi na skromne dochody w wysokości 3 grzy-
wien srebra rocznie1963. 14 V 1467 r. uzyskał od papieża prawo do obejmowania 
dodatkowych benefi cjów kościelnych1964.

Tenże Swarocki kanonik pułtuski był tenutariuszem wsi Osmolino w 1467 r. 
wraz z Andrzejem Szczubiołem kasztelanem gostynińskim. Król Kazimierz Jagiel-
lończyk zezwolił Mikołajowi Działyńskiemu, swemu dworzaninowi na wykup tej 

1955 MK 87, k. 67v.
1956 KL, nr 184 (spisał dokument).
1957 ADP, perg. 300; KL, nr 206 (z błędnie rozwiązaną datą roczną).
1958 AGAD, perg. 202.
1959 AGAD, perg. 488.
1960 KL nr 179.
1961 Album studiosorum, I, s. 93 (wpisany w drugiej połowie roku); MUK I, II.
1962 ADP, perg. 295.
1963 Bull. Pol. VI, nr 1632.
1964 Bull. Pol. VII, nr 416.
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wsi z rąk tychże posesorów 6 V 1467 r.1965 Można stwierdzić, że Stanisław Swa-
rocki działał jako kanonik pułtuski jeszcze w 1476 r.1966

Tomasz syn Jakuba przewyższył osiągnięcia brata Stanisława. Wszedł do kan-
celarii króla Kazimierza Jagiellończyka, raczej już po objęciu przez niego władzy 
w Krakowie w 1447 r. Jako pisarz królewski Tomasz Swarocki został odnotowany 
2 V 1452 r.1967 Wiemy, że 27 I 1461 r. był plebanem w Kramsku w archidiecezji 
gnieźnieńskiej; wystąpił wówczas o dyspensę z racji uczestnictwa w spisywaniu 
pogróżek i innych wrogich aktów i pism, których następstwem były zabójstwa, 
okaleczenia ciała i inne wrogie działania1968. Miało to miejsce na Węgrzech i gdzie 
indziej w dworach książąt i magnatów, gdy był jeszcze uczniem, a zatem w wieku 
młodzieńczym, prawdopodobnie w czasach króla Władysława Jagiellończyka 
 zwanego Warneńczykiem, któremu towarzyszyło wielu rycerzy z Polski oraz ich 
otoczenie. 

1 II 1461 r. w następnej suplice Tomasz określił się jako pisarz króla polskie-
go, pleban in Gambosowo (!) w archidiecezji gnieźnieńskiej oraz w Gąbinie w die-
cezji poznańskiej, które to plebanie łączył bez dyspensy papieskiej1969. Dotyczy go 
także suplika nieokreślonego duchownego polskiego z 24 III 1461 r., w której 
powołuje się on na fakt zaprezentowania Tomasza na plebanie w Kramsku i Gą-
binie odpowiednio przez króla polskiego oraz księcia mazowieckiego; tym ostat-
nim musiał być Siemowit VI1970. W kolejnej suplice z 3 XI 1463 r. Tomasz przed-
stawił się ponownie jako pisarz króla polskiego, pleban w Gąbinie i Kramsku, 
a zarazem student prawa kanonicznego w Bolonii we Włoszech1971. 

Tomasz był plebanem w Kramsku już w 1458 r.1972, otrzymał tę nieźle upo-
sażoną plebanię z prezenty króla zapewne po podjęciu pracy w kancelarii królew-
skiej. Jako pleban w Gąbinie w 1469 r. bronił swoich dochodów dziesięcinnych 
z dóbr Lipieńskie. Był już wówczas doktorem obojga praw, czyli zakończył swe 
studia doktoratem1973. Plebanem w Gąbinie Tomasz ze Swarocina był jeszcze 
w 1471 r.1974 W 1472 r. wystąpił jako doktor obojga praw, kanonik płocki i ple-

1965 AGAD, perg. 1038 (bez imienia, Swarocki kanonik pułtuski).
1966 ADP, Ep. 13, k. 29v, 51, 76.
1967 ADP, Ep. 5, k. 61. Informacja ta została odnotowana przez I. Sułkowską-Kurasiową, 

dz. cyt., s. 155, nr 160.
1968 Bull. Pol. VI, nr 1584.
1969 Tamże, nr 1585. Nazwa parafi i została mocno zniekształcona, jednak idzie tu 

o Kramsk, zapisywany w XV w. jako Crampsko; dużo mniej prawdopodobne byłoby Grabosze-
wo, wieś parafi alna w tejże diecezji patronatu szlacheckiego.

1970 Tamże, nr 1598; wydawcy nie ustalili, że idzie tu o Tomasza ze Swarocina.
1971 Tamże, nr 1884.
1972 LB Łaskiego II, s. 223, przypis.
1973 Bull. Pol. VII, nr 686 (tu mylnie „de Szacroczyn” zamiast „de Swaroczyno”). 
1974 MK 5, k. 61v–62v.
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ban w Złakowie1975. Plebania ta była dochodowa, należała do prawa patronatu 
arcybiskupa gnieźnieńskiego, Tomasz miał zatem także jego poparcie. Osiągnął 
też już kanonię w Płocku. Plebanem w Gąbinie przestał być przed 1476 r.1976 
Zapewne wówczas zmarł, a zgromadzony przez niego majątek, oparty na znacz-
nych dochodach z kilku liczących się benefi cjów kościelnych, powinni po nim 
dziedziczyć krewni.

W drugiej połowie XV w. występują także inni posiadacze Swarocina. 
W 1467 r. duchowny Bogusław Boguski (?) ze Swarocina uzyskał od papieża wraz 
z grupą duchownych z Mazowsza prawo do objęcia benefi cjów kościelnych1977. 
Później został on mieszczaninem warszawskim, ożenił się, jednak zmarł bezpo-
tomnie. W księdze ziemskiej warszawskiej w 1481 r. pojawili się bracia Boruta, 
Paweł i Jakub ze Swarocina, ustanawiając pełnomocnika Stanisława z Myszczy-
na1978. W 1487 r. bracia owi toczą spór z Dorotą wdową po Bogusławie Swaroc-
kim, żoną Stanisława Stańczyka mieszczanina warszawskiego1979. W 1500 r. po-
zostają oni w sporze z tymże Stanisławem Stańczykiem z Warszawy, jako 
wykonawcą testamentu zmarłej Doroty, dochodząc spadku po zmarłym bezpo-
tomnie jej mężu, a ich krewnym Bogufale ze Swarocina, mieszczaninie warszaw-
skim, który udzielił przed laty znacznej pożyczki księciu Bolesławowi V1980. 
W 1505 r. bratankowie wraz z owym Stanisławem Stańczykiem oraz Andrzejem 
Jasieńskim kanonikiem warszawskim jako wykonawcami testamentu stryja uczest-
niczyli w erekcji altarii w kolegiacie warszawskiej, opartej na dochodach z kwoty 
100 kóp groszy pozostawionych przez zmarłego. Prawo patronatu altarii zostało 
przyznane tymże bratankom1981.

W 1488 r. Maciej ze Swarocina uzyskał prawo wykupu wsi królewskiej 
Osmolska Wola (tj. Osmólska Wieś) z rąk wojewody inowrocławskiego (Mikoła-
ja Działyńskiego)1982. Powinien to być krewny wcześniejszych Rogalów, posesorów 
tej wsi, dziedziczący po nich, który mógł odwołać się do pisanych świadectw 
ich uprawnień. Jego synem był Jan, dowodnie syn Macieja ze Swarocina, student 
uniwersytetu krakowskiego w 1483 r.1983. Synami tegoż Macieja powinni być ko-
lejni tenutariusze Osmólskiej Wsi w 1511 r., bracia Jan, Mikołaj i Tomasz ze 

1975 ACI II, nr 899 (toczył spór o dziesięcinę folwarczną ze Stępowa).
1976 W 1476 r. występuje nowy pleban Tomasz Trąbczyński, kanonik gnieźnieński i poz-

nański; Nowacki, Dzieje, II, s. 506.
1977 Bull. Pol. VII, nr 442.
1978 WarszZG 5, s. 589.
1979 WarszZG 6, s. 195.
1980 AAPoznań, AE IV, k. 14v–15.
1981 Tamże, k. 63–63v.
1982 MRPS I, nr 1918.
1983 Album studiosorum, I, s. 259.
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 Swarocina1984. W 1513 r. zostało wymienionych czterech tenutariuszy: Jan, Mi-
kołaj, Stanisław i Tomasz Swaraccy1985.

Tegoż Jana studenta krakowskiego, syna Macieja ze Swarocina, można praw-
dopodobnie utożsamić z Janem Swarockim, piszącym się z Sadłowa w ziemi do-
brzyńskiej. W 1499 r. miał on sprawę z Marcinem plebanem w Sikorzu w ziemi 
płockiej1986. Tenże Jan został wzmiankowany w testamencie Józefa Księskiego 
z Księtego i Świedziebni. Według ustaleń Janusza Bieniaka ożenił się on z Jadwi-
gą, córką i dziedziczką dóbr Stanisława Słońskiego herbu Doliwa z Sadłowa i Bia-
łej w ziemi łęczyckiej, kasztelana słońskiego i zapewne dobrzyńskiego, który zmarł 
w drugiej połowie 1484 r. pozostawiając córce swoje dobra. Od tej pary wywodzą 
się Swaroccy z Sadłowa XVI w.1987 Tenże Jan powinien być identyczny z Janem 
dziedzicem ze Swarocina, fundatorem altarii w kościele parafi alnym w Rybnie. 
Jan zapisał jej 65 kóp groszy umieszczonych na dobrach Moszny w ziemi war-
szawskiej, własności Józefa Niewczasa z Moszny h. Rawa1988. Data tego przekazu 
nie została określona, wiemy jednak, że Józef z Moszny zmarł przed 1523 r.1989 
Należy przyjąć, że tę właśnie altarię fundacji Swarockich, tytułu św. Anny, erygo-
wał biskup poznański Jan Lubrański w 1514 r.1990 Później jest znana jako altaria 
św. Jana Jałmużnika1991. 

Córką Jana powinna być Barbara Swaracka z Sadłowa, która została żoną 
Jana Puczka z Kupienina w ziemi łęczyckiej. 11 V 1518 r. Jan Puczek otrzymał 
100 kóp posagu i oprawił 200 kóp żonie na połowie swoich dóbr1992.

Do następnego pokolenia Swarockich należy Mikołaj, który w 1543 r. zapi-
sał swej żonie Magdalenie, córce Andrzeja Balińskiego wojskiego dobrzyńskiego 
swoje dobra w Swarocinie Wielkim i Małym1993. Tenże Mikołaj w 1541 r. upo-
minał się o ławę kolatorską w kościele parafi alnym w Rybnie, przysługującą jego 
rodzinie w świetle ówczesnej dokumentacji od 120 lat, występując przeciw Paw-
łowi Grzywie wojskiemu warszawskiemu1994.

Zestawienie owych danych pokazuje, że Rogale ze Swarocina starali się utrzy-
mać status zamożnego rycerstwa ziemi gostynińskiej, który uzyskał już ich pro-
toplasta Mikołaj, współpracownik Siemowita III Trojdenowica, sędzia rawski 

1984 MRPS IV, nr 9900.
1985 Tamże, nr 2062.
1986 ADP, Ep. 16, 32.
1987 J. Bieniak, Kasztelan Stanisław Słoński z Sadłowa i Białej, w: PSB XLII, s. 75, 76.
1988 Knapiński, Notaty, s. 563.
1989 MK 32, k. 192; cyt. za kartoteką SHGM.
1990 Knapiński, Notaty, s. 563.
1991 Nowacki, Dzieje, II, s. 511. 
1992 ŁęczG 12, k. 421v.
1993 MRPS IV, nr 21190.
1994 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
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i sochaczewski, odbiorca nadania książęcego. W XV w. zabiegali o to uzdolnieni 
młodzi ludzie podejmujący karierę duchowną. Liczyły się tu studia, podejmowa-
ne nie tylko w Krakowie, ale także we Włoszech, wymagały one jednak znacznych 
nakładów fi nansowych. Po inkorporacji ziemi gostynińskiej do Korony w 1462 r. 
pojawiły się nowe możliwości kariery i awansu, stąd już na przełomie XV i XVI w. 
młodzi Swaroccy szukali swej szansy także w innych ziemiach Korony, wychodząc 
z rodzinnego gniazda. Towarzyszył jednak temu proces rozdrabniania własności, 
który spowodował przemianę Swarockich w ziemi gostynińskiej XVI w. w szlach-
tę cząstkową.

Rogale z Załuskowa

W XVI w. Załuskowo (dziś Załusków) było wsią szlachecką w parafi i Iłów. 
W Załuskowie Wielkim, tworzącym większą własność, było 6–12 włók kmiecych 
i zapewne duży folwark; w Załuskowie Małym (Szlacheckim) było kilka działów 
drobnej szlachty z folwarkami oraz 3–5 włók osiadłych1995. W XIX w. obszar ten 
liczył ok. 50–60 włók1996. 

Można sądzić, że Załuskowo było częścią dóbr iłowskich, osadą lokowaną na 
obszarze lasu w tych dobrach, albo w drugiej połowie XIV w., albo w pierwszej 
połowie XV w. Osada jest znana od 1452 r., kiedy pojawia się Piotr z Załuskowa; 
wystąpił wraz z Pawłem z Iłowa przeciw Borucie z Koczurowa w ziemi płockiej1997. 
Piotr miał w Załuskowie rezydencję, zatem można przyjąć, że otrzymał tę wieś 
w wyniku podziału z krewnymi, a osada powstała wcześniej. W przekazie źródło-
wym z 1472 r. tenże Piotr był bratem Jakuba z Iłowa oraz Romoki, a także Pawła 
z Iłowa, zmarłych już wcześniej. Piotr dziedziczył po Jakubie dobra w ziemi za-
wkrzeńskiej: Romokę (dziś Rumoka), Grąd i Rudę. 17 IX 1472 r. w Mąkolinie 
sprzedał prawa bliższości do tych dóbr wraz z bratankiem Pawłem, synem Pawła 
Bogusławowi Murawskiemu za 100 kóp groszy. Jednocześnie bratanek Paweł po-
ręczył za Prokopa z Iłowa, że tenże dokona podobnego aktu zrzeczenia na rzecz 
Bogusława przed władzą książęcą1998. Prokop był prawdopodobnie drugim bra-
tankiem, bratem Pawła i dziedziczył wraz z nim po stryju Jakubie.

O Jakubie z Iłowa wiemy, że kupił Romokę w ziemi zawkrzeńskiej (par. Li-
powiec) za 300 kóp groszy oraz konia wartości 12 kóp; uzyskał 24 X 1438 r. 
przywilej Włodzisława I na te dobra, potwierdzający zakup, wraz z czynszem ksią-
żęcym zredukowanym do 2 groszy praskich z włóki osiadłej oraz prawem nieod-
powiednym i zwolnieniem od kar sądowych1999. Dokument ten pozwala sądzić, 

1995 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 201; kartoteka atlasowa XVI w.
1996 SGKP XIV, s. 359.
1997 PłocZRWyr. 2, skł. IV, k. 28.
1998 MK 5, k. 23.
1999 MK 335, k. 27. Koń mógł pochodzić z własnej stadniny kupującego.
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że Jakub został wyróżniony wysoce uprzywilejowaną stawką czynszu książęcego, 
czyli odbiorca tegoż należał do współpracowników księcia. Mógł być jego dwo-
rzaninem, a przez zakup dóbr stawał się jego poddanym. W dobrach tych w 1531 r. 
było 15 włók osiadłych, młyn i zapewne niemały folwark2000. W XIX w. w do-
brach Rumoka było ok. 86 włók obszaru, w tym 15 włók gruntów kmiecych, tyle 
samo, co wcześniej2001.

Prawdopodobnie podobnym majątkiem dysponowali bracia Jakuba, stąd 
można przyjąć, że Piotr miał w Załuskowie dobra tejże wartości, całość albo więk-
szą część tej osady, tj. późniejsze Załuskowo Wielkie. Paweł z Iłowa jego brat jest 
zapewne identyczny z kuchmistrzem Siemowita V rawskiego, powinien być tedy 
wcześniej dworzaninem książęcym, a odszedł z tej służby po zgonie Siemowita V 
i rozwiązaniu jego dworu (II 1442 r.).

26 VII 1451 r. Boruta z Iłowa cześnik gostyniński zamienił dwie włóki 
w Woli Żegockiej na działy w Iłowie i Woli Iłowskiej ze rycerzami z Koczurowa, 
jednak transakcję tę odwołał Jan z Wąsowa sędzia łomżyński odstępując je Paw-
łowi i Piotrowi z Iłowa2002, tj. tymże braciom, bez wątpliwości swoim krewnym. 
W tym stanie rzeczy można zidentyfi kować wcześniejsze powiązania owych Ro-
galów z Iłowa. Jakub znany w 1438 r. z aktu kupna Romoki jako nobilis jest iden-
tyczny z Jakubem pisarzem Aleksandry księżnej mazowieckiej, poświadczonym 
7 II 1427 r. jako nobilis, a nie honorabilis2003. Zapewne założył rodzinę, nie obie-
rając kariery duchownej i nie można go identyfi kować z Jakubem z Iłowa, synem 
Wysława i bratem Czambora, kanonikiem płockim2004. Mógł być pisarzem księż-
nej Aleksandry aż do jej zgonu 19 VI 1434 r. i rozwiązania jej dworu. Potem po-
winien wstąpić w służbę jednego z młodych książąt, jej synów. 

Już 7 II 1427 r. Jakub miał braci Pawła i Piotra, był dowodnie synem pod-
łowczego Jana Jakuszowica, który zmarł wcześniej2005. Zasadźcą i pierwszym po-
siadaczem Załuskowa mógł być już podłowczy Jan Jakuszowic, jakkolwiek peł-
niejsze zagospodarowywanie tej osady mogło trwać dłużej. Bracia mogli też 
pozostawać dłużej w niedziale po śmierci ojca i zajmować się lokacją kolejnej 
osady w swoich dobrach. Piotr i Paweł potrafi li długo działać wspólnie, co zasłu-
guje na odnotowanie.

Piotr zapewne zmarł krótko po 1472 r. Jego dobra przeszły w całości albo 
w części w inne ręce. W 1488 r. posiadała je bowiem Małgorzata, córka chorąże-
go sochaczewskiego Tomasza z Walewic z rodu Pierzchałów. Darowała ona swemu 

2000 SHGWP, s. 262.
2001 SGKP X, s. 11.
2002 MK 335, k. 43v.
2003 KWp V, nr 79.
2004 Tak identyfi kował A. Radzimiński, Prałaci, II, nr 62, nie znając wszystkich danych.
2005 KWp V, nr 79.
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mężowi Mikołajowi z Rękoraja w Sieradzkiem dwie wsie, Wszeliwy oraz  Załuskowo 
Wielkie2006. Można sądzić, że otrzymała te dobra od ojca w momencie ślubu, 
a zatem Tomasz już wcześniej wszedł w ich posiadanie. Mikołaj zapisał wów-
czas Małgorzacie 400 fl orenów posagu i 2000 fl orenów wiana na połowie swoich 
dóbr Rękoraj i Sierosław w powiecie piotrkowskim i na połowie wójtostwa 
w  Piotrkowie2007.

W księdze ziemskiej wyszogrodzkiej 11 XI 1472 r. odnotowano Abrahama 
Załuskowskiego, wywodzącego się chyba stąd, jako pełnomocnika podczaszego 
sochaczewskiego Tomasza Walewskiego przeciw Mikołajowi Gałeckiemu2008. 6 XII 
1472 r. tym pełnomocnikiem był Mikołaj Załuskowski2009. Albo jest to ta sama 
osoba (pomyłka spotykana w zapiskach sądowych), albo idzie o krewnych w służ-
bie Tomasza Walewskiego, jednocześnie potomków Piotra z Załuskowa. Jest praw-
dopodobne, że Tomasz Walewski pozyskał owe dobra drogą transakcji z wymie-
nionymi oraz z innymi posiadaczami, przekazując je następnie córce. Wszeliwy 
oraz Załuskowo Wielkie stały się wówczas składnikiem większych dóbr możno-
władczych. 

Wiemy jeszcze, że owa Małgorzata córka Tomasza z Walewic i żona Miko-
łaja z Rękoraja zastawiła w 1510 r. dobra Płociczno w ziemi płockiej Feliksowi 
z Gólczewa podkomorzemu płockiemu w 300 kopach groszy, na co wyraził zgodę 
brat Małgorzaty, Mikołaj z Walewic podkomorzy sochaczewski2010. Nie ma tu da-
nych o dobrach w ziemi gostynińskiej, ale mogły one jeszcze pozostawać w ich 
posiadaniu.

W 1524 r. posiadaczem obu osad był już Mikołaj Dziadkowski, którego wy-
pędził z nich wojewoda inowrocławski Andrzej Oporowski; sąd nadworny kró-
lewski przywrócił Mikołajowi te dobra2011. Tenże Mikołaj powinien być  identyczny 
z Mikołajem Dziadkowskim, służebnikiem Stanisława Kościeleckiego wojewody 
inowrocławskiego i starosty malborskiego; 21 IX 1520 r. wraz z  innymi służebni-
kami został zwolniony z obowiązku wyprawy wojennej w ramach pospolite go ru-
szenia2012. Pochodził z rodu Korabiów z Dziadkowic w ziemi sieradzkiej2013, 
w ziemi gostynińskiej był zatem niedawnym przybyszem z ziem koronnych. 

W dobrach Załuskowo pozostały jednak także małe działy w posiadaniu Ro-
galów. W 1564 i 1565 r. jest znany Maciej Załuskowski z Załuskowa Małego, 

2006 MRPS I, nr 1910.
2007 Tamże, nr 1911.
2008 WyszZ 3, k. 52.
2009 Tamże, k. 58.
2010 PłocZRWyr 4, skł. XXXI, k. 161
2011 SPPP VI, nr 294. 
2012 MRPS IV, nr 3427.
2013 Boniecki, Herbarz, V, s. 164.
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używający dowodnie pieczęci z herbem Rogala; posiadał on także dział w Słubi-
cach2014. Prawdopodobnie stąd wywodził się Jakub Załuskowski, który uzyskał 
26 II 1534 r. konsens królewski na wykup wójtostwa w pobliskim Brzeziu z rąk 
Anny, żony Feliksa Sieprskiego, kasztelana rypińskiego2015. W 1554 r. tenże Jakub 
przekazał wójtostwo w Brzeziu swemu synowi Mikołajowi2016. Załuskowscy po-
winni być potomkami Piotra z Iłowa albo jego bratanków, kontynuowali zatem 
na tym terenie jeszcze w dobie nowożytnej tradycje swoich zamożniejszych przod-
ków, Rogalów z Iłowa (zob.).

Rolicze

Rolicze z Górek w parafii Białotarsk

Górki są znane od pierwszej ćwierci XV w. W 1444 r. w rozgraniczeniu die-
cezji płockiej i włocławskiej zostały zaliczone do parafi i Białotarsk, czyli do die-
cezji włocławskiej2017. Leżały na granicy z Kujawami, sąsiadując od wschodu z Dą-
brówką w posiadaniu prepozyta kapituły płockiej2018. W 1489 r. Górki miały 
10 włók osiadłych, przy czym połowę wsi zaliczano do Kujaw, a drugą część 
o 5 włókach zaliczano do ziemi gostynińskiej. Zostały odnotowane 2 młyny i fol-
wark, co wskazuje na większy obszar dóbr2019. W XVI w. w ziemi gostynińskiej 
była to wieś szlachty średniozamożnej płacącej pobór od 1–2 włók kmiecych, był 
tu też młyn2020, bez wątpliwości także folwark. Po stronie kujawskiej Górki miały 
wówczas 5 włók szlachty zagrodowej2021. Według danych XIX w. Górki z przyle-
głościami miały 46 włók obszaru2022. Wcześniej północną część tych dóbr zajmo-
wał las graniczący z puszczą książęcą. Prawdopodobnie od XIV w. szedł tędy 
ważny gościniec z Gostynina na Kujawy, na Kowal, Brześć2023.

W 1413 r. występuje Szymon z Górek, skarżący o zranienie Chebdę 
z Zakrzewa2024. Jednocześnie pojawia się Mikołaj z Górek, który ma zapłacić 

2014 ASK I, nr 22, k. 363v, 424v, 431v.
2015 MRPS IV, nr 17463.
2016 MRPS V, nr 6778.
2017 KL, nr 192.
2018 AHP, Mazowsze, mapa.
2019 Lustracja 1489, s. 121.
2020 ŹD XVI, s. 196; kartoteka atlasowa XVI w.
2021 ŹD XVI, s. 19; Z. Guldon, dz. cyt., s. 65.
2022 SGKP II, s. 713, nr 10 (folwark oraz wsie Górki, Sosnowice i Marianów).
2023 Mapa woj. rawskiego Pertheesa z 1792 r. i pruskie zdjęcie Gilly-Crona z lat 1793–

–1796.
2024 KowalskaZ 1, k. 107.
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80 grzywien za tegoż Przecława Chebdę z Zakrzewa Jakuszowi z Milżyna2025. Potem 
tenże Mikołaj do 1417 r. występuje jako pan (dominus) Mikołaj Górecki, w spra-
wach sądowych w powiecie kowalskim; trzeba go zaliczyć do zamożnego rycer-
stwa2026. Już 6 X 1417 r. występuje wdowa po nim, Beata relicta Nicolai de Gorki. 
Beata otrzymała 27 X 1417 r. 45 grzywien należnego posagu od Mikołaja z Zakrze-
wa z rodu Pomianów, najpewniej swego brata2027. Można sądzić, że osada ta nale-
żała do zamożnego rycerstwa już wcześniej. Parafi a Białotarsk należy do parafi i sta-
rych, dlatego osady wchodzące w jej skład także powinny mieć dawną metrykę 
osadniczą, co najmniej z XIII w. Wcześniejszych danych źródłowych jednak brak.

W 1436 r. wystąpił Wojciech z Górek w procesie z 5 braćmi, synami zmar-
łego Przecława Chebdy z Zakrzewa na Kujawach i Suska w ziemi łomżyńskiej2028. 
W 1451 r. tenże Wojciech z Górek uczestniczył w składzie arbitrów dzielących 
dobra Zakrzewek na Kujawach pomiędzy 4 braci pod zakładem 100 grzywien. 
Poręczył wówczas za Dzierżka z tego Zakrzewa, że zapisze 10 grzywien posagu na 
Zakrzewie swej żonie Barbarze z Czołpina2029. Wojciech powinien być synem Mi-
kołaja Góreckiego.

W 1475 r. z Górek piszą się bracia Maciej, Mikołaj i Jan oraz Szymon, któ-
rzy mogli być wnukami owego pana Mikołaja Góreckiego, synami Wojciecha. 
3 lipca tr. zobowiązali się do wypłaty 20 grzywien w szelągach posagu swej siostry 
Anny, żony Mikołaja z Pyszkowa w pow. przedeckim na Kujawach. Anna zrzekła 
się wówczas udziału w spadku po krewnej Annie, żonie zmarłego Świętosława 
z Piotrowa podczaszego gostynińskiego2030. 

Jest to cenna informacja o wcześniejszych powiązaniach obu zamożnych ro-
dzin z Górek i Piotrowa. Wdowa po Świętosławie nie pozostawiła potomstwa, 
bowiem dziedziczyli po niej krewni. Była zatem jego kolejną żoną, towarzyszącą 
mu w ostatnich latach życia, tj. w latach trzydziestych XV w. (przed 1439 r.). Po-
winna być córką wzmiankowanego Mikołaja Góreckiego i siostrą Wojciecha.

Już 13 XII 1475 r. został przeprowadzony podział dóbr owych braci przez 
4 rozjemców pod zakładem 100 grzywien, co charakteryzuje ówczesny stan ich 
zamożności. Mikołajowi i Maciejowi przypadła połowa dóbr Górki położona 
w ziemi gostynińskiej, mianowicie połowa borów, młyna i trzech stawów. Janowi 
i Szymonowi przypadła druga połowa Górek położona na Kujawach, także z po-
łową młyna, trzech stawów, jak również jeziora zwanego Trzebowo2031. Podział 

2025 BrzeskaZ 3, k. 107v; J. Karczewska, dz. cyt., s. 56.
2026 KowalskaZ 1, k. 22, 23, 28.
2027 Tamże, k. 32. O tym J. Karczewska, dz. cyt., s. 57. 
2028 KowalskaZ 1, k. 170v. Zob. J. Karczewska, dz. cyt., s. 57. 
2029 KowalskaZ 1, k. 179, 179v. O tym J. Karczewska, dz. cyt., s. 58. 
2030 KowalskaG 1a, k. 102, 102v.
2031 Tamże, k. 109v. Nazwa Trzebowo zachowała się do dziś.
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ten ukazuje przebieg rozgraniczenia majątkowego, identycznego z granicą Kujaw 
i mazowieckiej ziemi gostynińskiej, co jest cenną wskazówką dla rekonstrukcji 
dawnych podziałów2032. 

Jednak w następnym roku bracia Mikołaj i Jan, czyli posiadacze różnych 
działów w Górkach zastawili wspólnie młyn Nadolny położony pod borem, w któ-
rym siedzi młynarz Adam, za 10 grzywien2033. Pokazuje to wartość wcześniejszych 
inwestycji w owych dobrach, realizowanych przez poprzednie pokolenia  posiadaczy.

Wiemy jeszcze, że Mikołaj i Maciej z Górek mieli spłacić posag i wiano Jad-
wigi, wdowy po zmarłym Andrzeju z Górek. Informacja ta pochodzi z okresu 
1470–14982034, powinna dotyczyć wspomnianych braci Mikołaja i Macieja. 
O Andrzeju brak innych danych; był zatem ich krewnym, który zmarł bez po-
tomstwa. W 1521 r. Jan Górecki z Górek otrzymał 23 grzywny posagu swej żony 
Doroty, córki zmarłego już Jerzego ze Śladowa oraz oprawił jej 46 grzywien na 
połowie swoich dóbr. Prawdopodobnie tenże Jan Górecki w 1544 r. wydał córkę 
Jadwigę za Marcina Babskiego, a po jej śmierci pokwitował Babskich ze zwrotu 
posagu wraz ze swoimi dziećmi: Wojciechem, Bartłomiejem i córką Dorotą, żoną 
Sebastiana Sędka z Łążka2035. Tenże Jan urodził się zatem w końcu XV albo na 
początku XVI w., mógł odziedziczyć dział w Górkach po rodzicach albo krew-
nych, a jego córka wyszła za szlachcica z sąsiedniej wsi Baby w parafi i Solec. Jan 
należał już do drobnej szlachty cząstkowej, posiadającej kmieci.

Bonieckiemu nie udało się ustalić przynależności heraldycznej Góreckich 
z tychże Górek. Góreccy znani na ziemiach polskich byli rozmaitych herbów, wy-
wodzili się z różnych osad o tej nazwie, dlatego trudno związać późniejszych Gó-
reckich z tą osadą w parafi i Białotarsk. 

Sprawę tę oświetlają jednak zachowane rekognicje szlachty ziemi gostyniń-
skiej z lat 1563–1565. Mianowicie w 1563 r. wystąpił Maciej Górecki, burgrabia 
zamku gostynińskiego, który posiadał tu 2 włóki osiadłe i młyn. Pieczętował się 
herbem Rola2036. Tym herbem pieczętował się też w 1564 i 1565 r., ale bez in-
formacji o sprawowanej funkcji2037. Należy sądzić, że wieś była gniazdem Roli-
czów już w XV i na początku XVI w., kiedy kształtowało się nazwisko Górecki. 
Bezsprzecznie należeli początkowo do zamożnego rycerstwa i posiadali dobra 
w Górkach tak w ziemi gostynińskiej, jak też na Kujawach.

2032 Granicę tę pokazują mapy szczegółowe K. Pertheesa z lat osiemdziesiątych XVIII w. 
w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN. Między innymi na tej podstawie opiera się trafna rekon-
strukcja tej granicy w opracowaniu: AHP, Mazowsze, mapa. Niezbyt poprawnie rekonstruował 
ten odcinek graniczny Z. Guldon, dz. cyt., mapa.

2033 KowalskaG 1a, k. 114v.
2034 Tamże, k. 393v.
2035 Boniecki, Herbarz, VI, s. 248, wg księgi grodzkiej gostynińskiej z połowy XVI w.
2036 ASK I, nr 22, k. 199–199v. 
2037 Tamże, k. 341, 406v.
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Rolicze z Podczach

W drugiej połowie XVI w. Podczachy w parafi i Pacyna należały do średnio-
zamożnej i drobnej szlachty. Były tu trzy działy szlachty cząstkowej, mającej pod-
danych i własne folwarki w Podczachach Wielkich, a także działy szlachty zagro-
dowej w Podczachach-Remkach i Podczachach-Żuczkach; mieszkało tu kilkanaście 
rodzin szlacheckich2038. Podczascy mieli także działy cząstkowe w Sowikowicach 
tj. dzisiejszych Sejkowicach w tej parafi i. W rejestrze rekognicji 1563 r. Bartłomiej 
Podczaski odcisnął swą pieczęć z czytelnym herbem Rolicz2039. W XIX w. Pod-
czachy miały ok. 23 włóki obszaru, Remki i Sejkowice były podobnej wielko-
ści2040. Osady w parafi i Pacyna mają starą metrykę osadniczą, na co wskazują dane 
archeologiczne, a także informacje źródeł pisanych.

Podczachy istniały już w 1303 r.; biskup poznański nadał wówczas dziesię-
ciny kmiece z tej osady nowo założonemu kościołowi w Trębkach2041. Zapewne 
już wtedy była to wieś rycerska, tak samo, jak osady sąsiednie. W 1455 r. jest 
znany Wojciech z Podczach de clenodio Roliczy, który wystąpił w Gąbinie repre-
zentując ród Roliczów2042. W 1468 r. zanotowano legat na kielich dla kościoła 
parafi alnego w Pacynie zmarłego wcześniej Mikołaja Podczaskiego2043. Tenże Mi-
kołaj miał siostry Elżbietę i Świętochnę, pozostawił legat wartości 30 kóp groszy, 
co charakteryzuje ich stan majątkowy2044. 5 V 1490 r. na dokumencie wystawio-
nym przez władze klasztorne norbertanek w Płocku występuje obok innych słu-
żebników klasztoru Jan Podczeski, czyli zapewne Podczaski, wywodzący się przy-
puszczalnie z tej miejscowości mazowieckiej2045. W 1507 r. w Łęczycy pojawia się 
Zofi a, wdowa po zmarłym wcześniej Macieju z Podczach w ziemi gostynińskiej2046. 
Są to informacje mocno fragmentaryczne, które dają jednak wgląd w sytuację dóbr 
w XV w.

Stanisław z Podczach Małych w ziemi gostynińskiej 2 XI 1502 r. uzyskał 
zwolnienie od wyprawy wojennej. Powołał się na to, że jego dwaj synowie Miko-
łaj i Andrzej, nie wydzieleni majątkowo, służą wojskowo w Wielkim Księstwie 
Litewskim uczestnicząc w działaniach przeciw wojskom moskiewskim2047. Stani-
sław miał już dorosłych synów, liczył tedy powyżej 40 lat.

2038 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 198, 209; kartoteka atlasowa XVI w.
2039 ASK I, nr 22, k. 205.
2040 SGKP VIII, s. 369; IX, s. 615; X, s. 416.
2041 NKMaz II, nr 115.
2042 MK 337, k. 65.
2043 Nowacki, Dzieje, II, s. 509, przyp. 54.
2044 AAPoznań, AE II, k. 228v.
2045 KDNorb., s. 207.
2046 ŁęczG 11, k. 42.
2047 MRPS III, nr 654. 
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Tegoż Stanisława można identyfi kować ze Stanisławem Podczaskim, który 
już przed marcem 1506 r. został skarbnikiem gostynińskim. Podczaski uzyskał 
urząd ziemski prawdopodobnie dzięki powiązaniom z ówczesnymi dygnitarzami 
województwa rawskiego i wpływowymi starostami w Gostyninie. Może być toż-
samy ze Stanisławem z Podczach, burgrabią przedeckim w 1500 r.; jego dobra 
Podczachy i Klonowa w ziemi łęczyckiej graniczyły z wsiami Gnojno i Ocice wo-
jewody rawskiego Andrzeja z Kutna2048. 

Stanisław skarbnik 15 III 1506 r. miał wieś Sowikowice, czy też raczej dział 
w tej wsi. Sprzedał dochód roczny 2 grzywien z tej posiadłości z prawem odkupu 
za 30 grzywien plebanowi oraz witrykom kościoła parafi alnego w Osmolinie2049. 
W 1512 r. pozostawał w konfl ikcie z Andrzejem Kucieńskim kasztelanem gosty-
nińskim; został wówczas ustanowiony zakład 400 grzywien dla uniknięcia rozlewu 
krwi. Kwota ta obrazuje w przybliżeniu wielkość majątku słabszej strony, tj. Pod-
czaskiego2050. 

W 1518 r. Stanisław Podczaski znalazł się wraz z synami (niewymienionymi) 
i krewnymi w konfl ikcie z Piotrem Szczawińskim cześnikiem gostynińskim, a także 
Janem Rybskim i Janem Grodzanowskim; zakład wynosił wówczas 500 grzy-
wien2051. Krewni skarbnika, Mikołaj i Jan zostali określeni jako nepotes, mogli być 
bratankami albo wnukami. W 1519 r. tenże skarbnik miał wreszcie zatarg z Mi-
kołajem Gocłowskim (?) plebanem w Sannikach o dochody ze wsi zwanej Gocz-
lowska Wyes2052. Idzie tu zapewne o część Gosławic, graniczących z Podczachami; 
skarbnik mógł podjąć się tu dzierżawy działu rodzinnego należącego do plebana. 
Córka tegoż skarbnika Katarzyna została żoną Adama z Wyrowa w ziemi łęczyc-
kiej. W 1520 r. pokwitował on 30 grzywien posagu i wyznaczył jej 30 grzywien 
wiana, oprawiając owe 60 grzywien na swoich dobrach w Wyrowie (par. Bedl-
no)2053. Stanisław skarbnik działał jeszcze jako rozjemca 4 IV 1531 r.2054

W Podczachach byli także posiadacze mniejszych działów. Piotr z Podczach 
ożenił się z Jadwigą z Piasków w ziemi łęczyckiej. Jej brat Sebastian zobowiązał 
się w 1519 r. do wypłaty 12 grzywien posagu2055. Anna z Podczach w 1524 r. 
wniosła swemu mężowi Mikołajowi z Wojszyc 20 kóp groszy posagu, a on opra-
wił jej 40 kóp groszy na połowie swego działu w Wojszycach w ziemi łęczyc-
kiej2056. Do tych posiadaczy powinien należeć też Feliks, którego żoną została 

2048 ŁęczG 8, k. 1079, 1085.
2049 AAPoznań, AE IV, k. 76.
2050 MRPS IV, nr 1795.
2051 Tamże, nr 1145.
2052 Tamże, nr 12456.
2053 ŁęczG 12, k. 647.
2054 ŁęczG 17, k. 195.
2055 ŁęczG 10, k. 69v.
2056 ŁęczG 14, k. 147.
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Barbara z Popiardowa, niewielkiej osady w ziemi gostynińskiej. W 1528 r. Bar-
bara była już wdową po tymże Feliksie z Podczach2057. 

Wiemy także, że Podczascy szukali swej drogi życiowej w stanie duchownym. 
Mikołaj Podczaski był plebanem w pobliskim Osmolinie, miasteczku królewskim, 
już w 1510 r.2058 W 1521 r. złożył rezygnację na rzecz swego brata Marcina, który 
otrzymał 3 XII 1521 r. prezentę królewską na tę plebanię2059. Mikołaj zmarł już 
przed 22 XII 1521 r.2060 Może tenże Marcin Podczaski z ziemi gostynińskiej dzia-
łał jako pełnomocnik sądowy, 1 X 1519 r. wystąpił przed królewskim sądem na-
dwornym w Krakowie2061.

Mogli to być synowie skarbnika, czyli Mikołaj mógł być początkowo 
w 1504 r. jeszcze w stanie świeckim. Są to dane dość skąpe, które można jednak 
odnosić do wcześniejszego czasu. Idzie tu o rycerstwo średniozamożne, przygoto-
wywane do pełnienia urzędów ziemskich lub obejmowania benefi cjów  kościelnych.

 Podczascy byli urzędnikami gostynińskimi także w drugiej połowie XVI w., 
utrzymywali tedy swą przynależność do szerokiej elity szlachty tej ziemi2062. Spo-
śród nich można wymienić Bartłomieja pisarza ziemskiego gostynińskiego, zna-
nego w latach 1579–1591, działającego być może w dłuższym okresie czasu2063. 
Owa grupa rodzinna nie miała jednak w ziemi gostynińskiej szerszego oparcia 
w innych rodzinach tego rodu heraldycznego. Do Roliczów należeli także posia-
dacze Górek w parafi i Białotarsk (zob.), być może krewni. Według Paprockiego 
należeli też tu Januszewscy, ale brak danych wcześniejszych dla tej rodziny2064. 
Można mimo to stwierdzić, że i w tej grupie rodzinnej niezbyt widocznego w wy-
zyskanych źródłach rodu heraldycznego była szansa awansu zakończonego wej-
ściem do hierarchii urzędniczej ziemi gostynińskiej, poświadczona od początku 
XVI w. Można zastanawiać się nad powiązaniami owych Roliczów z ziemi gosty-
nińskiej z niezbyt licznymi Roliczami innych ziem Mazowsza, a także sąsiedniej 
ziemi łęczyckiej oraz Kujaw brzeskich w XV w.

Ślepowrony z Leśniewic

W XVI w. była to wieś drobnej szlachty zagrodowej i cząstkowej w parafi i 
Gostynin2065. Leśniewice-Antonice miały 1,5–3 włóki szlachty zagrodowej, 

2057 OrłowskaZ 6, k. 188.
2058 Nowacki, Dzieje, II, s. 508, przyp. 42. 
2059 MRPS IV, nr 3984.
2060 Tamże, nr 4016.
2061 SPPP VI, nr 184.
2062 Niesiecki, Herbarz, VII, s. 342 (mylnie przypisał im herb Rawicz).
2063 ŹD XVI, s. 198; Uruski XIV, s. 124; AGAD, CiechanowskaG 9, k. 65 (1591 r.). 
2064 Paprocki, Herby, s. 336.
2065 AHP, Mazowsze, mapa i indeks.
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 Leśniewice Wielkie ok. 2 włók szlachty zagrodowej i mały dział szlachty cząstko-
wej (0,25–1 włoka kmieca), bez wątpliwości wraz z folwarkiem. Leśniewice Małe 
miały 2 działy szlachty cząstkowej wielkości 1–1,5 włók kmiecych oraz zapewne 
dwa folwarki w rękach Mieczka i Marcina Kołozębka2066. W XIX w. były tu nadal 
wsie drobnej szlachty oraz folwark wielkości blisko 20 włók, łącznie było zatem 
41,5 włók obszaru2067.

Leśniewice są znane od początku XV w. Dziersław z Leśniewic został 
w 1405 r. w Płocku pełnomocnikiem Awstacego ze Słubic w ziemi gostynińskiej 
w sprawie o Zaborowo na Zawkrzu oraz w innych sprawach sądowych, miał prze-
to przygotowanie w tym zakresie, zapewne poprzez praktykę w rokach sądu ziem-
skiego w pobliskim Gostyninie2068. Inni rycerze z Leśniewic, mianowicie Marcin, 
Mikołaj i Zdziesław występują w tym czasie w roczkach powiatu orłowskiego 
ziemi łęczyckiej, utrzymywali zatem kontakty z rycerstwem ziemi łęczyckiej2069. 
Już wtedy było tu kilka działów drobnorycerskich. W 1423 r. wystąpiła Katarzy-
na z Leśniewic, która miała sprawę z Jakubem z Szołajd w ziemi łęczyckiej2070.

Właśnie do tych Leśniewic odnosi Władysław Semkowicz dane o Dobiesła-
wie z Leśniewic, który 20 X 1405 r. przedstawił w Łęczycy 6 świadków z trzech 
rodów: Ślepowronów, Sulimów i Prawdziców. Ze swojego rodu Ślepowronów 
przedstawił Lutka skarbnika warszawskiego, a także Andrzeja z Ocic w ziemi łę-
czyckiej na pograniczu z ziemią gostynińską2071. Dobiesław powinien pochodzić 
z Leśniewic w ziemi gostynińskiej, a w ziemi łęczyckiej został naganiony, dlatego 
też tu musiał przedstawić świadków. Lutek skarbnik warszawski, a wcześniej cie-
chanowski (1386 r.) pochodził z Niewikli w ziemi ciechanowskiej2072. Można są-
dzić, że skarbnik był aktualnym seniorem rodu mazowieckich Ślepowronów. Wy-
stępujący tu Prawdzice z Kaszewa należeli zarazem do Prawdziców ze Szczawina 
w ziemi gostynińskiej, posiadając bez wątpliwości działy w Szczawinie, co objaś-
nia tę sytuację2073. Dane owe pozwalają przyjąć, że już na przełomie XIV i XV w. 
było tu gniazdo Ślepowronów.

W 1453 r. są znani bracia z Leśniewic, mianowicie Jan Warpęsz, Paweł i Mi-
kołaj. Sprzedają oni wraz z Anną córką Tomasza swą własność tamże (w tym dział 
Szczepanowski) Janowi i Urbanowi z sąsiedniego Sierakowa z rodu Dołęgów, jed-
nakże tę transakcję odwołali Jan i Wawrzyniec z Żakowic w ziemi łęczyckiej, z nie-

2066 ŹD XVI, s. 193, 207; kartoteka atlasowa XVI w.
2067 SGKP V, s. 162.
2068 Płońska, nr 508.
2069 Łęcz. II, nr 1123, 1170, 1342.
2070 ŁęczZ 7, k. 74v.
2071 Semkowicz, Wywody, nr 5.
2072 Pacuski, Spis; PP VI, nr 565 (Lutko Targonia z Niewikli).
2073 Semkowicz, Wywody, nr 5.
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dalekiej parafi i Łąkoszyn2074. W 1477 r. Jan z Leśniewic wziął w zastaw włókę 
pustą w Dąbrówce Małej w pow. kowalskim za 2 kopy w szelągach, co świadczy 
o jego mizernej kondycji majątkowej2075.

W 1504 r. zostali odnotowani w księdze łęczyckiej Mikołaj Latek i Wojciech 
z Leśniewic w ziemi gostynińskiej2076. Żoną Wojciecha Leśniewskiego z ziemi go-
stynińskiej w 1511 r. była Małgorzata z Krzesina w ziemi łęczyckiej2077. W 1526 r. 
Małgorzata była już wdową po Wojciechu, zapisała synowi Janowi trzecią część 
dóbr w Krzesinie2078. W 1509 r. za niestawiennictwo na wyprawę wojenną miał 
zostać ukarany konfi skatą Marcin Leśniewski, posiadacz działów w Leśniewicach 
i Wieszczycach, jednakże zapis ten został skasowany2079. Zapewne tenże Marcin 
Leśniewski w 1518 r. był asesorem sądu grodzkiego w Gostyninie, miał zatem 
doświadczenie prawnicze2080. Może tenże Marcin w 1524 r. występuje jako Mar-
cin z Leśniewic Antoniowych z ziemi gostynińskiej, tj. późniejszych Leśniewic-
-Antonic2081. 

W 1521 r. wiemy o Wojciechu Warpęchu z Leśniewic, który pozyskał zasta-
wiony mu dział dóbr Doroty córki Jana Krczona ze wsi Korzeń, żony Stanisława 
z Reszek2082. Wojciech Leśniewski, może identyczny z poprzednim, był wreszcie 
posiadaczem wójtostwa w Mysłowni. W 1535 r. konsens królewski na wykup tego 
wójtostwa z rąk Wojciecha uzyskał inny szlachcic Konrad wraz z prawem doży-
wocia2083. Wiemy też, że Barbara z Leśniewic została żoną Jana z Luboradza w pa-
rafi i Nowe w ziemi łęczyckiej. W 1522 r. tenże Jan pokwitował 20 grzywien po-
sagu i oprawił jej 40 grzywien na połowie swej własności w Luboradzu2084. 

Zamożniejszy dział w Leśniewicach powinien posiadać Mikołaj Leśniewski 
z Leśniewic, który kupił w 1530 r. jedną włókę roli w Wilkowyi w ziemi gosty-
nińskiej za 60 grzywien od księdza Jana Bielickiego, plebana w Grochowie2085.

Według Adama Bonieckiego Leśniewscy należeli do Ślepowronów, przy czym 
pieczętowali się herbem odmienionym, w którym na podkowie jest półtora krzy-
ża, zamiast zwykłego. Powołuje się na zazwyczaj wartościowe informacje Wikto-
ra Wittyga, oparte na zbadanej przez tegoż pieczęci Stanisława Leśniewskiego 

2074 MK 337, k. 108v.
2075 KowalskaG 1a, k. 131v. 
2076 ŁęczG 9, k. 378v, 432.
2077 ŁęczG 11, k. 426.
2078 ŁęczG 15, k. 446av.
2079 MRPS IV, nr 854.
2080 KowalskaG 1a, k. 581v.
2081 ŁęczG 14, k. 354v.
2082 MRPS IV, nr 3832.
2083 Tamże, nr 17750.
2084 ŁęczG 13,k. 424.
2085 ŁęczG 17, k. 41.
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z ziemi łęczyckiej z 1777 r.2086 Korelują z nimi wczesne dane z 1405 r., nieznane 
Bonieckiemu.

W rejestrze rekognicji szlachty zagrodowej 1565 r. Leśniewscy pieczętują się 
jednak herbem Grzymała, co skłania do ostrożności2087.

Zwróćmy jeszcze uwagę, że w ziemi gostynińskiej Ślepowrony pojawili się 
przypuszczalnie także w czwartej ćwierci XIV w. w dobrach Białe. Pochodzili oni 
z Mazowsza płockiego.

Wężyki

Wężyki z Ciechomic

Ciechomice, wieś parafi alna położona parę kilometrów na południe od prze-
prawy wiślanej w stołecznym Płocku, stała się kolejną po Jasieńcu rezydencją 
Szczepana, wieloletniego starosty płockiego, podkomorzego rawskiego i gostyniń-
skiego, bliskiego współpracownika książąt Siemowita III Trojdenowica i Siemo-
wita IV. Była dla niego położona wyjątkowo dogodnie, znacznie bliżej stołeczne-
go Płocka. W jej posiadanie Szczepan wszedł przed 1396 r., bowiem już wtedy 
stąd pisał się jego najstarszy syn Mikołaj kanonik płocki, który uzyskał wówczas 
prowizję papieską na kustosza katedry włocławskiej2088. 

Może jednocześnie Szczepan wszedł tu w posiadanie sąsiedniego Zajezierza 
(dziś Zaździerz); obie osady są w 1407 r. objęte aktem podziałowym jego synów. 
W XVI w. Ciechomice miały 6–9,5 włók osiadłych i zapewne duży folwark, także 
Zajezierze miało 6 włók kmiecych i najpewniej folwark2089. W XIX w. dobra te 
można łącznie szacować na ok. 118 włók obszaru2090. W późnym średniowieczu 
musiała to być cenna włość, dysponująca terenami leśnymi zdatnymi do szerszej 
eksploatacji gospodarczej, przy tym położona blisko koryta rzeki, czyli szczególnie 
przydatna dla dochodowego wywozu cenionych produktów drzewnych tanią i do-
godną drogą wodną Wisły2091.

W posiadanie Ciechomic Szczepan zapewne wszedł po 1385 r., kiedy pisał 
się jeszcze z Jasieńca, swej pierwszej rezydencji poświadczonej źródłowo2092. Jest 
możliwe, że to on ufundował po nabyciu Ciechomic kościół parafi alny. Istniał on 

2086 Boniecki, Herbarz, XIV, s. 116; Wittyg, Nieznana szlachta, s. 174.
2087 ASK I, nr 22, k. 446.
2088 Bull. Pol. III, nr 457, 458.
2089 ŹD XVI, s. 196.
2090 SGKP I, s. 681.
2091 Zob. AHP, Mazowsze, mapa (zasięg lasów według Mapy Kwatermistrzostwa) oraz stan 

zalesienia na szczegółowej mapie pruskiej Gilly-Crona z końca XVIII w.
2092 ZDLMP I, nr 54.
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już w 1392 r., jest bowiem wzmianowany 1 V 1392 r. w wyroku ofi cjała płockie-
go dotyczącym połowu ryb w jeziorze Zdworskim, co zostało przyznane plebano-
wi w Gostyninie2093. Ta niewielka parafi a, obejmująca jedynie 4 osady, została 
wyłączona bez wątpliwości ze starszej od niej parafi i w Radziwiu. Powinno to na-
stąpić w drugiej połowie XIV w., kiedy miały miejsce podobne fundacje poświad-
czone w znanych mi źródłach diecezji płockiej oraz archidiakonatu mazowieckie-
go diecezji poznańskiej2094.

Szczepan pisał się 15 IX 1399 r. z Ciechomic. Ufundował wówczas kościół 
parafi alny w Mnichu w ziemi gostynińskiej, a biskup płocki Jakub konsekrował 
go i utworzył trzywioskową parafi ę w ramach diecezji płockiej2095. Zapewne wtedy 
Szczepan odszedł z dochodowego urzędu starosty płockiego, co stało się po wielu 
latach pracy i pod koniec życia. Zmarł po 2 XI 1406 r., kiedy wystąpił w pobli-
skim Płocku na dokumencie Siemowita IV dotyczącym lokacji Bieżunia2096. 

W akcie podziału dóbr, sporządzonym niedługo po śmierci Szczepana, 
tj. 30 VI 1407 r. Ciechomice wraz z Zajezierzem przypadły Andrzejowi Szczu-
biołowi I z Kozłowa2097. Musiały tu jednak liczyć się uprawnienia dożywotnie 
wdowy Świętki oraz Mikołaja kustosza włocławskiego, kanonika płockiego. Tenże 
Mikołaj działał we Włocławku i w Płocku, był notowany na kolejnych sesjach 
kapituły płockiej. W 1404 r. sprzedał wójtostwo we wsi Świątniki na Kujawach, 
należącej do kustodii, Maciejowi z Wieszczyc w ziemi gostynińskiej2098. W 1412 r. 
brał udział w posiedzeniu kapituły w Płocku 3 lutego oraz wystąpił na dokumen-
cie Jana biskupa włocławskiego 27 kwietnia tr.2099 Zmarł przed 27 XI 1417 r., 
kiedy rozgorzał spór o obsadę kustodii włocławskiej2100.

Andrzej zwany Szczubioł (I) z Kozłowa prawdopodobnie wcześnie znalazł się 
w otoczeniu księcia Siemowita IV. Stanął po stronie księcia w konfl ikcie z królem 
Władysławem Jagiełłą, został za to represjonowany wraz z Janem z Ćwiklina przez 
króla przed 1417 r.2101 Zasługuje to na uwagę jako przejaw lojalnej postawy współ-
pracowników księcia, nawet w dramatycznych okolicznościach. Z nominacji 

2093 Dok. publikuje S. Chodyński, Wikariusze katedry włocławskiej, Włocławek 1912, 
s. 221–223.

2094 Część dokumentów publikuje NKMaz III dla lat 1356–1381. Zob. też K. Pacuski, 
Uzupełnienia...; Nowacki, Dzieje, II; por. Wężyki z Mnicha.

2095 Zob. Wężyki z Mnicha oraz AHP, Mazowsze, mapa. Tu nie zaznaczono, że parafi a 
w Mnichu jest eksklawą diecezji płockiej.

2096 MK 20, k. 269.
2097 MK 91, k. 153v (tekst częściowo zniszczony); 97, k. 109v–111.
2098 KDP II, nr 346.
2099 Radzimiński, Prałaci, II, nr 138.
2100 Bull. Pol. IV, nr 43.
2101 MPH VI, s. 635; Supruniuk, Otoczenie, s. 135. Jan z Ćwiklina zmarł jako podkomo-

rzy płocki krótko po 1 XII 1416 r., zatem represje króla trzeba datować wcześniej.
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 Siemowita IV Andrzej został ok. 1417 r. kasztelanem gostynińskim i stał się li-
czącym się uczestnikiem rady książęcej2102. W imieniu starego księcia płockiego 
posłował do Malborka, o czym wiemy z zachowanej dokumentacji krzyżackiej2103. 
Przejściowo w 1426 r. był także starostą gostynińskim2104. 

Po 1420 r. Andrzej pisał się częściej z Ciechomic, miał przeto dwie rezyden-
cje: w Kozłowie Szlacheckim nad Bzurą oraz w Ciechomicach w pobliżu stołecz-
nego Płocka. Tę ostatnią przejął bez wątpliwości po zgonie matki Świętki oraz 
brata Mikołaja kustosza. Nazwę Ciechomic, a nie Kozłowa wprowadził na swą 
pieczęć z herbem Wężyk2105. 3 V 1428 r. jako Andrzej z Ciechomic, laik z diece-
zji płockiej wraz z żoną Anną otrzymał od papieża odpust zupełny na wypadek 
śmierci2106. 

Andrzej Szczubioł miał już wówczas dorosłego syna Macieja, który obrał 
drogę kariery duchownej. We wrześniu 1427 r. tenże Maciej miał 21 lat, od ok. 
dwóch lat zajmował bez dyspensy papieskiej bogate benefi cjum plebana w ksią-
żęcym Gostyninie, które przypadło mu po Stanisławie Pawłowskim jako nowym 
biskupie płockim2107. Trzeba sądzić, że Andrzej ożenił się na początku XV w., jesz-
cze przed śmiercią ojca, czyli urodził się prawdopodobnie ok. 1380 r. Urząd kasz-
telana otrzymał w wieku ok. 36–37 lat, tj. kilkanaście lat po założeniu rodziny. 
Długość życia Andrzeja, zmarłego przed wrześniem 1457 r., można szacować na 
ok. 75 lat. Są to obserwacje przydatne, które poszerzają nieco nasze rozeznanie 
w parametrach życia czołowych dygnitarzy Mazowsza XV w.

Andrzej Szczubioł I był żonaty dwukrotnie. Z pierwszego małżeństwa powi-
nien pochodzić Maciej, a także Szymon zwany Gostyński. Z drugiego małżeń-
stwa z Anną, poświadczoną w 1428 r. pochodził Andrzej Szczubioł II, urodzo-
ny prawdo podobnie na początku lat dwudziestych XV w. 

Po zgonie Sasina Gęby z Trębek, kasztelana płockiego Andrzej Szczubioł I 
w 1432 r. przeszedł na jego urząd, najwyższy po wojewodzie w księstwie płockim, 
zwalniając urząd kasztelana gostynińskiego. Jako kasztelan płocki Andrzej jest po-
świadczony od 2 VII (1432) r.2108 Stał się wówczas bliskim współpracownikiem 
książąt Włodzisława I płockiego, a także Siemowita V rawskiego. Wraz z nimi 
i grupą czołowych dygnitarzy Mazowsza podpisał traktat pokoju polsko-krzyżac-
kiego, zawarty 31 XII 1435 r. w Brześciu kujawskim, przywieszając do niego swą 

2102 Pacuski, Spis; Supruniuk, Otoczenie, nr 14.
2103 Reg. Th eut. I, nr 3437 (list księcia do wielkiego mistrza z daty 2 V 1421 r.).
2104 Pacuski, Spis.
2105 Pieczęć ta zachowała się przy dokumencie z 14 II 1438 r.; ADP, perg. 233. Zob. 

ZDLmP I, nr 125, odczyt pieczęci: „S[igillum] Andree de Czechomicze”.
2106 Bull. Pol. IV, nr 2120.
2107 Tamże, nr 2032.
2108 Pacuski, Spis wg AGAD, perg. 8911. Datacja dr. Janusza Grabowskiego z AGAD.
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pieczęć2109. 14 II 1438 r. wszedł w skład grupy rozjemców w konfl ikcie książąt 
mazowieckich Włodzisława I i Bolesława IV z biskupem płockim Stanisławem 
Pawłowskim i kapitułą płocką. Unieważniono wówczas część dokumentów doty-
czących praw majątkowych kościoła płockiego2110.

25 VI 1438 r. w Sochaczewie jako Andrzej z Ciechomic kasztelan płocki 
sprzedał dobra Ćmiszewo i Jasieniec w ziemi gostynińskiej Krystynowi z Roszków 
łowczemu gostynińskiemu za 720 grzywien2111. Otrzymaną kwotę mógł zużyć 
w rozliczeniach rodzinnych2112. Informacje o nim jako kasztelanie płockim ury-
wają się w 1440 r. 

Następnie od 5 VIII 1443 r., czyli zapewne już z nominacji Włodzisława I 
jako nowego władcy księstwa rawskiego Andrzej Szczubioł sprawował urząd wo-
jewody rawskiego2113. Wystąpił na pierwszym miejscu listy dygnitarzy Mazowsza 
poświadczających dokument książęcy Włodzisława I wystawionego w Sochaczewie 
30 V 1446 r. w sprawie ugody księcia i rycerstwa mazowieckiego z Andrzejem 
biskupem poznańskim dotyczącej dziesięcin i innych spraw. Ugoda obejmowała 
obszar księstwa rawskiego w granicach diecezji poznańskiej2114. 

Jako wojewoda Szczubioł (I) z Ciechomic został odnotowany 21 XI 1452 r.2115 
Później nie występował, być może z powodu stanu zdrowia. Zmarł prawdopodob-
nie krótko przed wrześniem 1457 r., kiedy pojawia się następny wojewoda rawski 
Jan z Nieborowa, wcześniej jedynie wojewoda bełski, który połączył oba urzę-
dy2116. Andrzej Szczubioł I w swej karierze politycznej zaszedł znacznie dalej od 
ojca Szczepana, dochodząc aż do urzędu wojewody, nie dorównał mu jednak ani 
na polu działalności gospodarczej, ani na polu fundacji kościelnych.

Synem tegoż Andrzeja Szczubioła I powinien być Szymon zwany Gostyński 
z Ciechomic. Jego przezwisko wywodziło się prawdopodobnie od urzędu kaszte-
lana gostynińskiego ojca, czyli zostało utworzone przed awansem ojca na urząd 
kasztelana płockiego w 1432 r. Szymon był określany jako strenuus, był tedy 

2109 Die Staatsverträge, I, nr 181.
2110 ZDLmP I, nr 125.
2111 MRPS IV, supl. 717.
2112 Jego syn Szymon dysponował w 1444 r. poważnymi zasobami gotówki; zob. niżej.
2113 Pacuski, Spis wg MK 337, k. 121.
2114 IMT I, nr 92.
2115 ZDLmP I, nr 157.
2116 Pacuski, Spis. Koryguję tu własne, zbyt wczesne datowanie jego śmierci, oparte na 

dokumencie opublikowanym w ZDMp III, nr 599. Okazał się on być falsyfi katem wystawio-
nym już po śmierci wystawcy, Włodzisława I płockiego. Upewniła o tym dopiero szczegółowa 
weryfi kacja jego listy świadków. Zbyt wczesne datowanie zob. K. Pacuski, O rodzie Wężyków, 
w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofi a-
rowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciole-
cie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 221 i przyp. 49.
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 rycerzem pasowanym2117. Ożenił się on z Anną, córką zmarłego marszałka dworu 
księcia Janusza I, Ścibora z Sąchocina. Żona wywodziła się zatem z księstwa czer-
sko-warszawskiego. Małżeństwo istniało bez wątpliwości już w 1437 r., bowiem 
Anna skwitowała 14 grudnia tr. w Wyszogrodzie swego brata Ścibora z Zaborowa 
ze spłaty przed władzą książęcą2118. Anna darowała mężowi 12 II 1442 r. w War-
szawie swój posag i dobra, ale odwołał tę darowiznę Jan Rogala, marszałek dworu 
Bolesława IV, krewny i opiekun prawny braci Anny, Jana i Ścibora2119. Posag 
Anny i wartość przypadającego jej majątku rodzinnego mogła sięgać pułapu kilku-
set kóp groszy praskich. 

17 XI 1444 r. w Warszawie tenże Szymon Gostyński z Ciechomic zwany 
Szymkiem kupił w ziemi warszawskiej dobra Petrykozy, Lipie i Załęże (Małe) od 
chorążego lwowskiego Jerzego Stromiły z Dmoszyna za 800 kóp groszy (200 kóp 
w groszach szerokich, 600 kóp w półgroszach)2120. Zamierzał zatem wraz z Anną 
przenieść się do księstwa czersko-warszawskiego, z którego wywodziła się żona. 
Szymon nie jest tam jednak później znany; transakcja zapewne nie została zreali-
zowana. Dobra te należą w 1463 r. dowodnie do Klemensa Stromiły z Petrykoz, 
brata Jerzego Stromiły2121. Transakcja pokazuje jednak czytelnie stan zamożności 
Szymona, którego majątek nieruchomy powinien być wyraźnie większej wartości 
od tej kwoty zakupu. Idzie tu już o majątek możnowładczy. O Szymonie brak 
później danych, prawdopodobnie pozostał w ziemi gostynińskiej.

Z Ciechomic pisze się także Andrzej Szczubioł II, kolejny syn i imiennik 
wojewody. Ożenił się on w 1448 r. z Katarzyną, córką zmarłego Mikołaja Brzo-
zowskiego podkomorzego gostynińskiego, dzięki temu kupił od jej stryjów 
w 1449 r. dobra Brzozów w ziemi gostynińskiej. Szybko został podkomorzym go-
stynińskim, jest znany na urzędzie od 1453 r.2122 W 1459 r. uzyskał od Siemo-
wita VI zapis 100 kóp groszy na wsi Topolno z racji długu ojcowskiego Włodzi-
sława I, czyli został tenutariuszem tej wsi książęcej2123. Po inkorporacji ziemi 
gostynińskiej do Korony król Kazimierz Jagiellończyk w 1463 r. zapisał mu na tej 
wsi 200 grzywien, wynagradzając jego wkład w ówczesnych działaniach politycz-
nych2124. Andrzej Szczubioł II tytułował się następnie z Kozłowa, który widocznie 
przypadł mu w podziale dóbr z Szymonem (lub jego potomkami) po śmierci ojca.

2117 MK 3, k. 267v., 312v.
2118 Tamże, k. 211v.
2119 Tamże, k. 267v–268.
2120 Tamże, k. 312v. Dobra Petrykozy i Chudolipie miały w XIX w. ok. 78 włók obszaru; 

SGKP VIII, s. 29. Folwark Załęże Małe miał ok. 17 włók obszaru; SGKP XIV, s. 352. Dobra te 
były zatem mniejsze od dóbr Ciechomice z Zajezierzem.

2121 WarszZG 3, s. 966 (1463 r.).
2122 Pacuski, Spis.
2123 AGAD, perg. 474.
2124 AGAD, perg. 503.
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Synem Szymona Gostyńskiego powinien być Andrzej z Ciechomic, który 
odziedziczył tę wieś. Andrzej 13 II 1470 r. był już podczaszym gostynińskim, trzy-
mał wieś Gorzewo w ziemi gostynińskiej, którą miał zwolnić2125. W 1472 r. pre-
zentował na nowego plebana w Ciechomicach Mikołaja ze Strzelec, kapłana die-
cezji poznańskiej2126. W 1481 r. Andrzej z Ciechomic był chorążym gostynińskim; 
reprezentował króla Kazimierza Jagiellończyka w sporze o prawo patronatu do ko-
ścioła parafi alnego w Raciążu w ziemi płockiej2127. 6 XII 1484 r. tenże Andrzej był 
już sędzią gostynińskim; uzyskał od króla prawo wykupu wsi królewskiej Topolno 
z rąk Andrzeja z Kozłowa kasztelana gostynińskiego, zapewne swego stryja2128. Tenże 
sędzia Andrzej zmarł zapewne w 1491 r., bowiem wówczas dotychczasowy  podsędek 
Mikołaj ze Szczawina został powołany na nowego sędziego ziemi gostynińskiej2129. 

Synem tegoż sędziego był Mikołaj, dowodnie syn Andrzeja z Ciechomic, no-
tariusz publiczny, który w 1494 r. otrzymał zezwolenie na działanie w diecezji 
płockiej2130. Innym synem powinien być Jakub Ciechomski, żonaty z Jadwigą 
córką Mikołaja Trębskiego wojskiego płockiego, który uzyskał od króla Zygmun-
ta Starego 2 IV 1511 r. prawo do oprawienia posagu swej żony Jadwigi na tenu-
cie Topolno w ziemi gostynińskiej2131. 

Kolejnym synem sędziego powinien być Szymon z Ciechomic, który otrzy-
mał imię prawdopodobnie po swoim dziadzie. Przed 1509 r. Szymon Ciechomski 
zajmował się pogrzebem w Ciechomicach swej matki; uczestniczył w nim ksiądz 
Michał Machciński, wicedziekan płocki2132. W 1509 r. Szymon miał proces ko-
ścielny z Katarzyną Chotomską, którą reprezentowała jej matka, Elżbieta Cho-
tomska2133. 4 III 1516 r. Szymon sprzedał kapitule łowickiej 2 kopy groszy czyn-
szu rocznego z Ciechomic i Zajezierza z prawem odkupu, posiadał zatem część 
tych dóbr2134. W 1519 r. Szymon z Ciechomic był już łowczym gosty nińskim; 
jako patron kościoła parafi alnego, czyli posiadacz Ciechomic prezentował na no-
wego plebana tamże Stanisława z Nosarzewa, kapłana diecezji płockiej2135. Wiemy 
też, że siostra Szymona Anna została żoną Andrzeja Ośnickiego z ziemi płockiej, 
kasztelana raciąskiego. Po jego śmierci występuje w 1538 r. jako wdowa2136.

2125 BN, rkps IV, nr 8376 (inwentarz oryginalny A. Wolff a z Biblioteki Ordynacji Krasiń-
skich); zob. BOKr, nr 75 (tu informacja nieodnotowana).

2126 ADP, Ep. 10, k. 5.
2127 Tamże, k. 204.
2128 MRPS I, nr 1690.
2129 Pacuski, Spis.
2130 ADP, Ep. 15, k. 21v.
2131 MRPS IV, nr 10000.
2132 O tym ACI III, nr 96.
2133 ADP, Ep. 6, s. 57, 78.
2134 BOKr, nr 236 (błędny odczyt Ciechowice, zamiast Ciechomice).
2135 ADP, Ep. 2, 489 (14 XI 1519 r.). 
2136 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 323 (bez sygnatur źródłowych).
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Synem łowczego Szymona powinien być Stefan (Szczepan) Ciechomski, zo-
stał bowiem określony w 1537 r. jako łowczyc; transportował 15 łasztów zboża 
przez komorę włocławską na dolnej Wiśle, uprawiał tedy dochodowy spław zboża 
z własnych folwarków2137. W 1550 r. uzyskał wpis do księgi grodzkiej płockiej 
podfałszowanego przywileju na Zajezierze z daty 30 XI 1356 r.2138 W 1563 r. był 
podsędkiem gostynińskim, opłacił podatek i odcisnął swą pieczęć w rejestrze re-
kognicji2139. Z drugiego małżeństwa z Anną Myśliborską herbu Dołęga według 
informacji Bartosza Paprockiego zostawił m.in. syna Pawła, dworzanina królew-
skiego, uczestnika wojen króla Stefana Batorego2140.

Ciechomscy herbu Wężyk utrzymali się jako posiadacze Ciechomic i Zaje-
zierza w XVI w. W ziemi gostynińskiej byli znani i później, obejmowali tu urzę-
dy ziemskie, należeli tedy nadal do szlachty zamożnej. Ich przodków: Szczepana 
z Jasieńca i Ciechomic, długoletniego starostę płockiego oraz Andrzeja Szczubio-
ła I wojewodę rawskiego można bezspornie zaliczyć do możnowładztwa mazo-
wieckiego. Kolejnych przodków: wojewodzica Szymona Gostyńskiego rycerza pa-
sowanego, niepełniącego urzędu oraz jego syna Andrzeja z Ciechomic sędziego 
gostynińskiego można też jeszcze zaliczać do owego możnowładztwa, ale już do 
dalszych szeregów, stopniowo tracących na znaczeniu.

Wężyki z Jasieńca

Jasieniec w późnym średniowieczu był zagospodarowaną wsią w parafi i 
Rybno, o wyraźnych walorach komunikacyjnych; leżał przy skrzyżowaniu gościń-
ców2141. W XVI w. był tu bez wątpliwości niemały folwark oraz 6,5 włók osia-
dłych2142. Według danych XIX w. Jasieniec miał ok. 20 włók obszaru2143. Wiemy, 
że był siedzibą Szczepana z Jasieńca, wieloletniego starosty płockiego Siemowi-
ta III Trojdenowica i Siemowita IV2144. Szczepan tytułował się z niego dowodnie 
w latach 1381–13852145. 

Miał go jednak już wcześniej. W 1377 r. papież Grzegorz XI na prośbę króla 
Ludwika Węgierskiego dał prowizję na kanonię w katedrze płockiej Mikołajowi 

2137 Reg. thelonei, s. 4 (15 IV 1537 r.)
2138 NKMaz III, nr 6. O tym J. Grabowski, Kancelarie..., s. 58, 59; K. Pacuski, Uzupełnie-

nia..., dok. 6; A. Supruniuk, Uzupełnienia..., dok. 6.
2139 ASK I, nr 22, k. 200v.
2140 Paprocki, Herby, s. 365.
2141 AHP, Mazowsze, mapa. Prowadziły tędy gościńce z Sochaczewa do Gąbina i dalej do 

Płocka oraz z Wyszogrodu do Łowicza.
2142 ŹD XVI, s. 203; kartoteka atlasowa XVI w. Dziesięciny z folwarku należały do pleba-

na w Rybnie; zob. Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
2143 SGKP III, s. 474.
2144 O nim zob. K. Pacuski, O rodzie Wężyków..., s. 213 n.; Supruniuk, Otoczenie, nr 198.
2145 KWp III, nr 1784; NKMaz III, nr 262; ZDLmP I, nr 54.
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synowi Szczepana zwanemu Wężyk, określonemu jako kleryk diecezji poznańskiej, 
de Jassona, czyli z Jasieńca2146. Tenże Mikołaj miał tedy poczucie więzi z diecezją 
poznańską. Prawdopodobnie wychował się tu i uczęszczał do szkoły parafi alnej 
w tej diecezji, w Rybnie, Sochaczewie lub w Gąbinie, albo też był kształcony in-
dywidualnie przygotowując się do dalszego studiowania i obierając drogę kariery 
duchownej. W podążaniu tą drogą pomagał mu ojciec, uzyskując wcześnie pro-
tekcję królewską, z którą liczono się w Rzymie. 

Mikołaj powinien już być pełnoletni, miał zatem powyżej 15 lat, mógł być 
też najstarszym synem Szczepana, zatem małżeństwo Szczepana można datować 
na ok. 1355–1360 r.2147 Szczepan urodził się zatem w latach trzydziestych XIV w., 
został starostą książęcym w młodym wieku, licząc przypuszczalnie powyżej 30 lat. 
Był już starostą w lipcu 1368 r.2148

Szczepan mógł się wywodzić z Wężyków posiadających dobra w Sandomier-
skiem, a także na Mazowszu czerskim Trojdena I i jego synów; w ziemi czerskiej 
Wężyki są znani w XV w. Jest prawdopodobne jednak, że w ziemi gostynińskiej 
osiadł już jego ojciec. Wskazują na to dane z dokumentu erekcyjnego parafi i 
Mnich z 1399 r., gdzie Szczepan akcentuje swoje prawa własnościowe do dóbr 
Mnich odwołując się do swego ojca i przodków2149. Już jego ojciec mógł przeto 
należeć do rządców działających na książęcym Mazowszu, a Szczepan mógł kształ-
tować się pod jego ręką. Szczepan mógł tedy wcześnie trafi ć do otoczenia Siemo-
wita III, wykazując talenty sprawnego administratora dóbr. Kwalifi kacje admini-
stracyjne mógł też pozyskać działając poza Mazowszem; dostępne dane źródłowe 
nie oświetlają tej sprawy.

Szczepan stał się pierwszym znanym starostą książęcym na Mazowszu (capi-
taneus). W tej roli pojawia się w źródłach 25 VII 1368 r. w Sochaczewie, na do-
kumentach Siemowita III Trojdenowica, na przedostatnim i ostatnim miejscach 
listy świadków2150. Określono go jako starostę gostynińskiego i ciechanowskiego, 
administrował zatem dobrami książęcymi w obu ziemiach położonych na pogra-
niczu. Ziemia gostynińska leżała na pograniczu Mazowsza książęcego z terytoria-
mi koronnymi (Kujawy, ziemia łęczycka i ówczesne Mazowsze płockie). Ziemia 
ciechanowska graniczyła z ówczesnymi terytoriami koronnymi w rękach króla Ka-
zimierza Wielkiego (Mazowsze płockie z Wyszogrodem i Płońskiem oraz ziemia 

2146 Bull. Pol. II, nr 2426; NKMaz III, nr 193 (z błędami). O tym K. Pacuski, Uzupełnie-
nia..., dok. 193.

2147 Nie znając przekazu z 1377 r., datowałem małżeństwo Szczepana przed 1370 r., co 
trzeba skorygować.

2148 NKMaz III, nr 100–102.
2149 Zob. o tym Wężyki z Mnicha. Szczegółowe dane z dokumentu 1399 r. nie były mi 

wcześniej znane.
2150 NKMaz III, nr 100–102.
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zakroczymska wraz z Makowem i Rożanem); od północy graniczyła z władztwem 
krzyżackim. Prawdopodobnie Szczepan widział możliwości szybkiego wzrostu do-
chodów z dóbr książęcych w tych ziemiach i podjął się usprawnienia zarządu go-
spodarczego tamże. 

Szczepan bliżej był związany jednak z ziemią gostynińską; tu został podko-
morzym, tu także był ośrodek jego dóbr. W posiadanie Jasieńca mógł wejść on 
lub jego ojciec drogą nadania książęcego, zapewne po objęciu władzy w tej ziemi 
przez Siemowita III, który zaczął wprowadzać tu swoich współpracowników, jak 
poucza przykład Brzozowa i przytoczona tam analogia2151.

Po przejęciu przez Siemowita III Płocka, Zakroczymia i Wizny po zgonie 
króla Kazimierza Wielkiego w listopadzie 1370 r. Szczepan prawdopodobnie zo-
stał starostą płockim z ramienia księcia, jako jeden ze szczególnie przydatnych 
młodych współpracowników. 23 X 1371 r. w Rawie wystąpił jednak na doku-
mencie Siemowita III dla norbertanek płockich jako podkomorzy gostyniński2152. 
Ten urząd był zatem wówczas postrzegany jako ważniejszy i wprowadzał go do-
żywotnio do elity władzy. Starostowie pełnili bowiem na Mazowszu urząd okre-
sowo, zazwyczaj rok (od św. Augustyna, tj. 28 VIII do kolejnego św. Augustyna) 
z możliwością przedłużenia; łatwa możliwość ich wymiany była cenną prerogaty-
wą władzy książęcej. 

25 I 1374 r. w Płocku Szczepan świadczy na dokumencie książęcym dla 
Prawdziców, synów Jana Sowca jako podkomorzy gostyniński i starosta płocki2153. 
Został wówczas starostą generalnym Siemowita III Trojdenowica, który zatrzymał 
w swoich rękach władzę nad ziemiami płocką, wyszogrodzką (z ziemią płońską), 
gostynińską i sochaczewską oraz władzę zwierzchnią, oddając pozostałe ziemie 
Mazowsza synom, zapewne od przełomu 1373 i 1374 r. Już na jesieni 1373 r. 
Szczepan wystąpił w roli starosty generalnego Siemowita III, łupiąc dobra łowic-
kie arcybiskupstwa i uprowadzając do Rawy transport zboża arcybiskupiego na 
trasie z Łowicza do Kurzelowa2154. Za ten czyn starosta ze wspólnikami został ob-
jęty klątwą, a władztwo Siemowita III i jego synów zostało objęte interdyktem; 
w rezultacie książę 8 III 1374 r. nadał arcybiskupowi 3 wsie w posiadaniu ksią-
żęcym pod Łowiczem jako odszkodowanie2155.

Szczepan współdziałał z Siemowitem III aż do jego śmierci w czerwcu 1381 r. 
Jako starosta działał także na obszarze ziemi gostynińskiej, prowadził bowiem 
zimą 1379 r. sprawę sprzedaży młyna książęcego w tej ziemi i dopilnował, aby 
został w tej sprawie wystawiony dokument książęcy. Uzyskał wzamian od nabyw-

2151 Zob. Beliny i Prawdzice z Brzozowa.
2152 NKMaz III, nr 114.
2153 Tamże, nr 141.
2154 Tamże, nr 143.
2155 Tamże, nr 144.
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cy równo wartość kwoty sprzedaży – 15 kóp groszy, co pokazuje jedno ze źródeł 
jego dochodów2156. W styczniu 1381 r. w imieniu Mikołaja biskupa poznańskie-
go spłacił prawa Macieja syna Falisława ze Słubicy (tj. Słubic) do wójtostwa 
w Jamnie. Wystawił w tej sprawie dokument, tytułując się capitaneus Mazouie ge-
neralis, tj. starosta generalny Mazowsza2157. W istocie tytuł ten dotyczył nie  całego 
Mazowsza, ale ówczesnej dzielnicy płockiej księcia Siemowita III obejmującej Płock, 
Wyszogród (z Płońskiem i wschodnią częścią Zawkrza), Gostynin i Sochaczew.

Wydaje się, że to Szczepan jako dynamiczny starosta podejmujący się z po-
wodzeniem nowych zadań koordynował z ramienia księcia budowę nowych zam-
ków murowanych w Gostyninie, a także w Sochaczewie i Wyszogrodzie. Inwesty-
cje te można bowiem datować na ten okres, czyli schyłek rządów Siemowita III, 
po przejęciu przez niego Mazowsza płockiego, ziemi zakroczymskiej i wiskiej z ich 
znacznymi dochodami w końcu 1370 r. Do tych prac trzeba było zaangażować 
duże grupy poddanych z dóbr książęcych, rycerskich i po części kościelnych (li-
czył się zakres immunitetu), którzy powinni wykonywać prace transportowe 
i ziemne, przygotowując teren do wznoszenia obiektów murowanych realizowa-
nych przez fachowych muratorów. Muratorzy wraz ze swoimi pomocnikami pra-
cowali już wcześniej na Mazowszu w Płocku (budowa murów miejskich), w Rawie 
(budowa zamku książęcego), w Łowiczu (budowa zamku arcybiskupiego), ale 
mogli być także sprowadzeni spoza Mazowsza2158. 

W 1379 r. Szczepan z ramienia księcia przewodniczył mazowieckiej grupie 
dygnitarzy przeprowadzającej wraz z przedstawicielami wielkiego mistrza odno-
wienie rozgraniczenia Mazowsza i ziem krzyżackich na zachód od biegu Wkry po 
bieg rzeczki Brenicy (Brynicy)2159. W związku z tym wydaje się pozostawać uzy-
skanie przez niego dóbr w tej części Mazowsza, co oświetla cenna wzmianka źró-
dłowa nie wyzyskana dotychczas przez badaczy. Mianowicie 4 XII 1381 r. w Płoc-
ku Siemowit IV wystawił przywilej dla Szczepana z Jasieńca na dobra Dłutowo 
i Zieluń. Książę zapewne obdarzył te dobra prawem chełmińskim, zwolnił je bo-
wiem od rozmaitych powinności, a także przekazał Szczepanowi prawo sądzenia 
i karania poddanych. Oryginał pergaminowy tego dokumentu istniał jeszcze 
w dobie nowożytnej, o czym wiemy ze wzmianki zachowanej w pamiętniku 
z początku XVII w., notującej także późniejsze dokumenty na te i pobliskie 
dobra2160. 

2156 Tamże, nr 215 (22 II 1379 r. w Płocku).
2157 Tamże, nr 262.
2158 O tym K. Pacuski, Ziemia gostynińska..., s. 132–136; tenże, O rodzie Wężyków..., s. 219.
2159 NKMaz III, nr 227.
2160 Zbigniew Ossoliński, Pamiętnik, oprac. J. Długosz, Warszawa 1983, s. 167. Za infor-

mację o tej wzmiance dziękuję dr. T. Jaszczołtowi, studiującemu źródła średniowieczne dla Ma-
zowsza i Podlasia. Informacji tej brak w SHGWP oraz w NKMaz III.
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Jest prawdopodobne, że w posiadanie owych dóbr Szczepan wszedł już przed 
zgonem Siemowita III, ale nie dysponował jeszcze dokumentem książęcym i dla-
tego uzyskał stosowny dokument na te dobra na początku rządów Siemowita IV. 
Jako zasłużonemu urzędnikowi książę mógł mu przyznać w tym dokumencie wy-
soce ulgową stawkę czynszu książęcego z włóki osiadłej2161.

W 1531 r. Dłutowo miało 15 włók kmiecych, Zieluń – 7 włók2162. W XIX w. 
dobra Dłutowo miały ponad 200 włók obszaru, obejmowały także Zieluń, Waw-
rowo i Konopaty2163. Własność Szczepana z Jasieńca w tym rejonie mogła być 
wielkości podobnej, ale bez wątpienia była jeszcze lesista, niezbyt zagospodarowa-
na rolniczo. W 1407 r. w skład dóbr podlegających podziałowi wchodziło już 
Dłutowo, Poniatowo i Zieluń wraz z borem i puszczą w ziemi płockiej, tj. na pra-
wym brzegu Wkry2164. Zapewne na tym terenie leśnym rozwinęły się Konopaty 
w par. Zieluń, które należały w XIX w. do dóbr Dłutowo2165. 

Szczepan mógł towarzyszyć Siemowitowi IV w Brodnicy 2 XII 1382 r., gdzie 
książę mazowiecki uzyskał od Krzyżaków pożyczkę 7000 fl orenów węgierskich 
pod zastaw obszernej jeszcze wówczas, ale wyludnionej ziemi wiskiej (wraz z te-
rytorium przynależnym do Goniądza)2166. Na pewno towarzyszył Siemowitowi IV 
w Brodnicy w państwie krzyżackim, gdzie 23 XI 1384 r. książę płocki zaciągnął 
poważną pożyczkę 4600 kóp groszy praskich pod zastaw znacznie mniejszego te-
rytorialnie, ale już nieźle zagospodarowanego Zawkrza2167. W październiku 1386 r. 
towarzyszył mu w podróży do Malborka poświadczając następną pożyczkę księ-
cia2168. W grudniu 1397 r. w Malborku poświadczył zastaw Płońska wraz z zie-
mią (tj. powiatem sądowym, dobrze już zagospodarowanym)2169. 15 I 1399 r. 
w Malborku poświadczył wykup Zawkrza i Płońska oraz dokument dalszego za-
stawu ziemi wiskiej, do którego przywiesił swą pieczęć2170. Szczepan był zatem 
wieloletnim, cenionym przez księcia doradcą i współpracownikiem oraz eksper-
tem gospodarczym, przydatnym w trudnych rokowaniach. Z ramienia księcia po-
dróżował w rozmaitych misjach, a nawet dysponował pieczęcią książęcą, którą 

2161 Taką stawką mogło być 2 grosze praskie z włóki osiadłej. Pozostałą część czynszu od-
biorca nadania zatrzymywał dla siebie, było to zatem znaczące wsparcie fi nansowe władzy ksią-
żęcej dla współpracowników.

2162 SHGWP, s. 56, 350.
2163 SGKP II, s. 91.
2164 MK 97, k. 109v–111: „Dlothowo, Ponathowo, Szelun per totum, cum borra et here-

mo in districtu Plocensi situate”.
2165 SGKP IV, s. 347.
2166 IMT I, nr 26. Dokument nie został opatrzony listą świadków, zatem ówczesnego oto-

czenia Siemowita IV i jego brata Janusza nie znamy.
2167 IMT I, nr 29.
2168 Neitmann, dok. 1a.
2169 Tamże, dok. 1b.
2170 IMT I, nr 51.
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zgubił; poświadcza to list książęcy wysłany do rady miasta Torunia, niełatwy do 
datowania, może wystawiony l VIII 1395 r.2171

Szczepan utrzymał się na starostwie płockim aż do 1399 r., na co wskazują 
zachowane fragmentarycznie dane2172. Jednocześnie na początku rządów Siemo-
wita IV uzyskał od księcia dodatkowo urząd podkomorzego rawskiego, jest na 
nim znany od 5 II 1383 r.2173 Dochody z tych urzędów, wraz z wysokim uprzy-
wilejowaniem w zakresie czynszu książęcego od kmieci z dóbr własnych były sta-
łym źródłem zasilającym jego zasoby fi nansowe. Innym źródłem był zyskowny 
udział w handlu wiślanym, w tym wywóz na własny rachunek wańczosu drogą 
wodną Wisły poprzez Toruń. Wańczos, tj. deski na klepkę był wówczas cenionym 
produktem eksportowym Mazowsza. Szczepan mógł go uzyskiwać tak z lasów 
książęcych, jak i kościelnych, dzierżawionych czasowo. 

Zwróćmy uwagę na duży kompleks leśny norbertanek w ziemi gostynińskiej 
pomiędzy Brwilnem a Łąckiem, a także fakt, iż syn Szczepana Andrzej był 
w 1412 r. wójtem klasztornym w Łącku i podjął się lokacji Woli Łąckiej. Jest 
prawdopodobne, że już Szczepan organizował eksploatację bogactw leśnych nor-
bertanek w pobliżu Wisły na rachunek klasztoru i swój własny, wyzyskując swoją 
pozycję wpływowego urzędnika książęcego, zasłużonego w procesie rozbudowy 
dochodów z dóbr książęcych. O wańczosie wykonanym za opłatą dla Szczepana, 
starosty generalnego płockiego mówi wyraźnie pismo rady miasta Płocka do rady 
miasta Torunia, niełatwe do wydatowania2174.

Owe znaczne dochody pieniężne Szczepan inwestował w rozbudowę dóbr. 
Jego kolejną rezydencją stały się Ciechomice położone w pobliżu Płocka, włość 
znacznie większa obszarem od Jasieńca. Jest prawdopodobne, że to on mógł być 
tu fundatorem kościoła parafi alnego przed 1392 r.2175 Niewątpliwie on przepro-
wadził także lokację dóbr Mnich, zapewne początkowo niezbyt dochodową włość 
leśną odziedziczoną po ojcu, gdzie doprowadził do napływu nowych osadników 
i związanego z tym wzrostu dochodów, a w 1399 r. do fundacji kościoła i erekcji 
parafi i w tej nowej włości możnowładczej2176. Wreszcie rozbudował swą własność 
wokół Jasieńca, pozyskując tu Kozłów Szlachecki oraz Złotą i Ćmiszewo. Powsta-
ła tu rezydencja możnowładcza ulokowana obok kościoła parafi alnego, fundowa-
nego być może jeszcze przez poprzednich właścicieli Kozłowa2177. 

2171 AP Toruń, dok. 223. O tym Supruniuk, Otoczenie, s. 267, przyp. 1973.
2172 Pacuski, Spis.
2173 MK 23, k. 370.
2174 ZDLmP I, nr 56. Z uwagi na datę dzienną może ono pochodzić z lat 1377, 1383, 

1388, 1394.
2175 Zob. Wężyki z Ciechomic. O tym też M. Grzybowski, Parafi a Ciechomice w przede-

dniu swego 600-lecia (1392–1992), „Studia Płockie” 15, 1987, s. 216.
2176 Zob. Wężyki z Mnicha.
2177 Zob. Wężyki z Kozłowa.
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W ziemi gostynińskiej Szczepan musiał pozyskać jeszcze część Wiączemina 
nad Wisłą niedaleko Ciechomic, jak również Zajezierze obok Ciechomic, a także 
dział 5 włók kmiecych w Sierochowie obok Mnicha. Poza ziemią gostynińską po-
siadł jeszcze Poniatowo nad Wkrą niedaleko od wcześniej nabytych Zielunia 
i Dłutowa. Dobra Poniatowo w XIX w. miały 95 włók obszaru, była to własność 
znacząca2178. Wreszcie pozyskał Stężaryce pod Horodłem w odległej ziemi bełskiej, 
otrzymanej przez księcia Siemowita IV od króla Władysława Jagiełły w 1388 r., 
zatem był zainteresowany rozbudową dóbr także na tym obszarze. Z tej niemałej 
włości leśnej można było zorganizować spław drzewa i produktów leśnych dogod-
ną drogą wodną, wyzyskując pobliski Bug2179, co Szczepan bez wątpliwości po-
trafi ł wyzyskać jako uczestnik zyskownego spławu wiślanego.

W sumie Szczepan zgromadził w swoim ręku pod koniec życia dużą fortunę 
możnowładczą, jedną z największych wówczas na Mazowszu. W swoich dobrach 
doprowadził do wystawienia prawdopodobnie trzech kościołów i powstania trzech 
parafi i (Ciechomice, Mnich i zapewne Dłutowo na Zawkrzu2180), ale stał się jesz-
cze kolatorem czwartej parafi i w Kozłowie Szlacheckim. Wpisał się przeto do 
grona czołowych fundatorów parafi i w składzie ówczesnej elity możnowładczej 
Mazowsza, musiało to liczyć się do jego dokonań w opinii współczesnych. Prze-
prowadził lokację wielu osad, podwyższył dochodowość dóbr książęcych, a także 
dóbr własnych. Zadbał też o wykształcenie swoich synów, przygotowując ich do 
kariery w stanie duchownym (najstarszy syn Mikołaj, kustosz włocławski i kano-
nik płocki) oraz w służbie książęcej. Był tedy bez wątpliwości człowiekiem nie-
przeciętnym, którego działalność odcisnęła się w dziejach Mazowsza, zwłaszcza 
ziemi gostynińskiej. Zmarł krótko po 2 XI 1406 r., kiedy ostatni raz świadczył 
w Płocku na dokumencie książęcym2181.

Po jego zgonie synowie przeprowadzili podział dóbr w Kutnie, 30 VI 
1407 r.2182 Jasieniec oraz Ciechomice i Kozłów Szlachecki wraz ze znaczną więk-
szością dóbr w ziemi gostynińskiej otrzymał Andrzej Szczubioł I, późniejszy kasz-
telan gostyniński, płocki, wreszcie wojewoda rawski. Tytułował się on z Kozłowa 

2178 SGKP VIII, s. 766. Dla XVI w. brak danych o wielkości; zob. SHGWP, s. 242. 
2179 Stężaryce leżały na prawym pobrzeżu Bugu, w terenie mocno lesistym. Por. mapę nie-

miecką 1:300 000 z 1910 r. (arkusz Tomaszów) oraz dane SGKP XV, cz. 2, s. 622. Zob. też 
Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564–1565, cz. I, wyd. K. Chłapowski, 
H. Żytkowicz, Warszawa–Łódź 1992, s. 89, 90. W XVI w. produkowano tu m.in. wańczos. 
Można sądzić, że już Szczepan rozwinął tę dochodową produkcję dysponując dostępem do po-
ważnych rynków zbytu w ówczesnym władztwie krzyżackim. 

2180 Parafi a w Dłutowie jest znana od 1449 r.; SHGWP, s. 57. Została ufundowana albo 
przez Szczepana, albo przez jego syna Jana cześnika płockiego, więcej jednak przemawia za dyna-
micznym starostą płockim.

2181 MK 20, k. 269.
2182 O tym K. Pacuski, O rodzie Wężyków..., s. 213–217.
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albo z Ciechomic, zatem te dwa czołowe ośrodki pozostały jego rezydencjami. Ja-
sieniec utracił dawne znaczenie rezydencji możnowładczej Wężyków, został sprze-
dany wraz z Ćmiszewem 25 VI 1438 r. przez tegoż Andrzeja z Ciechomic kasz-
telana płockiego Krystynowi z Roszków łowczemu gostynińskiemu, który założył 
tu swą nową rezydencję2183.

Wężyki z Kozłowa Szlacheckiego

Kozłów Szlachecki na lewym brzegu dolnej Bzury był jednym z gniazd ro-
dowych Wężyków w ziemi gostynińskiej; od niego utworzyło się nazwisko Ko-
złowski. Ksiądz Józef Nowacki nietrafnie przypisał im herb Lis2184. Była to wieś 
parafi alna poświadczona od 1389 r.2185 Kościół prawdopodobnie fundowano nieco 
wcześniej i powinna to być fundacja rycerska, ale fundatorów nie znamy. Zacho-
wała się wprawdzie kopia rzekomego dokumentu fundacji kościoła przez miejsco-
wego posiadacza Mikołaja z Kozłowa, z datą 1205 r., ale jego treść łącznie z listą 
świadków jest wyraźnie anachroniczna i fi kcyjna. Falsyfi kat ten sporządzono naj-
pewniej po 1528 r., w XVI–XVII w.2186 Wielkość parafi i, która obejmowała 
w XVI w. 6 osad2187, pozwala przyjąć, że fundacja nastąpiła dopiero w drugiej 
połowie XIV w., tak jak sąsiedniej parafi i Rybno. Osada otrzymała nazwę Kozło-
wa Szlacheckiego w odróżnieniu od Kozłowa Biskupiego na prawym brzegu Bzury 
w ziemi sochaczewskiej2188. W formie łacińskiej nazwa ta znana jest bezspornie 
w latach 1539–1549 jako Kozlowo Militali2189. Nazwa Kozłów Szlachecki utrzy-
mała się aż do drugiej połowy XX w.2190

W posiadanie Wężyków osada weszła zapewne dopiero pod koniec XIV w. 
albo na przełomie XIV i XV w. Przypisać to trzeba działalności Szczepana z Ja-
sieńca i Ciechomic, wieloletniego starosty płockiego, który w służbie książęcej 
potrafi ł szybko powiększać własny majątek. Po jego zgonie wieś przypadła w po-
dziale 1407 r. synowi Andrzejowi zwanemu Szczubioł (I), późniejszemu kasztela-
nowi gostynińskiemu i płockiemu, wojewodzie rawskiemu. Otrzymał on m.in. 
Kozłów, Złotą, Jasieniec i Ćmiszewo. Spośród tych osad jest poświadczony jako 

2183 Zob. Gozdawowie z Roszków i Jasieńca.
2184 Nowacki, Dzieje, II, s. 513.
2185 Tamże.
2186 Knapiński, Notaty, s. 270–272 (tekst falsyfi katu). Por. RAW, s. 437; także SGKP IV, 

s. 560. Nowacki (Dzieje, II, s. 513) trafnie uznał informacje o tej rzekomej fundacji za niewia-
rygodne.

2187 AHP, Mazowsze, mapa.
2188 Zob. AHP, Mazowsze, mapa (rekonstrukcja nazwy na podstawie różnych przekazów).
2189 MRPS V/2 nr 4727,4728. Tego starego przekazu w formie łacińskiej nie zna U. Wój-

cik, Nazwy, s. 81.
2190 RAW, s. 437.
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rezydencja starosty Szczepana Jasieniec w latach 1377–13852191. Zatem pobliski 
Kozłów wraz z kościołem, tworzący rezydencję wyraźnie większą, prawdopodob-
nie był wówczas jeszcze w innych rękach.

W 1530 r. Kozłów miał 18 włók kmiecych i najpewniej duży folwark2192. 
Było tu też poświętne złożone z 2–3 włók roli, odnotowane w wizytacjach2193. 
W XIX w. folwark miał ponad 40 włók obszaru, wieś – 13 włók, a probostwo – 
ponad 6 włók2194. Była to przeto duża, nieźle zagospodarowana wieś, która razem 
z przyległymi osadami tworzyła wyodrębnioną włość możnowładczą.

Andrzej Szczubioł I pisał się początkowo z Kozłowa, który stał się jego rezy-
dencją. W 1412 r. był wójtem w Łącku w dobrach norbertanek płockich, podjął 
się lokacji kolejnej wsi klasztornej Wola Łącka, która przypadła mu dożywot-
nio2195. Jednocześnie wybijał się szybko w gronie możnych ziemi gostynińskiej 
i został współpracownikiem Siemowita IV, który mianował go ok. 1417 r. kasz-
telanem gostynińskim2196. Władający wspólnie synowie Siemowita ustanowili go 
przed 2 VII 1432 r. kasztelanem płockim2197, a później władający dotychcza-
sowym księstwem Siemowita V rawskiego jego brat Włodzisław I powołał go 
na urząd wojewody rawskiego. Z tym urzędem Andrzej jest znany od 5 VIII 
1443 do 1452 r., zmarł przed nominacją następnego wojewody rawskiego, 
który pojawia się 10 IX 1457 r.2198 W ostatnich latach życia mógł już nie uczest-
niczyć w działalności publicznej z racji zdrowotnych, z uwagi na zaawansowa-
ny wiek.

Andrzej pisał się pod koniec życia częściej z Ciechomic. W 1438 r. sprzedał 
Ćmiszewo i Jasieniec za 720 grzywien Krystynowi z Roszków łowczemu gosty-
nińskiemu2199, czyli nie przywiązywał wagi do tradycji Jasieńca jako rezydencji 
ojcowskiej. Kozłów przekazał swemu synowi Andrzejowi Szczubiołowi II, który 
ożenił się przed 28 III 1448 r. (zapewne podczas ówczesnej Wielkanocy) z Kata-
rzyną, córką zmarłego wcześniej Mikołaja z Brzozowa podkomorzego gostyniń-
skiego z rodu Prawdziców. Uzyskała ona od stryjów Andrzeja z Zakrzewa kancle-
rza ziemskiego płockiego oraz Piotra z Gólczewa zapis 400 kóp groszy na 
trzymanych przez nich w zastawie dobrach książęcych we Mszczonowie i Zatorze 

2191 Bull. Pol. II, nr 2246 (Jassona); NKMaz III, nr 262, 273; ZDLmP I, nr 54. O tym 
zob. Wężyki z Jasieńca.

2192 Kartoteka atlasowa XVI w. W 1579 r. było tu 5 działów szlacheckich, ale dane 
o ich wielkości są fragmentaryczne: ŹD XVI, s. 203 (7 włók osiadłych).

2193 Nowacki, Dzieje, II, s. 513; Łukaszewicz, Opis kościołów, s. 306.
2194 SGKP IV, s. 560.
2195 ADP, perg. 146. O tym niżej.
2196 O nim Supruniuk, Otoczenie, nr 14, s. 134–136.
2197 2 VII [1432 r.]; AGAD, perg. 8911. ZDMp II, nr 453; Pacuski, Spis.
2198 Pacuski, Spis.
2199 MRPS IV, supl. 717.
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w ziemi sochaczewskiej oraz na Telatynie z przyległościami i w Kamionce w ziemi 
bełskiej, nabywając do nich uprawnienia. 

Andrzej oprawił jej wiano za konsensem ojca na dobrach Kozłów, Złota 
i Dębsko2200. Andrzej Szczubioł II pozyskał też dobra Brzozów, kupione 8 X 
1449 r. za dużą kwotę 800 kóp w półgroszach od stryjów żony2201. Katarzyna 
uzyskała jeszcze od tychże stryjów, na drodze ugody zawartej w 1450 r. z tytułu 
końcowych rozliczeń rodzinnych 150 kóp groszy2202. Z tego małżeństwa powinni 
pochodzić synowie Andrzeja Szczubioła II Jan i Andrzej oraz córki Małgorzata 
i Zofi a. Wiemy, że 13 II 1470 r. w Gostyninie Andrzej z Kozłowa kasztelan go-
styniński z synami Andrzejem i Janem sprzedał kapitule łowickiej czynsz roczny 
14 kóp groszy ze wsi Złota i Dębsko za 210 kóp groszy2203. Synowie owi dziedzi-
czyli tu uprawnienia po swej matce, która już nie żyła. 

Andrzej Szczubioł II w 1455 r. został wwiązany w Radków w ziemi bełskiej 
przez Krzysztofa Boleścica z Kępy w ziemi płockiej. Szczubioł zwrócił Janowi zw. 
Magiero 140 kóp groszy, za które Piotr Boleścic, ojciec Krzysztofa sprzedał tenże 
Radków owemu Janowi2204. Później Radków przejął syn Szczubioła Jan, pisząc się 
w latach 1472–1473 z Radkowa. W 1472 r. tenże Jan chciał zamienić wieś Do-
buże (dziś Dobużek) w ziemi bełskiej na Krobice (dziś Krubice) w  ziemi wyszo-
grodzkiej ze swą macochą Małgorzatą z Bolkowa i Sąchocina, ale ta zamiana ra-
czej nie weszła w życie2205. 

Andrzej Szczubioł II został szybko podkomorzym gostynińskim, na tym urzę-
dzie jest znany od 1453 r.2206; był następcą Jana z Kutna, który awansował na 
kasztelana gostynińskiego. Następnie został kasztelanem gostynińskim po tymże 
Janie z Kutna, już z nominacji króla Kazimierza Jagiellończyka; na tym urzędzie 
pojawia się od 1465 r.2207 Uczestniczył w uroczystościach inkorporacji ziemi so-
chaczewskiej do Korony 4 II 1476 r. w Sochaczewie i następnie z ramienia króla 
został pierwszym starostą sochaczewskim, pod określonymi warunkami, 5 kwiet-
nia tr.2208 Pełnił ten urząd do lutego 1485 r., stracił go na rzecz wcześniejszego 
starosty oraz kasztelana sochaczewskiego Sławca z Niemygłów, pozostającego 
w służbie księżnej Anny sochaczewskiej aż do końca jej życia. 

2200 MK 335, k. 139–139v.
2201 MK 337, k. 79v–80.
2202 MK 335, k. 54; SHGWP, s. 121.
2203 BN IV, rkps 8376; BOKr, nr 175.
2204 SHGWP s. 121 wg MK 335, k. 124v; Janeczek, Osadnictwo, s. 343.
2205 MK 5, k. 16v; SHGWysz, s. 29. Krubice wg danych XIX w. miały 36 włók obszaru; 

SGKP IV, s. 721. W 1528 r. miały 18,5 włók kmiecych; SHGWysz, s. 29.
2206 MK 337, k. 105v.
2207 Pacuski, Spis.
2208 IMT II, nr 138; MRPS I, nr 1374.
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Jako kasztelan gostyniński Andrzej występował do 1487 r., następnie został 
wojewodą rawskim po zgonie Grota z Nowego Miasta. Na tym urzędzie jest znany 
od 2 XI 1489 r. do 1493 r., kiedy prawdopodobnie zmarł2209. Ożenił się ponow-
nie z Małgorzatą z Bolkowa (dziś Bulkowo) w ziemi wyszogrodzkiej, posażną 
wdową po Janie Rogali wojewodzie mazowieckim, który zmarł w 1461 r., z którą 
nie miał już dzieci. Małgorzata została jego żoną przed 21 III 1471 r.2210

Wojewoda Andrzej miał w ziemi gostynińskiej m.in. dobra Kozłów, Brzozów 
i Januszew; odnotował je w 1489 r., w poręczeniu za króla Kazimierza Jagielloń-
czyka dotyczącego długu wobec Nowomiejskich h. Rawa, zabezpieczonego na sta-
rostwie sochaczewskim2211. Pozostawił syna Andrzeja, piszącego się z Kozłowa 
i Telatyna, chorążego gostynińskiego. Nietrafnie określano tegoż Andrzeja w źró-
dłach jako chorąży sochaczewski, być może z racji położenia Kozłowa w pobliżu 
Sochaczewa, ośrodka innej ziemi. Andrzej odziedziczył całość dóbr ojcowskich; 
zmarł przed 1503 r. pozostawiając wdowę Konstancję oraz synów Piotra i Woj-
ciecha2212. Piotr zapewne wkrótce zmarł, bowiem późniejszych danych o nim brak. 
Konstancja powinna być identyczna z bezimienną panią Kozłowską, posiadaczką 
wsi Złota w 1511 r.2213, zmarła tedy później.

Córka wojewody Zofi a została żoną Pawła Zbroszka z Żernik wojskiego beł-
skiego. W 1495 r. otrzymał on jej posag w wysokości 500 grzywien; zapisał jej 
w zamian tysiąc grzywien oprawy na swoich dobrach 13 VII 1495 r. w Bełzie2214. 
Druga córka wojewody Małgorzata wyszła za Mikołaja Ojrzanowskiego chorąże-
go zakroczymskiego, co odnotował Boniecki2215. Tenże Mikołaj z Ojrzanowa był 
chorążym zakroczymskim w latach 1475–1482, zmarł przed XI 14832216.

Syn Andrzeja chorążego gostynińskiego Wojciech studiował w Krakowie; za-
pisał się na studia w 1498 r.2217 Używał już nazwiska Kozłowski, przebywał na 
Mazowszu, jednak nie pełnił urzędów. Na jego stan zdrowotny rzuca światło zwol-
nienie od wyprawy wojennej z 1509 r, uzyskane od króla Zygmunta Starego dzię-
ki świadectwu Prędoty Trzcieńskiego wojewody rawskiego2218. Według tego źródła 

2209 Pacuski, Spis; MRPS I, nr 2060; AGZ IV, nr 117. Według danych Żychlińskiego 
zmarł już w 1493 r. (dz. cyt., t. XVII, s. 231); został odnotowany jako zmarły w przekazie 
z 13 VII 1495 r.; AGZ XIX, nr 2413.

2210 ADP, perg. 341.
2211 MRPS I, nr 2060; MK XIV, 337; druk pełnego tekstu: T. Żychliński, dz. cyt., t. VI, 

s. 206–208.
2212 AGZ XIX, nr 2496; Janeczek, Osadnictwo, s. 343.
2213 Ulanowski, Visitationes bonorum, s. 82.
2214 AGZ XIX, nr 2413 (13 VII 1495 r., w Bełzie).
2215 Boniecki, Herbarz, XII, s. 95.
2216 Pacuski, Spis. Już 7 XI 1483 r. pojawia się następny chorąży zakroczymski. 
2217 Album studiosorum, II, s. 47.
2218 MRPS IV, nr 794.

http://rcin.org.pl



294 Część I

cierpiał na chorobę zwaną franca, najpewniej weneryczną, która obniżyła pułap 
jego możliwości życiowych. W 1528 r. potwierdził uposażenie kościoła parafi al-
nego w Kozłowie Szlacheckim2219. Żył jeszcze w latach 1533–1535, wykonywał 
wówczas prawo patronatu do kościoła parafi alnego w Brzozowie2220. 

Wojciech zmarł bezpotomnie przed VI 1539 r. pozostawiając dobra Kozło-
wo, podwójne Dębsko, Złota, Brzozowo, Januszewo i Gorzewo w ziemi gostyniń-
skiej oraz Telatyn z innymi wsiami w ziemi bełskiej. Jego krewny Jakub Gawłow-
ski, syn Andrzeja i Doroty z ziemi gostynińskiej, przekazał wówczas swe prawa 
do tej spuścizny Piotrowi Kopytowskiemu, kasztelanowi warszawskiemu i staro-
ście wyszogrodzkiemu2221. Jednocześnie Jadwiga Czerniewska, wdowa po Pawle 
Iłowskim przekazała swe prawa do tych dóbr siostrzeńcowi Wacławowi Izdbień-
skiemu2222. Później znaczny dział tej spuścizny znalazł się w rękach Uchańskiego 
wojewody płockiego i innych posiadaczy, co notuje opublikowany rejestr pobo-
rowy2223.

Dobra Wojciecha Kozłowskiego w ziemi gostynińskiej można przedstawić 
dość precyzyjnie na podstawie danych z rejestru poborowego z 1530 r. oraz da-
nych późniejszych. Ile włók osiadłych (kmiecych) było w jego dobrach, ile mogły 
mieć ogółem obszaru? Zestawimy te dane, które można odnosić w znacznym stop-
niu już do XV w.

Miejscowość Rejestr z 1530 r. Dane z XIX w.

Kozłowo 18 włók kmiecych ok. 55 włók (SGKP IV, 560)

Dębsko podwójne 14 włók kmiecych ok. 29 włók (SGKP IV, 560)

Złota 15 włók kmiecych ok. 25 włók (SGKP XIV, 634)

Brzozowo 33 włóki kmiece ok. 100 włók (oszacowanie własne)

Januszewo 3 włóki kmiece ok. 60 włók (SGKP III, 442: wraz 
z Bieniewem 121 włók)

Gorzewo 2 włóki kmiece ok. 10 włók (oszacowanie własne)

Dane te trzeba traktować jako przybliżone, przy czym faktycznie w Janusze-
wie było w 1563 r. dużo więcej areału poddanych (9,5 włók kmiecych). Razem 
otrzymujemy jednak 85 włók kmiecych i wydaje się to prawdopodobne dla 1530 r. 

2219 Kopia dokumentu z 14 VII 1528 r., przechowana w aktach parafi i XVI–XIX w. 
z dawnej archidiecezji warszawskiej, zob. BJ, rkps 6929 IV (par. Kozłów Szlachecki); BN, mkf. 
43816.

2220 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
2221 MRPS IV, nr 23379 (13 VI 1539 r.).
2222 Tamże, nr 4727 (8 VII 1539 r.).
2223 ŹD XVI, s. 201–204.
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Dane podsumowane dla XIX w. – 278 włók obszaru – są także obarczone niedo-
kładnościami i wskazują przede wszystkim na rząd wielkości niespełna 300 włók 
obszaru, po części lesistego. Pokazują one jednak nieźle stan posiadania możnego 
z rodu Wężyków w pierwszej tercji XVI w.w ziemi gostynińskiej, odziedziczony 
po kilku pokoleniach Wężyków dochodzących aż do najwyższych urzędów w hie-
rarchii ziemskiej późnośredniowiecznego Mazowsza. 

Jakiej wielkości mogły być dobra Wojciecha Kozłowskiego w ziemi bełskiej? 
Wcześniejsza własność książęca, przejęta przez Katarzynę z Brzozowa, po inkor-
poracji ziemi bełskiej do Korony w 1462 r. nabrała tu cech dóbr dziedzicznych. 
Telatyn w XIX w. miał ok. 96 włók2224. Radków obejmował ok. 52 włóki2225. 
Rata liczyła ok. 47 włók2226. Rzeczki zajmowały ok.133 włók2227. Wreszcie Huj-
cze mogły liczyć do 170 włók2228. Razem byłoby to niespełna 500 włók obszaru, 
ale w 1531 r. łącznie było tu jedynie ok. 16 włók osiadłych2229. Należy zatem 
przyjąć, że własność ta miała większy obszar, ale dużo mniej poddanych niż dobra 
w ziemi gostynińskiej. Poziom osiąganych dochodów powinien być przeto dużo 
niższy od dochodów z zagospodarowanych dóbr ziemi gostynińskiej. 

Wężyki z Mnicha

W XVI w. Mnich był dużą wsią w posiadaniu Kucieńskich; były tu trzy dzia-
ły liczące łącznie ok. 12–24 włóki kmiece i zapewne 3 folwarki2230. Według da-
nych XIX w. Mnich miał ok. 80 włók obszaru2231. Nazwa osady pojawia się w źró-
dłach w 1399 r. Wydaje się, że powstała ona już wcześniej, prawdopodobnie na 
terenie książęcej Puszczy Gostynińskiej, tak jak osady sąsiednie Muchnowo i Skó-
rzewo. 15 IX 1399 r. biskup płocki Jakub na prośbę Szczepana z Ciechomic kon-
sekrował kościół w Mnichu pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, św. św. Jana 
Chrzciciela i Mikołaja oraz erygował przy nim parafi ę zaliczoną do diecezji płoc-
kiej. Szczepan akcentował przy tym swoje prawa własnościowe po przodkach2232. 

Fundatorem kościoła był zatem Szczepan z Jasieńca i Ciechomic, wieloletni 
starosta płocki z rodu Wężyków, bliski współpracownik Siemowita III Trojdeno-

2224 SGKP XII, s. 282.
2225 SGKP IX, s. 382.
2226 Tamże, s. 560.
2227 SGKP X, s. 130.
2228 SGKP III, s. 205.
2229 ŹD XVIII, cz. I, s. 244, 249. Największy areał poddanych był we wsi Rata – 7 włók.
2230 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 194; kartoteka atlasowa XVI w.
2231 SGKP VI, s. 551, 552. Ponadto w skład dóbr wchodził folwark Grotowice, liczący ok. 

7 włók; SGKP II, s. 858. Nazwa ta nie jest znana wcześniej. Folwark leżał na pograniczu dóbr 
Mnich z Sierakowem, wchodził w skład par. Mnich. Może być identyczny z 6 włókami w Siero-
chowie, wymienionymi w 1399 r. 

2232 Zob. Aneks II.
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wica i Siemowita IV. Przeznaczył on na uposażenie plebana 3 włóki wolne od 
świadczeń oraz tabernę (karczmę), nadał dziesięcinę z ról folwarcznych, wyznaczył 
ponadto po 2 korce żyta z racji mszalnego i po 1 korcu owsa tytułem kolędy 
z włóki osiadłej. Biskup nadał dziesięcinę z 6 włók w sąsiednim Sierakowie (daw-
nym Sierochowie), zastrzegając jednak możliwość zmiany, oraz z 4 włók Dziersła-
wa sołtysa w Mnichu. Do parafi i przyłączył wsie: Mnich, Wola Ceslai (zapewne 
Muchnowo), Skórzewo i Sierakowo (Sierochowo). Wiemy, że osady te nie zosta-
ły odnotowane w dokumencie erekcyjnym sąsiedniej parafi i Strzelce w diecezji 
poznańskiej w 1389 r.2233, zatem nie podlegały jurysdykcji biskupa poznańskiego.

Przynajmniej dla Sierochowa (dziś Sieraków) wiemy, że podlegał później są-
siedniej parafi i w Kutnie w archidiecezji gnieźnieńskiej. Pleban w Kutnie brał 
z Sierochowa dziesięcinę z ról folwarcznych, a dziesięcina kmieca należała do pre-
pozytury łęczyckiej2234. Można sądzić, że wieś ta wchodziła od początku w skład 
starej parafi i Kutno w archidiecezji gnieźnieńskiej. 

Sąsiedni Mnich mógł powstać później, jednak raczej poza związkiem teryto-
rialnym z diecezją płocką. Mogło to być nadanie włości leśnej wyłączonej z ksią-
żęcej Puszczy Gostynińskiej na pograniczu trzech diecezji: poznańskiej, gnieźnień-
skiej i płockiej. Szczepan z Ciechomic wyzyskał tedy skutecznie w sprawie 
założenia nowej parafi i bliskie kontakty z nowym biskupem płockim, dla którego 
był diecezjaninem jako aktualny posiadacz Ciechomic, przeprowadzając w tej sy-
tuacji rozwiązanie najbardziej korzystne dla siebie. Dodajmy jeszcze, że tę lesistą 
włość z nadania książęcego objęli prawdopodobnie przodkowie Szczepana, czyli 
dziad albo ojciec. 

Lokację osady przeprowadził prawdopodobnie Szczepan, wydzielając wójto-
stwo wielkości 4 włók. Lokacja mogła objąć obszar 40 włók, tj. połowę obszaru 
włości, pozostawiając znaczny obszar leśny, mniej przydatny rolniczo. Tereny le-
siste utrzymały się tu do XIX w.2235 Do Szczepana powinien także należeć dział 
w Sierochowie (Sierakowie), znany w 1407 r. w podziale jego synów. W rezulta-
cie uformowała się tu parafi a Mnich, stanowiąca eksklawę diecezji płockiej2236.

Szczepan nie został odnotowany w owym dokumencie erekcyjnym biskupa 
płockiego jako starosta. Być może odszedł już wówczas z urzędu starosty płockie-
go, który pełnił dowodnie jeszcze w styczniu 1399 r.2237, mógł go pełnić do zwy-
czajowego terminu 28 sierpnia tr. Pozostał jednak dożywotnio podkomorzym 

2233 Nowacki, Dzieje, II, s. 509, 510.
2234 LB Łaskiego II, s. 479, 480.
2235 Zob. mapę pruską Gilly-Crona, Mapę Kwatermistrzostwa; SGKP VI, s. 551 (15,5 

włók lasu). 
2236 AHP, Mazowsze, mapa. Tu nie zostało jednak oznaczone powiązanie kościelne parafi i 

Mnich ze zwartym terytorium diecezji płockiej.
2237 IMT I, nr 51.

http://rcin.org.pl



297Wężyki

rawskim i gostynińskim, uczestnicząc w składzie mazowieckiej elity władzy. Zmarł 
po 2 XI 1406 r., kiedy wystąpił ostatni raz w otoczeniu Siemowita IV w  Płocku2238. 

Już 30 VI 1407 r. w Kutnie synowie przeprowadzili podział dóbr ojcowskich, 
zatem musiał on być przygotowywany wcześniej. Starosta był wybitnym rzeczo-
znawcą władzy książęcej w takich sprawach i mógł to opracować przed zgonem. 
Dobra Mnich oraz 5 włók w pobliskim Sierochowie zostały zaliczone do działu 
Jana, który objął ponadto Dłutowo, Poniatowo i Zieluń z przyległą puszczą na 
Mazowszu płockim oraz Stężaryce w ziemi bełskiej koło Horodła, w pobliżu pra-
wego brzegu Bugu2239. Były to nadal dobra możnowładcze, mogły liczyć wielu 
poddanych i kilkaset włók obszaru. 

Jan pisał się następnie z Dłutowa, wsi parafi alnej na Zawkrzu. Współpraco-
wał blisko ze swym bratem Andrzejem z Ciechomic i Kozłowa, kasztelanem go-
stynińskim od ok. 1417 r., potem płockim od 1432 r., wreszcie wojewodą raw-
skim od 1443 r. Zapewne dzięki wpływowemu bratu Jan został sędzią ziemskim 
gostynińskim, na tym urzędzie jest znany od 10 I 1430 r.2240 Następnie został 
cześnikiem płockim, na tym urzędzie występuje od 1435 r. do 5 II 1446 r.2241 
Urząd ten otrzymał od księcia Włodzisława I płockiego.

W 1411 r. najazd krzyżacki spalił Dłutowo. Krzyżacy obrabowali rezydencję 
Jana, uprowadzili 9 koni wartości łącznej 50 grzywien krakowskich2242. Mieściła 
się tu zatem stadnina możnowładcza, oświetlona przez ten zapis źródłowy. Druga 
stadnina mogła działać przy rezydencji w Mnichu. Jan prawdopodobnie już zało-
żył rodzinę, najpewniej wtedy przeniósł swą rezydencję do Mnicha w ziemi go-
stynińskiej, zajmując się odbudową zniszczonych dóbr na Zawkrzu. Właśnie wów-
czas mógł utracić Poniatowo nad Wkrą; w 1436 r. pozostaje ono już w posiadaniu 
Boleściców z Chamska2243.

Tenże Jan sędzia gostyniński w 1431 r. otrzymał wwiązanie w dobra Idziego 
z Wieszczyc w ziemi gostynińskiej i uzyskał na to dokument sądu ziemskiego2244. 
Najpewniej był to niewielki dział drobnorycerski. Po awansie na cześnika płoc-
kiego, pod koniec życia powrócił na Zawkrze, pozostawiając synom rezydencję 
w Mnichu. Nabył w 1438 r. połowę dóbr Nick obok Dłutowa za znaczną kwotę 
260 kóp groszy szerokich (praskich) oraz zapisał na połowie dóbr Dłutowo 225 kóp 
groszy swej nowej żonie Annie, której posag musiał właśnie trafi ć w jego ręce2245. 

2238 MK 20, k. 269; Pacuski, Spis.
2239 MK 97, k. 109v–111.
2240 KL, nr 165.
2241 Pacuski, Spis; ZDLmP I, nr 141.
2242 Lites II, s. 197; SHGWP, s. 57.
2243 MK 335, k. 37; SHGWP s. 242.
2244 BOKr, nr 96 (dobra Izydora! z Wieszczyc); inwentarz oryginalny Adama Wolff a (do-

bra Idziego z Wieszczyc).
2245 MK 336, k. 77–77v; SHGWP, s. 56, 209.
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Zakładając nową rodzinę ograniczył tym samym prawa spadkowe dorosłych synów, 
którzy powinni po nim dziedziczyć dobra.

Synem cześnika powinien być Jan zwany Wąż, który pisał się w 1445 r. 
z Mnicha, zatem otrzymał od ojca tę część dóbr. Jan Wąż prawdopodobnie był 
dworzaninem Włodzisława I, jednak nie był notowany w tym charakterze w oto-
czeniu książęcym, czyli mógł wówczas należeć do osób dalszego planu, jeszcze nie 
wybijających się w środowisku dworskim. Objął urząd podskarbiego nadwornego 
po zgonie Ziemaka Redwana z Babska, który żył jeszcze 20 IV 1442 r.2246, a zmarł 
niedługo później, przed 27 XII 1443 r.2247 Być może był jego pomocnikiem i po-
trafi ł go zastępować, przejmując ostatecznie ten urząd dworski. 

Jan Wąż stał się wówczas bliskim współpracownikiem tegoż księcia. Jako 
podskarbi jest znany od 3 III 1444 r., towarzysząc księciu2248. Ożenił się wkrótce 
z Małgorzatą, krewną Prawdziców z Kryska, Grodzanowa i Łaszewa. 17 VI 1444 r. 
zawarli oni z nim układ, że wypłacą mu jako posag 300 grzywien groszy krakow-
skich, a on zapisze jej 450 grzywien na połowie swoich dóbr na Rusi (przypusz-
czalnie w ziemi bełskiej) i na Mazowszu2249. 

7 IV 1445 r. w Płocku Włodzisław I nadał temuż podskarbiemu wieś ksią-
żęcą Trojanów w ziemi sochaczewskiej, na północ od miasta Sochaczewa, wraz 
z młynem na końcowym odcinku rzeczki Nrowy (dziś Utrata), wpadającej w Tro-
janowie do Bzury. Nadanie zostało objęte warunkiem, że w razie bezpotomnego 
zgonu Jana Węża wieś powróci do dóbr książęcych, a zapisane na tej osadzie wiano 
Małgorzaty, córki Leona z Kryska, w wysokości 500 kóp groszy w półgroszach 
powinno być zwrócone jej krewnym. Książę otrzymał za to od Jana Węża 100 kóp 
groszy w półgroszach2250.

W XVI w. Trojanów miał 2–3,5 włók osiadłych i zapewne niemały folwark, 
a także młyn dwukołowy2251. Graniczył wówczas z Sochaczewem, a miasto grani-
czyło jeszcze od wschodu z Kożuszkami2252. Pozwala to sądzić, że i granica Troja-
nowa dochodziła do granicy Kożuszek. Do Trojanowa mógł zatem należeć jeszcze 
obszar lasu, na terenie którego powstała później wieś Wypalenisko, na wschód od 
osady2253. W XIX w. folwark Trojanów miał 12 włók obszaru2254. W tym stanie 
rzeczy obszar Trojanowa w XV w. raczej nie przekraczał wielkości 20–25 włók, 
był podobny do sąsiedniego Sochaczewa (ok. 22,5 włók)2255. 

2246 MK 336, k. 16; bez urzędu.
2247 Pacuski, Spis; KL, nr 199.
2248 MK 337, k. 131v.
2249 MK 336, k. 37–37v.
2250 MK 337, k. 110v; MRPS IV, supl. 810; Paprocki, Herby, s. 364.
2251 ŹD XVI, s. 138; kartoteka atlasowa XVI w. (z. sochaczewska).
2252 LR 1564, s. 32.
2253 Mapa Kwatermistrzostwa oraz mapa WIG 1:100 000 z 1936 r.
2254 SGKP XII, s. 480.
2255 LR 1564, s. 26.

http://rcin.org.pl



299Wężyki

Wiemy także, że w Trojanowie został ufundowany już w 1222 r. kościół, 
prawdopodobnie z fundacji książęcej oraz przy istniejącej tam rezydencji, w któ-
rej Konrad I mógł wówczas gościć biskupa poznańskiego Pawła. Zapewne tenże 
biskup dokonał owej konsekracji na prośbę księcia, rozbudowującego tu dogodne 
miejsce pobytu, niedaleko od kasztelańskiego grodu w Sochaczewie, także uży-
teczne miejsce sprawowania sądów książęcych2256. Nadanie w 1445 r. dotyczyło 
przeto starej rezydencji książęcej i nieźle zagospodarowanej osady, której wartość 
faktyczna mogła być znacznie większa od kwoty 100 kóp groszy otrzymanej od 
podskarbiego. Czy mogła jednak sięgać aż 500 kóp groszy? Jest to wątpliwe, wła-
dza książęca przyjęła jednak te warunki ugody. Kościół w Trojanowie jest poświad-
czony w XVI w., był jednak prawdopodobnie kościołem fi lialnym w parafi i So-
chaczew, a nie ośrodkiem odrębnej parafi i2257.

Małgorzata żona Jana Węża z Mnicha 24 X 1446 r. w Zakroczymiu zeznała, 
że jej krewni, mianowicie Ninogniew chorąży zakroczymski z bratem Pawłem, 
Prawdzice z Kryska i Łaszewa spłacili ją z dóbr po jej ojcu Leonie, tzn. wypłacili 
należny jej znaczny posag2258.

Jan Wąż działał jako podskarbi co najmniej do 18 VI 1447 r.2259 Jan cześnik 
płocki, znany jeszcze 5 II 1446 r.2260, zapewne zmarł niedługo później. 20 I 1448 r. 
w Płocku wystąpili bowiem czterej bracia z Dłutowa: Adam, Jan, Mikołaj i Piotr, 
którzy sprzedali część Nicka za 125 kóp groszy2261. Powinni to być synowie cze-
śnika pozostający w niedziale braterskim, a tegoż Jana należy utożsamić z Janem 
Wężem z Mnicha. W tym stanie rzeczy mógł on posiadać dobra Mnich wspólnie 
z braćmi, a nie samodzielnie i dlatego znaczny posag żony został oprawiony na 
pozyskanym przez niego książęcym Trojanowie.

Należy też przyjąć, że po ojcu Jan z braćmi przejął jedynie połowę Dłutowa, 
a także połowę właśnie sprzedanego Nicka. Druga połowa tych dóbr powinna 
przypaść macosze2262.

O Janie Wężu z Mnicha i Trojanowa wiadomości urywają się po 20 I 1448 r., 
zapewne wkrótce zmarł. Podskarbim książęcym po nim został Krzysztof z Kępy, 
znany na urzędzie już od 31 X 1448 r.2263 

Trojanów nie powrócił do własności książęcej, pozostał własnością rycerską. 
Prawdopodobnie należał do wdowy po Janie Wężu, Małgorzaty z rodu Prawdzi-

2256 KK, nr 211, 212; Nowacki, Dzieje, II, s. 512. 
2257 AHP, Mazowsze, mapa; Nowacki, Dzieje, II, s. 512. W 1617 r. kaplica w Trojanowie 

mieściła się przy dworze, miała wezwanie św. Wawrzyńca; Knapiński, Notaty, s. 628.
2258 MK 4, k. 35v.
2259 MK 335, k. 35.
2260 ZDLmP, nr 141.
2261 MK 335, k. 136v.
2262 Druga połowa Dłutowa w nieznanych okolicznościach przeszła następnie w ręce Ku-

czabów. Dane zestawia SHGWP, s. 56, 57.
2263 ZDMp VIII, nr 2518.
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ców i jej spadkobierców, a kwota zapisana do zwrotu przez władzę książęcą oka-
zała się zbyt wysoka dla następców tej władzy, faktycznie umacniając prawa ma-
jątkowe kolejnych posesorów. Małgorzata mogła zawrzeć kolejne małżeństwo 
i założyć rodzinę, ale brak o tym danych. Wiemy, że w 1513 r. z Trojanowa pisał 
się Piotr Kopytowski z rodu Prawdziców, wywodzący się z Kopytowa pod Bło-
niem w ziemi warszawskiej, późniejszy kasztelan warszawski2264. Zmarł on 
w 1543 r., a dziedziczyły po nim córki. W 1545 r. dokument Włodzisława I 
z 7 IV 1445 r. został potwierdzony przez króla Zygmunta na prośbę Anny córki 
kasztelana warszawskiego Piotra Kopytowskiego, żony Arnolfa Uchańskiego łow-
czego bełskiego2265.

Z Mnicha tytułuje się jeszcze Mikołaj, czyli brat Jana Węża, dziedziczący tu 
po jego zgonie. Wiemy o nim z wpisu w księdze studentów uniwersytetu krakowskie-
go z 1457 r. o Janie, synu Mikołaja z Mnicha, który podjął tu studia2266. 17 VII 
1459 r. tenże Mikołaj z Mnicha odstąpił tę osadę Andrzejowi z Kutna w zamian 
za tenutę połowy Muchnic i Skórzewa, wsi w sąsiedztwie Mnicha2267. Prawdopo-
dobnie Mikołaj zadłużył się wcześniej i został zmuszony do tego kroku. 

O Mikołaju wiemy, że był początkowo dworzaninem książęcym. Został od-
notowany jako Mikołaj z Dłutowa, świadek w metryce Włodzisława I w 1434 r.2268, 
czyli znacznie wcześniej od swego brata, Jana Węża. Już w 1454 r. tenże Mikołaj 
piszący się z Dłutowa sprzedał posiadane działy w Zieluniu, Sinogórze i Gorzy-
stem za 200 kóp groszy, redukując swą własność w rejonie Dłutowa2269. O samym 
Mikołaju w 1459 r. dane urywają się, jednak jego syn Jan uzyskał w 1464 r. 
w Krakowie stopień bakałarza sztuk2270. 

Z Mnicha pisze się także Szczepan, w 1463 r. pisarz konsystorza pułtuskie-
go2271. Jest on identyczny ze Szczepanem, plebanem w Mnichu poświadczonym 
w Płocku w 1470 r. przy okazji instalacji Rafała opata czerwińskiego na kanonię 
płocką2272. W 1487 r. pozostawał on jako pleban w Mnichu w konfl ikcie z pa-
tronem kościoła, cześnikiem gostynińskim Andrzejem z Kutna; biskup płocki 
Piotr z Chodkowa doprowadził tu do ugody2273. Nie jest jasne, czy pochodził 
on z Mnicha i został plebanem po 1463 r. z prezenty krewnych, czy też był 
tu plebanem już w 1463 r. Imię Szczepan może jednak wskazywać na powiąza-

2264 MK 32, k. 214, 214v; cyt. za kartoteką SHGM.
2265 MRPS IV, nr 7462.
2266 Album studiosorum, I, s. 152; MUK 57h/183, II, s. 313.
2267 MK 335, k. 168.
2268 Tamże, k. 9 (25 XI 1434 r.). 
2269 Tamże, k. 131v; SHGWP, s. 350.
2270 Ks. Promocji, s. 54 (64/41).
2271 ADP, Ep. 5, 131. 
2272 ADP, perg. 337.
2273 ADP, Ep. 10, s. 497, 498.
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nie z Wężykami. Mogło to być nawiązanie do Szczepana, wybitnego starosty 
 płockiego.

Po 1459 r. Mnich należał jednak do Andrzeja Kucieńskiego z rodu Ogoń-
czyków i jego spadkobierców. W 1518 r. patronami kościoła byli tu Andrzej, Piotr, 
Hieronim i Wojciech z Łąkoszyna, którzy wykonywali prawo prezenty po zmar-
łym plebanie Mikołaju z Łąkoszyna, zapewne ich krewnym2274. Byli to synowie 
Mikołaja Kucieńskiego kasztelana gostynińskiego, posiadacza Łąkoszyna, który 
zmarł w 1508 r.2275 

Dla Sierochowa (od XVII w. Sieraków) wiemy, że przeszedł w posiadanie 
Kucieńskich. W 1530 r. odnotowano tu 7 włók kmiecych, czyli niewiele więcej 
niż w 1407 r.2276 Jednocześnie był tu folwark liczący 6 włók, z którego dziesięci-
na w 1 ćwierci XVI w. należała do plebana w Kutnie2277. W rejestrze poborowym 
zanotowano informację o posiadaczach Kucieńskich2278. Dobra te utrzymały się 
zatem w posiadaniu możnowładczym. W XIX w. był tu jedynie folwark obejmu-
jący ponad 18 włók2279; pokazuje to wielkość obszaru owej osady. 

Posiadacze dóbr z kilku rodów heraldycznych

Dobra Kuznocino

W 1530 r. Kuznocin miał 3 włóki osiadłe2280. W drugiej połowie XVI w. 
Kuznocin leżał w parafi i Sochaczew; były tu 4 działy szlachty cząstkowej, w tym 
Rybieńskich, zapewne 4 folwarki, a także łącznie 2,5–5,5 włók kmiecych2281. 
W XIX w. Kuznocin miał 15,7 włók obszaru, był to głównie folwark. Należało 
do niego także 6,5 włók w Rozlazłowie (197 mórg)2282. Odpowiada to dobrze 
danym wcześniejszym (zob. niżej).

Wieś jest znana od 1442 r. Posiadali ją wówczas, wraz z działem w sąsiednim 
Rozlazłowie, Gniewomir z Dębska i Zygmunt z Leszczkowa2283. Byli to prawdo-
podobnie bracia z rodu Gozdawów z Dębska, a wieś należała wcześniej do An-
drzeja Wydżgi z  Rękawczyna i Rępina, dygnitarza z rodu Gozdawów. Zygmunt 

2274 ADP, Ep. 2, s. 340.
2275 Zob. Ogończycy z Kutna.
2276 Kartoteka atlasowa XVI w. 
2277 LB Łaskiego II, s. 480.
2278 Kartoteka atlasowa XVI w.
2279 SGKP X, s. 580 (542 mr. folwarczne, 17 mr. włościan).
2280 ASK I, nr 22; kartoteka atlasowa XVI w.
2281 ŹD XVI, s. 204; kartoteka atlasowa XVI w.
2282 SGKP V, s. 15 (folwark 450 mr., wieś 20 mr.).
2283 MK 336, k. 18v.
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pisał się z Leszczkowa w ziemi bełskiej. Powinien być synem Jana Mleczki z Dęb-
ska, który kupił Leszczków w 1417 r. i został pod koniec życia starostą bełskim 
z ramienia Siemowita IV2284.

Tenże Zygmunt, piszący się z Kuznocina, 16 IV 1442 r. w Sochaczewie, 
w obecności książąt Kazimierza bełskiego i Włodzisława I płockiego, sprawujących 
wówczas wspólne rządy w księstwie rawskim, odstąpił Kuznocin oraz 5 włók 
w Rozlazłowie Mikołajowi Plichcie ze Skotnik, podczaszemu sochaczewskiemu2285. 
Uzyskał za sprzedaż kwotę 200 kóp groszy oraz konia. 

Mikołaj Plichta należał do Półkoziców. Był synem Pawła Plichty ze Skotnik, 
długoletniego marszałka dworu Siemowita IV, jednocześnie chorążego sochaczew-
skiego, który zmarł po 27 XI 1424 r. i przed końcem 1425 r., kiedy występuje 
już nowy marszałek nadworny Siemowita IV2286. Mikołaj Plichta był początkowo 
dworzaninem młodych książąt płockich, został odnotowany w ich otoczeniu 
w 1434 r.2287 Oprócz rezydencji ojcowskiej w Skotnikach pod Sochaczewem miał 
on dobra w ziemi rawskiej, mianowicie Kotulin i Kołacin w parafi i Kołacinek, 
starym gnieździe Półkoziców. Jego żoną została Katarzyna, córka Piotra z Niebo-
rowa z rodu Prawdziców, znana w 1453 r.2288 

Urząd podczaszego sochaczewskiego Mikołaj otrzymał od Siemowita V raw-
skiego, jest na nim znany w latach 1436–14602289. Uczestniczył w Rawie 12 IX 
1451 r. w uroczystym nadaniu przez Włodzisława I żonie Annie dożywotnio ziemi 
sochaczewskiej jako oprawy i został wymieniony na dokumencie książęcym wraz 
z innymi urzędnikami2290.

31 X 1449 r. w Sochaczewie Mikołaj Plichta sprzedał owe dobra, mianowi-
cie Kuznocino i 5 włók w Rozlazłowie kasztelanowi sochaczewskiemu Gotardowi 
z Rybna z rodu Radwanów za 240 kóp w półgroszach2291. Pokazuje to czytelnie 
wartość tych dóbr, składnik majątku możnych albo rycerstwa średnio zamożnego.

Kuznocino pozostało własnością Rybieńskich herbu Radwan. W 1519 r. po-
siadał je Więcław Rybieński, który uzyskał od króla konsens na zastawienie czyn-
szu rocznego z tej wsi za 60 fl orenów2292. Więcław został potem stolnikiem go-
stynińskim, zmarł przed 31 XII 1435 r.2293 Był prawdopodobnie wnukiem 

2284 Zob. Gozdawowie z Dębska.
2285 MK 340, k. 144.
2286 Pacuski, Spis; A. Swieżawski, Plichta Paweł ze Skotnik, w: PSB XXVI, s. 737, 738.
2287 MK 335, k. 2v, 3.
2288 MK 337, k. 103v.
2289 Pacuski, Spis; Wolff , Studia, s. 298.
2290 KL, nr 196; IMT I, nr 98.
2291 MK 337, k. 81v.
2292 MRPS IV, nr 2942.
2293 Tamże, nr 17965.
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kasztelana Gotarda (zob. Radwanowie z Rybna). Dobra te zatem należały w XV w. 
kolejno do Gozdawów, Półkoziców i Radwanów.

Posiadacze dóbr Łanięta i Suchodębie

W XVI w. Łanięta były wsią dużą, dobrze zagospodarowaną; było tu 
19–22 włók kmiecych, zapewne także dwór z dużym folwarkiem2294. W XIX w. 
miały 65,5 włók obszaru2295.

Nazwa ta pojawia się w 1437 r. Na dokumencie księcia Siemowita V raw-
skiego 9 IV 1437 r. wystąpił jako świadek Aleksander zwany Wieprzek z Ła-
nięt2296. Można sądzić, że wieś była jego rezydencją w księstwie Siemowita V, 
a Aleksander był dworzaninem tegoż księcia. Na innym dokumencie z tegoż roku 
został wyraźnie nazwany: familiaris curie nostre2297. Jako Wieprzek z Łanięt wy-
stąpił jeszcze na dokumencie Siemowita V wystawionym w Miedniewicach 20 XI 
1439 r.2298 

Posiadaczem Łanięt był jednak krótko; być może nabył je albo otrzymał od 
władzy książęcej. Nie wiemy także, jaki był ówczesny stan zagospodarowania tej 
włości, od czego w istocie zależała jej wartość. Zapewne była to początkowo włość 
lesista, stopniowo zagospodarowywana, tak jak sąsiednie dobra zamożnego rycer-
stwa; mogła obejmować również obszar późniejszego Suchodębia. Wójtostwo 
w Łaniętach jest poświadczone w połowie XV w.; osada mogła być początkowo 
własnością książęcą, lokowaną w czasach Siemowita IV2299.

Aleksander Wieprzek pochodził z Dmoszyna w ziemi wyszogrodzkiej, z rodu 
Dąbrowów, posiadaczy licznych dóbr rycerskich na Mazowszu północnym. Był 
bratem Jerzego Stromiły (też Strumiłło), urodzonego prawdopodobnie na począt-
ku XV w. Jerzy zaczął swą karierę na dworze litewskim księcia Witolda, najpew-
niej początkowo jako dworzanin, a potem dowodnie jako najwyższy łożny i pod-
skarbi, znany w latach 1428–1430; zapewne działał tam aż do śmierci księcia 
(27 X 1430 r.) i rozwiązania jego dworu2300. W 1431 r. był starostą bielskim 
w Wielkim Księstwie Litewskim2301.

2294 ŹD XVI, s. 195; kartoteka atlasowa XVI w.
2295 SGKP V, s. 584 (1965 mr. obszaru, w tym 612 mr. lasu).
2296 MK 87, k. 67v (9 IV 1437 r.).
2297 KDNorb., s. 103.
2298 BKórnicka, 194, k. 19v–20.
2299 Zob. o tym niżej.
2300 Zob. Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386–1430, 

zebrał i wyd. J. Ochmański, Warszawa–Poznań 1986, wg indeksu. 
2301 O tym Księga Metryki Koronnej podkanclerzego Andrzeja Oporowskiego z lat 1479–

–1483, wyd. G. Rutkowska, Warszawa 2005, cz. II, przyp. 94.
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Następnie Jerzy m.in. działał na rodzimym Mazowszu. Poprzez małżeństwo 
z Heleną, jedną z córek Ścibora z Sąchocina, marszałka dworu Janusza I, oraz 
drogą wykupu uprawnień od jej krewnych, stał się jednym z posiadaczy miastecz-
ka Zgierz (dziś Zegrze) z przyległościami w ziemi zakroczymskiej, na prawym 
brzegu Narwi2302. Później Jerzy Stromiło związał swoje losy z Rusią Czerwoną i tu 
awansował w hierarchii ziemskiej. Był początkowo chorążym lwowskim (1443–
–1461), następnie podkomorzym lwowskim (1461–1476), pod koniec długiego 
życia został kasztelanem lwowskim (1479–1485)2303.

Aleksander Wieprzek był także bratem Macieja z Dmoszyna, znanego 
w 1437 r. Maciej występował później jako Maciej Stromiło z Ciechanowca, był 
namiestnikiem wielkiego księcia w Miednikach na Litwie. Innymi braćmi byli 
Stanisław i Klemens. Wszyscy oni byli synami Pawła Stromiły z Dmoszyna w ziemi 
wyszogrodzkiej i Ciechanowca w ziemi drohickiej; w posiadanie włości Ciecha-
nowiec tenże Paweł mógł wejść poprzez służbę Witoldowi, wielkiemu księciu 
Litwy. Żona tegoż Pawła Maria była prawdopodobnie siostrą Pawła Rogali Soko-
łowskiego, posiadacza włości Sokołów w ziemi drohickiej w latach trzydziestych 
XV w.2304 

Dmoszyn był niewielką osadą mazowieckiego rycerstwa, szukającego swej 
szansy w innych ziemiach Mazowsza i poza nim2305. Dlatego kariera Jerzego Stro-
miły i współdziałającego z nim Aleksandra wiązała się początkowo ze służbą ksią-
żęcą na Litwie i na Mazowszu. Wieprzek współpracował z bratem dowodnie 
w 1437 r.2306

Aleksander Wieprzek w latach 1438–1440 wymieniany był z rodzinnego 
Dmoszyna; występował w metryce książęcej jako świadek Bolesława IV, księcia 
czersko-warszawskiego, którego był poddanym, zatem bywał okresowo także na 
tym dworze2307. Następnie wszedł do otoczenia młodego króla Władysława Jagiel-
lończyka zwanego Warneńczykiem i udał się wraz z nim na Węgry, towarzysząc 
mu w jego działaniach. 23 V 1441 r. w Budzie król zapisał mu 200 grzywien na 
dobrach Stroniatyn i Wisłoboki w ziemi lwowskiej z prawem wykupu z rąk wcześ-

2302 W 1448 r. Jan Łoś z Zawad w imieniu żony Doroty, córki marszałka Ścibora i siostry 
Heleny, odstąpił posiadaną przez nią piątą część połowy dóbr zgierskich Jerzemu Stromile i jego 
żonie za ok. 43 kopy w półgroszach; MK 4, k. 69–69v.

2303 SHGWysz, s. 14, 15; Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII w. Spisy, oprac. 
K. Przyboś, Wrocław 1987 (nietrafnie określony jako h. Nałęcz); S. Jakubczak, Jerzy Strumiłło 
– przywódca konfederacji lwowskiej 1464 roku, SPŚ V, Warszawa 1992, s. 245–254.

2304 O tym T. Jaszczołt, dz. cyt., s. 81.
2305 SHGWysz, s. 14, 15 (informacje o Dziersławie z 1421 r. dotyczą Dmosina w ziemi 

rawskiej). Osada zanikła, ale zlokalizowano ją w przybliżeniu na mapie Mazowsza drugiej poło-
wy XVI w.; AHP, Mazowsze, mapa.

2306 Zakr. II, nr 2933, 2935.
2307 MK 3, k. 222v, 153.
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niejszego tenutariusza2308. Później o Aleksandrze brak danych, być może poległ 10 
XI 1444 r. w wielkiej bitwie pod Warną wraz z królem i jego polskim otocze-
niem. 

Zastanawia w tym kontekście fakt, że Jerzy Stromiło pojawił się 1 IV 1445 r. 
w Płocku w otoczeniu Włodzisława I2309. Mogłoby to pozostawać w związku 
z otrzymaniem informacji o śmierci brata i regulowaniem spraw spadkowych. 
Wskazuje na to także fakt, że 12 III 1450 r. w Serocku ojcowiznę w Dmoszynie 
w ziemi wyszogrodzkiej Jerzy Stromiło sprzedał już samodzielnie, zatem w całości 
odziedziczył ją po braciach albo ich spłacił. Ojcowizna ta miała wartość 100 kóp 
groszy, czyli ok. 10 włók ziemi uprawnej2310. Przypuszczalnie był to największy 
dział w Dmoszynie.

W tym kontekście zastanawia jednak to, że żył wówczas dowodnie jeszcze 
jeden brat Jerzego Stromiły, Klemens Stromiło. Występuje on w 1463 r. jako po-
siadacz Petrykoz w ziemi warszawskiej2311. Należał przeto także do zamożnego ry-
cerstwa, tak jak bracia. On również powinien dziedziczyć po Aleksandrze Wie-
przku. Nie jest jasne, z jakiego tytułu prawnego Jerzy Stromiło usiłował sprzedać 
dobra Petrykozy, Lipie i Załęże (Małe) 17 XI 1444 r. Szymkowi Gostyńskiemu 
z Ciechomic za kwotę ośmiuset kóp groszy, w tym 200 kóp w groszach szero-
kich2312. Transakcja ta nie została zrealizowana. Dobra owe mogły być własnością 
Aleksandra Wieprzka i przypaść w drodze spadku Klemensowi. Wcześniej, w la-
tach dwudziestych XV w. dobra te były własnością książęcą2313.

W 1444 r. Łanięta zostały wymienione w ugodzie o rozgraniczeniu diecezji 
włocławskiej i płockiej; pozostały w starej parafi i Białotarsk w diecezji kujaw-
skiej2314. W nieznanych okolicznościach przeszły w posiadanie Mikołaja z Kutna 
starosty gostynińskiego, który w 1462 r. po śmierci ostatnich Piastów płockich 
opowiedział się po stronie Korony i uzyskał od króla dożywocie na tym docho-
dowym starostwie. Mikołaj wraz z żoną Barbarą fundował w Łaniętach kościół 
parafi alny w 1469 r. za zgodą biskupa włocławskiego Jakuba i uzyskał dla tej fun-
dacji potwierdzenie papieskie2315. 

Dobra te pozostały w posiadaniu Kucieńskich. W 1510 r. zostały odnotowa-
ne w ugodzie Andrzeja z Kutna kasztelana gostynińskiego z Katarzyną z Górki 
kasztelanową kaliską2316. W 1519 r. nabył prawa do nich tenże Andrzej z Kutna, 

2308 AGAD, perg. 7287; ZDMp VIII, nr 2306.
2309 MK 336, k. 55v.
2310 MK 4, k. 100v; SHGWysz, s. 14.
2311 WarszZG 3, s. 966.
2312 MK 3, k. 312v.
2313 Kartoteka SHGM.
2314 KL, nr 192.
2315 Repertorium Germanicum, t. IX, 1, nr 4707; SGKP V, s. 584.
2316 MRPS IV, nr 918.
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wojewoda rawski od Stanisława Myszkowskiego z Mirowa; Stanisław uzyskał te 
prawa spadkowe po zgonie swej matki [Barbary] Petroneli z Kutna, wojewodziny 
łęczyckiej2317. Obejmowały one też sąsiednią wieś Suchodębie, zapewne lokowaną 
wcześniej w dobrach Łanięta, ale już po ugodzie kościelnej 1444 r. Suchodębie 
pozostawało bowiem w granicach diecezji włocławskiej, tak jak Łanięta2318.

O Suchodębiu wiemy już w drugiej połowie XV w. Mikołaj z Kutna woje-
woda łęczycki uposażył szpital pod wezwaniem Świętego Ducha i św. Leonarda 
w Kutnie w dochody z czynszu ze wsi Suchodębie i z części miasta Kutna2319. 
Data roczna fundacji nie jest znana, ale nastąpiło to bez wątpliwości przed jego 
zgonem w 1493 r. Wcześniej musiała być przeprowadzona lokacja tej wsi i powi-
nien upłynąć już okres wolnizny od świadczeń. W 1530 r. było tu 10 włók kmie-
cych, później znacznie więcej, do 37 włók osiadłych2320. W XIX w. było ok. 70 
włók obszaru2321.

Jest możliwe, że do tegoż Suchodębia odnosi się już przekaz z 1449 r., zano-
towany w księdze powiatu orłowskiego sąsiedniej ziemi łęczyckiej. Otóż w sporze 
sądowym z Mikołajem z Gumina znalazł się szlachcic Jan z Suchodębia (de 
 Suchodobye)2322. Nazwy takiej brak w ziemi łęczyckiej i na terenach sąsiednich, 
z wyjątkiem ziemi gostynińskiej, zatem można sądzić, że dotyczy naszego terenu. 
Może idzie o osadę drobną, na terenie lesistym i jeszcze niezagospodarowanym, 
stąd tak słabe poświadczenie dla XV w. Dopiero lokacja osady przez Mikołaja Ku-
cieńskiego i jej rozbudowa przez spadkobierców tegoż przekształciła Suchodębie 
w osadę dużą, bez wątpliwości dochodową.

Posiadacze Wiączemina

W 1530 r. Wiączemin miał 8,5 włók kmiecych, 1 włókę wójtowską i praw-
dopodobnie folwark szlachecki2323. W późniejszych latach XVI w. areał kmiecy 
zmniejszył się tu, pewno na rzecz folwarku2324. W XIX w. osada liczyła co naj-
mniej 26–30 włók obszaru2325. Była to stara wieś na lewym brzegu Wisły w po-

2317 Tamże, nr 12129.
2318 AHP, Mazowsze, mapa.
2319 LB Łaskiego II, s. 481.
2320 Kartoteka atlasowa XVI w. W 1579 r. płacono tu z 26,5 włók kmiecych; ŹD XVI, 

s. 195.
2321 SGKP XI, s. 534 (dobra Suchodębie z Lipiem i Benignowem 2056 mr.); V, s. 584 

(wieś Suchodębie 50 mr.).
2322 OrłowskaZ 2A, k. 535.
2323 ASK I, nr 22; kartoteka atlasowa XVI w.
2324 ŹD XVI, s. 198 (5 i ¾ włók kmiecych); kartoteka atlasowa XVI w.
2325 SGKP XIII, s. 277 (771 mr.); XI, s. 704 (dobra Świniary obejmują Wiączemin Polski 

470 mr. i Wiączemin Niemiecki 457 mr.).
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siadaniu rycerskim, odnotowana już w składzie parafi i Troszyn w 1341 r. jako 
potrójne Wiączemino; mogły tu być wówczas trzy odrębne działy  własnościowe2326. 

W XV w. notujemy tu zmiany majątkowe, które obejmowały albo całe te 
dobra, albo ich części, co jest jednak nie do uchwycenia w skrótowych zapisach 
źródłowych. W 1407 r. Wiączemin był własnością Wężyków, synów Szczepana 
z Jasieńca i Ciechomic, wieloletniego starosty płockiego. W podziale dóbr ojcow-
skich 30 VI 1407 r. w Kutnie Wiączemin przypadł Andrzejowi Szczubiołowi 
I z Kozłowa i Ciechomic, późniejszemu kasztelanowi gostynińskiemu, płockiemu, 
wojewodzie rawskiemu2327. 

Można sądzić, że w ręce Wężyków trafi ł niewiele wcześniej, zapewne też 
wkrótce z nich wyszedł. Znalazł się bowiem w posiadaniu Prawdziców z Gólcze-
wa, synów Andrzeja kasztelana płockiego. Bracia owi przeprowadzili zamianę dóbr 
z ogromną dopłatą 500 kóp groszy, odstępując Rogali z Zakrzewa Wiączemin 
w ziemi gostynińskiej, a otrzymując w zamian dobra Zakrzewo z przyległościami 
w ziemi wyszogrodzkiej2328. Zamianę tę można datować na ok. 1416–1418 r. 
Wiączemin w posiadaniu Prawdziców z uwagi na tak znaczną różnicę wartości był 
tedy zdecydowanie mniejszy i słabiej zagospodarowany od Zakrzewa, dużej wsi 
parafi alnej, z prawem patronatu kościoła tamże2329. Dobra Zakrzewo w 1528 r. 
liczyły 10,5 włók kmiecych, była tam też rezydencja z folwarkiem2330; w XIX w. 
dobra owe miały ok. 40 włók obszaru2331.

Tenże Rogala z Zakrzewa wchodził w skład otoczenia Siemowita IV, był ry-
cerzem pasowanym (strenuus). 25 I 1400 r. w Bełzie był świadkiem przywileju 
tegoż księcia dla Sasina z Wrońsk, nabywcy Kopyłowa w ziemi bełskiej2332. 26 XII 
1402 r. w Płocku był ponownie świadkiem dokumentu dla tegoż Sasina z Wrońsk 
na dobra Prusy w ziemi rawskiej2333. Potem przeszedł jednak do działalności 
w służbie książęcej w rodzimej ziemi wyszogrodzkiej na rzecz księcia Janusza I, 
którego był poddanym. Został wojskim wyszogrodzkim, z tym urzędem wystąpił 
17 XI 1406 r. w Wyszogrodzie jako świadek dokumentu Janusza I2334. Przestał 
ten urząd pełnić przed 15 I 1415 r., kiedy wojskim wyszogrodzkim jest już jego 
następca, Wiernek (Werner) z Pilchowa, z rodu Rogalów2335. Należy przyjąć, że 

2326 NKMaz II, nr 245.
2327 MK 91, k. 153v; MK 97, k. 109v–111.
2328 MK 3, k. 2 (Rogala nazwany strenuus); SHGWysz, s. 66.
2329 SHGWysz, s. 66.
2330 Tamże, s. 67.
2331 SGKP XIV, s. 318.
2332 ZDMp IV, nr 1143.
2333 AGAD, perg. 3329.
2334 Kapicjana, nr 59, s. 242–247, 248–251.
2335 Pacuski, Spis wg Płońska, nr 2361.
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zrezygnował z tego urzędu i zdecydował się przenieść do ziemi gostynińskiej, czyli 
do księstwa Siemowita IV. 

Rogala zamianę z Prawdzicami z Gólczewa przeprowadził wraz z żoną Klarą; 
o jego synach i krewnych nic nie wspomniano. Imię przemawia za przynależno-
ścią do rodu Rogalów, a rezygnacja z urzędu wojskiego wyszogrodzkiego mogła 
nastąpić na rzecz młodszego krewnego, zamieszkującego w tej samej ziemi. An-
drzej Janeczek identyfi kuje tegoż Rogalę z Przecławem z Zakrzewa, który otrzymał 
w 1400 r. od Siemowita IV nadanie Strzemilcza i Baryłowa w ziemi bełskiej2336. 
Budzi to jednak wątpliwości, bowiem na Mazowszu było wiele osad o nazwie Za-
krzewo, a dane są zbyt skąpe2337. Co istotne, Przecław nie został określony jako 
strenuus2338, nie był zatem rycerzem pasowanym, w odróżnieniu od Rogali. O dal-
szych dziejach Rogali w Wiączeminie brak danych. Anna Supruniuk pominęła go 
w swojej monografi i otoczenia Siemowita IV, nie znajdując wystarczającej podsta-
wy źródłowej.

Wiączemin w 1440 r. pozostawał w zastawie u Adama z Życka, kasztelana 
gostynińskiego z rodu Junoszów2339. Tenże zmarł ok. 1451 r., zatem nie później 
niż wówczas mogło dojść do kolejnej zmiany własnościowej. 

W 1454 r. Wiączemin był już własnością Jana z Miszewa, wymienionego bez 
urzędu. Nie idzie jednak o ówczesnego Jana z Miszewa, kasztelana raciąskiego 
z rodu Grzymałów, jak przyjęła Anna Borkiewicz-Celińska w opracowaniu słow-
nikowym; ten powinien bowiem występować ze sprawowanym urzędem. Ustalo-
no wówczas granice dóbr Wiączemin tegoż Jana z Miszewa na lewym brzegu Wisły 
oraz granice dóbr Kępa i Białobrzegi Krzysztofa i Jana Boleściców wzdłuż połowy 
biegu rzeki, poczynając od węgła granicznego Wiączemina ze Świniarami2340. 
O którego Jana idzie?

Na tę sprawę rzucają światło dane późniejsze, dotyczące Lubiczów z Misze-
wa Murowanego. W latach 1512–1513 Wiączemin należał do Anny, wdowy po 
Wojciechu Miszewskim i jej dzieci; przeprowadzono wówczas rozgraniczenie z są-
siednimi dobrami królewskimi Troszyn2341. Owa Anna, wdowa po Wojciechu Mi-
szewskim z Miszewa Murowanego, miała w 1518 r. wraz z synami Stanisławem, 
Janem i Rudolfem prawo patronatu kościoła parafi alnego tamże2342. Posiadaczem 
Wiączemina pozostał Jan, żonaty z Anną Kępską. W 1533 r. toczył spór z księ-

2336 ZDMp IV, nr 1144; Janeczek, Osadnictwo, s. 366.
2337 Por. AHP, Mazowsze, indeks.
2338 ZDMp IV, nr 1144 (nobilis).
2339 MK 336, k. 90.
2340 MK 335, k. 131v; SHGWP s. 121, 193.
2341 MRPS IV, nr 10477 (22 X 1513 r.); nr 23160 (27 XI 1512 r.: „Anna relicta Alberti 

Mnysszewski”).
2342 SHGWP, s. 196.
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dzem Janem Zdziarskim kanonikiem poznańskim, plebanem w Troszynie; zmarł 
w okresie 1535–1538 r.2343

Tenże Wojciech Miszewski z Miszewa Murowanego, który zmarł przed 
1511 r., był synem Jana Kurwicy, cześnika płockiego w latach 1471–14812344. 
Dziedziczył po nim dobra, ale już nie pełnił urzędu. Wziął udział w wyprawie 
wołoskiej 1497 r. i otrzymał nadanie wskazanych przez siebie dóbr szlachty z ziemi 
płockiej, która nie wypełniła wówczas obowiązku służby wojskowej2345. Określa-
ny był także jako Wojciech Kurwica z Miszewa Murowanego. 5 IV 1535 r. jego 
synowie Stanisław i Jan darowali swemu pełnomocnikowi dom libertowany 
w Płocku przy ulicy Szewskiej2346. Informacja ta wskazuje na ścisłe związki części 
zamożnego rycerstwa ziemi płockiej i gostynińskiej ze stolicą Mazowsza w póź-
nym średniowieczu, które utrzymywano jeszcze w pierwszej połowie XVI w.

Jan Kurwica z Miszewa jest znany od 1439 r., był synem Wojciecha podsto-
lego płockiego (1417–1429)2347. W 1439 r. wraz z matką Dorotą, wdową po 
Wojciechu, odstąpił rodową siedzibę Miszewo Wszystkich Świętych (tj. Miszewo 
Murowane) dożywotnio stryjowi Jakubowi prepozytowi płockiemu, otrzymując 
w zamian Radotki w ziemi dobrzyńskiej, z zastrzeżeniem dziedziczenia po stry-
ju2348. Miszewo Murowane z przyległościami w XIX w. miało ponad 50 włók ob-
szaru2349. Radotki były znacznie mniejsze, w XIX w. folwark miał 10 włók obsza-
ru2350, a wieś tylko 1,5 włók kmiecych, tj. podobnie do stanu rzeczy w XVI w.2351 
Istotnie w 1445 r., po zgonie prepozyta Jakuba, Jan Kurwica występuje już jako 
posiadacz Miszewa Wszystkich Świętych2352. Prawdopodobnie odziedziczył po 
stryju znaczne zasoby, z których mógł fi nansować zakup Wiączemina, mógł też 
inwestować wówczas posag żony. Występował w źródłach czasem bez przydomka, 
dlatego trudno go odróżnić od innych posiadaczy osad o nazwie Miszewo w ziemi 
płockiej. W 1450 r. był dłużny Ziemakowi z Wronina kwotę 200 kóp groszy. 
Uwalniając swoich poręczycieli, Piotra z Plecewic i Bodzętę z Witkowic, zapisał 
dług na swoich dobrach Jaszczołtowice w ziemi płockiej2353. W 1454 r. nie pełnił 

2343 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 287, 288, 304 (bez sygnatur źródłowych).
2344 Pacuski, Spis.
2345 MRPS II, nr 887; SHGWP, s. 196.
2346 ZDLmP II, nr 396.
2347 Pacuski, Spis.
2348 ADP, perg. 248; SHGWP, s. 296. Tu nietrafnie do Jana Kurwicy odniesiono dane 

z 1442 r. dotyczące Jana, syna Filipa, z Miszewa Garwaskiego, z rodu Grzymałów.
2349 SGKP VI, s. 505, 506.
2350 SGKP X, s. 495, hasło Siecień (Radotki 295 mr.)
2351 SGKP IX, s. 443 (45 mr.); ŹD XII, s. 279 (½ wł. kmiecej i młyn).
2352 Dokument fundacji kościoła w Miszewie (Miszewku) Garwaskim z 1445 r.; ADP, 

Vis. 269, k. 115, 116.
2353 MK 335, k. 57.
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jeszcze urzędu, odpowiada przeto danym z zapisu źródłowego dotyczącego Wią-
czemina, co zostało odnotowane wyżej. W 1455 r. wystąpił dowodnie w ziemi 
gostynińskiej jako Jan Kurwica herbu Lubicz2354.

Należy zatem przyjąć, że Wiączemin już w 1454 r. pozostawał w posiadaniu 
możnej linii Lubiczów z Miszewa Wszystkich Świętych, tj. Miszewa Murowanego 
w ziemi płockiej. Lubicze dysponowali tamże siedzibą obronną, prawdopodobnie 
niewielką fortalicją. Zachowało się po niej grodzisko w kształcie regularnego 
kopca, otoczonego fosą, ok. 300 metrów na północny zachód od kościoła, dato-
wane na XIV–XV w.2355 Jest to jeden z przykładów mazowieckiej fortalicji moż-
nowładczej późnego średniowiecza.

Zwróćmy uwagę, że kolejnymi posiadaczami wsi Wiączemin w XV w. byli 
członkowie możnowładztwa mazowieckiego. Wieś ta przeszła prawdopodobnie wcze-
śnie proces lokacji, podobnie jak inne dobra możnowładztwa ziemi  gostynińskiej.

Posiadacze Wieszczyc

W drugiej połowie XVI w. był tu mały dział szlachty cząstkowej, zapewne 
z folwarkiem, oraz kilka działów szlachty zagrodowej w rękach Wieszczyckich2356. 
W 1530 r. odnotowano w rejestrze jedynie 5,5 włók szlachty zagrodowej2357. 
W XIX w. Wieszczyce miały 18 włók obszaru2358. 

Według ustaleń Dziadulewicza Wieszczyccy należeli do Junoszów; w 1563 r. 
wystąpił Wojciech Wieszczycki vel Wiszczycki, dzierżawca Dziekanowa w parafi i 
Łomny Wielkie (dziś Łomna) tegoż herbu2359. W rejestrze rekognicji 1563 r. przy 
Wieszczycach szlachty zagrodowej odciśnięto dwie pieczęcie różne, podpisał się 
Adam Wieszczycki2360. W 1564 r. przy Wieszczycach odciśnięto 3 pieczęcie, 
w tym Wojciecha Wieszczyckiego, prawdopodobnie herbu Ogończyk2361. 
W 1565 r. z Wieszczyc płacą Andrzej Wieszczycki i Wojciech Wieszczycki, posłu-
gujący się pieczęciami trudnymi do identyfi kacji2362. W XIX w. są znani Wiesz-
czyccy herbu Grzymała, wywodzili się od Stanisława, dziedzica dóbr Wieszczyce 
i Wola Raciborska, podstolego gostynińskiego przed 1786 r.2363

2354 MK 337, k. 65.
2355 SGKP VI, s. 506 (opis grodziska z XIX w.); Grodziska Mazowsza i Podlasia, napisali 

I. Górska i in., Wrocław 1976, s. 79, 80; SHGWP, s. 196.
2356 ŹD XVI, s. 193, 207.
2357 Kartoteka atlasowa XVI w.
2358 SGKP XIII, s. 425 (460 mr. folwarcznych i 85 mr. włościan).
2359 S. Dziadulewicz, Rekognicjarz poborowy ziemi warszawskiej, Mies. Herald. 9, 1930, 

nr 3, s. 44.
2360 ASK I, nr 22, k. 228.
2361 Tamże, k. 378v.
2362 Tamże, k. 446v.
2363 Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim..., s. 759. 
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Pierwsza informacja o istnieniu osady pochodzi z 1389 r. Dobrogost z No-
wego Dworu, biskup poznański erygował wówczas parafi ę Strzelce i włączył do 
okręgu parafi i m.in. Wieszczyce2364. Była to zatem osada już zagospodarowana 
w sąsiedztwie starej wsi książęcej Strzelce, pozostała istotnie w składzie tej  parafi i2365.

W 1404 r. kustosz włocławski Mikołaj z Ciechomic, syn Szczepana starosty 
płockiego z rodu Wężyków sprzedał wójtostwo we wsi Świątniki na Kujawach 
brzeskich Maciejowi synowi Ottona, dziedzica z Wieszczyc i uzyskał potwierdze-
nie tegoż dokumentem Jana biskupa włocławskiego2366. Maciej mógł być związa-
ny już wcześniej z kustoszem Mikołajem albo jego ojcem Szczepanem, wybijają-
cym się w ówczesnym składzie elity władzy ziemi gostynińskiej, mógł być jego 
sługą albo klientem. 

Stan majątkowy posiadacza działu w Wieszczycach oświetla dokument sądu 
ziemskiego gostynińskiego z 1430 r. Krystyn, syn Lutka z Wieszczyc nie był w sta-
nie spłacić kar sądowych mu wymierzonych, w rezultacie kary te zapłacił za niego 
zamożniejszy sąsiad Domarad z Raciborowa, ale został wwiązany w dział Krysty-
na aż do uiszczenia należności2367. Idzie tu tedy o drobne rycerstwo, które nie 
dysponowało nawet szczupłymi zasobami gotówki, ażeby obronić swój stan po-
siadania. Od tegoż Domarada mogą wywodzić się późniejsi Wieszczyccy hebu 
Grzymała.

W 1431 r. sąd ziemski gostyniński dał wwiązanie Janowi [z Mnicha] sędzie-
mu gostynińskiemu w dobra Idziego z Wieszczyc. Dokument w tej sprawie, wy-
stawiony 31 VII 1431 r. w Gostyninie, trafi ł do zbiorów Biblioteki Ordynacji 
Krasińskich w Warszawie i przepadł w zniszczeniach II wojny światowej. Nie 
znamy jednak jego treści, nie wiemy zatem, jak duży był dział Idziego, a także jak 
długo pozostawał w rękach Wężyków z Mnicha2368.

Znamy jeszcze przekaz z 1508 r., oświetlający czasy Siemowita V rawskiego 
(1434–1442). Tenże książę dał Wielisławowi Wieszczyckiemu wójtostwo w Dłu-
gołęce, wsi książęcej położonej w pobliżu Strzelc, w sąsiedniej parafi i Trębki, w za-
mian za jego dział w Wieszczycach. W 1508 r. wnuk Wielisława Zygmunt Wiesz-
czycki oddał owo wójtostwo uzyskując zwrot działu w Wieszczycach, ale wraz 
z działem lasu w sąsiednich dobrach królewskich Strzelce2369. Poszerzył zatem swą 
własność w zimi gostynińskiej.

2364 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
2365 AHP, Mazowsze, mapa.
2366 KDP II, nr 346.
2367 KL, nr 165.
2368 BOKr, nr 96 (dobra Izydora z Wieszczyc); inwentarz oryginalny Adama Wolff a: dobra 

Idziego z Wieszczyc. Przy dokumencie były zachowane 2 pieczęcie, ale niestety nie zostały 
 opisane. 

2369 MRPS IV, nr 376.
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W 1519 r. Elżbieta z Wieszczyc wniosła 10 grzywien groszy posagu swemu 
mężowi Mikołajowi z Kał w ziemi łęczyckiej; ten oprawił jej 20 grzywien na po-
łowie swej własności w Kałach2370. Był to już poziom własności szlachty zagrodo-
wej. Stanisław z Wieszczyc w 1526 r. otrzymał spłatę 35 grzywien posagu swej 
żony Jadwigi, córki Sędziwoja z Rzętkowa w ziemi łęczyckiej, należał przeto do 
bardziej zamożnych posiadaczy Wieszczyc2371. Szlachcianka Ewa z Wieszczyc 
w ziemi gostynińskiej w 1525 r. pełniła rolę służebnej Katarzyny Psarskiej, wdowy 
po Janie podstolim łęczyckim, znalazła zatem zatrudnienie w zamożnym domu 
szlacheckim2372.

Dane te pokazują, że w Wieszczycach już w XV w. były szczupłe działy ry-
cerskie i niewielkie możliwości zagospodarowania terenów leśnych; w XVI w. pau-
peryzacja owej drobnej szlachty uległa pogłębieniu. Utrzymał się jednak dział szlach-
ty cząstkowej, prawdopodobnie w posiadaniu Wieszczyckich herbu Grzymała.

Posiadacze dóbr o nieokreślonej przynależności 
heraldycznej

Posiadacze Arciechowa

Wieś ta leżała w dolinie Wisły, na terenach starego osadnictwa z doby wcze-
snego średniowiecza, wchodząc w skład znanej już w 1346 r. parafi i Kamion 
w diecezji poznańskiej2373. W odróżnieniu od osad sąsiednich jej nazwa jest po-
świadczona wyraźnie dopiero w 1509 r.2374 W XVI w. brzmiała ona Rciechowo 
albo Arciechowo2375. W drugiej połowie XVI w. było tu parę działów szlachty 
cząstkowej i zagrodowej wraz z folwarkami, a także niespełna 4 włóki osiadłe pod-
danych2376. W XIX w. Arciechów miał niespełna 14 włók, Arciechówek 11 włók 
obszaru2377. Można przeto sądzić, że wieś w późnym średniowieczu miała ok. 25 
włók obszaru, zagospodarowanego od dawna. 

Jej dzieje w średniowieczu nie zostały jednak oświetlone w zachowanych, 
znanych mi źródłach. Co prawda autorzy słownika ziemi wyszogrodzkiej przyjęli, 

2370 ŁęczG 12, k. 593a.
2371 ŁęczG 15, k. 272v–273.
2372 Tamże, k. 223.
2373 NKMaz II, nr 274.
2374 Dane dla 1440 r. zestawione na podstawie dawnego stanu kartoteki SHGM przez 

U. Wójcik (Nazwy, s. 19) odnoszą się, według moich ustaleń, do Arciechowa pod Serockiem 
w dawnej ziemi nurskiej.

2375 AHP, Mazowsze, mapa; kartoteka atlasowa.
2376 Kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej XVI w.; ŹD XVI, s. 204, 210.
2377 SGKP XV, cz. 1, s. 47 (Arciechów 408 mr., Arciechówek 329 mr.).
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że w 1421 r. stąd wywodziła się Katarzyna, córka Romana de Rczechowo, żona 
Krystyna z Sarnowa w ziemi wyszogrodzkiej, która zeznała, że ojciec Roman za-
dośćuczynił jej z dóbr2378. Zapis w metryce książęcej jest jednak datowany w Se-
rocku, zatem powinien dotyczyć Arciechowa pod Serockiem w pow. kamieniec-
kim ziemi nurskiej, gdzie istotnie występuje tenże Roman2379. 

Pierwszą informacją dotyczącą pośrednio osady jest wiadomość, że Andrzej 
Arciechowski z ziemi gostynińskiej otrzymał 27 IX 1509 r. zwolnienie od wypra-
wy wojennej na prośbę Spytka kasztelana krakowskiego, na podstawie świadectwa 
wojewody rawskiego Prędoty z Trzciany. Nie zostało to odnotowane, ale zwolnie-
nie mogło być spowodowane złym stanem zdrowia albo zaawansowanym wie-
kiem2380. Przynależność heraldyczną tegoż Andrzeja trudno określić. Powinien być 
posiadaczem całości albo znacznej części osady, prawdopodobnie dziedzicząc ją po 
przodkach. Przypuszczalnie miał tu swą siedzibę, czyli dwór z folwarkiem, a od 
nazwy osady uformowało się już jego nazwisko.

Do tegoż Arciechowa trzeba odnieść dane, że Andrzej Brzozowski 21 X 
1509 r. uzyskał we Lwowie dobra Wojciecha i Andrzeja Arciechowskich za nie-
stawiennictwo w wyprawie wojennej. Nie została podana przynależność teryto-
rialna obu stron, jednak w Koronie nie było wówczas innego Arciechowa. Wpis 
ten został jednak w metryce wykasowany, czyli nie wszedł w życie2381. Zapis ten 
pozwala stwierdzić, że były tu przynajmniej dwa działy szlacheckie. Andrzej Ar-
ciechowski, odnotowany dwukrotnie, był posiadaczem jednego z nich. Delator 
Andrzej Brzozowski mógł także wywodzić się z ziemi gostynińskiej, z rodu  Belinów.

W latach 1563–1565 Jakub Arciechowski płaci tu od dwu włók osiadłych, 
odciskając pieczęć z herbem Grzymała2382. Drugi dział cząstkowy należał do Ro-
galów. W 1565 r. płaci tu Marcin Arciechowski od 1,5 włók osiadłych2383. Po-
nadto wiemy, że Mikołaj Arciechowski miał dział Wituszy i pieczętował się 
w 1563 r. herbem Rogala, obok Wituskiego herbu Gozdawa2384. Po nim ten dział 
w Wituszy należał do Jana Rciechowskiego albo Arciechowskiego herbu Rogala, 
znanego w latach 1564–15652385.

Można przyjąć, że już na początku XVI w. były tu działy szlachty cząstkowej 
z obu rodów heraldycznych, a zatem Wojciech i Andrzej reprezentowali tu praw-
dopodobnie odrębne rody. Stan zamożności także powinien być podobny do póź-

2378 SHGWysz, s. 48; kartoteka SHGM.
2379 MK 3, k. 76v.
2380 MRPS IV, nr 836.
2381 Tamże, nr 9269.
2382 ASK I, nr 22, k. 221v; 375v; 443v.
2383 Tamże, k. 443v.
2384 Tamże, k. 207v.
2385 Tamże, k. 352, 420.
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niejszego, charakterystyczny dla drobnego rycerstwa o niewielu poddanych. Nie 
dostawali oni na ogół przywilejów książęcych i słabiej rejestrowały ich inne źródła 
pisane XV w.

Posiadacze dóbr Białe

W XVI w. Białe było wsią szlachecką nad jeziorem o tej samej nazwie, w pa-
rafi i Gostynin2386. Wieś miała jedynie 2 włóki kmiece, dwór oraz folwark, a także 
młyn2387. W XIX w. były tu 58 włók obszaru, jeszcze w większości lasu, ponadto 
dwa jeziora wielkości 12 włók obszaru2388. Cała włość w średniowieczu mogła 
obejmować 70 włók obszaru albo nieco mniej, uwzględniając istniejące tu jeszcze 
wówczas Popowino w posiadaniu kapituły płockiej, a także rycerskie Gorzewo na 
południowym brzegu jeziora Białe2389. Jak wiemy, jezioro umożliwiało prowadze-
nie cenionej gospodarki rybnej, a las zapewniał dochody bartne i inne pożytki.

W 1349 r. była to jeszcze włość książęca, tak jak znacznie większy obszarem 
Iłów; obie włości były zaliczone do kasztelanii gostynińskiej. Bolesław Wańkowic 
przekazał je matce Elżbiecie wraz z innymi dobrami w zamian za pieniądze jej 
posagu, które zostały przeznaczone na kolejny posag jego siostry Anny, wydanej 
za Henryka księcia śląskiego2390. Po śmierci księżnej Elżbiety wyszogrodzkiej 
(1364 r.) dobra te trafi ły w posiadanie Siemowita III Trojdenowica, władającego 
ziemią gostynińską aż do zgonu w czerwcu 1381 r.

29 III 1383 r. osada Białe należy już do braci Myślibora i Andrzeja z Cie-
cierska w ziemi płockiej, położonego pod Raciążem. Książę Siemowit IV wystawił 
przywilej: nadał tymże odbiorcom na ich dobra Bielskie (tj. Białe) w ziemi gosty-
nińskiej oraz Cieciersko w ziemi płockiej prawo niemieckie, określając stawkę 
czynszu książęcego z włóki osiadłej na 8 groszy praskich, tj. uprzywilejowaną 
w umiarkowanym stopniu2391. Potwierdzenie owego dokumentu uzyskali w 1473 r. 
Andrzej i Jakub z Ciecierska, prawdopodobnie potomkowie Myślibora i Andrze-
ja2392. Ciecierscy należeli później do Ślepowronów, zatem i odbiorcy przywileju 
z 1383 r. mogli być Ślepowronami.

Myślibor i Andrzej powinni być krewnymi, może bratankami Włodzimierza 
z Ciecierska, znanego w 1374 r., który przegrał wówczas z Mroczkiem z Witko-
wic (potem Witkowa pod Raciążem) kasztelanem raciąskim sprawę nowo zbudo-

2386 AHP, Mazowsze, mapa.
2387 ŹD XVI, s. 193; kartoteka atlasowa XVI w.
2388 SGKP I, s. 183 (1740 mr., w tym 1198 mr. lasu oraz 2 jeziora 355 mr.).
2389 AHP, Mazowsze, mapa.
2390 KL, nr 70; NKMaz II, nr 296.
2391 MK 5, k. 32v.
2392 Tamże; SHGWP, s. 42, 43.
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wanego młyna na rzece pod Raciążem, prawym dopływie Raciążnicy2393. Włodzi-
mierz był zatem aktywny w gospodarowaniu dobrami i pomnażaniu dochodów 
z własnych dóbr, przegrał jednak w konfl ikcie z możnym sąsiadem. Może to Wło-
dzimierz pomógł bratu albo krewnym uzyskać nadanie dóbr Białe w ziemi gosty-
nińskiej od władzy książęcej. Był bowiem odbiorcą przywileju Siemowita IV, wy-
stawionego zapewne jeszcze w 1381 r., na dobra Cieciersko, Kluczewo i Witkowo. 
Uzyskał w nim wysoce uprzywilejowaną stawkę czynszu książęcego po 2 grosze 
praskie od włóki osiadłej, co było typową nagrodą za zasługi w służbie książę-
cej2394. Można w nim widzieć rządcę dóbr książęcych w służbie Siemowita III 
Trojdenowica i Siemowita IV. Zauważmy, że Włodzimierz z Ciecierska wystąpił 
bez urzędu na ostatnim miejscu listy świadków na tymże przywileju dla Myśli-
bora i Andrzeja, wystawionym 29 III 1383 r. w Płocku2395. Należał zatem do oto-
czenia książęcego i mógł faktycznie inspirować wystawienie owego dokumentu. 

Bez wątpliwości Myślibor i Andrzej pozostawali jeszcze w niedziale brater-
skim; dobra te powinni objąć zatem w spadku po swoim ojcu, nam nieznanym, 
który najpewniej był współpracownikiem książęcym i otrzymał w rozliczeniu owo 
nadanie. O Myśliborze z Ciecierska brak później danych. Andrzej z Ciecierska 
działał jeszcze w latach 1415–14172396. W 1415 r. Małgorzata, żona Falisława 
z Kwasieborzyna domagała się od Andrzeja kwoty 26 kóp groszy w osadzie Suło-
szewo (?) po swej matce, jednak sąd ziemski płocki 14 III 1415 r. w Raciążu od-
rzucił jej roszczenia i wystawił dokument w tej sprawie2397. Także 2 XII 1417 r. 
w Raciążu sąd ziemi płockiej nakazał wydać Andrzejowi z Ciecierska zastawiony 
mu dział Żukowa wraz z domem Stanisława z Żukowa i jego żony Małgorzaty, 
którą odsądzono od wiana2398.

Z Ciecierska pisze się także Mikołaj, znany w latach 1414–14402399, zapew-
ne krewny poprzednio wymienionych. Należał on do zamożnego rycerstwa, na co 
wskazuje zakup działu w Łępinie w 1440 r. za 150 kóp groszy szerokich2400. Jego 
syn Stanisław wpisał się w 1427 r. na uniwersytet krakowski, zdobywał przeto 
szersze wykształcenie i orientację w w stosunkach politycznych w Koronie2401. 
Można go identyfi kować ze Stanisławem z Ciecierska, dworzaninem  Włodzisława I 
płockiego, znanym wśród świadków notowanych w metryce książęcej w latach 

2393 NKMaz III, nr 146. O tym nietrafnie SHGWP, s. 42, 329.
2394 K. Pacuski, Uzupełnienia..., s. 198. Całości dokumentu nie udało się odczytać.
2395 MK 5, k. 32v. Nie został odnotowany przez A. Supruniuk (Otoczenie, biogramy).
2396 SHGWP, s. 42.
2397 ADP, perg. 156.
2398 ADP, perg. 171.
2399 SHGWP, s. 42.
2400 MK 340, k. 128.
2401 Album studiosorum, I, s. 64; MUK 27e/08, II, s. 79.
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1434–14462402. Świadczy to o dalszej przynależności tej rodziny do szeroko po-
jętej mazowieckiej elity władzy.

W tej sytuacji należy odnotować fakt, że imię Myślibor występowało 
w XIV w. wśród członków mazowieckiej elity władzy. Mianowicie w 1339 r. stol-
nikiem księcia czerskiego był Myślibor. Był on obecny w Warszawie w czasie od-
czytywania pozwu przeciw Zakonowi Krzyżackiemu, w procesie polsko-krzyżac-
kim przed sądem papieskim. Myślibor był tu jedynym urzędnikiem, dlatego 
można sądzić, że reprezentował tu dwór książęcy oraz elitę władzy ówczesnego 
Mazowsza2403. Mógł on mieć dobra w dzielnicy czerskiej, a także poza nią na in-
nych obszarach Mazowsza. Z uwagi na charakterystyczne imię mógł on być wcze-
śniejszym krewnym, być może dziadem Myślibora z Ciecierska, współposiadacza 
dóbr Białe. Można łączyć go z rodem mazowieckich Ślepowronów, z którego wy-
szli Ciecierscy, a także Krasińscy z Krasnego. Według moich ustaleń protoplastą 
Krasińskich z Krasnego powinien być Sławomir, wojewoda Siemowita II wiskiego 
poświadczony w latach 1313–13172404. Mógł on otrzymać dobra Krasne w nada-
niu książęcym, a imię Sławomir powtarza się wśród poświadczonych posiadaczy 
Krasnego, jego przypuszczalnych potomków. Ród mazowieckich Ślepowronów 
zasługuje na pełniejsze rozpoznanie.

Dzieje dóbr Białe po 1383 r. nie zostały jednak oświetlone źródłowo. Do-
piero w 1445 r. do osady Białe należy odnieść nazwę Jajkowo, z racji na osobę 
późniejszego posiadacza. Tomasz pleban w Duninowie oskarżył kmieci z Jajkowa 
i Popowina kapitulnego o odmowę świadczenia dziesięciny w lnie. Wiemy, że Po-
powino leżało właśnie obok Białego i w dobie nowożytnej prawdopodobnie we-
szło w jego skład2405. Właścicielem osady już wówczas powinien być Paweł Jajko 
piszący się z Białego, który w 1455 r. kupił 2 włóki w Skórzewie przyległe do 
wójtostwa, we wsi książęcej w ziemi gostynińskiej, od Wierzbięty starosty gosty-
nińskiego2406. Już w 1458 r. Paweł Jajko z Białego sprzedał owe 2 włóki2407; były 
one dość odległe od Białego, co utrudniało gospodarowanie.

Paweł Jajko zmarł przed 1472 r., pozostawił wdowę Aleksandrę zwaną 
 Jajkowa oraz synów Jana, Jakuba i Dadźboga. Zawarli oni wspólnie ugodę z klasz-
torem norbertanek płockich, posiadaczem dóbr w Brwilnie i Łącku za pośrednic-
twem rozjemców 12 V 1472 r. w Gostyninie2408. Dotyczyła ona młyna klasztor-
nego, który wybudował Sapa na dolnej Skrwie, trzymanego przez  Soszczynę, 

2402 MK 335, k. 1, 70v, 96, 110, 162v–165; MK 337, k. 7, 9v. 
2403 Lites I, s. 136; NKMaz II, nr 236.
2404 NKMaz II, nr 140, 145.
2405 AKH VI, 358; AHP, Mazowsze, mapa.
2406 MK 337, k. 57; MK 136, k. 154, 155.
2407 MK 335, k. 153.
2408 KDNorb., s. 176, 177.
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tj. prawdopodobnie wdowę po Sosze. Można go zatem identyfi kować z młynem 
Socha norbertanek płockich, położonym powyżej młyna Sapa, znanym w XVI w.2409 

Ugoda dotyczyła też młyna zwanego Rabiejewski, trzymanego przez młyna-
rza Rabieja, a stanowiącego własność posiadaczy z Białego, zapewniając wolny 
dostęp do obu młynów. Ten młyn rycerski należy identyfi kować z młynem jed-
nokołowym bez nazwy poświadczonym w dobrach Białe w 1579 r. oraz z młynem 
Krzywy Kołek, znanym od końca XVIII w. powyżej młyna Socha; leżał na odcin-
ku Skrwy na północ od osady Białe2410. W ugodzie wzmiankowano też sołectwo 
we wsi klasztornej Nrzesno (potem Drześno, dziś Drzesno), które miało być wy-
kupione z rąk rycerzy z Białego za 10 kóp w półgroszach2411. Cała ugoda została 
objęta zakładem i karą 50 kóp, co świadczy o wartości majątku będącego przed-
miotem sporu2412. 

Źródło to pokazuje aktywność gospodarczą rycerzy z Białego, przypuszczal-
nie samego Pawła Jajko, w wykorzystaniu nurtu dolnej Skrwy w granicach swoich 
dóbr dla wystawienia młyna, który stał się konkurencją dla młyna klasztornego, 
a także w zagospodarowaniu sołectwa w sąsiedniej wsi klasztornej, położonej 2 km 
na wschód od Białego, nad sąsiednim jeziorkiem. Przewidziana lokacja tej drob-
nej osady klasztornej nie została jednak zrealizowana, zatem Paweł Jajko nie wy-
wiązał się z podjętego zobowiązania.

Prawdopodobnie stąd wywodził się Stanisław, syn Jana z Białego, student 
uniwersytetu krakowskiego w 1484 r., który został wpisany tamże po Wojciechu 
z Krajewic, bez wątpliwości z ziemi płockiej2413. Mogli oni uczyć się razem na 
Mazowszu i wyprawić się wspólnie na studia do Krakowa. Stanisław ukończył 
studia w 1487 r. osiągając promocję na bakałarza2414. Jan z Białego był najstar-
szym synem Pawła Jajko, może go dotyczyć jeszcze zapis testamentowy Jana Biel-
skiego, zob. niżej. 

W 1497 r. odnotowany został Dadźbog Jajko z Bielska, czyli bez wątpliwo-
ści z Białego w ziemi gostynińskiej, identyczny z Dadźbogiem, synem Pawła 
w 1472 r. Nie stawił się on na wyprawę mołdawską, toteż dobra jego zostały skon-
fi skowane przez króla i nadane Janowi Jukowskiemu, podkomorzemu gostyniń-

2409 AHP, Mazowsze, mapa.
2410 ŹD XVI, s. 193 (egz. skolacjonowany z podstawą źródłową w AGAD), mapy  Pertheesa 

i Gilly-Crona oraz wypisy K. Buczka z taryfy dymów (1789, 1790) w zbiorach Pracowni Atlasu 
IH PAN.

2411 ADP, perg. 246; KDNorb., s. 176.
2412 ADP, perg. 246; KDNorb., s. 176.
2413 MUK I, 84e/035; II, s. 31. Wydawcy odnoszą ten przekaz ogólnie do ziem Polski. 

Wojciech z Krajewic jest później znany na Mazowszu 1501–1507 jako notariusz publiczny; 
SHGWP s. 147; ZDLmP II, nr 273. 

2414 Ks. Promocji, s. 81 (87/113).
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skiemu2415. Nie wiemy, czy doszło później do ugody majątkowej i spłacenia praw 
delatora, czy też Dadźbog utracił owe dobra. Wiemy jeszcze o zapisie testamen-
towym Jana Bielskiego dla swej żony Małgorzaty, mianowicie 200 fl orenów na 
dobrach Białe. Zostało to potwierdzone przez króla Zygmunta w 1511 r.2416 
Wszystkie te informacje powinny dotyczyć potomków Pawła Jajko, dziedziczących 
po nim w tych dobrach. 

Zestawione dane ukazują nam rycerstwo średniej zamożności, nie sprawują-
ce urzędów. Miało niewielu poddanych, uzyskiwało jednak dochody z własnych 
folwarków, a także młyna o jednym kole, znanego też później. Bez wątpliwości 
czerpało też dochody z gospodarki rybnej w jeziorze oraz z własnych znacznych 
terenów leśnych, dogodnych do eksploatacji gospodarczej.

Następnie dobra te trafi ły w posiadanie Szczawińskich herbu Prawda, być 
może drogą po kądzieli, za czym przemawia kontynuacja przydomku Jajko (zob. 
niżej). Już w 1518 r. Andrzej Sędzic ze Szczawina i Białego w ziemi gostynińskiej 
ma sprawę o kmiecia z Janem z Dębowej Góry w ziemi łęczyckiej2417. Andrzej 
Sędzic powinien być synem Mikołaja ze Szczawina, sędziego ziemskiego gostyniń-
skiego, który zmarł albo ustąpił z urzędu przed 4 IV 1509 r.2418 30 I 1526 r. An-
drzej Szczawiński z Białego w ziemi gostynińskiej został mężem Anny, córki Nie-
ustępa z Niegłoszowa w ziemi łęczyckiej, której ojciec wyznaczył 300 fl orenów 
posagu, płatnego w ratach2419. W latach 1527–1535 Andrzej Jajko Szczawiński 
z Białego pełnił urząd podsędka ziemi gostynińskiej, z tego urzędu zrezygnował 
18 III 1535 r.2420 Jego żona Anna, znana w 1530 i 1533 r., tytułowała się ze 
Szczawina i Białego2421. Tenże Andrzej Szczawiński z Białego był w 1541 r. sędzią 
grodzkim gostynińskim2422.

Tegoż Andrzeja Szczawińskiego można jeszcze identyfi kować z Andrzejem 
Bielskim, podstolim gostynińskim, który 16 III 1545 r. wystąpił w imieniu swej 
żony Katarzyny z Czerniewa w sprawie jej praw majątkowych do dóbr możno-
władczych w spadku po Wojciechu Kozłowskim z rodu Wężyków2423. Andrzej 
zmarł już przed 1 VI 1551 r., a urząd po nim przejął Jan Rybski, kolejny podsto-
li gostyniński2424. W 1555 r. Katarzyna Bielska z Czerniewa spławia samodzielnie 

2415 MRPS II, nr 779.
2416 MRPS IV, nr 9988.
2417 ŁęczG 12, k. 485.
2418 MRPS IV, nr 8934. Zob. wyżej Prawdzice ze Szczawina.
2419 ŁęczG 15, k. 271, 449.
2420 MRPS IV, nr 17796.
2421 ŁęczG 17, k. 104v; 10, k. 167.
2422 ŁęczG 10, k. 494v.
2423 MRPS IV, nr 21913.
2424 MRPS V, nr 5317 (dapifer zamiast poprawnie subdapifer).
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15 łasztów zboża przez komorę włocławską2425. W 1563 r. podatek z dóbr Białe 
uiścił Rosłan Szczawiński w imieniu Katarzyny Szczawińskiej2426. W 1564 r. po-
datek ten zapłaciła Katarzyna Bielska podstolina gostyńska2427, czyli wdowa po 
Andrzeju Bielskim, identyczna z Katarzyną Szczawińską. Jej pieczęć nawiązuje do 
rodu Prawdziców, co wskazuje na małżeństwo ze Szczawińskim. Szczawińscy jako 
posiadacze dóbr Białe w XVI w. należeli do zamożnej szlachty.

Posiadacze dóbr Chrośle-Byki

W XVI w. istniała wieś szlachecka Byki położona między osadami Chrośle 
i Niedzieliski w parafi i Jamno2428. W 1530 r. było tu 5,25 włók osiadłych i za-
pewne folwark. Później w latach 1563–1567 działy cząstkowe miały 1,5 włók 
osiadłych oraz folwarki, a działy zagrodowe 5,5 – 6 włók, osada mogła zatem 
obejmować łącznie kilkanaście lub powyżej dwudziestu włók obszaru2429. Szlach-
ta cząstkowa nosiła nazwiska Dziedzic i Rokita, wśród szlachty zagrodowej był 
Bykowski. W XIX w. wraz z osadami Chrośle i Niedzieliska wieś Byki weszła 
w skład carskich dóbr łowickich2430, w XX w. stała się częścią Niedzielisk. Leżała 
obok wsi Chrośle, która już w 1440 r. należała do dóbr Junoszów z Kiernozi i po-
została w rękach ich potomków i spadkobierców2431. 

Stąd pisał się Mikołaj Bykowski, zwany też Mikołaj Lubik z Byków, co może 
wskazywać na jego powiązanie z Gozdawami z Lubikowa. Mikołaj już przed 
1513 r. ożenił się z Katarzyną, córką Pawła Iłowskiego z Żychlina z rodu Roga-
lów z Iłowa2432. W 1528 r. Katarzyna Bykowska, żona Mikołaja Lubika z Byków 
zastawiła za 40 grzywien Janowi Omeksie z Zalesia swą własność w Żychlinie: trzech 
mieszczan tamże (tj. ich czynsz) oraz 2 włóki opustoszałe zwane Przachowskie2433. 
Oświetla to jej dział ojcowizny w Żychlinie. W 1514 r. tenże Mikołaj został okre-
ślony wyjątkowo jako Burgrabicz, czyli powinien być synem  burgrabiego2434.

Tenże Mikołaj Bykowski był posiadaczem wójtostwa we wsi królewskiej Brze-
zie. 22 XI 1520 r. król Zygmunt Stary dał konsens na wykup wójtostwa z jego 
rąk Danielowi Kiernoskiemu2435. Wykup ten nie doszedł jednak do skutku. 3 V 

2425 Reg. thelonei, s. 53.
2426 ASK I, nr 22, k. 189a.
2427 Tamże, k. 326.
2428 AHP, Mazowsze, mapa.
2429 ŹD XVI, s. 199, 209.
2430 SGKP I, s. 646 (Chrośle).
2431 Kartoteka SHGM; ŹD XVI, s. 199.
2432 ŁęczG 11, k. 631.
2433 OrłowskaZ 6, k. 243. 
2434 OrłowskaZ 5, k. 59v.
2435 MRPS IV, nr 3520.
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1531 r. Mikołaj Bykowski wraz z krewną Jadwigą, bratanicą albo wnuczką uzy-
skał potwierdzenie królewskie posiadanego dokumentu na wójtostwo we wsi Brze-
zie z zapisem 50 grzywien2436. Dokument ten wystawił Paweł Baran z żoną Bar-
barą, odstępując wójtostwo niegdyś Zdziesławowi „z Chrośli albo Byków”. Nie 
znamy daty rocznej tegoż, ale idzie o transakcję sprzed kilkudziesięciu lat. Należy 
przyjąć, że Zdziesław był ojcem albo dziadem Mikołaja i pozostawił mu w spad-
ku posiadane wójtostwo. 

Tegoż Zdziesława trzeba utożsamić ze Zdziesławem z Chrośli, burgrabim go-
stynińskim znanym w 1468 r.2437 Doprowadził on wraz z wójtem gąbińskim Sta-
nisławem do ugody dotyczącej posesji w Gąbinie. Jako burgrabia wystąpił też 
13 II 1470 r.2438 Bez wątpliwości Zdziesław burgrabia był bliskim współpracow-
nikiem ówczesnego starosty gostynińskiego Mikołaja Kucieńskiego i wyręczał go 
w bieżącym zarządzaniu zamkiem i dobrami starostwa. Uzyskane w tej służbie 
środki fi nansowe zainwestował w przejęcie dochodowego wójtostwa w najbliższej 
wsi monarszej, obok własnego działu ziemi; mogło to nastąpić już ok. 1468 r. 
Jego stan posiadania pozwala sytuować go na pograniczu drobnego i średnio-
zamożnego rycerstwa. 

Jest prawdopodobne, że należał on do szerszej grupy klienteli Kucieńskich 
i w 1462 r. wspierał działania młodego starosty Mikołaja, który skutecznie do-
prowadził do inkorporacji ziemi gostynińskiej do Korony, pozyskując od króla 
Kazimierza Jagiellończyka dożywocie na owym dochodowym starostwie. Owa 
klientela Kucieńskich w ziemi gostynińskiej nie była dotychczas rozpoznana.

Zdziesława burgrabiego można jeszcze identyfi kować ze Zdzisławem, wójtem 
w Gąbinie w 1445 r., który odszedł z tego wójtostwa przed 1466 r.2439 Jest praw-
dopodobne, że w posiadanie wójtostwa wszedł w okresie rządów w ziemi gosty-
nińskiej Siemowita V rawskiego (1434–1442), mógł należeć do jego współpra-
cowników. Był przeto długo członkiem książęcego aparatu władzy w ziemi 
gostynińskiej, przejętego przez Mikołaja z Kutna jako starostę gostynińskiego.

Zapis o burgrabiczu z 1514 r. wyżej przytoczony pozwala uściślić, że Zdzie-
sław burgrabia był ojcem Mikołaja Bykowskiego.

W rejestrach rekognicji z lat 1563–1565 zachowały się cenne dane, oświe-
tlające ówczesną przynależność heraldyczną. W 1564 r. z działu zagrodowego Jana 
i Jakuba zwanych Tritura (?) płacił Jakub Bykowski, odciskając pieczęć z herbem 
Dołęga2440. W 1565 r. z działu szlachty cząstkowej Jana Bykowskiego z Siedlca 

2436 Tamże, nr 5909.
2437 MK 44, s. 751–753.
2438 BN, rkps IV, nr 8376 (inwentarz oryginalny A. Wolff a).
2439 Zob. o tym w rozdz. I drugiej części.
2440 ASK I, nr 22, k. 386.
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znany jest odcisk pieczęci, prawdopodobnie herbu Gozdawa2441. Powinien to być 
potomek Mikołaja Bykowskiego i Katarzyny z Żychlina. Przemawia za tym i stan 
majątkowy, i powiązanie heraldyczne.

Bykowscy w ziemi gostynińskiej są znani później, pełnili nawet urzędy ziem-
skie. W 1631 r. Marian Bykowski otrzymał nominację na urząd chorążego ziemi 
gostynińskiej2442. Świadczy to o ich przynależności do szeroko pojętej elity władzy 
w tej ziemi. 

Posiadacze Gnojna Małego (Gnojenka)

Gnojno w parafi i Kutno jest znane od 1413 r. w posiadaniu Ogończyków 
z Kutna i dzieliło losy tych dóbr możnowładczych. W 1579 r. płacono tu z 13 włók 
kmiecych2443. W XIX w. owa wieś z folwarkiem miała łącznie 57 włók obszaru2444. 
Obok tej dużej osady istniała wieś Gnojno Małe, tj. Gnojenko. W 1580 r. było 
tu 6 włók osiadłych i młyn o 3 kołach2445. W XIX w. Gnojenko miało 287 mórg 
gruntu, tj. niespełna 10 włók2446.

W 1416 r. stąd powinien się pisać Jan Łazęka z Gnojna, który wziął w za-
staw dział w Gołocicach w ziemi łęczyckiej (parafi a Witonia) na 7 lat za 15 grzy-
wien od Bogusława zwanego Cielątko z Gołocic. W 1418 r. tenże Jan Łazęka 
z Gołocic kupił za 160 grzywien dział w Kęcerzynie w ziemi łęczyckiej2447. Idzie 
tu o zaginioną później wieś Kęcerzyno w powiecie łęczyckim, w parafi i Słabosze-
wo (Sławoszew)2448.

Z Gnojna pisał się także Mroczek, który w 1417 r. nabył za 60 grzywien 
dział w Rusinkach w ziemi łęczyckiej (parafi a Nowe). Mroczek pisał się następnie 
z Rusinek, może zatem utracił dział w Gnojnie2449. 

13 VI 1429 r. na dokumencie księżnej Aleksandry, wdowy po Siemowicie IV, 
wystawionym w Gołębiewie w ziemi gostynińskiej wystąpił Adam z Gnojna. 
Można sądzić, że pojawił się tam jako jeden z okolicznych rycerzy, wyrażających 
swój szacunek i przywiązanie do księżnej mazowieckiej władającej wówczas w ziemi 
gostynińskiej2450.

2441 Tamże, k. 421v.
2442 MK 178, k. 151v.
2443 ŹD XVI, s. 194.
2444 SGKP II, s. 641 (1710 mr. obszaru).
2445 Kartoteka atlasowa XVI w. W 1579 r. nie zostało opisane; zob. ŹD XVI, s. 194 – je-

dynie nazwa osady.
2446 SGKP II, s. 639.
2447 Nowak, Własność ziemska, s. 126.
2448 LB Łaskiego II, s. 465; AHP, WSieradzkie i Łęcz., indeks, s. 115.
2449 Nowak, Własność ziemska, s. 86.
2450 ZDLmP I, nr 140.
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Synem Adama mógł być Janusz z Gnojna, który przed 1454 r. sprzedał Mi-
kołajowi z Sójek z rodu Grzymałów połowę Gnojna Małego wraz z częścią 
młyna. W 1454 r. tenże Mikołaj z Sójek sprzedał ów zakupiony dział Jakubowi 
z Gnojna2451.

Te szczupłe dane pokazują rycerstwo z Gnojenka jeszcze w czasach władzy 
książęcej, sprzed inkorporacji ziemi gostynińskiej do Korony.

Posiadacze Januszewa

Wieś leżała na lewym brzegu doliny Wisły, w starej parafi i Kamion2452. Jej 
nazwa może pochodzić od jednego z możnych mazowieckich z XII–XIII w. o tym 
imieniu. W 1530 r. osada miała 3 włóki kmiece, a w latach 1563–1565 ok. 
9,5 włók kmiecych2453. W 1579 r. było tu 5 działów cząstkowych i może też 5 fol-
warków2454. Według danych XIX w. było tu ok. 60 włók obszaru2455. Początkowe 
dzieje osady nie są jednak widoczne w zachowanych źródłach, pierwsza informa-
cja bezspornie dotycząca tej wsi pochodzi dopiero z 1489 r.

Być może do tej osady należy odnieść dane z 1411 r. Mianowicie książę Ja-
nusz I nadał w Łomży 20 włók pod Nowogrodem Grzymale i Wierzchosławowi 
z Januszewa, zastrzegając, że Grzymała zatrzyma 10 włók, a Wierzchosław z bra-
tankami Piotrem i Więcławem pozostałe 10 włók2456. Nadanie dotyczy dóbr Grzy-
mały pod Nowogrodem, czytelnie wskazuje na przynależność odbiorców do rodu 
Grzymałów, znanego na Mazowszu, w tym w ziemi gostynińskiej. Inne Janusze-
wo mazowieckie pod Zakroczymiem należało w XV w. do Ładów, zatem powią-
zanie tej informacji z ziemią gostynińską jest możliwe, ale niezbyt pewne. Od-
biorcy nadania mogli bowiem wywodzić się z Zalesia w ziemi zakroczymskiej, 
a nazwa Januszewo pojawia się także w ich posiadaniu ok. 1421 r. w ziemi łom-
żyńskiej2457. Nazwa ta jednak mogła być przeniesiona wcześniej przez osadników 
wywodzących się z dawno zasiedlonych ziem Mazowsza na nowo kolonizowane 
ziemie pod Nowogrodem i Łomżą.

Zachowały się jeszcze dwa przekazy, który można odnieść do Januszewa 
w ziemi gostynińskiej. W 1446 r. występuje Elżbieta, zwana Helszka z Januszewa, 
która była żoną Jana Pierczy z Boryszewa w ziemi sochaczewskiej; mąż zapisał jej 

2451 MK 337, k. 95v.
2452 AHP, Mazowsze, mapa.
2453 Kartoteka atlasowa XVI w., ziemia gostynińska.
2454 ŹD XVI, s. 204.
2455 SGKP III, s. 442. Według danych z 1826 r. dobra Januszew wraz z sąsiednim Bienie-

wem miały 3630 mórg, tj. 121 włók. Przyjmuję, że osady były podobnej wielkości. 
2456 Kapica, Herbarz, nr 157, s. 125.
2457 MK 3, k. 76; kartoteka SHGM; Kapica, Herbarz, s. 126.
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wiano na swoim dziale, wraz z młynem2458. Zostało to odnotowane w metryce 
książęcej Włodzisława I, zatem powinno dotyczyć Januszewa w jego dzielnicy ksią-
żęcej, odległego 20 km od Boryszewa.

W 1448 r. występuje Piotr, syn Świętosława z Petrykoz, kleryk diecezji po-
znańskiej, heres in Januschewo. Był on notariuszem publicznym, jednocześnie ka-
pelanem i służebnikiem księcia Włodzisława I płockiego. Występuje w Płocku na 
dokumencie notarialnym Pawła z Belska dotyczącym prepozytury płockiej2459. Jest 
prawdopodobne, że Piotr jako kapelan Włodzisława I pozyskał nieruchomość 
w jego księstwie, jakkolwiek mógł to być jedynie dział w tej osadzie. Piotr wpisał 
się w 1442 r. na uniwersytet krakowski, został określony jako syn Świętosława 
z Petrykoz2460. Idzie tu o Petrykozy w ziemi warszawskiej, powiecie tarczyńskim, 
tj. w diecezji poznańskiej. Świętosław objął tamże wójtostwo we wsi książęcej 
drogą zamiany z Mikołajem z Zawstowa, odstępując mu swój dział w Zawstowie 
w ziemi czerskiej oraz dopłacając 33 kopy gr szerokich 2 V 1424 r.2461 Tenże Piotr 
był notariuszem publicznym w archidiecezji gnieźnieńskiej już w 1444 r.2462

Tenże Piotr wydaje się być identyczny z Piotrem zwanym Petrykoza-Potru-
koza, plebanem w Zgierzu (dziś Zegrze) w ziemi zakroczymskiej, znanym tamże 
w latach 1454–1470, potem plebanem w Skołatowie od 1470 r., który zmarł 
w 1482 r.2463 Przydomek ten wskazuje bowiem na powiązanie z Petrykozami. 
O jego dobrach i powiązaniach brak jednak danych. Nie jest jasne, kiedy kapelan 
Piotr z Petrykoz utracił dobra w Januszewie. 

W drugiej połowie XV w. Januszew stał się już włością możnowładczą. 2 XI 
1489 r. Andrzej Szczubioł II z Kozłowa z rodu Wężyków, wojewoda rawski, usta-
lił poręczenie dla króla na swoich dobrach Kozłów, Brzozów i Januszew, a także 
pozostałych nie wymienionych, posiadanych przezeń w ziemi gostynińskiej. Zo-
stało to odnotowane w metryce królewskiej2464. 

Można przyjąć, że Andrzej Szczubioł II wszedł w posiadanie Januszewa już 
po nabyciu Brzozowa, tj. po 1449 r. Lokalizacja Januszewa nad nurtem Wisły 
umożliwiała zyskowny wywóz drewna i zboża z majątków Wężyków z ziemi go-
stynińskiej drogą wodną, co podwyższało dochodowość ich dóbr. Januszew pozo-
stał w XVI w. w posiadaniu spadkobierców tegoż wojewody rawskiego2465.

2458 MK 335, k. 109 (potem Boryszewo-Pierczyno, dziś Boryszewek).
2459 ADP, perg. 272; tamże repertorium dokumentów XV w. oprac. przez ks. W. Mąkow-

skiego, regest.
2460 Album studiosorum, I, s. 103; MUK 42h/119, II, s. 382.
2461 MK 3, k. 25.
2462 Gąsiorowski, Notariusze publiczni, nr 273.
2463 SHGWysz, s. 50; kartoteka SHGM, hasło Zegrze.
2464 MK 14, k. 337. Dokument opublikowany przez T. Żychlińskiego, dz. cyt., t. VI, 

s. 206–208 (wzmianka na s. 207).
2465 ŹD XVI, s. 204 (1579 r.); MRPS IV, nr 23379, 23380 (1539 r.).
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Posiadacze Komadzyna i Sierochowa (Sierakowa)

Komadzyn znany jest od 1416 r. Leżał w starej parafi i Kutno, może pocho-
dzić już z wcześniejszej doby, tak jak Kutno i Sieciechów2466. W XVI w. Koma-
dzyn był notowany w rejestrach poborowych bez informacji o kmieciach, była to 
zatem osada folwarczna z zagrodnikami w posiadaniu Kucieńskich, poświadczona 
z przynależnością własnościową wyraźnie w 1567 r.2467 W XIX w. Komadzyn miał 
niespełna 19 włók obszaru, był to w istocie folwark z niewielkim areałem (40 mórg) 
w rękach poddanych2468. 

Jednak jeszcze w pierwszej ćwierci XVI w. dziesięcina folwarczna z Koma-
dzyna i Sierochowa należała do plebana w Kutnie, a dziesięcina od kmieci w obu 
wsiach należała do prepozytury łęczyckiej2469. Jest to informacja cenna. Nadanie 
dziesięcin od poddanych można łączyć z fundacją kolegiaty łęczyckiej w 1161 r., 
czyli już w XII w. obie osady mogły pozostawać w rękach zamożnego rycerstwa. 
Rozrost folwarku kosztem kmieci nastąpił tu szybko, w ciągu pierwszej tercji 
XVI w. Już w rejestrze poborowym 1530 r. odnotowano, że w Komadzynie brak 
kmieci, a jest jedynie dwór z folwarkiem2470.

Sierochowo (obok Komadzyna, dziś Sieraków), jest znane od 1407 r. w po-
siadaniu Wężyków. Posiadali tu wówczas 5 włók, zapewne osiadłych; mogła to 
być część osady2471. W pierwszej ćwierci XVI w. role folwarczne w Sierochowie 
miały ok. 6 włók, dawano z nich dziesięcinę plebanowi w Kutnie2472. W 1530 r. 
Sierochowo miało 7 włók kmiecych, w latach 1563–1565 miało 6,5 włók osia-
dłych. W 1567 r. należało do Kucieńskich2473. W XIX w. folwark Sieraków miał 
18 włók obszaru2474. Obie osady były tedy podobnej wielkości i pochodziły z tego 
samego okresu zagospodarowywania Ochni i jej dopływów w XI–XII w.

W 1416 r. z Komadzyna piszą się Bogusław, Przecław i Marcin. Wystąpili 
oni 10 XI 1416 r. w Kutnie jako świadkowie pożyczki 32 kóp groszy, zaciągniętej 
przez braci z Muchnic u Jana, wójta z Mnicha, jednak zostali wymienieni na 
końcu listy świadków, co określa ich pozycję społeczną w stosunku do Jana 
z Kutna, możnego zanotowanego na pierwszym miejscu2475. Nie zostali odnale-

2466 Kartoteka SHGM; AHP, Mazowsze, mapa.
2467 Kartoteka atlasowa XVI w.; ŹD XVI, s. 194.
2468 SGKP IV, s. 296, 297 (folwark 520 mr., wieś jedynie 40 mr.).
2469 LB Łaskiego II, s. 479, 480.
2470 ASK I, nr 22, k. 7v.: „Comadzino tantum curia”.
2471 MK 97, k. 109v–111 (dział Jana z Dłutowa).
2472 LB Łaskiego II, s. 480. Informacja o wielkości folwarku w dobrach szlacheckich owe-

go czasu jest dość wyjątkowa.
2473 Kartoteka atlasowa XVI w.
2474 SGKP X, s. 580 (542 mr. folwarczne, 17 mr. włościan).
2475 ADP, perg. 164.
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zieni w innych źródłach. Można przyjąć, że należeli do rycerstwa cząstkowego, 
posiadaczy paru albo kilku włók uprawnych. O ich przynależności heraldycznej 
brak danych.

Dalsze losy Komadzyna oświetla dokument z 1461 r. Andrzej z Ciechomic 
zawarł 18 VI 1461 r. ugodę z Niemierzą z Nieborowa, nowym mężem swej matki 
Anny2476. Niemierza ustąpił z Komadzyna i Sierochowa jako dóbr wiennych Anny, 
ojcowizny Andrzeja, natomiast tenże Andrzej przekazał mu wieś książęcą Korzeń, 
trzymaną w zastawie, za konsensem książęcym. Posiadaczem Komadzyna musiał 
być przeto już Andrzej Szczubioł I, wojewoda rawski, który zmarł po 1452 r. 
i przed IX 1457 r.2477 Kiedy wszedł w posiadanie tych dóbr?

Można ustalić, że Anna była żoną Andrzeja Szczubioła 3 V 1428 r., bowiem 
już wówczas otrzymała wraz z mężem papieski przywilej odpustowy2478. Żoną An-
drzeja została przypuszczalnie po 1416 r., bowiem Komadzyn pozostawał jeszcze 
w innych rękach. Była zatem drugą żoną Andrzeja, która urodziła mu syna An-
drzeja Szczubioła II przypuszczalnie w latach 1420–1425, na co wskazuje data 
ślubu tego ostatniego w 1448 r. oraz objęcie urzędu podkomorzego gostynińskie-
go już kilka lat później2479. 

Sądzić można, że Andrzej Szczubioł I nabył Komadzyn krótko po 1416 r., 
spłacając posiadaczy Komadzyna, a jednocześnie albo już wcześniej przejął Siero-
chowo, należące w 1407 r. w ramach podziału dóbr do jego brata Jana z Dłutowa 
i Mnicha. Można z tym związać przekaz, że Jan z Sierochowa w 1417 r. kupił za 
90 kóp groszy szerokich 4 włóki we wsi Szczyt w ziemi łęczyckiej od Andrzeja ze 
Szczytu. Zapisał swej żonie Stachnie oprawę wienną 90 grzywien groszy szerokich 
na tych 4 włókach2480. Sierochowo sąsiadowało od wschodu z Gajewem i Szczy-
tem, zatem tenże Jan przenosząc się do ziemi łęczyckiej pozostał w tej samej oko-
licy. Jest prawdopodobne, że Jan odstąpił wówczas Andrzejowi Szczubiołowi swą 
własność w Sierochowie, którą nabył nieco wcześniej od Jana z Dłutowa.

Na tych dobrach Andrzej Szczubioł I oprawił, może ok. 1420 r. wiano nowej 
żony Anny, znacznie młodszej od siebie. Dobra te stały się tedy już wówczas wła-
snością możnowładczą w posiadaniu Wężyków. 

Powiększenie dóbr o Komadzyn i Sierochowo łączy się czytelnie z objęciem 
przez Andrzeja urzędu kasztelana gostynińskiego ok. 1417 r.2481 Bez wątpliwości 
uzyskał wówczas jako urzędnik książęcy kolejne uprzywilejowanie, zatrzymując 
w swoich rękach niemal cały czynsz książęcy od kmieci z własnych dóbr, co 

2476 MK 136, k. 156–156v (w Gostyninie).
2477 Pacuski, Spis.
2478 Bull. Pol. IV, nr 2120.
2479 Zob. Wężyki z Kozłowa.
2480 O tym Nowak, Własność ziemska, s. 304 i przyp. 171.
2481 Pacuski, Spis.
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 pozwalało mu na stopniowe powiększanie majątku. Po zawarciu ślubu Andrzej 
powinien otrzymać w zarząd posag żony, a należne jej wiano musiał oprawić na 
części własnych dóbr. Dane te oświetlają zatem nieznany dotychczas źródłowo 
fragment biografi i Andrzeja Szczubioła I z Kozłowa i Ciechomic. 

Można jeszcze odnotować, że czynsz roczny w wysokości 2 grzywien z Ko-
madzyna i Sierochowa należał w 1478 r. do wikariuszy kolegiaty łowickiej2482. 
Trzeba przyjąć, że posiadacz dóbr – prawdopodobnie Andrzej Szczubioł II – prze-
prowadził z nimi transakcję majątkową uzyskując wpłatę jednorazową na poczet 
przyszłych dochodów z czynszu od kmieci w tych wsiach, z prawem odkupu. 
W nieznanych okolicznościach obie osady: Komadzyn i Sierochowo przeszły na-
stępnie w posiadanie Kucieńskich, pozostając własnością możnowładczą.

Przedstawione tu dane źródłowe, jakkolwiek skąpe, pozwalają jednak uchwy-
cić wyrazisty proces wzrostu własności możnowładczej w ziemi gostynińskiej kosz-
tem rycerstwa cząstkowego już pod koniec rządów Siemowita IV (zmarł w stycz-
niu 1426 r.).

Posiadacze Maliny

Malina była w XVI w. wsią szlachty średniozamożnej. Według opisu Jana 
Łaskiego w pierwszej ćwierci XVI w. był tu folwark płacący dziesięcinę kościoło-
wi parafi alnemu w Kutnie, a kmiecie oddawali dziesięcinę prepozyturze kolegiaty 
łęczyckiej2483. W 1530 r. były tu 4 włóki kmiece, później – ok. 8 włók. W dru-
giej połowie XVI w. była to własność Sojeckich herbu Grzymała2484. W 1563 r. 
odcisnął swą pieczęć Stanisław [Sojecki] herbu Grzymała2485. W XIX w. Malina 
miała 23 włóki obszaru2486. Odpowiada to dobrze danym wcześniejszym, przyj-
mując, że areał folwarczny mógł być zbliżony do areału kmiecego, a ponadto 
mogły być tu łąki, pastwiska i przynależności leśne.

Nazwa osady pochodzi od staropolskiego przydomka Malina, znanego w Pol-
sce średniowiecznej2487. Przynależność dziesięcinna do uposażenia kolegiaty łęczyc-
kiej świadczy, że idzie o osadę dawno zagospodarowaną, tak jak sąsiednie osady 
Sieciechów, Komadzyno, Sierochowo i Wierzbie, które również oddawały dziesię-
cinę od poddanych prepozyturze łęczyckiej, zapewne od XII w. Był to zatem ob-
szar wcześnie zasiedlony. Nazwa Malina może być oczywiście późniejszą, mogła 
zastąpić starszą nazwę.

2482 Rybus, Regesty; cyt. za kartoteką SHGM.
2483 LB Łaskiego II, s. 480.
2484 Kartoteka atlasowa XVI w.
2485 ASK I, nr 22, k. 193.
2486 SGKP VI, s. 14 (686 mr. ogólnej przestrzeni).
2487 SSNO III, s. 373.
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W 1499 r. pojawił się w Łęczycy Mikołaj z Maliny w ziemi gostynińskiej 
wraz z żoną Katarzyną; jest to najstarszy znany mi przekaz poświadczający istnie-
nie tej osady2488. W 1504 r. Katarzyna wystąpiła już jako wdowa po Mikołaju2489. 

W księdze powiatu brzezińskiego ziemi łęczyckiej odnotowano bez daty rocz-
nej, może na początku XVI w., że Mikołaj dziedzic w Malinie w ziemi gostyniń-
skiej pozwany przez pannę Elżbietę, córkę zmarłego Stanisława z Krzyżanowa 
przysięga, że nie wziął od niej pereł wartości 30 grzywien2490. Tenże Mikołaj na-
leżał bez wątpliwości do opiekunów Elżbiety, może z racji powiązań rodzinnych. 

Mógł być on jedynym posiadaczem Maliny, zatem należeć do szlachty śred-
niozamożnej, zdolnej do wystawiania jednej kopii na wyprawę wojenną. Z tej wsi 
wyszli prawdopodobnie Malińscy, ale nie udało się ustalić powiązań heraldycz-
nych. W 1522 r. znana jest panna Anna z Rykowa, córka zmarłego Macieja Ma-
lińskiego z Rykowa2491. Maciej mógł być synem i spadkobiercą Mikołaja z Mali-
ny. Wiemy jeszcze, że w 1543 r. Filip Machciński z ziemi płockiej odstąpił 
Szymonowi Konradzkiemu działy w Rycharcicach w pow. bielskim ziemi płockiej 
w zamian za działy w Malinie i Wierzbnie (Wierzbie) w ziemi gostynińskiej2492. 
Oświetla to po części przemiany własnościowe w obu osadach. Niedługo później, 
przed 1563 r., Malina przeszła w posiadanie Sojeckich herbu Grzymała. 

Posiadacze Muchnic

Muchnice są znane od 1389 r. Była to zagospodarowana wieś rycerska. Już 
w 1389 r. liczyła co najmniej 8 włók kmiecych2493. W XVI w. miała dwa działy 
Mniszewskich wraz z folwarkami oraz 11–12,5 włók osiadłych, co ukazuje osadę 
dość dużą i nieźle zagospodarowaną2494. W XIX w. było tu 37 włók obszaru2495. 
W XV i XVI w. osada zwana była czasem Muchnice Stare albo Muchnowo Mni-
szewskich, należała do parafi i Strzelce, ale w źródłach trudno ją niekiedy odróżnić 
od sąsiedniej wsi monarszej zwanej w XV w. Muchnica, a potem Muchnowo (dziś 
Muchnów) w parafi i Mnich, liczącej w XIX w. 41 włók obszaru2496. Ta druga wieś 
została lokowana przed 1399 r., została wówczas włączona do parafi i Mnich i  określona 
jako Wola Ceslai. Następnie stała się własnością podsędka Wincentego z Muchnic.

2488 ŁęczG 9, k. 78, 120v.
2489 Tamże, k. 388v.
2490 BrzezińskaZ 1/2, k. 813v.
2491 ŁęczZ 16, k. 493.
2492 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 252. 
2493 Zob. niżej.
2494 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 193; kartoteka atlasowa XVI w.
2495 SGKP VI, s. 791, Muchnice par. Strzelce (1110 mr. ogólnej przestrzeni, w tym 

101 mr. włościan).
2496 Tamże, Muchnów par. Mnich (1230 mr.).

http://rcin.org.pl



328 Część I

W 1389 r. biskup poznański Dobrogost z Nowego Dworu włączył Muchni-
ce do erygowanej wówczas parafi i Strzelce, patronatu książęcego. Jednocześnie 
wiemy, że 14 XII 1389 r. posiadaczami całej osady albo jej dużej części byli bra-
cia Jan i Wawrzyniec piszący się z Muchnic; zastawili oni przed sądem ziemskim 
w Gostyninie 8 włók wraz z kmieciami pannie Stachnie z Łajszczewa (dziś Łaj-
szew) w ziemi sochaczewskiej, aż do wypłaty długu2497. Po jednym z tych braci 
pozostali i dziedziczyli po obu potomkowie. 

W latach 1406–1408 Jan i Mikołaj z Muchnic z braćmi wiedli spór z Kle-
mensem z Przezwisk w ziemi łęczyckiej2498. W 1411 r. Mikołaj z Muchnic miał 
konfl ikt z Bogusławem z Jagniątek w ziemi łęczyckiej2499. W 1415 r. Waśko 
(pewno Wincenty) z Muchnic pożyczył w Łąkoszynie 8 grzywien od Mikołaja 
z Kaszewa2500. W 1416 r. ci sami bracia Jan, Mikołaj i Wincenty z Muchnic za-
bezpieczyli 32 kopy groszy pożyczki u Jana, wójta w pobliskim Mnichu na swo-
ich dobrach w Skórzewie i Starych Muchnicach2501. Żoną Jana z Muchnic zosta-
ła Stachna, córka Franka ze Zleszyna w ziemi łęczyckiej, po którym dziedziczyły 
jedynie 3 córki. W 1437 r. Stachna była już wdową, zapisała swój dział w Zleszy-
nie, tj. 1/3 wsi, wnuczce Małgorzacie. Dział ten mógł mieć wartość 200 kóp gro-
szy szerokich2502. 

Spośród tych braci wybił się Wincenty z Muchnic. W 1430 r. księżna ma-
zowiecka Aleksandra, wdowa po Siemowicie IV poświadczyła, że Wincenty 
z Muchnic zapisał swej żonie Barbarze 80 grzywien na swoich dobrach2503. To 
pokazuje, że należała do niego jedynie część Muchnic (prawdopodobnie później-
sze Muchnowo królewskie). W 1436 r. został określony omyłkowo jako Więcław 
(Venceslaus) z Muchnic; Mikołaj Miksz z Romoki na Zawkrzu zobowiązał się za-
płacić mu 30 kóp w półgroszach krakowskich2504. Pod koniec życia Wincenty zo-
stał podsędkiem gostynińskim, z tym urzędem występuje w latach 1448–14552505. 
Przemawia to za jego wcześniejszym udziałem w książęcym aparacie władzy 
w ziemi gostynińskiej, mógł też być dworzaninem książęcym. W 1453 r. sprzedał 
księciu Włodzisławowi 2 włóki w Skórzewie przyległe do wójtostwa tamże2506. 
Wincenty zmarł po 28 IX 1455 r. i to bezpotomnie, stąd jego własność przejęła 
władza książęca. 

2497 ADP, perg. 101.
2498 Łęcz. II, nr 1279, 1280, 1312, 1589.
2499 OrłowskaZ 2A, k. 106v.
2500 ADP, perg. 157.
2501 ADP, perg. 164.
2502 O tym Nowak, Własność ziemska, s. 307.
2503 MK 136, k. 155–155v.
2504 MK 335, k. 75; SHGWP, s. 261.
2505 Pacuski, Spis.
2506 MK 337, k. 89.
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Następnie jednak Muchnice Stare pozostają w rękach szlacheckich; w 1530 r. 
należą już do Mniszewskich, którzy w rekognicjach z 1563–1565 r. posługują się 
pieczęcią Prus I2507. Wywodzili się oni z Miszewa (Mniszewa) w ziemi płockiej2508. 
Jest tu też znane w 1530 r. i później dwuwłókowe wójtostwo, zatem wieś przeszła 
proces lokacji2509. Trudno jednak określić jej datę; można ją widzieć albo w dru-
giej połowie XIV w., tak jak sąsiedniego Mnicha, albo w XV w.

Część albo całość osady określonej jako Stare Muchnice była w rękach Ka-
tarzyny, żony Tomasza z Głowna z rodu Pierzchałów; w 1448 r. Katarzyna odstą-
piła ten dział swemu mężowi2510. Tomasz był synem Jakuba kasztelana rawskiego 
z rodu Pierzchałów. Idzie tu albo o własność możnowładczą, albo o tenutę wsi 
monarszej. Inna część osady nazwanej w 1459 r. Muchnicze była w rękach An-
drzeja z Kutna, który wydzierżawił połowę Muchnic i połowę Skórzewa Mikoła-
jowi z Mnicha, przejmując zarazem dobra Mnich w ziemi gostynińskiej2511. Już 
wtedy była to zapewne tenuta w dobrach książęcych; w 1462 r. Muchnica zosta-
ła odnotowana w składzie dóbr książęcych ziemi gostynińskiej zapisanych przez 
Włodzisława II matce księżnej Annie, ale nadanie to nie zostało zrealizowane2512. 

Tenutariuszem pozostawał Andrzej z Kutna cześnik gostyniński. Znalazł się 
on w sporze z Mikołajem z Osowca o posag Barbary, wdowy po podsędku Win-
centym zapisany na dobrach Muchnice i Skórzewa, odziedziczony przez jej siostrę 
Jadwigę, żonę tegoż Mikołaja. W 1472 r. król Kazimierz Jagiellończyk rozstrzy-
gnął ten konfl ikt przyznając Jadwidze 40 grzywien rocznie spłaty z owych dóbr 
aż do zakończenia całości spłaty2513. W 1503 r. król Aleksander Jagiellończyk za-
pisał Andrzejowi Kucieńskiemu i jego spadkobiercom 200 fl orenów na dobrach 
tej tenuty obejmującej Korzeń, Skórzewą i wieś zwaną Muchnica w ziemi gosty-
nińskiej2514. 

Już wcześniej król Jan Olbracht zobowiązał się w 1493 r. stolnikowi rawskie-
mu Tomaszowi Głowieńskiemu oddać 200 kóp groszy zapisane na Muchnicach 
i Skórzewie2515; dziedziczył on zatem wcześniejszy stan posiadania znany w 1448 r. 
Trzeba zaznaczyć, że dane o wsi królewskiej odnoszą się nie do Muchnic Starych, 
znanych w XVI w., ale do sąsiedniej wsi królewskiej zwanej w XVI w. Muchno-
wo, a wcześniej Muchnica. Wskazuje na to wyraźnie zapis z 1545 r. o dożywociu 

2507 ASK I, nr 22.
2508 Zob. Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 313 (Stefan posiadacz Miszewa-Stefany 

i Muchnic w drugiej połowie XVI w.).
2509 Tamże.
2510 MK 335, k. 140 (Stare Muchnicze).
2511 Tamże, k. 168.
2512 KL, nr 212.
2513 MRPS I, nr 874.
2514 MRPS III, nr 895.
2515 MRPS II, nr 121.
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na dobrach Korzeń, Muchnow i Skórzewo dla wojewody rawskiego Stanisława 
Kucieńskiego i jego synów2516; nazwa Muchnowo zastąpiła tu nazwę wcześniejszą 
Muchnica (1503 r.) Obok królewskiego Muchnowa w parafi i Mnich w XVI w. 
występujące wówczas szlacheckie Muchnice Stare w parafi i Strzelce są też nazy-
wane niekiedy Muchnowo albo Muchanowo, komplikując proces  identyfi kacji2517.

Posiadacze Osin i Kuczkowa pod Gostyninem

W XVI w. były to wsie zamożnej szlachty, posiadającej kmieci, na obrzeżu 
starej parafi i Gostynin2518. W Osinach było 2,5 włók kmiecych oraz zapewne nie-
mały folwark. W Kuczkowie w 1530 r. było 1,5 włók osiadłych i prawdopodob-
nie folwark. W 1567 r. obie osady należały do kasztelana gostynińskiego, wcho-
dziły w skład większej własności ziemskiej2519. W XIX w. dobra Osiny Gostyńskie 
miały ok. 37 włók obszaru2520. Natomiast Kuczkowo zanikło, wchodząc w skład 
dóbr Sieraków Wielki; przypuszczalnie nie przekraczało wielkości 10–15 włók ob-
szaru2521. Dobra te miały zatem łącznie ok. 50 włók obszaru, nie tworzyły jednak 
zwartej całości przestrzennej, rozdzielone przez dobra Sieraków.

Osady te wchodziły w skład starej parafi i Gostynin, założonej prawdopodob-
nie w pierwszej połowie XIII w., mogły tedy powstać wcześnie. Są one jednak 
poświadczone źródłowo dopiero w 1497 r. Mianowicie król Jan Olbracht 8 IX 
1497 r. podjął decyzję o konfi skacie dóbr nieznanego z imienia syna Dziersława 
Osińskiego. Nie stawił się on na wyprawę mołdawską, nie wypełnił zatem obo-
wiązku służby wojskowej. Król skonfi skował jego dobra i przekazał je Mikołajowi 
Sierakowskiemu, prawdopodobnie bliskiemu sąsiadowi, który pierwszy ustalił nie-
stawiennictwo właściciela dóbr i złożył obciążające zeznanie uzyskując prawo do 
tego majątku2522. 

Konfi skata objęła wsie Osiny i Kuczkowo, a także połowę młyna Ruda, za-
pewne na przyległym biegu górnej Skrwy oraz wójtostwo we wsi królewskiej Nie-
drzewie, graniczącej od południowego zachodu z Osinami. Był to dorobek po-
przednich pokoleń posiadaczy Osin, którzy w tej wsi mieli rezydencję, od której 
przyjęli nazwisko. Wiemy, że Dziersław Osiński zmarł przed 1497 r. pozostawia-
jąc dorosłego syna. Dziersław powinien przeto urodzić się przed połową XV w., 

2516 MRPS IV, nr 21786.
2517 AHP, Mazowsze, mapa; kartoteka atlasowa XVI w. Tej odmianki zabrakło jednak 

w indeksie atlasowym; tamże, komentarz, s. 196. 
2518 AHP, Mazowsze, mapa (lokalizacja Kuczkowa tamże wg Mapy Kwatermistrzostwa). 
2519 Kartoteka atlasowa XVI w.
2520 SGKP VII, s. 638.
2521 W XVIII i XIX w. było określane jako Kuczkowo dezerta (opustoszałe); zob. Regestr 

diecezjów Franciszka Czaykowskiego..., s. 459; SGKP IV, s. 842.
2522 MRPS II, nr 799.
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a założyć rodzinę mógł już po inkorporacji ziemi gostynińskiej do Korony 
w 1462 r.

Czy konfi skata weszła w życie? Trzeba przyjąć, że istotnie weszła, bowiem 
wójtostwo w Niedrzewiu według świadectwa z 1546 r. pozostawało w rękach Sie-
rakowskich. Po Wojciechu, który zmarł przed 1546 r., należało ono do jego synów 
Jana i Kaspra2523. Wojciech mógł być synem i dziedzicem delatora Mikołaja Sie-
rakowskiego, który realizował ową konfi skatę. 

Wiemy także, że w 1565 r. Osiny i Kuczkowo należały do Stanisława Tręb-
skiego kasztelana gostynińskiego2524. W tej sytuacji wcześniejszym posiadaczem 
tych dóbr powinien być Feliks Osiński alias Trębski, znany w ziemi gostynińskiej 
w 1511 r., uczestnik konfl iktów szlacheckich w tym rejonie ziemi, obejmowanych 
zakładem 300–500 grzywien2525. Jego dóbr nie znamy, powinien wywodzić się 
z gniazda Prawdziców z Trębek, a nazwisko Osiński wskazuje na posiadanie Osin. 
Należy przyjąć, że nieznany z imienia Osiński syn Dziersława znany z przekazu 
1497 r. utracił te dobra. 

Wcześniejsi posiadacze Osin mogli uzyskać te dobra drogą nadania książę-
cego, w ramach zagospodarowywania terenów Puszczy Gostynińskiej w pobliżu 
Gostynina. W XV w. należeli już do zamożnego rycerstwa, wystawiali prawdopo-
dobnie na wyprawę kopijnika z pocztem zbrojnym. O ich przynależności heral-
dycznej brak danych. 

Posiadacze dóbr Pomorzany

W XVI w. było tu kilka osad o nazwach Pomorzany: Mieczki, Bedlne, 
 Wielkie, Migaczowe i Strumieńskie. Do szlachty cząstkowej należały trzy działy 
i zapewne tyleż folwarków, miały łącznie 5–11,5 włók kmiecych; m.in. był dział 
Pomorskich. Do szlachty zagrodowej należało 7–8 włók uprawnych, opodatko-
wanych2526. Areał rolny w XVI w. można szacować wraz z folwarkami na ok. 
30 włók. W XIX w. było tu łącznie ok. 45 włók obszaru2527.

Nazwa Pomorzany jest identyczna z wczesnośredniowieczną nazwą plemien-
ną, powinna przeto pochodzić od osady jenieckiej z doby X–XI w. albo z czasów 
Bolesława Krzywoustego. Grupa jeńców ujęta na Pomorzu podczas działań wo-
jennych została przez monarchię piastowską planowo przesiedlona daleko od Po-
morza, nad górną Skrwę, na obszar pogranicza mazowiecko-kujawskiego, w ra-

2523 MRPS IV, nr 7761.
2524 ASK I, nr 22, k. 393v.
2525 MRPS IV, nr 9885 (4 II), 1240 (29 VII). 
2526 ŹD XVI, s. 195, 208; kartoteka atlasowa XVI w. (dane z rejestru 1563 r.).
2527 SGKP VIII, s. 736, Pomarzany. Folwark P. Wielkie 669 mr.; folwark P. Strumieńskie 

471 mr.; folwark P. Niecki 211 mr. Ponadto były jedynie drobne grunty włościan.
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mach kolonizacji obszarów Puszczy Gostynińskiej. Odtąd w dobrach książęcych 
wyzyskiwano tu pracę nowych poddanych, którym uniemożliwiono skutecznie 
ucieczkę w dotychczasowe strony rodzinne. Nazwa przeszła z czasem z grupy osad-
ników na teren przez nich zasiedlony.

Pomorzany są znane w źródłach od 1427 r. Wystąpił wówczas Grabia z Po-
morzan, odnotowany w sprawie granic niedalekiego Zakrzewa w powiecie kowal-
skim z Piotrowem, należącym do ziemi gostynińskiej2528. Grabia jest znany też 
w 1444 r., o czym niżej, zatem jest to identyfi kacja pewna. Z Pomorzan pisze się 
w 1441 i 1442 r. Grzegorz, występujący w składzie sądzącym w Kowalu, zapewne 
zastępca podsędka2529, ale brak o nim dalszych danych. Może wywodzić się z innej 
osady tej nazwy.

Szczególnie cenna informacja źródłowa pochodzi z 1444 r., z dokumentu 
ugody granicznej diecezji włocławskiej i płockiej. Do parafi i Sokołowo diecezji 
płockiej zostały włączone Pomorzany: Bezwoldy, Wlodkonis, Prandothe, Grabye, 
a także Jukowo i Sokołowo. Inne osady mazowieckie wymienione w tym doku-
mencie: Łanięta, Piotrowo, Górki i Dąbrówka pozostały w parafi i Białotarsk, 
w diecezji włocławskiej2530.

Już w 1444 r. były zatem w Pomorzanach cztery odrębne osady, opatrzone 
imionami posiadaczy. Bezwold to zapewne Berwold/Bierwołt; Włodek, Prędota 
i Grabia nie budzą wątpliwości. Są to imiona średniowieczne powtarzane w ko-
lejnych pokoleniach rodzin rycerskich i możnowładczych, wskazują na wyraźne 
kontynuowanie tej tradycji rodzinnej. Można sądzić, że Pomorzany były począt-
kowo własnością książęcą i zostały nadane jednemu możnemu, a w rezultacie dzia-
łów spadkowych w kolejnych pokoleniach posiadaczy ukształtowały się tu 4 od-
rębne osady; w każdym było zapewne kilka włók poddanych oraz dwór i folwark 
właściciela. O posiadaczach dóbr wiemy skądinąd: Grabia jest znany wcześniej, 
Prędota i Włodek później. W 1453 r. został odnotowany Włodek z Pomorzan na 
Mazowszu, któremu był winien 20 grzywien w półgroszach Jakub z Kotlisk 
w ziemi łęczyckiej2531.

Przypuszczalnie w 1471 r. zanotowano kolejny wykaz posiadaczy Pomorzan 
w sprawie granicy ich dóbr ze Świerną i Olszową w pow. kowalskim w  posiadaniu 
Szymona. Wymieniono Jana, Prędotę, Pawła, Stanisława i Mikołaja, których dzia-
ły musiały graniczyć z owymi dobrami po stronie Kujaw. Odrębnie odnotowano 
Pomorzany Andrzeja i Mieczka, czyli dalsze działy w tychże dobrach2532. Jedynie 
imię Prędoty powtarza się z 1444 r., nastąpiła już przeto wymiana pokoleniowa.

2528 KowalskaZ 1, k. 121v.
2529 KowalskaG 1a, k. 1v, 6v.
2530 KL, nr 192.
2531 OrłowskaZ 2A, k. 651v. 
2532 KowalskaZ 1, k. 198v.
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Ok. 1471 r. w aktach grodzkich kowalskich została odnotowana Jadwiga 
z Pomorzan, zapewne żona wspomnianego Andrzeja z Pomorzan, występująca 
przeciw Sędce, córce zmarłego Macieja z Dąbrówki2533. Idzie tu bez wątpliwości 
o powiązania drobnorycerskie. W 1475 r. jest znany wspomniany już Mikołaj 
z Pomorzan, jeden z 4 rozjemców przeprowadzających podział braci z Górek2534. 
Zapewne jego żoną była Katarzyna, żona Mikołaja z Pomorzan, która wraz z in-
nymi współposiadaczami otrzymała spłatę 75 grzywien w szelągach za dobra Sie-
miony w pow. kowalskim2535.

W 1497 r. jest znany Paweł Żabikoń z Pomorzan Wielkich, który nie wziął 
udziału w wyprawie mołdawskiej Jana Olbrachta. Król skonfi skował jego własność 
i przekazał ją Janowi Jukowskiemu podkomorzemu gostynińskiemu, który ustalił 
ten stan rzeczy i przekazał informację władzy królewskiej2536. Paweł mógł jednak 
utrzymać się przy swej własności, w wielu takich przypadkach dochodziło do po-
lubownego rozwiązania na drodze odszkodowania.

25 X 1504 r. ustanowiony został zakład w konfl ikcie między Janem Pomor-
skim z jednej strony a jego przeciwnikami: Jakubem Siemianowskim, Janem Gło-
gowskim oraz braćmi Piekarskimi2537. Stroną słabszą w tym konfl ikcie był Jan 
Pomorski, był zatem zagrożony najazdem. Zasługuje na uwagę wysokość zakładu: 
600 grzywien, zapewne wartość majątku słabszej strony; zakład musiała uiścić 
strona łamiąca pokój. Pomorskiego trzeba w tym stanie rzeczy zaliczyć do szlach-
ty średniozamożnej, dysponującej działem ziemi, poddanymi oraz zasobnym fol-
warkiem i dworem w Pomorzanach. Jan Pomorski może być identyczny z Janem 
Mieczkiem z Pomorzan z ziemi gostynińskiej, którego żoną była Dorota Głęboc-
ka, córka Mikołaja z Głębokiego w ziemi łęczyckiej (parafi a Unienie, tj. Umień), 
wzmiankowana w księdze grodzkiej łęczyckiej2538. Jan Mieczek może być synem 
Mieczka, wymienionego w 1471 r. Owa Dorota w 1507 r. z konsensem męża, 
swego ojca Mikołaja Zaborowskiego i swego dziada Jana z Pomorzan odstąpiła 
Andrzejowi z Kutna Sławęcin w zamian za „przydatki” w Rzeszewie (Rzeszkowie?) 
i znaczną dopłatę 200 grzywien2539.

W 1510 r. został wymieniony Jan Żak z Pomorzan, który w czasie mobili-
zacji związanej z kolejną wyprawą wyrządził szkody w pobliskich dobrach Biało-
tarsk prepozytury płockiej i jako diecezjanin trafi ł pod sąd biskupa płockiego2540. 

2533 KowalskaG 1a, k. 70.
2534 Tamże, k. 109v.
2535 Tamże, k. 110v. Siemiony w XIX w. były folwarkiem, liczyły ok. 14 włók obszaru; 

SGKP X, s. 550.
2536 MRPS II, nr 779.
2537 MRPS III, nr 1763.
2538 ŁęczG 9, k. 405v.
2539 ŁęczG 11, k. 62.
2540 ACI, nr 319.
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Tenże Jan Pomorski zwany Żak zmarł przed 10 I 1514 r., pozostawił synów Bar-
tłomieja i Mikołaja2541. 

Wiemy jeszcze, że w 1523 r. pozostawali w niedziale bracia Paweł, Szymon 
i Jan z Pomorzan Bydlnych. Spośród nich Paweł odstąpił za 80 grzywien dobra 
Bielica w pow. kowalskim, spłacając jednocześnie zapisane na nich wiano 36 grzy-
wien Barbary, żony Stanisława Dubiela z Bielina2542.

W Pomorzanach były już wówczas także działy szlachty zagrodowej. 
W 1525 r. Elżbieta z Pomorzan w ziemi gostynińskiej wniosła mężowi Stanisła-
wowi Dudkowi z Psurza w ziemi łęczyckiej 7 grzywien posagu, a ten zapisał jej 
14 grzywien oprawy na swoim dziale2543. Były to kwoty wyjątkowo szczupłe, 
świadczące o aktualnym stanie majątkowym. 

Już w tym czasie dział ziemi w Pomorzanach Wielkich przy granicy z  dobrami 
Łanięta należeć musiał do Kucieńskich. W 1519 r. został on wymieniony wśród 
dóbr, które sprzedał Stanisław Myszkowski z Mirowa po śmierci Barbary  Petroneli 
z Kutna, wojewodziny łęczyckiej Andrzejowi z Kutna wojewodzie rawskiemu2544.

Do tychże Pomorzan może jeszcze odnosić się przekaz z 1418 r. Mianowicie 
Grzegorz syn Pawła z Pomorzan, kleryk diecezji płockiej wystąpił z supliką i otrzy-
mał prowizję papieską na dobrze uposażoną plebanię w Niemysłowie (koło Turka) 
w diecezji gnieźnieńskiej, wakującą po rezygnacji ostatniego plebana2545. Idzie tu 
prawdopodobnie o rycerskie Pomorzany w ziemi gostynińskiej, w parafi i Sokoło-
wo, w diecezji płockiej. Inne Pomorzany w diecezji płockiej, mianowicie w ziemi 
dobrzyńskiej w parafi i Nowogród należały do dóbr biskupstwa włocławskiego2546. 
Parafi a w Niemysłowie należała do patronatu arcybiskupa gnieźnieńskiego2547. Oj-
ciec Grzegorza Paweł mógł być posiadaczem działu w Pomorzanach już pod ko-
niec XIV w., kiedy można datować urodziny tegoż Grzegorza. Mógł należeć do 
zamożnego rycerstwa.

Pomorzany zapewne były początkowo włością zamożnego rycerstwa z nada-
nia książęcego w XIII albo XIV w. Tradycje te były kontynuowane w XV i XVI w. 
przez posiadaczy działów szlachty cząstkowej. Dobra te przechodziły jednak 
w większości w inne ręce. W 1563 r. był tu dział Anny z Gulczewa, wdowy po 
Jerzym Kucieńskim (Pomorzany Wielkie), identyczny z działem poświadczonym 
w rękach Kucieńskich w 1519 r., a także dział Jana Gumińskiego (Pomorzany 

2541 ŁęczG 11, k. 741v, 753v.
2542 KowalskaZ 2, k. 109–112.
2543 ŁęczG 15, k. 150v.
2544 MRPS IV, nr 12129.
2545 Bull. Pol. IV, nr 213.
2546 Z. Guldon, Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w., „Roczniki TN w Toru-

niu” 73, 1967, z. 1.
2547 LB Łaskiego I, s. 398.
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 Bydlne, 2 włóki kmiece)2548. Tradycje wcześniejsze kontynuowali tedy ubożsi po-
tomkowie. Pomorscy zostali odnotowani w rejestrach rekognicji 1563–1565 wśród 
szlachty cząstkowej, a także zagrodowej, nie posiadającej kmieci. Odciski pieczęci 
nie są jednak czytelne, być może nawiązują do przedstawienia herbu Dołęga albo 
podobnego2549. Imię Grabia poświadczone tu w pierwszej połowie XV w. może 
wskazywać na ród Grabiów, jest także spotykane u mazowieckich Dołęgów. Przy-
należność heraldyczna owego rycerstwa wymaga dalszych badań.

Posiadacze Rykowa i Gołębiewka

Rykowo (dziś Ryków) leżało na lewym brzegu Ochni, na terenach starego 
osadnictwa przy granicy z ziemią łęczycką2550. Jest znane od 1390 r.; nazwa wy-
wodzi się od przezwiska Ryk, znanego w Polsce średniowiecznej2551. W opisie Ła-
skiego z pierwszej ćwierci XVI w. były tu włóki folwarczne i kmiece, dające dzie-
sięcinę plebanowi w Grochowie2552. W 1530 r. były tu 2 włóki osiadłe, później 
3 włóki osiadłe i włóka wójtostwa znana dopiero w drugiej połowie XVI w.2553 
W XIX w. wieś miała 138 mórg, tj. 4,6 włók ziemi uprawnej, co odpowiada sto-
sunkom wcześniejszym. Osada wchodziła w skład dóbr Kutno; zapewne na części 
jej dawnego lesistego obszaru powstał folwark Adamów liczący wraz z folwarkiem 
Gołębiewek ok. 32 włóki obszaru2554. Trzeba sądzić, że obie te osady: Rykowo 
i Gołębiewek miały przed XIX w. po ok. 20 włók obszaru, po części lesistego2555. 
Gołębiewek wraz z folwarkiem miał w XIX w. istotnie 20 włók obszaru2556.

Na mapie Mazowsza drugiej połowy XVI w. Rykowo zostało zaliczone na 
podstawie rejestrów poborowych do parafi i Kutno, jednak w pierwszej ćwierci 
XVI w. według precyzyjnych danych źródła kościelnego należało do sąsiedniej 
 parafi i Grochowo2557. Mieszkańcy Rykowa mieli znacznie bliżej do kościoła 
w Grochowie i to musiała być ich rodzima parafi a od czasu fundacji tegoż kościo-
ła, jakkolwiek Grochowo zaliczano już do ziemi łęczyckiej2558. Parafi a ta istnia-
ła już w 1399 r., kiedy wystąpił wikary Świętosław2559. Została wyłączona prawdo-

2548 ASK I, nr 22, k. 197.
2549 Tamże, k. 229, 380v, 448v.
2550 AHP, Mazowsze, mapa.
2551 SSNO IV, s. 530; Wójcik, Nazwy, s. 140.
2552 LB Łaskiego II, s. 476.
2553 Kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej XVI w.; ŹD XVI, s. 194.
2554 SGKP IV, s. 957; X, s. 91; Mapa pow. gostynińskiego 1:100 000, Warszawa 1951.
2555 Porównaj szczegółową mapę pruską Gilly-Crona z lat 1793–1796 i mapy późniejsze.
2556 SGKP II, s. 673. 
2557 AHP, Mazowsze, mapa; LB Łaskiego II, s. 476.
2558 AHP, WSieradzkie i Łęcz., mapa.
2559 S. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika geografi czno-historyczne-

go dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. I, Łódź 1966, s. 101.
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podobnie w XIII albo w pierwszej połowie XIV w. ze starszej od niej parafi i 
Kutno.

W 1390 r. jest znany Jan z Rykowa, zatem mający tu siedzibę. Poręczyli za 
niego dwaj rycerze z sąsiedniej ziemi łęczyckiej: Jakusz z Witowa (parafi a Nowe) 
i Świętosław z Miroszowic (parafi a Sławoszew), że stawi się przed sądem za dwa ty-
godnie pod karą 30 grzywien2560. W 1406 r. Michał, Włodzimierz i Grzymek, 
bracia z Rykowa, bronili swych praw do działu w Miroszewicach w ziemi  łęczyckiej2561. 
W 1408 r. Andrzej z Krzesina stawił świadków przeciw Włodzimierzowi z  Rykowa, 
może w sprawie granicy dóbr, bowiem Krzesin powinien graniczyć z Rykowem2562.

Na tych szczupłych danych kończą się informacje o rycerzach z Rykowa jako 
poddanych książąt mazowieckich. W 1488 r. Mikołaj Kucieński wojewoda łęczyc-
ki zapisał swej żonie Barbarze oprawę posagu i wiana na połowie miasta Kutna 
oraz na wsiach Małe Gołębiewo i Rykowo, a także na folwarkach Kusiewizna 
i Mroczkowizna2563. W posiadanie tych osad wszedł bez wątpliwości wcześniej 
spłacając miejscowe drobne rycerstwo, może po 1462 r., kiedy zaczął czerpać ob-
fi te dochody z posiadanego dożywotnio starostwa gostynińskiego. Odtąd stały się 
one częścią dóbr możnowładczych, dzieląc losy samego Kutna.

Być może utrzymały się tu jednak działy drobnego rycerstwa. W 1517 r. 
Nieustęp z Niegłoszewa miał tu w zastawie za 20 grzywien 2 włóki roli, które za-
mienił z Maciejem z Malinina i jego matką Agnieszką na ich działy w Malininie, 
dopłacając im 80 grzywien; wartość zamiany ustalono na 100 grzywien2564. 
W 1522 r. wystąpił Mikołaj Grabic z Rykowa w ziemi gostynińskiej, który zasta-
wił 2 włóki opustoszałe w Żychlinie za 40 grzywien2565. Znana jest też wówczas 
panna Anna z Rykowa, córka zmarłego już Macieja Malińskiego z Rykowa2566. 
Rykowscy w ziemi gostynińskiej znani są i później. Mikołaj Rykowski, wójt 
w Strzelcach, w 1623 r. pozostawił testament, który zachował się w aktach kon-
systorza warszawskiego2567.

Dorzućmy informacje o Gołębiewku. Osada najpewniej istniała już w XIV w., 
bowiem dziesięciny kmiece z Gołębiewa i Gołębiewa Małego w 1421 r. należały 
do wikariuszy katedry płockiej2568. Obie osady powinna obejmować nazwa 
 Golambewa w 1388 r., w dokumencie biskupa płockiego Ścibora potwierdzają-

2560 Łęcz. I, nr 3535.
2561 Nowak, Własność ziemska, s. 144, przyp. 1445.
2562 Łęcz. II, nr 1393. Zob. sytuację osadniczą na najstarszej mapie pruskiej Gilly-Crona 

z lat 1793–1796.
2563 MRPS I, nr 1917.
2564 ŁęczG 12, k. 283.
2565 ŁęczG 13, k. 351v.
2566 ŁęczZ 16, k. 493.
2567 Knapiński, Notaty, s. 652, 653.
2568 ADP, perg. 180.
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cego dziesięciny i inne dochody wikariuszy katedralnych2569. Nadanie tych dzie-
sięcin można datować na pierwszą tercję XIV wieku.

W 1429 r. Gołębiewo (Wielkie) należało prawdopodobnie do dóbr książę-
cych, bowiem tu przebywała Aleksandra wdowa po Siemowicie IV; potwierdziła 
ona 13 VI 1329 r. miastu Rawie prawo chełmińskie na wzorze miasta Płocka2570. 
Wśród świadków obok urzędników książęcych wystąpili także Jan z Gołębiewka, 
Adam z Gnojna i Domarad z Raciborowa, czyli rycerze z najbliższego sąsiedztwa 
rezydencji książęcej w Gołębiewie, akcentujący tym przybyciem swe przywiązanie 
i oddanie starej księżnej mazowieckiej. 

Jan nie jest już znany z innych źródeł. Jego synem mógłby być Wojciech, 
syn Jana z Gołębiewa, który wpisał się w 1459 r. na uniwersytet krakowski po-
dejmując tamże studia, ale identyfi kacja ta jest niepewna2571.

Z tegoż Gołębiewa może pochodzić Piotr, który kupił w 1444 r. 15 i ćwierć 
włók w Miecznikowie na Zawkrzu wraz z prawem niemieckim; powstała tam 
m.in. osada Miecznikowo-Gołębie2572. Na Mazowszu nie było bowiem innej miej-
scowości tego miana. Jest możliwe, że sprzedał on posiadaną część Gołębiewa 
i przeniósł się w nowe miejsce, osiadając przy granicy z władztwem krzyżackim.

Wiemy też, że już w 1446 r. szlachcic Kucieński trzymał zastawioną wieś 
Gołębiewo2573. Idzie tu o Jana Kucieńskiego kasztelana gostynińskiego, który 
w 1455 r. zapisał swoim córkom pieniądze na dobrach Gołębiewo Wielkie2574, 
miał też tę wieś w 1460 r.2575 Wiemy jeszcze, że w 1454 r. książę Włodzisław I dał 
młodemu Mikołajowi Kucieńskiemu, synowi kasztelana, dział młyna w Gołębie-
wie Małym związany własnościowo z Gołębiewem Wielkim2576. Tenże Mikołaj 
ma Gołębiewo Małe w 1488 r.

Informacje powyższe pokazują, jak dobra owe stopniowo przechodzą w po-
siadanie Kucieńskich, rozbudowujących tu swój majątek jeszcze przed inkorpora-
cją ziemi gostynińskiej do Korony. Ich dotychczasowi sąsiedzi posiadający niewiel-
kie działy własnościowe nie byli w stanie utrzymać się na tym terenie i musieli stąd 
emigrować, co zmieniało wcześniejszy, zrekonstruowany tu dla Rykowa i Gołę-
biewka stan rzeczy.

2569 KL, nr 114.
2570 ZDLmP I, nr 110.
2571 Album studiosorum, I, s. 157; MUK I:59e/058, II, s. 150. W Polsce było wówczas 

kilka osad tej lub zbliżonej nazwy; zob. Nazwy miejscowe Polski, red. K. Rymut, t. III, Kraków 
1999, s. 233–235.

2572 MK 336, k. 12; SHGWP, s. 190. Miecznikowo-Gołębie w XIX w. miało tylko 202 
morgi, tj. 6 i 2/3 włók obszaru; SGKP VI, s. 327.

2573 ACP I, nr 365.
2574 MK 337, k. 55v.
2575 MK 335, k. 172.
2576 Tamże, k. 120v.
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O przynależności heraldycznej rycerstwa z Rykowa i Gołębiewka brak 
 danych. 

Posiadacze Witkowic

Witkowice są znane od 1429 r.2577 Osada ta leżała na lewym brzegu Bzury, 
ale należała do starej parafi i Brochów na prawym brzegu Bzury w ziemi socha-
czewskiej. W XVI w. były już dwie osady, Witkowice Wielkie i Małe, miały łącz-
nie ok. 5–6 włók kmiecych i dział 1,5 włóki szlachty zagrodowej2578. Powinny 
być także folwarki szlacheckie, raczej nie mniejsze areałem od włók poddanych. 
W XIX w. był tu już jedynie duży folwark z przyległą osadą określaną jako kolo-
nia, miał blisko 55 włók obszaru2579.

Pierwsza informacja źródłowa pozwala sądzić, że posiadacze Witkowic nale-
żeli do zamożnego rycerstwa. Mianowicie żoną Mikołaja z Witkowic została Tekla, 
córka Janusza z Mocht w ziemi zakroczymskiej z rodu Dąbrowów. W kwietniu 
1429 r. zeznała ona w Wyszogrodzie przed księciem Januszem I, że bracia Paweł, 
Wit i Marcin z Mocht zadośćuczynili jej z dóbr ojcowskich i macierzystych, zatem 
otrzymała już stosowną spłatę2580. O zamożności posiadaczy Mocht świadczy, że 
w 1431 r. kupili oni w ziemi wyszogrodzkiej działy w Pożarzynie (dziś Pozarzyn) 
za 100 kóp groszy pospolitych2581. Mieli oni też działy w sąsiednim Grodkowie. 
Później podzielili się dobrami: Paweł zwany Mochacki pisał się z Grodkowa, Wit 
z Pożarzyna, a Marcin z Mocht. Tenże Wit szacował swe dobra w Pożarzynie, wraz 
z młynami, na 260–300 kóp groszy; usiłował je sprzedać, ale transakcje te nie we-
szły ostatecznie w życie2582. Wiemy, że Mochty w XV w. miały 4 włóki kmiece, 
a w XVI w. 3 włóki osiadłe oraz młyn; w XIX w. były nadal 4 włóki2583. Była to 
osada na prawym brzegu Wisły pod Zakroczymiem, miała cechy dogodnie  położonej 
rezydencji rycerskiej2584. W XIX w. Pozarzyn miał niespełna 10 włók  obszaru2585. 

2577 PP VI, nr 29.
2578 ŹD XVI, s. 204, 210; kartoteka atlasowa XVI w. Nietrafnie na mapie Mazowsza dru-

giej połowy XVI w. Witkowice zostały zaliczone do par. Mistrzewice (parafi a jednowioskowa); 
zob. AHP, Mazowsze, mapa.

2579 SGKP XIII, s. 667 (folwark 1638 mr., w tym łąk i pastwisk 285 mr.).
2580 PP VI, nr 29 (15 IV 1429 r.). 
2581 Tamże, nr 275. Pożarzyn (dziś Pozarzyn) był osadą starą, poświadczoną już w 1254 r.; 

NKMaz II, nr 16. Osada ta płaciła dziesięcinę klasztorowi czerwińskiemu prawdopodobnie od 
drugiej połowy XII w. Nie odnotowano tej informacji w SHGWysz, s. 43.

2582 SHGWysz, s. 22, 43.
2583 Kartoteka SHGM, ziemia zakroczymska; ŹD XVI, s. 309; SGKP VI, s. 559. Należy 

odnotować zgodność danych XV i XIX w.
2584 AHP, Mazowsze, mapa.
2585 SGKP VIII, s. 897.
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Dobra Gródkowo w XIX w. miały aż 39 włók, w XV w. były podzielone własnoś-
ciowo2586. Pełnego stanu posiadania owej linii Dąbrowów nie znamy.

Trzeba przyjąć, że także Mikołaj z Witkowic powinien być posiadaczem du-
żego działu ziemi z poddanymi, i analogicznie do braci żony był zobowiązany do 
służby wojskowej konno, z kopią na wezwanie władzy książęcej. Małżeństwo 
z Teklą mógł zawrzeć wcześniej. Informacja oświetla końcowe rozliczenie Tekli 
z braćmi, pozostającymi jeszcze w niedziale, po śmierci obojga rodziców.

W 1431 r. znamy inny, raczej mniej zamożny dział w Witkowicach. Miano-
wicie Zbigniew z Witkowic ożenił się z Anną z Bylina, bez wątpliwości z sąsied-
niej ziemi wyszogrodzkiej. W lutym 1431 r. w Wyszogrodzie bracia Anny, Paweł 
i Jan zobowiązali się przed księciem Januszem I do spłaty posagu liczącego 20 kóp 
groszy praskich i 18 kóp oraz 40 groszy monety bieżącej2587. Była to równowar-
tość kilku włók ziemi uprawnej. Zbigniew powinien ten posag oprawić na poło-
wie swoich dóbr, co świadczy o jego stanie majątkowym. Może był to protoplasta 
Witkowskich znanych tu w XVI w. 

12 VII 1454 r. Elżbieta, żona nieokreślonego bliżej Lipskiego, zeznała przed 
księciem Włodzisławem I, że bracia jej Bodzęta i Paweł spłacili ją w pełni z dóbr 
ojcowskich i macierzystych w Witkowicach i Łaźni2588. Powinno to być potom-
stwo wspomnianego Mikołaja z Witkowic, posiadacza zamożnego działu tamże, 
pozostające w niedziale po śmierci rodziców, dokonujące ostatecznego rozliczenia. 
Lipskiego, wymienionego bez imienia, można próbować identyfi kować z Janem 
Lipskim z rodu Pobogów, długoletnim współpracownikiem książąt mazowieckich, 
późniejszym kasztelanem wiskim i sędzią ziemskim zakroczymskim (zm. w 1489 r.)2589. 
Według moich ustaleń tenże Jan Lipski wywodził się z Mazowsza płockiego, z Lipy 
pod Raciążem, która przeszła wówczas w inne ręce2590. Pochodzenie jego żony 
dotychczas nie było znane.

Bodzęta z Witkowic wystąpił już w 1450 r. obok Piotra z pobliskich Plece-
wic w ziemi sochaczewskiej, może krewnego. Byli oni poręczycielami Jana (Kur-
wicy) z Miszewa Murowanego z rodu Lubiczów na wysoką kwotę 200 kóp groszy. 
Jan z Miszewa uwolnił ich od owej rękojmi, zapisując Ziemakowi z Wronina 
40 kóp groszy w półgroszach pod przepadkiem swej wsi Jaszczułtowice w ziemi 
płockiej2591. Bodzęta jest znany jeszcze z zapisów źródłowych w księdze ziemskiej 

2586 SGKP II, s. 830; SHGWysz, s. 22.
2587 PP VI, nr 579. Tych danych nie odnotowano w SHGWysz, s. 9.
2588 MK 335, k. 120v.
2589 Pacuski, Spis.
2590 SHGWP, s. 166. Tenże Jan Lipski powinien być synem Świętosława z Lipy, założył 

wieś Lipę w ziemi nurskiej. Nietrafnie A. Borkiewicz-Celińska identyfi kuje go z Janem z Otocz-
ni, Kossobud, który był skarbnikiem płockim w latach 1471–1473; Pacuski, Spis.

2591 MK 335, k. 57.

http://rcin.org.pl



340 Część I

wyszogrodzkiej, bowiem bywał w tym pobliskim ośrodku władzy książąt mazo-
wieckich. 

4 VI 1472 r. Bodzęta uzyskał od Kazimierza księcia mazowieckiego, biskupa 
elekta płockiego władającego jeszcze księstwem płockim oraz ziemiami wiską i wy-
szogrodzką, zezwolenie na budowę w Witkowicach młyna na Bzurze, wraz z oboma 
brzegami rzeki2592. Sądzić można, że dokument ten nie został zrealizowany, bo-
wiem wystawca przekroczył swe uprawnienia terytorialne. Witkowice należały już 
do ziemi gostynińskiej, czyli do Korony i podlegały władzy króla Kazimierza Ja-
giellończyka, a prawy brzeg Bzury naprzeciw Witkowic podlegał władzy księżnej 
Anny sprawującej do 1476 r. rządy w ziemi sochaczewskiej. Księciu Kazimierzowi 
w tym rejonie podlegał jednak nieco dalej prawy brzeg Bzury poniżej Witkowic, 
między Łaźnią a Przecławicami, a także ostatni odcinek Bzury poniżej Łaźni, mię-
dzy Kamionem i Przecławicami2593. Bodzęta powinien tu posiadać jeszcze Łaźnię, 
w całości lub w części. W XVI w. Łaźnia miała 3–5 włók osiadłych2594. Bodzęta 
z Witkowic wystąpił jeszcze w Wyszogrodzie w 1476 r.2595

Następnie jednak własność owego zamożnego działu w Witkowicach i Łaźni 
musiała przejść w posiadanie Adama Wilkanowskiego, starosty bratjańskiego, 
z rodu Lisów. Był to jeden z rzutkich możnych ziemi wyszogrodzkiej. Adam był 
synem Stanisława z Wilkanowa i Śmiecina, odziedziczył jedynie część Wilkanowa, 
liczącego w XIX w. niespełna 20 włók obszaru2596. Poprzez małżeństwo z Dorotą, 
córką Jana Kinickiego z Sarbska (dziś Szapsk; w ziemi płockiej), zawarte przed 
1459 r. i aktywną działalność militarną, polityczną, a także gospodarczą, w tym 
udział w handlu wiślanym powiększał skutecznie swe dobra i pozostawił kilku 
synom znaczny majątek ziemski, także poza Mazowszem (zmarł w 1497 r.)2597. 
Po jego śmierci Witkowice i Łaźnia trafi ły do działu syna, Krystyna Wilkanow-
skiego, który otrzymał również duże, dochodowe wsie w powiecie płońskim: 
Rzewnino (dziś Rzewin) i Rcylino (dziś Arcelin). Te 4 osady zostały odnotowane 
22 XI 1501 r. Krystyn miał jeszcze otrzymać po śmierci brata Mikołaja kanonika 
płockiego 100 grzywien z rodzinnego Wilkanowa, który miał przejąć jego brat 
Zbigniew2598. 

Wiemy, że Rzewnino/Rzewin w 1531 r. miało 16,5 włók kmiecych, 
a w XIX w. 529 mórg włościan (17 i 2/3 włók kmiecych), oraz 1345 mórg 

2592 WyszZ 3, k. 17.
2593 AHP, Mazowsze, mapa.
2594 Kartoteka atlasowa XVI w. W 1579 r. płacono tu z ¾ włoki kmiecej i 2 zagrodników; 

ŹD XVI, s. 204. 
2595 WyszZ 3, k. 278v.
2596 SGKP XIII, s. 474.
2597 O nim SHGWysz, s. 59; SHGWP, s. 297.
2598 MRPS III, nr 26.

http://rcin.org.pl



341Posiadacze dóbr o nieokreślonej przynależności heraldycznej 

 folwarcznych (ok. 45 włók), tj. łącznie ponad 60 włók obszaru2599. Rcylino/Ar-
celin miało w 1531 r. 15 włók osiadłych, a w XIX w. wieś z folwarkiem miała ok. 
45 włók obszaru2600. W 1530 r. Witkowice Większe miały 3,5 włók osiadłych, 
Łaźnia – 3 włóki kmiece. Witkowice z Łaźnią w posiadaniu Wilkanowskich miały 
raczej nie mniej niż 30–40 włók obszaru, w tym areał folwarczny oraz przyległo-
ści. Razem Krystyn mógł mieć 38 włók kmiecych, a jego dobra według danych 
XIX w. można szacować na ok. 140–150 włók obszaru. Nie sprawował urzędu 
ziemskiego, był jednak starostą bratjańskim i mógł być zaliczany do możnych ów-
czesnego Mazowsza. 

Krystyn posiadał w ziemi gostynińskiej Witkowice Wielkie, gdzie miał dwór. 
3 III 1512 r. został ustanowiony zakład 1000 fl orenów między tymże Krystynem 
z Witkowic Wielkich a Janem Kostro z Psar, stolnikiem gostynińskim2601. Wilka-
nowscy mieli także Łaźnię jeszcze w 1567 r.2602 W 1522 r. tenże Krystyn darował 
części dziedziczne w Ilinie, Janikowie i Zalesiu oraz bór w Szerominie w pobliżu 
Płońska, miał już zatem więcej dóbr2603. Zmarł przed 17 XII 1523 r., pozosta-
wiając małoletnie dzieci Adama, Annę i Dorotę2604.

Tenże Adam Wilkanowski 1 XII 1538 r. zapisał swej żonie Jadwidze, córce 
Tomasza Sobockiego z Soboty w ziemi łęczyckiej, 2600 fl orenów oprawy na po-
łowie swoich dóbr oraz na całej rezydencji w Rzewninie2605. Ukazuje to ówczesną 
wartość jego majątku. 20 XII 1542 r. Adam otrzymał od króla Zygmunta Starego 
nominację na kasztelana wyszogrodzkiego2606. W 1545 r. został starostą ciecha-
nowskim, co zapewniało mu dalsze znaczące dochody, a w 1554 r. przeszedł 
na kasztelana wiskiego. Wkrótce 29 VI 1555 r. otrzymał nominację na kaszte-
lana płockiego, tj. jeden z najwyższych urzędów Mazowsza2607. Zmarł w latach 
1563/15642608. 

W Witkowicach Małych powinni pozostać dawni posiadacze mniejszych 
działów. Stąd powinien wywodzić się Stanisław z Witkowic, pleban w Żmijewie 
w diecezji płockiej, który zmarł w 1519 r., a mógł zostać tamże plebanem przed 
1484 r.2609 W 1563 r. występuje Paweł Witkowski, jednocześnie rządca Wilka-
nowskich w Witkowicach Wielkich i Łaźni, używający pieczęci z herbem  Kościesza 

2599 SHGWP, s. 267; SGKP X, s. 156.
2600 SHGWP, s. 3; SGKP XV, s. 46.
2601 MRPS IV, nr 1429.
2602 Kartoteka atlasowa XVI w.
2603 MK 32, k. 114v; SHGWP, s. 267.
2604 MRPS IV, nr 13733.
2605 Tamże, nr 19463.
2606 Tamże, nr 7038.
2607 MRPS V, nr 7215.
2608 Zob. LMaz, indeks, s. 39.
2609 ADP, Ep. 2, s. 485, 487; SHGWP, s. 352.
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albo Lis2610. W 1565 r. jest znany Jan Witkowski, faktor pobliskich dóbr Jamno 
i Dochowa biskupstwa poznańskiego, pieczętujący się prawdopodobnie herbem 
Radwan2611. 

Te dane nie pozwalają jednak na jednoznaczne określenie przynależności he-
raldycznej posiadaczy Witkowic w XV w., z wyłączeniem Wilkanowskich herbu 
Lis, pochodzących z ziemi wyszogrodzkiej.

Zatrzymajmy się jeszcze nad genezą nazwy osady. Wywodzi się ona od imie-
nia Witek2612, spotykanego u możnych mazowieckich XIII i XIV w.2613 Jest praw-
dopodobne, że była to siedziba możnego położona dogodnie nad dolną Bzurą 
przy gościńcu, niedaleko od książęcych grodów w Wyszogrodzie i Zakroczymiu. 
Łęgi nadrzeczne umożliwiały utrzymanie tu stadniny możnowładczej, tak jak w in-
nych poświadczonych źródłowo rezydencjach możnych, na przykład Junoszów 
z Życka. Mikołaj z Witkowic, pierwszy znany posiadacz osady w pierwszej tercji 
XV w. mógł być tedy potomkiem możnego mazowieckiego z wcześniejszej doby.

Podsumowanie

W przedstawionych powyżej wynikach badań zrekonstruowano grupy ro-
dzinne możnowładztwa i rycerstwa ziemi gostynińskiej, które widać w źródłach 
XIV, XV i pierwszej tercji XVI w. W pewnej mierze pokazano ich stan zamożno-
ści, posiadane dobra, oszacowano także ich wielkość w świetle fragmentarycznych 
danych późnego średniowiecza, szczegółowych danych XVI w. z rejestrów pobo-
rowych oraz danych późniejszych. Przedstawiono, choćby szkicowo, drogi kariery 
poszczególnych osób, pełnione urzędy i funkcje oraz powiązania genealogiczne. 
Wreszcie ustalono przynależność heraldyczną wszystkich rodzin możnowładztwa, 
a także wyraźnej większości rodzin zamożnego i drobnego rycerstwa ziemi gosty-
nińskiej, znanych ze źródeł tego czasu. 

Na uwagę zasługują powiązania tych rodzin z rodzinami innych ziem Ma-
zowsza, zwłaszcza Mazowsza płockiego, ale także ziemi rawskiej, sochaczewskiej, 
wiskiej, należących do Piastów płockich. Wyraźne są też powiązania z ziemiami 
Mazowsza wschodniego: wyszogrodzką, warszawską, zakroczymską i innymi. 
Widać również więzi z ruską ziemią bełską, zasiedlaną od 1388 r. przez przyby-
szów z Mazowsza, głównie poddanych Piastów płockich, rządzoną przez książąt 
mazowieckich do 1462 r.

2610 ASK I, nr 22, k. 220v, 221.
2611 Tamże, k. 421, 445.
2612 Tak Wójcik, Nazwy, s. 172, 173.
2613 Zob. zwłaszcza SSNO VI, s. 130, 131; NKMaz II, indeks.
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Istotne też okazały się powiązania z sąsiednimi ziemiami koronnymi: łęczyc-
ką oraz Kujaw brzeskich, dla których zachowała się archiwalna dokumentacja źró-
dłowa, wnosząca niemało dla dziejów niektórych rodzin z pogranicza obu ziem.

Na omawianym obszarze gniazda rodu Gozdawów były poświadczone już 
w 1391 r. przywilejem książęcym obejmującym wymienione dokładnie osady ry-
cerstwa. W przywileju wystawionym dla marszałka dworu Krystyna z Piaseczna 
wystąpiły w istocie osady uboższych współrodowców stanowiących rezerwuar słu-
żebników i klienteli możnych Gozdawów XIV w. Ślady tych powiązań w owym 
mazowieckim rodzie udało się nieźle udokumentować dla czasów biskupa płoc-
kiego Pawła Giżyckiego (1439–1463), kolejnego z seniorów tego rodu. Powiąza-
nia te można odnosić do wcześniejszych wojewodów mazowieckich z owego rodu. 
Wskazują one zwłaszcza na możliwość przynależności owych drobnych Gozdawów 
do szczupłego oddziału wojewody, czyli jego orszaku towarzyszącego mu na co 
dzień i dbającego o jego bezpieczeństwo, pomagającego mu w wykonywaniu jego 
zadań wojewody – organizatora i koordynatora działań militarnych na Mazowszu 
z ramienia władzy książęcej.

Ród Gozdawów ukształtował się zatem z możnowładczego jądra i uboższych 
krewnych stanowiących współpracowników, służebników i stałą klientelę możnych 
Gozdawów, noszących wspólny znak herbowy i przechowujących wspólną trady-
cję. Ubożsi krewni powinni stanowić otoczenie wojewody Krystyna - fundatora 
parafi i w Gozdowie na początku XIV w. oraz kolejnych wojewodów Mazowsza. 
Jest wysoce prawdopodobne, że tak było już wcześniej, w czasach słynnego woje-
wody Krystyna, zamordowanego z rozkazu Konrada I w 1217 r.

W ziemi gostynińskiej licznie reprezentowana była też własność Dołęgów, 
Grzymałów, Junoszów, Ogończyków, Prawdziców, Rogalów, Wężyków oraz innych 
rodów znanych dobrze na Mazowszu. W wyniku badań ustalono rozmiary tej 
własności i odtworzono przynajmniej po części dzieje dóbr. Spośród rodów nie 
znanych dotychczas na ziemiach Mazowsza należy odnotować ród Nieczujów z Je-
mielna (Imielna) i Wilkowyi oraz zaginionych Szerzewic na pograniczu z Kuja-
wami i ziemią łęczycką.

Zrekonstruowano szereg włości w posiadaniu możnowładczym i zamożnego 
rycerstwa, ustalając ich kolejnych posiadaczy. Przynajmniej dla niektórych włości 
możliwe stało się wskazanie prawdopodobnych protoplastów ich posesorów, a jed-
nocześnie przypuszczalnych odbiorców nadań książęcych. Takim powinien być 
kasztelan raciąski Racibor z rodu Grzymałów, znany w 1319 r., współpracownik 
Wańka płockiego, z którym można związać nazwę Raciborowo. Takim powinien 
być Dadźbog podkomorzy płocki, a potem wojewoda Bolesława Wańkowica 
z rodu Junoszów, protoplasta m.in. Junoszów z Życka oraz z Czerniewa i Kierno-
zi w ziemi gostynińskiej, a także z Rościszewa w ziemi płockiej, z Wyszyn na Zaw-
krzu, z Dolecka w ziemi rawskiej i Radziejowic w ziemi sochaczewskiej.  Wreszcie 
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do nich powinien należeć też Rogala, długoletni podstoli gostyniński, później 
kasztelan gostyniński z rodu Rogalów, współpracownik Siemowita III Trojdeno-
wica, prawdopodobny protoplasta Rogalów z Iłowa i Załuskowa. W obecnym 
stanie badań trudno jest wyjść poza osiągnięte wyniki.

Dla rodzin niedających się określić heraldycznie, pomimo rozmaitych zabie-
gów badawczych, wybrano z przejrzanego materiału źródłowego i zestawiono dane 
ułatwiające dalsze poszukiwania. W rozmaitych zbiorach polskich i zagranicznych 
mogą znajdować się jeszcze inne materiały wnoszące nieco światła do przedsta-
wionego obrazu, pozostaje zatem szansa, że kolejne badania poszerzą i skorygują 
osiągnięte tu rezultaty. 
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Tenutariusze, rządcy, wójtowie i inni rycerze
w dobrach książęcych

Uwagi wstępne

Badania atlasowe nad Mazowszem drugiej połowy XVI w., opublikowane 
w 1973 r., przyniosły zestawienie liczby miast i wsi Mazowsza w poszczególnych 
rodzajach własności. Wiemy jednak, że miasta i miasteczka były wielkości rozma-
itej, to samo dotyczy osad wiejskich. Dlatego istotne jest, że te badania umożli-
wiły przybliżone oszacowanie powierzchni zajmowanej przez własność królewską 
(20%) i własność kościelną (14%). Dało to możliwość określenia powierzchni, 
zajmowanej przez własność szlachecką na pozostałym obszarze, na 66%1. 

Te przybliżone liczby odbijają zdecydowanie lepiej rzeczywistość drugiej po-
łowy XVI w., w której do wielkiej własności należały puszcze oraz mniejsze kom-
pleksy leśne wraz z dużą częścią wód płynących i stojących oraz bagien. Miała ona 
niezbyt dużo osad, ale w jej posiadaniu znajdowały się miasta i ośrodki kluczy 
dóbr, a także wsie ludne i obszerne, na ogół znacznie większe od przeważnie ma-
łych osad średniej i drobnej szlachty. Podobnie musiało być z dawną własnością 
możnowładczą, która nie została tu wyodrębniona, miała jednak znaczący udział 
we własności szlacheckiej.

Oszacowanie to było możliwe po wyznaczeniu powierzchni poszczególnych 
kompleksów dóbr, na podstawie rekonstrukcji wychodzącej od danych później-
szych XVIII–XIX w., kartografi cznych i pisanych, uwzględniającej szczegółowe 
informacje lustracji dóbr królewskich XVI–XVIII w., a także inwentarzy i lustra-
cji kościelnych z tego czasu. Istnieje margines błędu przy wyznaczaniu granicy 

1 AHP, Mazowsze, komentarz, s. 98, mapka (cyfry dla własności monarszej i kościelnej 
zostały tu przestawione).

ROZDZIAŁ I

Możni i rycerze w dobrach książęcych 
i kościelnych ziemi gostynińskiej

w XIV i XV w. oraz wójtowie i rządcy 
w dobrach rycerskich
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 linearnej na mapie, gdy szczegółowych danych brak, a rzecz dotyczy fragmentów 
kompleksów leśnych o przynależności własnościowej trudnej do ustalenia. Jednak 
margines ten można wydatnie ograniczyć poprzez operowanie większą ilością da-
nych, także informacji XVIII–XIX w.

Na uwagę zasługują dane z obszernego Słownika geografi cznego Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich, opracowanego wysiłkiem zbiorowym, podsu-
mowującego wiedzę badaczy XIX w. Podaje on dość szczegółowe informacje o do-
brach ziemskich, w tym wielkość wsi i folwarków oraz ich dotychczasową 
przynależność własnościową. Przydatne też okazują się mapy administracyjne z po-
łowy XX w. w skali 1:100 000, pokazujące ówczesne granice gmin i powiatów, 
bowiem zasięg gmin w pierwszej połowie XX w. ma na ogół potwierdzenie w da-
nych XIX w.2 Po wyrywkowej kontroli można te granice uznawać za dość trwa-
łe, sięgające wcześniejszej doby. Widać bowiem, że prowadzono je na ogół starymi 
granicami wsi i odbijają one podziały dawniejsze. Dodatkowo nieco światła wno-
szą dane o zasięgu parafi i rekonstruowanym dla końca XVIII i pierwszej poło-
wy XIX w., kiedy trwały jeszcze stare podziały parafi alne, wywodzące się z XIV–
XV w. Granice parafi i były w istocie sumą granic zewnętrznych osad do niej 
należących. 

Rekonstrukcja stanu własnościowego z doby rozbiorów znajduje w wielu 
miejscach potwierdzenie dla czasów wcześniejszych. Dlatego podjąłem próbę wy-
kreślenia granic kompleksów dóbr możnowładczych w ziemi gostynińskiej w dru-
giej połowie XV w., w dobie inkorporacji tej ziemi do Korony (Aneks III), wery-
fi kując przy tym dotychczasowe ustalenia kartografi czne przedstawione na mapie 
Mazowsza drugiej połowy XVI w. dla dóbr monarszych i kościelnych, opubliko-
wanej w 1973 r.3

Na tym miejscu przedstawię skrótowo dochodzenie dla ustalenia zasięgu ksią-
żęcej Puszczy Gostynińskiej w rejonie samego Gostynina. W opisach lustracyj-
nych określono, że ma ona w objazd 4 mile, podano także część granic przy opi-
sie królewskiej wsi Lucień. Na zasięg Puszczy wskazują przede wszystkim 
informacje zawarte w lustracji 1564 r. o 14 jeziorach: wielkim Lucieńskim (40 toni 
niewodowych), niewielkim Konotopa (4 tonie włókowe), sporym Przytomno 
(12 toni niewodowych), niewielkimi Milków (4 tonie włókowe), Chojenki Więk-
sze i Mniejsze (po 3 tonie włókowe), podwójne, ale zarośnięte Usianka, a także 
Lubaty pierwsze (4 tonie niewodowe) oraz drugie (2 tonie włókowe), wreszcie 
Kobylica (2 tonie włókowe), Czarne (2 tonie niewodowe, a 4 włókowe), Kocioł 
(1 tonia niewodowa) oraz pod zamkiem gostynińskim (2 tonie)4. 

2 Mapy m.in. w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN.
3 AHP, Mazowsze, mapa.
4 LR 1564, s. 94, 95.
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Po zidentyfi kowaniu tych obiektów na najstarszych mapach szczegółowych 
można ustalić, że Lubaty leżały przy granicy z Kujawami, Przytomno – na północ 
od wsi szlacheckiej Wrząca, a Konotopa – na południowy wschód od Lucienia. 
Ta ostatnia na mapie Mazowsza XVI w. nietrafnie została zidentyfi kowana z po-
bliskim jeziorem Sumino5. Nazwa Konotopa oznaczała potem obiekt topogra-
fi czny na zachód od znacznie większego jeziora Sumino, została opisana jako Ko-
notopy na mapie pruskiej Gilly-Crona z lat 1793–1796 oraz jako Konotopa na 
Mapie Kwatermistrzostwa pokazującej stan z lat dwudziestych XIX w.6

Wieś Lucień graniczyła od północnego wschodu z Popowinem, wsią kapi-
tuły płockiej położoną nad jeziorem Białe. Popowino zostało zlokalizowane w przy-
bliżeniu na mapie Mazowsza XVI w. Następnie zostało włączone w skład dóbr 
szlacheckich Białe i zaginęło. Od wschodu Lucień graniczył z wsią szlachecką Go-
rzewem, położoną między jeziorami Białe i Sumino, zatem w XVI w. własnością 
monarszą była tu Konotopa, ale bez Sumina. 

Wiemy także, że Puszcza rozciągała się na północ od dużej wsi królewskiej 
Kozice, tj. na zachód i północny zachód od wsi Rataje. Tu leżały jeziorka Kocioł, 
Czarne, Chojenki, wreszcie duże jezioro Przytomno. Ta część Puszczy musiała tedy 
graniczyć z dobrami szlacheckimi Wrząca i Górki oraz z kościelną osadą Dąbrów-
ka. W puszczy leżały wreszcie młyny królewskie na rzece Skrwie, jak Ruda, Lu-
ciński, Ziejka, a także Sochora na rzeczce Osetnicy. Z Puszczą graniczyły zatem od 
wschodu osady szlacheckie Bieżejewice nad Osetnicą, Rogożewo Wielkie i Małe. 

Nietrafnie na mapie Mazowsza XVI w. nazwę Puszcza Gostyńska umiesz-
czono poza tak zrekonstruowanym obszarem Puszczy, pomiędzy królewskimi wsia-
mi Mysłownia i Zdwórz7. Była to bowiem część wczesnośredniowiecznej książęcej 
Puszczy Gostynińskiej, opisywana jednak w XVI w. jako bory przynależne do dóbr 
Mysłownia, Korzeń i Zdwórz. Przy Mysłowni bory te miały w objazd wielkie pół-
torej mili8, podobnie szacowano ich wielkość przy wsi Zdwórz9.

Na wcześniejszy zasięg książęcej Puszczy, a dokładniej mówiąc książęcych 
dóbr w rejonie Gostynina, wskazują cenne dane źródłowe z 1380 r. Mianowicie 
Siemowit III potwierdził wówczas plebanowi kościoła parafi alnego św. Jakuba 
w Gostyninie dochody płynne przekazane przez swoich poprzedników z cła go-
stynińskiego, a także dziesięcinę z połowów książęcych we wszystkich jeziorach 
książęcych ziemi gostynińskiej. Wymieniono jeziora Lucień, Wzdwórz czyli 
Zdworskie, Białe (Vale – odczyt niepewny), Sumino, Przytomno (Brimin – od-
czyt niepewny, nazwa daje się jednak zidentyfi kować z danymi późniejszymi), 

5 AHP, Mazowsze, mapa.
6 Mapy w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN.
7 AHP, Mazowsze, mapa.
8 LR 1564, s. 109.
9 Tamże, s. 128.
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Chojno oraz inne położone pod starym grodem książęcym, czyli znane później 
Kocioł i Czarne10. Fundację tegoż kościoła można łączyć z budową książęcego 
grodu gostynińskiego i datować na czasy Konrada I po 1234 r., po przekazaniu 
Mazowsza północnego ze stołecznym Płockiem najstarszemu synowi Bolesławo-
wi I. Zapewne wówczas pleban otrzymał od księcia znaczne dochody płynne opar-
te na przychodach ze zorganizowanego już wcześniej majątku książęcego – eks-
ploatacji rybnych jezior w puszczy książęcej.

Po 1380 r. z dóbr książęcych ubyły jeziora Białe i Sumino, prawdopodobnie 
drogą nadań książęcych na rzecz możnych współpracowników władzy książęcej. 
Obszar Puszczy we własności książęcej musiał nieco zmaleć. Także lokacja książę-
cego miasta Gostynin w 1382 r. na nowym miejscu na obszarze 50 włók musia-
ła nastąpić kosztem puszczy książęcej. Wreszcie wokół Gostynina wyrosły kolejne 
duże osady kmieci książęcych, jak Kozice (54 włóki)11. Część lub nawet więk-
szość zapewne rozwinęła się ze starszych, znacznie mniejszych osad, a tylko nie-
które mogły powstawać całkowicie na surowym korzeniu. Przyjrzymy się danym 
o poszczególnych osadach, zwracając uwagę na wielkość powierzchni i informacje 
o wójtostwie, w tym kolejnych posiadaczach.

Gostynin i osady książęce w pobliżu miasta

Miasto Gostynin otrzymało przywilej lokacyjny Siemowita IV wystawiony 
w Gostyninie 8 III 1382 r., na początku jego rządów12. Zostało lokowane na 50 
włókach nad rzeką Skrwą w pobliżu nowo wznoszonego murowanego zamku ksią-
żęcego. Książę ustalił czynsz roczny po 24 grosze z włóki osiadłej. Wiemy, że wójt 
otrzymał od księcia Siemowita 2 włóki wolne w Gostyninie oraz 3 włóki w Ko-
zicach, łącząc wójtostwo w mieście i sąsiedniej wsi książęcej. Otrzymał prawo do 
trzeciej części dochodów z targowego oraz do trzeciej części kar sądowych. Wój-
tostwo zapewne zostało nabyte za 100 kop groszy praskich13. Całość uposażenia 
wójta gostynińskiego w mieście oraz we wsi Kozice potwierdził król Zygmunt 
Stary 23 XII 1519 r. na prośbę Andrzeja z Kutna wojewody rawskiego14. W świe-
tle tego przekazu istniały dwa dokumenty pergaminowe dotyczące wójtostwa, 
z tytulaturą Siemowita księcia gostynińskiego, zatem Siemowita IV albo V. Była 
tam informacja, że trzecia włóka w Kozicach została nadana dla zapewnienia re-
zydencji osobistej wójta. Wójt był zobowiązany do służby wojskowej. 

10 NKMaz III, nr 252. Dokument został opublikowany wadliwie, z mylnymi identyfi ka-
cjami. Zob. K. Pacuski, Uzupełnienia i sprostowania do Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazow-
sza, część III: dokumenty z lat 1356–1381, „Studia Źródłoznawcze” 40, 2002, dok. 252.

11 LR 1564, s. 103.
12 BKórnicka, rkps 194, k. 19v.
13 LR 1564, s. 96.
14 MRPS IV, nr 3166.
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W 1438 r. wójtem był Jan Czyża, mieszczanin (providus). Kupił on młyn od 
mieszczanina Piotra zwanego Liszka za 32,5 kóp groszy. Transakcję potwierdził 
Siemowit V 16 VIII 1438 r. w Gostyninie15. W 1476 r. są znani wójtowie Stani-
sław i Andrzej, może bracia. 10 II 1476 r. sprzedali oni za konsensem króla Ka-
zimierza Jagiellończyka wójtostwo, mianowicie 3 włóki w Kozicach i 2 włóki 
w Gostyninie Piotrowi Żochowi, mieszczaninowi gostynińskiemu16. W 1519 r. 
wójtostwo musiało należeć do Andrzeja z Kutna, wojewody rawskiego. W 1564–
–1565 wójtem był tu szlachcic Andrzej Gromadzki, brat Pawła podstarościego 
gostynińskiego17.

Długołęka. Wójtostwo w tej wsi nadał Siemowit V rawski (1434–1442) 
Wielisławowi z pobliskich Wieszczyc. Król Zygmunt Stary w 1508 r. na prośbę 
Zygmunta Wieszczyckiego dokonał z powrotem zamiany wójtostwa na dział 
w Wieszczycach, dodając jednak dodatkowo dział leśny w dobrach Strzelce. 
W 1531 r. przywilej królewski na to wójtostwo otrzymał podkomorzy gostyniń-
ski Jakub Sierakowski z Nowego Sierakowa18. Według opisu lustratorów w 1564–
–1565 osada miała włók wszystkich 30, w tym aż 7 wójtowskich, a ponadto fol-
wark19. W XIX w. było tu 48 włók obszaru20. Wójtostwo początkowo raczej było 
podobnej wielkości do innych (może 2–3 włóki) i wydaje się, że zostało powięk-
szone w pierwszej połowie XVI w.

Korzeń. Wieś książęca jest znana od 1412 r., w XVI w. miała ok. 20 włók 
kmiecych i 1,5–2 włóki wójtostwa, notowane w rejestrach poborowych21. Wieś 
nie została opisana w lustracji 1564–1565 r. Posiadacze wójtostwa w XV i XVI w. 
nie są znani. Wójtostwo musiało już istnieć w 1434 r., w momencie, kiedy Pakosz 
z Solca za wierną służbę otrzymał tu dwie włóki wolne22; inaczej otrzymałby ra-
czej nowo utworzone wójtostwo. Można sądzić, że wójtostwo powstało tu w ra-
mach lokacji osady krótko po lokacji książęcego Gostynina, tj. po 1382 r. Owe 
2 włóki wolne po Pakoszu były z rzadka notowane w rejestrach poborowych 
XVI w. jako mały dział zagrodowy23.

Kozice. Prawdopodobnie w 1382 r. Siemowit IV uposażył wójtostwo w mieś-
cie Gostyninie 2 włókami wolnymi w mieście i 3 włókami we wsi Kozice obok 
miasta24. Jest możliwe, że wcześniej powstało wójtostwo w Kozicach, a wójt został 

15 AGAD, perg. 793.
16 MRPS I, nr 1358.
17 LR 1564, wg indeksu.
18 MRPS IV, nr 5805 (4 I 1531 r.).
19 LR 1564, s. 143, 144.
20 SGKP II, s. 39.
21 Kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej XVI w.
22 AGAD, perg. 8633.
23 Kartoteka atlasowa XVI w.
24 Zob. LR 1564, wykaz dokumentów, nr 16.
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wójtem w nowo lokowanym Gostyninie, uzyskując tu dodatkowe uposażenie i za-
chowując nadal sądownictwo w Kozicach. Wieś została wymieniona w 1440 r. 
w uposażeniu księżnej Małgorzaty, żony Siemowita V25. Była to duża wieś, 
w XVI w. liczyła 54 włók, w tym 3 włóki wójta gostynińskiego. Włóki te miały 
po 10 zagonów i po 16 staj długości26, powinny być zatem dawniejszego pocho-
dzenia, może już z pierwszej połowy XIV w., kiedy prawdopodobnie podjęto 
pierwszą lokację tej wsi książęcej27. 

Oprócz 3 włók wójtostwa w Kozicach były także dwie włóki wolne z nada-
nia Siemowita VI i Włodzisława II, zatem z lat 1456–1461, na rzecz Jana z Sałek, 
drobnej wsi rycerskiej w sąsiedztwie Kozic28. Podobnie jak Pakosz z Solca, mógł 
to być służebnik książęcy, który otrzymał skromną odprawę. Król Kazimierz Ja-
giellończyk potwierdził to nadanie w 1476 r. Janowi z Sałek, zapisując mu na nich 
20 grzywien29. Posiadacz ich był zobowiązany do służby wojskowej.

Muchnowo. Początkowo w XV w. ta wieś książęca była nazywana Muchni-
cami albo Muchnicą; nazwa ustaliła się w pierwszej połowie XVI w. W 1530 r. 
było tu 12 włók kmiecych oraz 2 włóki wójtostwa30. Wieś nie została opisana 
w lustracji 1564–1565 r. W XIX w. osada miała 41 włók obszaru31. Wieś dzieli-
ła losy wsi książęcej Skórzewa i szlacheckich Muchnic (zob. niżej Skórzewo).

Mysłownia. Wieś istniała już w 1412 r., została odnotowana w opisie loka-
cji wsi Wola Łącka norbertanek płockich32. Według lustracji 1564–1565 r. było 
tu 13,5 włók osiadłych oraz 5 włók wójtostwa, ale te ostatnie były „borem zaro-
słe”. W XIX w. Mysłownia była jedynie folwarkiem, który obejmował 1297 mórg, 
tj. ok. 43 włóki powierzchni, w tym aż 18 włók lasu33. Widać, że las zajmował 
tu znaczną część obszaru osady, najpewniej od momentu lokacji. Wielkość wój-
tostwa pozwala sądzić, że początkowo obszar osady mógł sięgać 50 włók, których 
jednak w większości nie zagospodarowano dla uprawy roli.

W 1564 r. posesorem wójtostwa był niejaki Jarosz; „posługi żadnej nie wi-
nien do zamku, jedno wojnę służy, kiedy się trafi ”34. Wcześniej 31 I 1535 r. po-
sesorem wójtostwa był Wojciech Leśniewski z sąsiedztwa. Szlachcic Konrad uzy-
skał od króla Zygmunta Starego konsens na wykupienie wójtostwa z dożywociem35. 

25 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
26 LR 1564, s. 103.
27 Dr A. Dunin-Wąsowicz sądzi, że idzie tu o włóki fl amandzkie (konsultacja ustna).
28 W XIX w. w Sałkach był folwark liczący ok. 15 włók obszaru; SGKP X, s. 221.
29 MRPS I, nr 1371.
30 Kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej XVI w.
31 SGKP VI, s. 791.
32 ADP, perg. 146.
33 SGKP VI, s. 836.
34 LR 1564, s. 108, 109.
35 MRPS IV, nr 17750.

http://rcin.org.pl



353I. Możni i rycerze w dobrach książęcych i kościelnych ziemi gostynińskiej w XIV i XV w.

W 1537 r. Gabriel Roman, mieszczanin gostyniński uzyskał zgodę króla na wykup 
wójtostwa z rąk tegoż Konrada36. Wieś miała trzy pola, została tedy lokowana na 
prawie chełmińskim i objęta systemem trójpolówki. Fundację wójtostwa i lokację 
wsi można widzieć krótko po lokacji książęcego Gostynina w 1382 r., podobnie 
jak w Korzeniu. 

Niedrzaków. Według opisu lustratorów z lat 1564–1565 było tu 24 włók 
osiadłych i 2 włóki wójtostwa w posiadaniu 2 wójtów zobowiązanych do posług, 
wożenia listów. Na wójtostwo był przywilej Siemowita Starszego księcia mazowiec-
kiego opatrzony rzekomą datą 1430 r.37 Idzie tu bez wątpienia o Siemowita IV, 
który zmarł w styczniu 1426 r., zatem przywilej był wystawiony prawdopodobnie 
ok. 1420 r., kiedy używał już tytulatury Starszy (Senior), dla odróżnienia od swego 
dorosłego syna Siemowita V. Wieś została założona po 1389 r., nie została bowiem 
odnotowana w dokumencie erekcyjnym parafi i Strzelce, do której należała38. 
Można przyjąć, że przybliżona data przywileju (ok. 1420 r.) określa jednocześnie 
datę założenia tej osady w lesie książęcym w dobrach Strzelce. Istniała ona 
w 1440 r., została wówczas odnotowana wśród dóbr książęcych39. Wiemy jedno-
cześnie, że Niedrzakowa dotyczył przywilej Siemowita V, wystawiony w Gostyni-
nie 1 I 1439 r.[?], w którym zobowiązano kmieci do opłacania dziesięciny pie-
niężnej po 6 groszy rocznie z włóki osiadłej na rzecz plebana w Gostyninie40. 
W 1557 r. król Zygmunt August potwierdził posiadanie wójtostwa w Niedrzako-
wie wójtowi Błażejowi41.

Niedrzewie. Wieś liczyła w 1564–1565 r. łącznie 27 włók, w tym 4 włóki 
wójtostwa. Jego posiadaczem był wówczas Jan Sierakowski, ale nie przedstawił lu-
stratorom dokumentów42. Wieś nie została odnotowana w dokumencie erekcyj-
nym parafi i Strzelce, powstała zatem po 1389 r.43 Istniała w 1440 r., określono ją 
jako Międzydrzewie44. Sądzić można, że lokowano ją w lesie w książęcych dobrach 
Strzelce licząc na zagospodarowanie aż 40 włók, i dlatego wójtostwo otrzymało 
4 włóki. W XVI w. obok wsi był jeszcze spory bór45; w XIX w. miała łącznie 
ok. 52 włóki obszaru46. 

36 Tamże, nr 18862.
37 LR 1564, s. 119, 120.
38 O tym Nowacki, Dzieje, II, s. 509, 510; AHP, Mazowsze, mapa, rekonstrukcja zasięgu 

parafi i Strzelce.
39 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
40 O tym Ziemia gostynińska. Materiały do dziejów ziemi płockiej (Z archiwaliów diecezjal-

nych płockich XVIII w.), t. XI, wyd. M.M. Grzybowski, Płock 2000, s. 70, 91.
41 MRPS V/2, nr 8163.
42 LR 1564, s. 117, 118.
43 Nowacki, Dzieje, II, s. 509, 510.
44 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
45 LR 1564, s. 118.
46 SGKP VII, s. 58 (1565 mr. obszaru).
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Lokację wsi i założenie wójtostwa można widzieć w dobie rządów Siemowi-
ta IV. Wójtostwo istniało w połowie XV w. i było w rękach Janusza Piotrowskie-
go, który oprawił posag swojej żony Małgorzaty na połowie dóbr Piotrowo oraz 
wójtostw w Łaniętach i w Międzydrzewiu; zostało to odnotowane w 1471 r.47 
Po zgonie Janusza wójtostwo mógł objąć i następnie utracić jego syn Mikołaj Pio-
trowski. W 1497 r. było już w rękach syna Dziersława Osińskiego, nieznanego 
z imienia. Za nie stawienie się na wyprawę mołdawską król Jan Olbracht skonfi -
skował jego dobra: Osiny, Kuczkowo, połowę młyna Ruda oraz wójtostwo w Nie-
drzewiu, przekazując je Mikołajowi Sierakowskiemu48. 

W 1546 r. wójtostwo w Niedrzewiu należało do Jana i Kaspra Sierakowskich, 
synów zmarłego Wojciecha Sierakowskiego49. Powinni to być potomkowie Mi-
kołaja Sierakowskiego. Lokację wsi i założenie wójtostwa można przypisać ojcu 
Janusza Piotrowskiego podsędka gostynińskiego, czyli Świętosławowi z Piotrowa, 
podczaszemu gostynińskiemu, współpracownikowi Siemowita IV i rządzącej po 
nim w Gostyninie księżnej wdowy Aleksandry, a także współpracownikowi Sie-
mowita V rawskiego. Zob. Grzymałowie z Piotrowa. 

Skórzewo (dziś Skórzewa). Była to osada niezbyt duża, w XVI w. miała 8–11 
włók kmiecych50, a w XIX w. było tu 18 włók obszaru51. Początkowo była to wraz 
z Muchnowem (Muchnicą) własność rycerska braci z Muchnic. W 1416 r. bracia 
Jan, Mikołaj i Wincenty z Muchnic zabezpieczyli Janowi wójtowi z sąsiedniego 
Mnicha pożyczkę na Skórzewie lub Starych Muchnicach52. Wincenty z Muchnic 
był później podsędkiem gostynińskim, miał dział w Skórzewie. Zmarł bezpotom-
nie, a jego dobra przeszły na własność książęcą. Wiemy jednocześnie, że połowa 
Skórzewa w 1462 r. należała do własności książęcej. Trudno ocenić, czy jest ona 
identyczna z połową Skórzewa, którą miał w 1459 r. Andrzej z Kutna; wydzier-
żawił ją wówczas Mikołajowi z Mnicha53. 

Czytelne są jednak dane o dziale Wincentego z Muchnic, mianowicie 2 włó-
kach wolnych. Sąsiadowały one z sołectwem, być może tym, które jest potem 
znane w sąsiednim Muchnowie. Książę Włodzisław I kupił je od niego i sprzedał 
w 1453 r. Wierzbięcie z Karwosieka, staroście gostynińskiemu za 60 kóp groszy 
w półgroszach54. Tenże odstąpił je w 1455 r. Pawłowi z Białego55, a Paweł Jajko 

47 KowalskaG 1a, k. 50–50v.
48 MRPS II, nr 799.
49 MRPS IV, nr 7761.
50 Kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej XVI w.
51 SGKP X, s. 705.
52 ADP, perg. 164.
53 MK 335, k. 168.
54 MK 337, k. 89.
55 Tamże, k. 57.
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z Białego w 1458 r. sprzedał je Krystynowi z Kocięcina w ziemi płockiej56. W tym 
fragmencie dziejów osady widać, że w czasach własności książęcej pojawiało się tu 
rycerstwo tak z ziemi gostynińskiej, jak też z ziemi płockiej, a obrót działem ziemi 
mógł być częsty. Być może idzie o ludzi związanych okresowo z lokalnym apara-
tem władzy książęcej, funkcjonariuszy starosty gostynińskiego, których w źródłach 
można dostrzec sporadycznie.

Skrzany. Była to stara wieś książęca, znana w 1380 r., wymieniona obok wsi 
Strzelce; pleban gostyniński miał w tych osadach dziesięcinę od konopi, zapewne 
od XIII w.57 Skrzany wchodziły w skład starej parafi i Trębki, erygowanej 
w 1303 r.58 Według opisu lustratorów w latach 1564–1565 wieś miała 51 włók, 
w tym 4 wójtowskie, ponadto duży bór59. Według danych XIX w. mogło tu być 
łącznie 90 włók obszaru60. Wójtostwo w 1565 r. miało 4 włóki, trzymał je Woj-
ciech Markowicz; miał prawo stare od książąt z obowiązkiem służby wojskowej61. 
Wójtostwo powstało tedy przed 1462 r., ale jak dawno? Wiemy, że 16 IV 1474 r. 
król Kazimierz Jagiellończyk odnowił przywilej na wójtostwo Janowi Sasinowi 
z Błażejewic w ziemi rawskiej62. Z rąk tegoż wykupił je opatrzny Stanisław Strzel-
czowicz, uzyskał od króla Zygmunta Starego w 1520 r. dożywocie63.

Wcześniejsze dzieje wsi oświetla informacja z 1474 r., że wieś należała do ja-
kiegoś Janusza podkomorzego zakroczymskiego i została zamieniona przez książąt 
na inne dobra64. Prawdopodobnie wiadomość ta została przejęta z owego stare-
go książęcego przywileju wójtowskiego, a zatem zasługuje na uwagę. Wśród zna-
nych mi podkomorzych zakroczymskich brak jednak Janusza, jest natomiast Ju-
nosza, który pełnił ten urząd w latach 1374–1389. Co ważniejsze, tenże Junosza 
z Zaborowa był w 1385 r. starostą rawskim Siemowita IV, mógł wówczas obej-
mować swą działalnością dobra książęce w ziemiach rawskiej, gostynińskiej i so-
chaczewskiej65. 

Dowodnie wiemy, że Junosza przeprowadził lokację wsi Głusk w ziemi so-
chaczewskiej i wystawił tamże przywilej wójtowski, a wieś ta bezspornie wchodzi-
ła później w skład dóbr książąt płockich66. Jest zatem prawdopodobne, że po 

56 MK 335, k. 153.
57 NKMaz III, nr 252.
58 ŹD XVI, s. 194; AHP, Mazowsze, mapa; Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
59 LR 1564, s. 115, 116. 
60 SGKP X, s. 722.
61 LR 1564, s. 116.
62 MRPS I, nr 1168.
63 MRPS IV, nr 3297.
64 MRPS I, nr 1168
65 Pacuski, Spis. Jako starosta rawski jest znany 1 XI 1385 r.; KWp III, nr 1839.
66 ZakrZR 32, k. 361–363. Przywilej ten zachował się w ekscerpcie bez datacji, pochodzi 

z lat 1392–1409, przechował się w kopii dokumentów książęcych z lat 1426 i 1461, wpisany 

http://rcin.org.pl



356 Część II

 zakończeniu działalności na urzędzie starosty generalnego księcia Janusza I 
w 1381 r. przeszedł on w służbę Siemowita IV i podjął się melioracji dóbr ksią-
żęcych. Został po (28 VIII) 1384 r. starostą rawskim, przejmując zarząd dóbr 
książęcych na Mazowszu rawskim od Miecława ze Smogorzewa, wieloletniego sta-
rosty czerskiego i rawskiego młodego Siemowita IV67. Do służby u Janusza I po-
wrócił dopiero ok. 1388 r. i został wkrótce od 1390 r. sędzią wyszogrodzkim i za-
kroczymskim, a od 1392 r. także sędzią ciechanowskim. Jako sędzia działał do 
1409 r., zapewne aż do śmierci68.

Informacja dotyczy przeto lat osiemdziesiątych XIV w., kiedy Junosza pozo-
stawał w służbie u Siemowita IV. Prawdopodobnie uzyskał on od księcia dobra 
Skrzany, może we władanie czasowe, i ustanowił tu wójtostwo o 4 włókach wol-
nych, zamierzając lokować wieś na 40 włókach. Wójtostwo sprzedał, a po powro-
cie wsi do dóbr książęcych informacja o początkach wójtostwa i dziejach wsi zna-
lazła się w książęcym przywileju na wójtostwo odnawiającym prawa 
dotychczasowego posiadacza. Przywilej ten wystawił zapewne Siemowit IV, zatem 
można go widzieć w szerokich ramach czasowych ok. 1389–1426. Lokację wsi 
podjęto prawdopodobnie krótko po lokacji miasta Gostynina w 1382 r., równo-
cześnie z lokacją pobliskiej wsi książęcej Strzelce, o czym niżej.

Strzelce. Była to stara wieś książęca, znana od 1380 r.69 Z fundacji książę-
cej została ośrodkiem parafi i, erygowanej przez biskupa poznańskiego Dobrogosta 
z Nowego Dworu w 1389 r.70 W XVI w. wieś miała 55 włók, w tym trzywłóko-
we wójtostwo, którego posesorem w 1564 r. był Adrian Żdżarowski z ziemi go-
stynińskiej. Do wsi należały przyległe lasy71. W XIX w. dobra Strzelce miały 
ok. 92 włók obszaru72. Wiemy jeszcze, że w 1540 r. faktorem tej wsi był niezna-
ny bliżej Stanisław, który uzyskał konsens króla na wykup wójtostwa z rąk jego 
posiadaczy73.

O wójtostwie wiemy w 1447 r.; miał je niejaki Piotr Sitko, który sprzedał je 
Andrzejowi Zaborowskiemu z ziemi gostynińskiej za 70 kóp groszy74. Tenże już 
w 1453 r. odstąpił wójtostwo Andrzejowi Wrzeszczowi z Niedarzyna w ziemi płoc-
kiej za 72 kopy groszy. Miało ono wówczas 3 włóki roli i karczmę75. Znaczne 

ok. 1534 r. Junosza daje w nim wójtostwo z 2 włókami wolnymi Andrzejowi dziedzicowi z Kroś-
cic za jego dotychczasową służbę. Wypis w kartotece SHGM, ziemia sochaczewska.

67 Miecław był jeszcze starostą rawskim 9 VI 1384 r.; ZDMp IV, nr 1067. 
68 O Junoszy zob. zwłaszcza Supruniuk, Otoczenie, nr 94.
69 NKMaz III, nr 252; tu błędnie zidentyfi kowana z inną wsią – Strzałki.
70 Nowacki, Dzieje, II, s. 509, 510.
71 LR 1564, s. 111, 112. 
72 SGKP XI, s. 456.
73 MRPS IV, nr 20264.
74 MK 336, k. 13 (w Płocku, 16 IV 1447 r.).
75 MK 337, k. 87v; SHGWP, s. 211.
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kwoty sprzedaży wskazują, że było to wójtostwo cenione i dochodowe. Andrzej 
Wrzeszcz był jednym z synów Mikołaja z Niedarzyna kasztelana sierpeckiego, oże-
nił się w 1447 r., jeszcze przed zgonem ojca. Zabezpieczył żonie 70 kóp groszy 
posagu na swoich dobrach, m.in. Niedarzynie, jednak wkrótce po śmierci ojca, 
już w 1451 r. był zmuszony wraz z bratem odstąpić swe działy w tejże wsi76. Wój-
tostwo w Strzelcach mogło stać się jego główną posiadłością i rezydencją. 

Wydaje się, że wieś została lokowana już w okresie fundacji kościoła i erekcji 
parafi i, ok. 1389 r. Było to kilka lat po lokacji miejskiej książęcego Gostynina 
(1382 r.), a także możnowładczego Kutna w posiadaniu Ogończyków na mocy 
książęcego przywileju z 25 XII 1386 r.77 Przez te osady szedł gościniec z Płocka 
do Łęczycy, przechodzący m.in. przez Strzelce78, uaktywniał on dodatkowo 
rynek lokalny związany z Gostyninem. Zapewne lokacja została zamierzona na 30 
włókach obszaru wsi i dlatego wójtostwo ustanowione tu otrzymało 3 włoki ziemi 
oraz karczmę. Lokacja na prawie chełmińskim prowadziła do znacznego zwięk-
szenia dochodów pieniężnych z tych dóbr po wygaśnięciu okresu wolnizny.

Gąbin i osady książęce w pobliżu miasta

Gąbin był starym ośrodkiem książęcym, otrzymał prawa miejskie i lokalny 
samorząd miejski prawdopodobnie już przed 1322 r., kiedy jest znany jako mia-
sto79. Stąd wywodził się Janusz z Gąbina, sołtys biskupi w Jamnie przed 1337 r., 
odbiorca przywileju na sołectwo w Dochowej (dziś Dachowa), wsi biskupstwa 
poznańskiego w 1337 r.80 Mieszczanie gąbińscy mieli najpewniej od dawna po-
wiązania z rycerstwem miejscowym albo koronnym. W 1494 r. z Gąbina pisał się 
Stanisław Brachowski, tenutariusz w sąsiednim Czermnie, który nabył tamże duże 
wójtostwo81. W 1526 r. tenże Stanisław Brachowski jest znany jako mieszczanin 
gąbiński, został określony jako nobilis, czyli należał do stanu szlacheckiego. Był 
on nieco wcześniej posiadaczem młyna w Starym Mieście w Łęczycy82. W 1514 r. 
w Łęczycy wystąpił nobilis Zygmunt Nosakowic Grzybowski, mieszczanin z Gą-
bina w ziemi gostynińskiej83. Jego żoną była Katarzyna wdowa po Mikołaju Ku-
kiełce z Grzybowa, siostra Jana Trestki z Grzybowa w pow. orłowskim ziemi łę-
czyckiej, czyli także szlachcianka, znana w 1513 r.84; oboje wywodzili się 

76 SHGWP, s. 211.
77 MK 64, 255.
78 AHP, Mazowsze, mapa.
79 NKMaz II, nr 162: „Datum in Gambino opido nostro”.
80 Tamże, nr 218.
81 Zob. niżej.
82 ŁęczG 15, k. 461.
83 ŁęczG 11, k. 827.
84 OrłowskaZ 5, k. 27v.
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z drobnego rycerstwa w ziemi łęczyckiej. W 1520 r. tenże Zygmunt z Grzybowa 
już nie żył, pojawia się jego syn Wojciech, też określony jako szlachetny i opatrz-
ny mieszczanin z Gąbina85. Inna szlachcianka Katarzyna była żoną Stanisława Ra-
dosza mieszczanina w Gąbinie; w 1517 r. toczyła sprawę o dziedzictwo Świnary 
Średnie w ziemi łęczyckiej86.

Gąbin uzyskał obszerny przywilej miejski od Siemowita V rawskiego 
w 1437 r., regulujący świadczenia na rzecz władzy książęcej, w tym zamianę do-
tychczasowych opłat na ryczałt 74 grzywien, bez informacji o wójtostwie87. Wed-
ług lustracji 1564–1565 miasto miało 61,5 włók uprawnych, w tym 6 włók wój-
tostwa i 3 włóki poświętnego, a także obszerny las w granicach miejskich88. 

Wójtostwo jest znane od 1417 r., kiedy w sąsiedniej ziemi łęczyckiej został 
odnotowany „circumspectus Petrus advocatus de Gambino”89. W 1445 r. pleban 
gąbiński Piotr uzyskał wyrok przysądzający dziesięcinę snopową z ról wójtostwa90. 
Wójtem był wówczas Zdzisław, może współpracownik zmarłego wcześniej 
w 1442 r. Siemowita V rawskiego. Można go identyfi kować ze Zdziesławem 
z Chrośli, burgrabią gostynińskim w latach 1468–1470, bliskim współpracowni-
kiem Mikołaja z Kutna starosty gostynińskiego. W 1466 r. wójtem w Gąbinie był 
rycerz z ziemi gostynińskiej, mianowicie Jan Bakałarz z Wszeliw w parafi i Brzo-
zowo91. Już w 1468 r. występuje nowy wójt Stanisław, jeden z rozjemców, którzy 
doprowadzili do ugody w sprawie domu w Gąbinie92. 

W 1524 r. dział wójtostwa pozostawał w posiadaniu mieszczan gąbińskich, 
braci Mikołaja, Stanisława i Macieja; uzyskali oni konsens króla na zastaw 2,5 włóki 
wójtostwa93. W 1530 r. król potwierdził dożywocie na wójtostwie Stanisława 
i Pawła wraz ze stryjem Sebastianem94. Według lustracji z 1564–1565 należało 
ono do szlachty, Sebastiana i Kaspra Kędzierzyńskich, zachował się tu szczegóło-
wy opis. Oprócz 6 włók roli do wójtostwa należał mały młyn pod miastem wraz 
ze stawkiem, 6 jatek miejskich [z mięsem] i 6 jatek [kramów] chlebowych, 
10 mieszczan płacących czynsz, a także dochody z łaźni miejskiej i trzecia część 
kar sądowych. Wójt był zobowiązany do służby wojennej, natomiast zwolniony 
od posług95. 

85 Tamże, k. 358.
86 Tamże, k. 198, 215.
87 BKórnicka, rkps 194, k. 39v (Sanniki, 1 VII 1437 r.).
88 LR 1564, s. 99, 102.
89 OrłowskaZ 2A, k. 163v.
90 AAPoznań, AE I, k. 99v (7 I 1445 r.); Nowacki, Dzieje, II, s. 506.
91 AAPoznań, AE II, k. 145v.
92 MK 44, s. 751–753.
93 MRPS IV, nr 4398.
94 Tamże, nr 5676.
95 LR 1564, s. 102.
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Jest prawdopodobne, że wójtostwo powstało tu już w momencie lokacji mia-
sta na prawie niemieckim niedługo po lokacji miejskiej Płocka, być może w okre-
sie rządów Wańka płockiego przed 1322 r. Jego posiadaczami mogli być długo 
urzędnicy książęcy, ziemscy lub administracyjni, jak rządcy – starostowie, zapisy-
wani zawsze z urzędem ważniejszym i dlatego nie zostali odnotowani oddzielnie 
w źródłach. Wójtostwo przynosiło dochody znaczące, porównywalne z dochoda-
mi wójtów innych dużych miast książęcych, a zatem musiało też mieć niemałą 
wartość. Wójt musiał się liczyć w miejscowym książęcym aparacie władzy.

Brzezie. Wieś książęca nazywała się początkowo Brzeziałąka. Została założo-
na na podstawie przywileju Siemowita IV dla Przybysława z Wilamowic, wysta-
wionego w 1418 r.; obok wójtostw Sanniki i Siedlce otrzymał on dwie włóki 
w lesie książęcym Brzeziałąka, przeznaczonym do lokacji nowej osady96. Wieś 
istotnie wkrótce została założona, wymieniono ją wśród dóbr książęcych ziemi 
gostynińskiej w 1440 r. Wiemy, że w 1441 r. dziesięcina z trzech włók wójtostwa 
w Brzeziejłące została przyznana plebanowi w Jamnie w związku z utworzeniem 
nowej parafi i w Sannikach patronatu książęcego97. Jeśli wójt zagospodarował 
3 włóki, to lokacja nowej osady mogła objąć aż 30 włók obszaru, czyli więcej niż 
przewidywano w 1418 r.

Wójtostwo w Brzeziu w 1520 r. należało do Mikołaja Bykowskiego, wywo-
dzącego się z sąsiedniej szlacheckiej wsi Byki w par. Jamno. Prawo do wykupu 
wójtostwa z jego rąk uzyskał Daniel Kiernoski98. Jednak Mikołaj utrzymał się przy 
tym wójtostwie. W 1531 r. tenże Mikołaj uzyskał potwierdzenie wcześniejszego 
dokumentu kupna wójtostwa z zapisem 50 kóp groszy od Pawła Barana z żoną 
Barbarą przez Zdzisława z Chrośli albo Byków99. Zdzisław jest identyczny z bur-
grabią gostynińskim poświadczonym w latach 1468–1470, powinien być ojcem 
Mikołaja, zatem te dane można odnosić do drugiej połowy XV w.100 W lustracji 
1564–1565 Brzezie nie zostało opisane, wiemy jedynie, że trzymali tę wieś pano-
wie Kiernowscy, tj. Kiernoscy z Kiernozi101. W 1579 r. osada miała 15,5 włók 
kmiecych102. W XIX w. wieś z folwarkiem miała 30 włók obszaru103. Jest to zgod-
ne z danymi o trzywłókowym wójtostwie.

Czyżewo. Według lustratorów z 1564 r. wieś miała 18,5 włók kmiecych oraz 
dwie włóki wójtowskie. Wójt dziedziczny miał tu przywilej od książąt, zatem 

96 MK 37, k. 490–490v. 
97 AAPoznań, AE I, 281. Zob. też Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
98 MRPS IV, nr 3520.
99 Tamże, nr 5909.
100 O tym zob. wyżej: Posiadacze dóbr Chrośle-Byki.
101 LR 1564, s. 133.
102 ŹD XVI, s. 199.
103 SGKP I, s. 429.
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sprzed inkorporacji 1462 r.104 Dla XV w. brak jednak danych o wójtostwie; mogło 
ono powstać w latach 1426–1434, podobnie jak w Krobinie. W XIX w. Czyżew 
miał ok. 40 włók obszaru105. Lokacja osady mogła objąć tylko połowę tego  terenu. 

Krobino (dziś Krubin). Według opisu lustracji 1564–1565 r. wieś liczyła 
22 włóki kmiece i 2 wójtowskie. Odnotowano, że wójt ma „przywilej stary od 
książąt” z obowiązkiem posług do zamku, dostarczania listów, bez wątpliwości 
konno. Nie odnotowano nazwiska wójta106. O wójtostwie brak danych z XV w. 
Jest pewne, że przywilej książęcy został wystawiony przed 1462 r. Liczba mnoga 
„książąt” może wskazywać zwłaszcza na wspólne rządy synów Siemowita IV (lata 
1426–1434) albo wspólne rządy synów Włodzisława I (1456–1461). Wieś jest 
znana w źródłach od 1440 r., zatem mogła być lokowana wcześniej, co przema-
wia za pierwszym rozwiązaniem. 

Wójt być może pochodził z drobnego rycerstwa mieszkającego w okolicy. 
Jakkolwiek brak wzmianki o służbie wojskowej, jest prawdopodobne, że został 
zobowiązany do takiej służby, jednak w wymiarze ograniczonym, na przykład 
z kuszą, co spotykamy w porównywalnych przywilejach książęcych na Mazowszu 
tego czasu. Owe dwie włóki wójtowskie zostały wymienione w najstarszym reje-
strze poborowym ziemi gostynińskiej z 1530 r., także bezimiennie107. W XIX w. 
Krubin, wieś miała 35 włók gruntów, folwark – 15,5 włók, czyli było tu łącznie 
ok. 50 włók obszaru108. W latach 1564–1565 areał rolny był wyraźnie mniejszy, 
do wsi należała dowodnie „olszyna niemała”109.

Lipieńskie. Wieś jest znana od 1440 r. W latach 1564–1565 miała 25 włók 
kmiecych i aż 4 włóki wójtowskie110. W lustracji odnotowano, że był na nie przy-
wilej stary od króla Kazimierza Wielkiego111, co jest wyraźną pomyłką; Kazimierz 
Wielki nie sprawował tu rządów. Idzie przeto o króla Kazimierza Jagiellończyka, 
władającego ziemią gostynińską od końca 1462 r. do śmierci w 1492 r. Istotnie 
wiemy, że wójtostwo było wzmiankowane w 1471 r. z informacją, że dziesięcina 
z niego należała do kościoła parafi alnego w Gąbinie112. W 1519 r. wójtostwo po-
zostawało w posiadaniu mieszczan gąbińskich Andrzeja Gołąbka oraz Marcina; 
król Zygmunt Stary pozwolił wykupić je Dorocie Klichowej z Gąbina113. W re-
zultacie włóki wójtowskie uprawiane przez kmieci stały się podstawą uposażenia 

104 LR 1564, s. 126.
105 SGKP I, s. 888.
106 LR 1564, s. 125.
107 Kartoteka atlasowa XVI w.
108 SGKP IV, s. 721.
109 LR 1564, s. 125.
110 Tamże, s. 129.
111 Tamże, s. 130.
112 MK 5, k. 61v.
113 MRPS IV, nr 2949 (12 III 1519 r.).
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szpitala w Gąbinie z kościołem i prepozyturą Świętej Trójcy, założonego przed 
1534 r.114 Według informacji lustratorów przedtem wójt w tej wsi nie był zobo-
wiązany do posług, tylko wojnę służył115. W XIX w. wieś miała 740 mórg, tj. ok. 
25 włók obszaru116. Jest to zgodne ze stanem XVI w. w zakresie areału kmiecego. 
Można sądzić, że wieś została lokowana przed 1440 r., może już w czasach Sie-
mowita IV. Zadziwia jednak duża wielkość wójtostwa, wskazująca, że odbiorca 
nadania został nagrodzony dodatkowym przydziałem ziemi. Lokacja początkowa 
mogła też obejmować większy obszar. Dziesięcinę biskupią ze wsi Lipieńskie 
w 1448 r. biskup poznański Andrzej Bniński przeznaczył na uposażenie kanoni-
katu w kolegiacie NMP w Poznaniu, jednak tenże wkrótce upadł, a dziesięcina 
przeszła w ręce penitencjarzy poznańskich117. 

Osmolin. Miasto lokował Siemowit V rawski w 1439 r. na prawie Gąbina na 
obszarze ok. 50 włók, jak wynika z danych XVI w. Były tu bowiem wówczas 44 
włóki mieszczan, 2 włóki wójtowskie, ponadto folwark na polach miejskich oraz 
własność plebańska licząca powyżej 2 włók118. Miasteczko zostało lokowane na pra-
wym brzegu rzeczki Czerniew, a na lewym brzegu znajdowała się książęca  Osmólska 
Wieś, gdzie były dalsze dwie włóki wójtostwa119. Według lustracji 1564 r.  posesorem 
wójtostwa był tu Wojciech Lubikowski, miał na nie prawo stare od książąt na 4 włó-
ki120. Bez wątpliwości pochodził z sąsiedniego Lubikowa, własności Gozdawów. 

Miasteczko zostało założone na surowym korzeniu, czyli na terenach leśnych, 
na zagospodarowanie otrzymało długą wolniznę, aż 15 lat121. Według danych 
XIX w. Osmolin z Osmólską Wsią miał co najmniej 60 włók obszaru122. W 1530 r. 
Osmólska Wieś miała 16,5 włók osiadłych oraz 2 włóki wójtostwa. Była to duża 
wieś o cechach przedmieścia, podlegająca władzy sądowej wójta wspólnego z mia-
stem. Dobra Osmolin przed 1439 r. należały do Gozdawów (zob.), zatem lokacja 
miasta i wsi książęcej została przeprowadzona w jednym czasie, przez Siemowita V 
rawskiego, po wykupieniu dotychczasowych posiadaczy. Wójtowie przed 1539 r. 
nie są znani. 26 VII 1539 r. wójtem był niejaki Feliks, król Zygmunt Stary przy-
znał prawo wykupu owego wójtostwa z jego rąk Elżbiecie z Gaju, wdowie po Pro-
kopie Sieprskim, chorążym i staroście płockim123. Wydaje się, że było to wójto-
stwo dochodowe, cenniejsze od wójtostw wiejskich w dobrach książęcych. 

114 Nowacki, Dzieje, II, s. 506.
115 LR 1564, s. 130.
116 SGKP V, s. 264.
117 Nowacki, Dzieje, II, s. 593.
118 LR 1564, s. 136 n.; Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
119 AHP, Mazowsze, mapa.
120 LR 1564, s. 137.
121 MK 337, k. 39.
122 SGKP VII, s. 644.
123 MRPS IV, nr 19905.
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Sanniki. Według opisu lustracji 1564 r. wieś miała 30 włók, w tym 24 kmie-
ce, 3 włóki wójtostwa i 3 włóki poświętnego w uposażeniu kościoła parafi alnego. 
Wójt dziedziczny „żadnej posługi nie winien, tylko wojnę służy”124. Zachował się 
przywilej Siemowita IV na to wójtostwo z 30 XI 1418 r. z cennymi informacja-
mi. Książę nadał wówczas Przybysławowi z Wilamowic wójtostwa w Sannikach 
z 3 włókami, w Siedlcach z 2 włókami i z prawem budowy młyna tamże na polu 
Sosnowa Góra, a ponadto w lesie zwanym Brzeziałąka (potem wieś Brzezie) 
2 włóki oraz prawo do karczmy, wszystko to za kwotę 100 kóp groszy125. Odbior-
ca nadania został zobowiązany do służby wojskowej konno wraz z kuszą przy wo-
zach, a zatem w skromnym wymiarze, co było w tej sytuacji znaczące. Wywodził 
się zapewne z Wilamowic w ziemi wyszogrodzkiej, tj. z księstwa Janusza I, prawdo-
podobnie z rodu Cholewów, poświadczonych tamże nieco później126. Przybysław 
mógł być wcześniej funkcjonariuszem miejscowego książęcego aparatu władzy, do-
brze przygotowanym do przeprowadzenia kolejnych lokacji w dobrach książęcych, 
dysponował też zasobami fi nansowymi niezbędnymi do przeprowadzenia nowych 
inwestycji, zaakceptowanych przez władzę książęcą.

Dokument ten został potwierdzony przez króla Zygmunta Starego w 1523 r. 
dla ówczesnego wójta Jakuba Dolipowskiego [?]; otrzymał on dodatkowo prawo 
do zastępstwa w służbie wojskowej przez strzelca z kuszą127. Wieś Sanniki w XIX w. 
miała 32 włóki obszaru, czyli stan zbliżony do stanu z XVI w.; obok areału włoś-
cian był tu folwark Sanniki liczący aż 35 włók obszaru128. Folwark ten był 
 wyraźną kontynuacją folwarku książęcego, w którym mieścił się dwór odwiedza-
ny przez książąt w XV w., a także folwarku opisanego w lustracji królewszczyzn 
XVI w.129 Odbiorca przywileju książęcego z 1418 r. mógł być miejscowym, po-
wołanym na określony czas rządcą książęcym w Sannikach, za czym przemawia 
jego orientacja w realiach miejscowych i wynegocjowane warunki umowy z wła-
dzą książęcą. 

Siedlce (dziś Sielce). W 1418 r. Siemowit IV nadał temuż Przybysławowi 
z Wilamowic m.in. wójtostwo w Siedlcach z dwiema włókami oraz prawem bu-
dowy młyna na terenie Sosnowej Góry, na cieku zwanym zapewne Zdroje130. 
Lokacja tej starej wsi książęcej mogła być zamierzona na 20 włókach. Wieś nie 
została opisana w lustracji 1564 r., trzymał ją wówczas Jan Sierakowski131. 

124 LR 1564, s. 124. Nadanie 3 włók poświętnego jest wyraźnie poświadczone dokumen-
tem książęcym z 1441 r.; KL, nr 187.

125 MK 37, k. 490–490v; MRPS IV, supl. 534.
126 SHGWysz, s. 58.
127 MRPS IV, nr 4344.
128 SGKP X, s. 295.
129 LR 1564, s. 131–134.
130 MK 37, k. 490–490v.
131 LR 1564, s. 133.
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W 1579 r. było tu 8 włók osiadłych oraz 1,5 włóki wójtostwa132. W XIX w. Siel-
ce miały ponad 14 włók gruntów włościańskich oraz duży folwark, który wraz 
z folwarkiem Brzyzie (Brzezie) miał 34 włóki133. Z Siedlec pisał się Jakub Mieczek 
z żoną Ewą, zostali odnotowani w Łęczycy ok. 1515 r.134 

Starepole, potem Staropole, dziś Staropol. Wiemy dowodnie, że w 1439 r. 
Siemowit V rawski nadał Jakubowi z Woźnik wójtostwo z trzema i pół włókami 
wolnymi135. Odbiorca przywileju mógł pozostawać wcześniej w służbie książęcej; 
pochodził z ziemi płockiej, z rodu Ciołków w parafi i Woźniki. Można go identy-
fi kować z Jakubem z Woźnik, który w 1451 r. sprzedał tamże 2 włoki osiadłe wraz 
z prawem patronatu kościoła w Woźnikach za 40 kop groszy. Następnie w 1460 r. 
tenże Jakub zastawił jedną włókę osiadłą w Ciołkówku obok Woźnik, zatem 
i tamże posiadał dział ziemi136. Idzie tu o przedstawiciela rycerstwa cząstkowego, 
który faktycznie ograniczał swą własność ojcowizny, wiążąc zapewne swą przy-
szłość z pozyskanym wójtostwem w dobrach książęcych. 

Następnie wójtostwo musiało przejść w inne ręce. W 1532 r. wójtostwo po-
zostawało w rękach Jana Pardykuły i Jana Modłka; konsens królewski na wykup 
z ich rąk uzyskał Andrzej Grabski137. 5 VI 1555 r. król Zygmunt August dał 
 dożywocie na tym wójtostwie Piotrowi i Mikołajowi Rembiewskim, synom 
 Mikołaja138.

W lustracji 1564 roku został odnotowany Florian Trąbiński, który miał tenże 
przywilej książęcy oraz prawo dożywocia uzyskane od króla Zygmunta Augusta; 
„nie winien żadnej posługi do zamku ani do dwora, tylko wojnę służyć jako inszy 
ślachcic”139. W tym czasie wieś miała 20 włók, w tym 3,5 włók wójtostwa. Także 
w XIX w. wieś miała dokładnie 20 włók obszaru140. Nadanie powiększonego wój-
tostwa w 1439 r. wydaje się wskazywać na szczególne zasługi odbiorcy przywileju 
w służbie książęcej.

Topolno. W rejestrach poborowych XVI w. wieś miała 17,5–24 włóki kmie-
ce; w 1563 r. odnotowano też 2 włóki wójtowskie przejęte na folwark141. W lu-
stracji XVI w. wieś nie została opisana. W 1661 r. Topolno miało łącznie 

132 ŹD XVI, s. 199.
133 SGKP X, s. 525.
134 ŁęczG 10, k. 19.
135 BKórnicka, rkps 194, k. 19v–20: „Jus Jacobi de Wosniky super advocacia in villa Sta-

repolye dicta”; MRPS IV, supl. 726.
136 Dane zestawia SHGWP, s. 333.
137 MRPS IV, nr 6202.
138 MRPS V, nr 7081.
139 LR 1564, s. 127. W 1567 r. uzyskał on zgodę na cesję wójtostwa na rzecz syna Miko-

łaja Trąbińskiego; MRPS V, nr 9888.
140 SGKP X, s. 295; XI, s. 261.
141 Kartoteka atlasowa XVI w.; ŹD XVI, s. 197.
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17,5 włók, w tym wójtostwo o 4 włókach, a ponadto folwark142. Według danych 
XIX w. Topolno miało ok. 35 włók obszaru143. Początkowo wójtostwo mogło tu 
mieć 2–3 włóki. 

W 1449 r. wójtem był tu Jan Słubica ze Studzieńca, tj. ziemianin z sąsiedz-
twa, który odkupił od brata Andrzeja jego część wójtostwa w Topolnie oraz dział 
w Studzieńcu za 10 kóp groszy144, Owa relatywnie niewielka kwota mogła być 
faktycznie ostatnią ratą zakończonego rozliczenia rodzinnego. Wydaje się jednak 
wskazywać na własność zagospodarowaną w małym stopniu, tak w Studzieńcu, 
jak i w Topolnie. Wójtem w Topolnie musiał jednak być już ich ojciec Jakusz ze 
Studzieńca, już nieżyjący, zatem wójtostwo powstało tu wcześniej, może w czasach 
Siemowita IV. Wieś Topolno istniała już w 1440 r., jest poświadczona w składzie 
dóbr książęcych ziemi gostynińskiej145.

Początki wójtostwa oświetla jeszcze cenna informacja z grudnia 1456 r. Jan 
Słubica wystąpił przed sądem ziemskim gostynińskim jako były wójt w Topolnie 
i zeznał, że jest winien wraz ze swoimi dziećmi książętom Siemowitowi VI i Wło-
dzisławowi II 20 kóp groszy, które otrzymał od księcia Siemowita (zapewne Sie-
mowita V rawskiego w latach 1434–1442) jako wsparcie i z tytułu zobowiązania 
do rezydencji personalnej w księstwie146. Można wnosić, że wsparcie to posłuży-
ło do inwestycji i podwyższenia dochodów z jego dóbr, a miał do niego prawo 
faktycznie jako wójt książęcy, zobowiązany do ochrony dóbr książęcych, do współ-
działania z urzędnikami i funkcjonariuszami książęcego aparatu władzy. Kiedy 
przestał być wójtem w dobrach książęcych, prawdopodobnie na drodze sprzedaży 
albo zamiany wójtostwa, zapewne zażądano od niego uregulowania tej sprawy. 
20 kóp groszy pospolitych to była wówczas równowartość niespełna dwóch włók 
ziemi uprawnej, może zatem kwota niewiele mniejsza od wartości ówczesnego 
wójtostwa w Topolnie. 

Z rezydencją personalną w księstwie musiało łączyć się osobiste stawien-
nictwo do służby wojskowej z tytułu posiadanych dóbr w odpowiednim wyposa-
żeniu; władza książęca przywiązywała do tego dużą wagę. Jakkolwiek Jan Słubica 
był wówczas poddanym księżnej Małgorzaty, wdowy po Siemowicie V raw-
skim i posiadaczki dóbr książęcych w tej ziemi, to jednak składał zobowiązanie 
młodym książętom płockim jako dziedziczącym uprawnienia władzy książęcej po 
swoim ojcu Włodzisławie I, spadkobiercy rządów w księstwie rawskim po Siemo-
wicie V.

142 LR XVII w., s. 195. Wójtostwo trzymał wówczas Jan Wituski, zatem szlachcic z ziemi 
gostynińskiej.

143 SGKP XII, s. 396.
144 MK 337, k. 74v.
145 BKórnicka, rkps 194, k. 182v.
146 KL, nr 206 (21 XII 1456 r.).

http://rcin.org.pl



365I. Możni i rycerze w dobrach książęcych i kościelnych ziemi gostynińskiej w XIV i XV w.

 W 1520 r. wójtostwo w Topolnie posiadała Barbara, wdowa po Stanisławie 
Retku, wraz z synami. Król zezwolił na sprzedaż wójtostwa Maciejowi Słunkow-
skiemu zwanemu Kopeć147; tenże mógł wywodzić się z niedalekiego Słonkowa 
w ziemi gostynińskiej. 

Trzeba dodać, że jeszcze przed inkorporacją 1462 r. Topolno faktycznie prze-
stało przynosić dochody władzy książęcej. W 1459 r. Siemowit VI zapisał na To-
polnie podkomorzemu gostynińskiemu Andrzejowi Szczubiołowi II z Ciechomic 
100 kóp groszy z racji długu swego ojca Włodzisława I, przekazał zatem wieś wraz 
z jej dochodami w zarząd możnemu tenutariuszowi148. Po inkorporacji król Ka-
zimierz Jagiellończyk zapisał na Topolnie temuż 200 grzywien149.

Na uwagę zasługują jeszcze wójtostwa w książęcych wsiach Rybno (aż 
13 włók) i Witusza. Osady te przeszły faktycznie już w XV w. w ręce rycerskie, 
ale same wójtostwa są znane jeszcze w pierwszej połowie XVI w., zaliczane do 
własności monarszej.

Rybno. Siemowit V nadał 13 włók wójtostwa w Rybnie Ściborowi z Rako-
wa z rodu Radwanów-Wierzbowów. Trzeba to datować na lata 1434–1442, i to 
bliżej tej pierwszej daty150. Rybno było wówczas wsią książęcą, która przechodzi-
ła szybko w posiadanie Radwanów. Nie została już wymieniona w 1440 r. jako 
wieś książęca151. Wójtostwo zostało tu odnotowane w rejestrze 1530 r., zapisano 
tylko 2 włóki; potem brak o nim danych w rejestrach poborowych, najpewniej 
upodobniło się do sąsiednich działów szlacheckich152. Jednak jeszcze w 1536 r. 
było traktowane jako własność królewska. Zygmunt Stary potwierdził posiadanie 
tegoż wójtostwa braciom Stanisławowi, Andrzejowi i Mikołajowi Rybieńskim 
z Rybna, przytaczając informację, że zostało wykupione przez ich ojca (nieznane-
go z imienia) od wojewodziców Radziejowskich za 300 kóp groszy153.

Odbiorca nadania Siemowita V został zobowiązany do wystawiania pełnego 
pocztu zbrojnego: kopijnika z dwoma strzelcami, a zatem podobnie do działów 
rycerstwa zamożnego, mającego kilkunastu lub więcej kmieci i innych poddanych. 
Uzyskał też prawo nieodpowiedne i zwolnienie od kar sądowych, z wyjątkiem 
książęcych. Wójtostwo było wyjątkowo duże, stanowiło jednak ok. 10% tej wło-
ści książęcej, zgodnie z obowiązującym zwyczajem154. Lokacja tej wsi, a także fun-
dacja kościoła parafi alnego tamże mogła mieć miejsce przed 1368 r., kiedy  zawarto 

147 MRPS IV, nr 3425 (18 IX 1520 r.).
148 AGAD, perg. 474.
149 AGAD, perg. 503.
150 BKórnicka, rkps 194, k. 20–20v: „Copia privilegii super advocaciam in Rybno”.
151 Zob. tamże, k. 182v.
152 Kartoteka atlasowa XVI w.
153 MRPS IV, nr 18009 (20 II 1536 r.).
154 Zob. wyżej, Radwanowie z Rybna.
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ugodę w konfl ikcie o dziesięcinę biskupią z Rybna i innych osad książęcych155. 
Zatem i wójtostwo w Rybnie powinno pochodzić z tego czasu156. Lokację tę po-
winien przeprowadzić Siemowit III Trojdenowic po przejęciu dzielnicy warszaw-
skiej brata, księcia Kazimierza w końcu 1355 r. Było to największe obszarem wój-
tostwo w ziemi gostynińskiej, prawdopodobnie też jedno z największych na całym 
Mazowszu książęcym. Wymóg wystawiania pełnej kopii rycerskiej z tego docho-
dowego wójtostwa można odnosić już do czasów rządów Siemowita III Trojdeno-
wica i lokacji owej wielkiej osady książęcej.

Witusza. Była to wieś książęca, odnotowana w 1440 r.157 Później poświad-
czona jest tu własność rycerska Gozdawów, którzy przyjęli od niej nazwisko Wi-
tuski158. W 1530 r. znane jest wójtostwo o 3 włókach, potem dane urywają się159. 
W XIX w. wieś miała ok. 23 włóki obszaru160. W 1509 r. doszło do konfl iktu 
o wójtostwo między opatrznym Maciejem Rarogiem z Masłek (w dobrach łowic-
kich), wójtem w Wituszy a szlachtą Piotrem, Stanisławem, Janem, Mikołajem oraz 
Zofi ą, określonymi jako tenutariusze tej wsi. Król Zygmunt ustanowił zakład 
200 grzywien dla uśmierzenia tego konfl iktu161. Pokazuje to nieźle wartość wój-
tostwa. Zapewne powstało ono przed 1440 r., może już w czasach Siemowita IV, 
w związku z lokacją tej wsi książęcej. Wieś mogła liczyć wówczas 30 włók i dla-
tego wójtostwo objęło 3 włóki. Prawdopodobnie po 1509 r. wójtostwo przeszło 
w posiadanie szlacheckie, a po 1530 r. upodobniło się do innych działów szla-
checkich w tej wsi.

Dobra książęce Włodzisława I płockiego

W podziale dawnego władztwa Siemowita IV w 1434 r. do dzielnicy płoc-
kiej Włodzisława I zostały przyłączone 4 osady książęce ówczesnej ziemi gostyniń-
skiej: Zdwórz z młynem i jeziorem, Czermno, Troszyn z młynami oraz Dobrzy-
kowo162. Wywiązał się jednak konfl ikt o rozgraniczenie Zdworza z Gąbinem 
w posiadaniu Siemowita V rawskiego, który uregulowano na zjeździe obu książąt 
i ich doradców w Zdworzu 18 XI 1435 r.163 Ustalono, że granica będzie biegła 
rzeczką Śćmielnicą, tj. dzisiejszą Golanką, dopływem Jeziora Zdworskiego. Roz-
graniczenie zaczynano od młyna Koszelewskiego na tej rzece, tj. młyna w dobrach 

155 NKMaz III, nr 101.
156 Zob. Radwanowie z Rybna.
157 BKórnicka, rkps 194, k. 182v. (27 III 1440 r.).
158 Zob. Gozdawowie z Wituszy.
159 Kartoteka atlasowa XVI w.
160 SGKP XIII, s. 682.
161 MRPS IV, nr 8924, 8925.
162 IMT I, nr 78.
163 Tamże, nr 83. 
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Koszelewo, idąc w dół rzeki do Nowego Młyna. Tenże Nowy Młyn wraz z przy-
należnościami przypadł Siemowitowi V rawskiemu, jest znany później na tymże 
cieku na Mapie Kwatermistrzostwa, co umożliwia identyfi kację164. Inny młyn 
zwany Daniłów Młyn przypadł natomiast księciu płockiemu. Idzie tu zapewne 
o młyn zwany później Golanka, który działał niżej na tym cieku, od którego wy-
wodzi się dzisiejsza nazwa rzeczki. Istniał on już w drugiej połowie XIV w., zmie-
niał jednak nazwę, co utrudnia identyfi kację. 

Stąd granicą dóbr miała stać się droga do Troszyna na odcinku do granicy 
dóbr Andrzeja z Ciechomic, kasztelana płockiego. Była to zapewne podstawowa 
droga na odcinku Zdwórz-Troszyn, omijająca od zachodu łukiem miasteczko 
Gąbin. Na szczegółowej mapie pruskiej z końca XVIII w. widać, że droga ta po 
przekroczeniu cieku szła niedaleko wschodniego krańca Jeziora Zdworskiego 
w kierunku Grabi i tu skręcała na północny wschód w kierunku Troszyna. Jeszcze 
przed Grabiami, zapewne na północny wschód od jeziora osiągała ona granicę 
dóbr kasztelana Andrzeja z dobrami książęcymi zwaną Kamiony Rów, oznaczoną 
sztucznym rowem umocnionym kamieniami. Idzie tu o teren późniejszej Kosze-
lówki, gdzie musiała stykać się granica ówczesnego Zajezierza w dobrach ciechom-
skich na północ od Jeziora Zdworskiego z dobrami książęcymi Zdwórz i Gąbin165.

Zdwórz był włością starą i dochodową; liczyło się duże jezioro zasobne 
w ryby, szacowane w XIX w. na 360 mórg, tj. 12 włók obszaru166. Poddani tej 
włości zajmowali się głównie połowem ryb, szczególnie cenionych w okresach 
postu; uprawiali niewiele roli i to na słabych glebach, zatem nie doszło tu do po-
wstania wójtostwa i założenia wsi lokacyjnej. W XVI w. obliczano jednak areał 
kmiecy na 10–11 włók; był tu też folwark, a lasy, bory i zarośla szacowano w ob-
jazd na półtorej mili. W borze były też drzewa bartne167.

Prawdopodobnie z tej włości przed 1412 r. została wyłączona nowa wieś ksią-
żęca Korzeń, licząca szacunkowo ponad 100 włók obszaru. Wcześniej włość 
Zdwórz można szacować na 150 włók, głównie lasu; mogła to być osada bartni-
czo-rybacka, wraz z książęcym dworem myśliwskim. Pobyt Siemowita IV w Zdwo-
rzu jest wyraźnie poświadczony dokumentem książęcym 18 II 1404 r.168; bez wąt-
pienia był to termin dogodnych zimowych polowań książęcych na wybraną 

164 Mapa Kwatermistrzostwa, stan z lat dwudziestych XIX w. Młyn ten nie został jednak 
opisany w lustracjach dóbr królewskich wśród młynów miasta Gąbina. 

165 W 1564 r. Zajezierze pana Ciechomskiego istotnie graniczyło z Gąbinem, co odnoto-
wali lustratorzy; LR 1564, s. 103.

166 SGKP II, s. 750; XIV, s. 551.
167 LR 1564, s. 128 (22 kmieci).
168 PłocG 85, k. 88v. Tę informację należy dopisać w itinerarium Siemowita IV, zob. 

 Supruniuk, Otoczenie, s. 315 (ówczesne dane z rachunków królewskich z Nowego Korczyna 
16–20 II 1404 r. powinny dotyczyć młodego Siemowita V).
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zwierzynę. W Zdworzu powstał tedy jeden z książęcych dworów myśliwskich 
ziemi gostynińskiej.

Czermno jest znane od 1341 r.169 Należało do księżnej Elżbiety wyszogrodz-
kiej, jest to poświadczone w 1359 r.170 Było dużą osadą z przyległościami leśny-
mi, odwiedzaną w XV w. przez książąt, zatem była tu dogodna rezydencja  książęca, 
przystosowana do krótkiego pobytu znacznego grona osób z końmi, wozami itp. 
W XVI w. wieś miała 53 włóki kmiece, ponadto licznych karczmarzy i zagrodni-
ków. Było tu także wójtostwo o 6 włókach wolnych w posiadaniu szlacheckim171. 
Osada została lokowana na prawie chełmińskim może jeszcze w XIV w., bez wąt-
pliwości przed 1426 r., kiedy księżna Aleksandra wraz z synami nadała domini-
kanom płockim 16 kóp groszy płatnych corocznie we wsi Czermno z czynszu 
książęcego płatnego na św. Marcina, ustanawiając anniwersarz za zmarłego Siemo-
wita IV172. Lokacja objęła obszar 60 włók, jak wskazują dane XVI w. Wielkości 
tej dokładnie odpowiada wielkość wójtostwa. O wójtostwie wiemy jednak dopie-
ro ze źródeł drugiej połowy XV w. 

W 1482 r. sędzia płocki Mikołaj Krośnia z Dobrzykowa sprzedał wójtostwo 
w Czermnie Mikołajowi i Wawrzyńcowi z Sosnkowa w ziemi wyszogrodzkiej173. 
Mikołaj Krośnia z rodu Dołęgów pochodził z Krośni w ziemi warszawskiej, był 
wcześniej starostą płockim i marszałkiem dworu Kazimierza księcia mazowieckie-
go, biskupa płockiego. Uzyskał od niego zgodę na wykup książęcego Dobrzykowa 
z rąk poprzedniego posesora w Płocku 27 XII 1472 r.174 Zapewne w okresie rzą-
dów starościńskich w Płocku udało mu się pozyskać duże wójtostwo w Czermnie. 
Kolejni posiadacze z Sosnkowa sprzedali to wójtostwo ówczesnemu tenutariuszo-
wi w Czermnie, Stanisławowi Brachowskiemu z Gąbina w 1494 r.175 Stanisław 
był szlachcicem i jednocześnie najpewniej mieszczaninem w Gąbinie, należał tedy 
do miejscowej elity majątkowej, czerpiącej środki utrzymania z rozmaitych zajęć. 
Pisał się z Brachocic, wsi w ziemi łęczyckiej, był zatem przybyszem z Korony do 
ziemi gostynińskiej po inkorporacji 1462 r.

Z rąk Stanisława Brachowskiego wójtostwo przeszło w posiadanie Tokarskich. 
W 1532 r. Andrzej Tokarski z synem Janem otrzymali potwierdzenie królewskie 
na wójtostwo, wykupione od Stanisława Brachowskiego176. W 1546 r. dożywocie 

169 NKMaz II, nr 245.
170 NKMaz III, nr 27.
171 LR 1564, s. 139, 140.
172 ZDLmP I, nr 107.
173 MK 6, k. 156v.
174 MK 5, k. 28–28v; SHGWP, s. 61.
175 MK 6, k. 327v. Jako tenutariusz został odnotowany w innym zapisie z tegoż roku; 

tamże, k. 361.
176 MRPS IV, nr 6101.
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na wójtostwie uzyskał Stanisław Tokarski177. W lustracji 1564 r. wójtem był Jan 
Tokarski178. Tokarscy z rodu Korabiów mogli być świeżymi przybyszami z Koro-
ny do ziemi gostynińskiej179.

Wiemy jeszcze, że w Czermnie był lokalny rządca książęcy. Do niego powin-
na należeć troska o wiejską rezydencję książęcą, zapewnienie rodzinie książęcej 
wraz z otoczeniem dogodnych warunków kilkudniowego pobytu, pomoc w orga-
nizowaniu polowań książęcych w lasach tej włości. Takim rządcą książęcym 
w Czermnie był Bolesta z Jeżewa w ziemi płockiej herbu Boleścic, znany z tym 
urzędem 17 VII 1451 r.180 Bolesta był początkowo dworzaninem książęcym Wło-
dzisława I od 1435 r., potem pisarzem książęcym w Płońsku w 1438 r.181 Po za-
kończeniu pracy rządcy w Czermnie powrócił do sprawowania urzędu pisarza 
ziemskiego płońskiego, jest mi znany na tym urzędzie w latach 1467–1478182.

Troszyn był starą osadą książęcą, odwiedzaną przez książąt już w XIII w., 
a także później183. Trzeba sądzić, że był tu ceniony dwór myśliwski położony bli-
sko stołecznego Płocka, umożliwiający polowania na przyległym obszarze książę-
cego lasu, sięgającego Czermna i Gąbina184. W 1341 r. Troszyn stał się ośrodkiem 
parafi i, zapewne z fundacji księcia Bolesława Wańkowica, a parafi ę erygował bi-
skup poznański Jan185; do kościoła należały w XVI w. 2 włóki poświętnego186. 
Z tej włości książęcej, od 1495 r. królewskiej, ale zaliczanej wraz z Dobrzykowem 
do ziemi płockiej w połowie XVI w. oddzielono część lasu do dóbr Czermno, za-
gospodarowywanych z rozmachem przez Feliksa Szreńskiego, ówczesnego starostę 
płockiego. Do Troszyna jednak należał nadal las pomiędzy osadami szlacheckimi 
Grabie i Strzemeszna, sięgający aż po granicę Gąbina187. 

W XVI w. w Troszynie byli liczni kmiecie i zagrodnicy, niemal wszyscy ry-
bacy; zachował się tu stary system dwupolowy, zatem wieś nie przeszła procesu 
lokacyjnego188. Był tu w 1450 r. Mikołaj włodarz, określany jako laboriosus, czyli 

177 Tamże, nr 7567.
178 LR 1564, s. 140.
179 Zob. wyżej, Prawdzice z Tokar.
180 MK 335 k. 43.
181 Tamże, k. 17v (29 V 1438 r.).
182 Pacuski, Spis wg PłocZRWyr 2, VIII, k. 38 (19 X 1467 r.); MK 5, k. 75 (1478 r.). 

Prawdopodobnie wkrótce zmarł. O nim por. SHGWP, s. 110, 111.
183 Zob. SHGWP, s. 310.
184 Por. AHP, Mazowsze, mapa; zdjęcie terenowe pruskie z lat 1793–1796; Mapa Kwater-

mistrzostwa, stan ok. 1830 r.
185 NKMaz II, nr 245 (wg kopii 1).
186 LPłoc., s. 11.
187 W 1564 r. Gąbin graniczył bezpośrednio z Grabiami, Troszynem i Strzemeszną; 

LR 1564, s. 103.
188 LPłoc., s. 10, 11.
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kmieć189. Obok szczupłego areału ziemi uprawnej w XVI w. obszar lasów i borów 
szacowano w objazd na półtorej mili, była to zatem włość duża, licząca co naj-
mniej kilkadziesiąt włók obszaru, niezbyt trafnie zrekonstruowana na mapie Ma-
zowsza drugiej połowy XVI w.190 

Włość ta w czasach Piastów mazowieckich powinna podlegać władzy miej-
scowego rządcy książęcego, wyspecjalizowanego w łowiectwie, ale poświadczeń 
źródłowych nie udało się odnaleźć; zachowane źródła są zbyt fragmentaryczne. 
Takich rządców książęcych widać jednak w sąsiednim Czermnie, a także w Wi-
skitkach, najważniejszym dworze myśliwskim książąt mazowieckich na Mazowszu 
południowym, znanym od pierwszej połowy XIII w. 

Dobrzyków jest wymieniony w 1341 r. w dokumencie erekcyjnym parafi i 
Troszyn191. Była to osada na lewym brzegu Wisły, ośrodek lesistej włości. W 1531 r. 
było tu 9 włók kmiecych i młyn192. W końcu XVIII w. był to teren jeszcze mocno 
zalesiony193. W XIX w. dobra Dobrzyków miały ok. 107 włók obszaru194. W 1434 r. 
Dobrzyków należał bezspornie do własności książęcej195. Stał się ośrodkiem samo-
dzielnej parafi i w diecezji płockiej, poświadczonej w 1453 r., kiedy wzmiankowa-
no plebana Klemensa, który nie rezydował przy kościele; prawo prezenty jego na-
stępcy zastrzeżono tu dla Dołęgi, prepozyta kolegiaty św. Michała w Płocku196. 
Wójtostwo jest znane w 1441 r., został wówczas odnotowany wójt Stanisław oraz 
8 kmieci znanych imiennie, ponadto młynarz197. Wieś została lokowana albo w cza-
sach Siemowita III Trojdenowica (zmarł w 1381 r.), albo jego syna Siemowita IV. 

Bardziej prawdopodobne jest datowanie na okres rządów Siemowita IV, bo-
wiem ten książę po zakończeniu lokacji miejskiej Gostynina przeprowadzał w ziemi 
gostynińskiej lokacje szeregu osad wiejskich. Zapewne on fundował też tu parafi ę, 
wydzielając jej stosowne uposażenie. Na wzrost roli Dobrzykowa miało wpływ 
istnienie tu lokalnego przewozu przez Wisłę, niezależnego od przewozu płockie-
go. Jest on wyraźnie poświadczony w 1446  r. i przynosił znaczny zysk, jeśli ksią-
żę Włodzisław zabezpieczył na dochodach z przewozów w Płocku i Dobrzykowie 
kwotę 200 kóp w półgroszach198.

189 AAPoznań, AE I, 182.
190 AHP, Mazowsze, mapa.
191 NKMaz II, nr 245 (wg kopii 1).
192 SHGWP, s. 61.
193 Pruskie zdjęcie terenowe Gilly-Crona z lat 1793–1796, arkusz 39, w zbiorach  Pracowni 

Atlasu IH PAN.
194 SGKP II, s. 86. W skład dóbr wchodziły wsie Dobrzyków, Korzeniówka Nowa i Stara, 

Kłopówka.
195 IMT I, nr 78.
196 ACP I, nr 396.
197 SHGWP, s. 61.
198 ZDLmP I, nr 145.
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Dobrzyków stał się jednak tenutą w posiadaniu możnowładczym. Gospoda-
rował tu początkowo Stefan (Szczepan) Goły z Miszewa i Szczytna z rodu Prusów, 
dworzanin i współpracownik Włodzisława I płockiego oraz jego następców, od 
1468 r. kasztelan płocki, trzymając ją w zastawie wysokości 300 kóp groszy199. 
Sytuacja zmieniła się jednak, kiedy rządy w dzielnicy płockiej w kwietniu 1471 r. 
przeszły w ręce Kazimierza księcia mazowieckiego, niedługo później biskupa elek-
ta płockiego. 27 XII 1472 r. nadał on tę wieś swemu najbliższemu współpracow-
nikowi, Mikołajowi Dołędze z Krosny w ziemi warszawskiej, marszałkowi dworu 
książęcego i jednocześnie staroście płockiemu z prawem wykupu z rąk dotychcza-
sowego tenutariusza, wskazując na zasługi Mikołaja w działaniach wojennych prze-
ciwko władztwu krzyżackiemu. Dał mu jednocześnie zwolnienie od kar sądowych 
i wyznaczył wysoce uprzywilejowaną stawkę czynszu książęcego, po 2 grosze po-
spolite z włoki osiadłej200. 

Mikołaj w ten sposób stał się dziedzicznym posiadaczem Dobrzykowa i z tego 
tytułu został ziemianinem ziemi płockiej, uprawnionym do sprawowania tu urzę-
dów ziemskich. Był sędzią płockim w latach 1478–1484, potem kasztelanem płoc-
kim w latach 1484–1496201. Jego relacja spisana w Krakowie pojawia się w mi-
rakulach św. Jana Kantego z racji krótkotrwałej utraty mowy, co przeżył 
w Dobrzykowie w lipcu 1482 r.; miał ją odzyskać za przyczyną tegoż świętego, 
którego poznał w czasie swoich studiów na uniwersytecie krakowskim. Z tego po-
wodu odbył pielgrzymkę do grobu św. Jana Kantego w Krakowie w maju 1483 r.202 
Relacja ta przybliża nam jego postawę religijną.

Potomkowie Mikołaja przyjęli nazwisko Dobrzykowskich herbu Dołęga. 
26 III 1511 r. król Zygmunt potwierdził dokument nadania z 1472 r. na prośbę 
braci Mikołaja kanonika płockiego i sekretarza królewskiego, Jana dworzanina 
królewskiego, Abrahama i Pawła z Dobrzykowa203. W 1523 r. Abraham i Jan mieli 
proces z Kępskimi o połów ryb w Wiśle naprzeciw Liszyna, zakończony wyrokiem 
królewskim204. Jan Dobrzykowski ożenił się z Jadwigą, córką Pawła z Woli Rze-
szotkowej h. Łabędź, ówczesnego wpływowego starosty gostynińskiego i kasztela-
na sochaczewskiego; w 1535 r. zapisał jej wiano na swoich dobrach205. Dzięki tym 
kontaktom i powiązaniom został wojskim gostynińskim, jest znany w latach 
1535–1551. Od 13 IV 1536 r. był też podkomorzym płockim206. Działał przeto 
w hierarchii obu ziem Mazowsza.

199 O Stefanie (Szczepanie) zob. SHGWP, s. 194, 195, 299.
200 MK 5, k. 28–28v; 6, k. 225–225v; SHGWP, s. 61.
201 Pacuski, Spis.
202 MPH VI, s. 517, 518.
203 MRPS IV, nr 9993.
204 Tamże, nr 13633.
205 Łempicki, Herbarz Mazowiecki, II, s. 147.
206 MRPS IV, nr 18070. O nim też Boniecki, Herbarz, IV, s. 341.
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Własność książęca i rycerska w Rozlazłowie

Rozlazłów na lewym brzegu Bzury naprzeciw Sochaczewa był najpewniej 
starą wsią książęcą. Został odnotowany w źródłach w 1368 r., w ugodzie kończą-
cej spór o dziesięciny między Siemowitem III Trojdenowicem a biskupem poznań-
skim207. Trzeba sądzić, że został wtedy objęty procesem lokacyjnym wraz z mia-
stem Sochaczewem i niedalekim Rybnem w ziemi gostynińskiej, podjętym po 
1355 r., po przejęciu Sochaczewa przez Siemowita III po zgonie brata Kazimie-
rza, księcia warszawskiego. Był także wsią książęcą w 1407 r., kiedy doszło do 
ugody Siemowita IV z biskupem poznańskim Wojciechem Jastrzębcem w sprawie 
dziesięciny z dóbr książęcych. Kmiecie z Rozlazłowa, Czerwonki oraz mieszczanie 
sochaczewscy mieli płacić dziesięcinę biskupią w pieniądzu, po 8 groszy z włóki 
uprawnej208.

Już w 1369 r. jest znany Stanisław syn Marcina z Rozlazłowa, który kupił 
od biskupa poznańskiego sołectwo w pobliskim Kozłowie Biskupim w ziemi so-
chaczewskiej liczące 4 włóki wolne, dla przeprowadzenia lokacji tej wsi parafi alnej 
na prawie niemieckim209. Został określony jako providus, mógł być związany 
z gminą miejską w Sochaczewie i mieć status majątkowy zbliżony do drobnego 
rycerstwa tej części Mazowsza. Być może był synem wójta, który przeprowadził 
lokację książęcego Rozlazłowa, dobrze przygotowanym do kolejnego zadania 
w tym zakresie.

Albo już wtedy, albo nieco później część Rozlazłowa przeszła w posiadanie 
rycerskie. Wieś miała wyjątkowo cenną lokalizację w węźle drożnym w pobliżu 
Sochaczewa, nadawała się na rezydencje możnowładcze i rycerskie obok tego 
ośrodka władzy, stąd współpracownicy i służebnicy książęcy mogli zabiegać o uzy-
skanie działów ziemi w tej osadzie. W 1420 r. na dokumencie sądu ziemskiego 
sochaczewskiego wystąpił wśród świadków Dytryk z Rozlazłowa, miał tu tedy swą 
siedzibę. Nie odnotowano przy nim urzędu, ale powinien być asesorem; mógł za-
stępować jednego z urzędników, należąc do lokalnej elity uczestniczącej w podej-
mowaniu decyzji sądowych210.

W 1442 r. wiemy o istnieniu dużego działu rycerskiego liczącego 5 włók. 
Zygmunt z Kuznocina sprzedał go podczaszemu sochaczewskiemu, Mikołajowi 
Plichcie ze Skotnik211. Już 31 X 1449 r. tenże Plichta odstąpił Kuznocin oraz dział 
5 włók w Rozlazłowie Gotardowi z Rybna, nowemu kasztelanowi  sochaczewskiemu212. 

207 KWp III, nr 1601; NKMaz III, nr 101.
208 AA Poznań, CP 2, k. 15–15v.
209 NKMaz III, nr 106. 
210 AAPoznań, CP2B, k. 95.
211 MK 340, k.144.
212 MK 337, k. 81v.
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Wiemy też, że jakiś dział w Rozlazłowie należał w 1449 r. do mieszczanina socha-
czewskiego Hanusza213. 

Z późniejszych źródeł wiadomo, że w 1461 r. książęta Siemowit VI i Wło-
dzisław II wystawili przywilej na dział 4 włók, które w 1564–1565 r. były w po-
siadaniu Stromiewskich albo Stroniewskich214. Wchodzi w grę identyfi kacja 
z wcześniejszym działem 5 włók, już pomniejszonym, ale nie jest to pewne. 

W 1476 r. Jan z Rozlazłowa, określony jako nobilis, miał konfl ikt z Miko-
łajem Zarębą, rządcą książęcym w Młodzieszynie. Sprawa toczyła się przed sądem 
ziemskim w  Wyszogrodzie z racji przynależności Młodzieszyna do tej ziemi215.

W 1497 r. wiemy o istnieniu dwu działów, które miały zostać skonfi skowa-
ne za niestawiennictwo na wyprawie wojennej. Otóż król Jan Olbracht nadał cze-
śnikowi gostynińskiemu Jakubowi Rybieńskiemu dobra rycerzy z Rozlazłowa: 
Pawła Dobka i Jana Pieczkowskiego216. Możemy je zidentyfi kować. Dobra Dobka 
to późniejszy dział dwu włók w posiadaniu Jana i Mikołaja Dobków w 1564–
–1565; mieli na nie prawo książęce stare, tj. sprzed inkorporacji 1462 r.217 Dobra 
Jana Pieczkowskiego to znany kilka lat później dział pisarza królewskiego Adama 
Pieczkowskiego kanonika chełmskiego i plebana radomskiego, liczący 3 włóki. 
Adam w 1504 r. zamienił te włóki z Piotrem Zakrzewskim i jego żoną Elżbietą 
na dobra w Dzierzchowie w ziemi sochaczewskiej218. Tenże Adam Pieczkowski 
kanonik chełmski był w 1504 r. opiekunem dzieci swego brata Jana Pieczkow-
skiego ze Strachocina, zatem zarządzał dobrami zmarłego brata219. Należeli oni do 
zamożnego rycerstwa działającego na Mazowszu książęcym. Jan Pieczkowski ze 
Strachocina w powiecie makowskim był w 1476 r. starostą pułtuskim biskupa 
płockiego220. W czerwcu 1496 r. z ramienia Konrada III Rudego działał jako sta-
rosta wyszogrodzki, czyli jako doświadczony administrator został zatrudniony 
przez władzę książęcą, niedługo po zgonie Janusza II i przejęciu rządów w Wyszo-
grodzie przez tegoż Konrada221. Właśnie wówczas Jan Pieczkowski mógł wejść 
w posiadanie działu w Rozlazłowie niezbyt daleko od Wyszogrodu. Pozostawił 
synów Andrzeja, Krzysztofa i Michała, znanych w Strachocinie w 1511 r.222 Pa-
mięć o dziale Pieczkowskiego w Rozlazłowie trwała jednak dłużej, bowiem włóka 

213 Tamże, k. 70.
214 LR 1564, s. 122.
215 WyszZ 3, k. 298v.
216 MRPS II, nr 958 (8 X 1497 r.).
217 LR 1564, s. 122.
218 MRPS IV, supl. 1295 (21 X 1504 r.; określony jako Pieszkowski). Zamiana ta została 

potwierdzona 6 III 1507 r.; tamże, nr 76.
219 ADP, Ep. 16, s. 205.
220 ADP, Ep. 10, s. 151; ZakrZR 9, k. 182v–183.
221 WyszZ 5, k. 287.
222 AGAD, Pułt. test. 1, k. 118v, cyt. za kartoteką SHGM.
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Pieczkowska jest odnotowana jeszcze w lustracji 1564–1565 r., należała do po-
tomków Krzysztofa Kąckiego. Według lustratorów było tu wówczas łącznie 
8,5 włók szlacheckich, do kmieci królewskich należało 7 włók223. 

Ponadto w 1547 r. jest znana wieś królewska Psurnowo224, opisana w lu-
stracji 1564–1565 jako dziedzina Psornowo (Psurnowo) w północnej części Roz-
lazłowa pomiędzy krańcem Puszczy Młodzieskiej i rzeką Bzurą, tj. od strony Gaw-
łowa; trzymał ją Jakub Gawłowski z obowiązkiem służby wojskowej na podstawie 
starego przywileju książęcego wystawionego dla nieokreślonego służebnika, który 
ustalił wymiar czynszu 30 groszy rocznie225. Nie określono wielkości tej dziedzi-
ny, powinien być to jednak dział szlachty posiadającej kmieci, tj. folwark szlachec-
ki i 1–2 włóki poddanych, analogicznie do działów szlacheckich w Gawłowie 
i Żukowie w drugiej połowie XVI w.226 Skłania to do oceny, że była to odrębna 
osada wielkości ok. 5 włók lub większej, z czynszem książęcym być może po 
6 groszy z włóki uprawnej. Osadę tę nazywano w rejestrach poborowych XVI w. 
Psurnowo, później Psurowo; na mapie Mazowsza XVI w. zlokalizowano ją w przy-
bliżeniu pomiędzy Rozlazłowem i Gawłowem, naprzeciw Trojanowa, na podsta-
wie danych lustracji227. Lokalizację tę potwierdza najstarsza mapa pruska z lat 
1793–1796228.

Oszacowanie wielkości potwierdzają dane z XIX w. Rozlazłów Królewski 
miał wówczas 196 mórg obszaru, tj. 6,5 włók, niemal dokładnie tyle, co w XVI w. 
Folwark Rozlazłów Szlachecki z nomenklaturą Bzurno, czyli z dawnym Psurno-
wem miał 509 mórg, tj. 17 włók obszaru229. Psurnowo nie powinno zatem prze-
kraczać wielkości 8,5 włók obszaru, czyli łącznej wielkości pozostałych działów 
szlacheckich. Wiemy też, że 11 IX 1547 r. Jakub Gawłowski zwany Samula 
 uzyskał pozwolenie królewskie na wykup tegoż Psurnowa z rąk dotychczasowych 
posiadaczy, z czynszem po 1 fl oren rocznie i prawem dożywocia230. Odbiorcy 
owego przywileju książęcego sprzed 1462 r. na ową dziedzinę nie udało się ziden-
tyfi kować.

223 LR 1564, s. 122.
224 Zob. niżej.
225 LR 1564, s. 121, 122. 
226 ŹD XVI, s. 204, 205; dla Psurnowa nie zanotowano danych, wpisano go jednak do 

rejestru szlachty posiadającej kmieci.
227 AHP, Mazowsze, mapa.
228 Zdjęcie terenowe pruskie Gilly-Crona z lat 1793–1796, arkusz Sochaczew (Bzurno-

wo). Nazwa ta występuje także w taryfi e dymów 1790 r. jako Dezerta Psurnow, 3 dymy, wła-
sność szlachecka; wypisy K. Buczka w Pracowni Atlasu IH PAN. 

229 SGKP IX, s. 838.
230 MRPS IV, nr 22919.
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Wnioski końcowe

Przedstawiony tu materiał źródłowy, zgromadzony z trudem, pokazuje wy-
raziście, jak dalece niekompletne są dane dotyczące tenutariuszy, rządców, wójtów 
i posesorów niewielkich działów rycerskich w dobrach książęcych ziemi gostyniń-
skiej. Nadania wójtostw i działów ziemi w tych dobrach zazwyczaj były poświad-
czone dokumentem, także ich sprzedaż albo zamiana powinna być poświadczona 
dokumentem, a przynajmniej wpisem w metryce książęcej. Tych zachowanych 
dokumentów, a także wpisów w metryce jest jednak niezbyt dużo. Można sądzić, 
że jest to jedynie niewielki ułamek faktycznie wystawionych aktów. Może to być 
ułamek podobnie niewielki, jak zachowane dokumenty oświetlające nadania ksią-
żęce dóbr na tym terenie w końcu XIII i w XIV w. w stosunku do całej puli praw-
dopodobnie wystawionych aktów. 

Dokumentacja ta pozwala jednak ocenić, że prawie wszystkie posiadłości 
książęce w tej ziemi już w XIV oraz w pierwszej połowie XV w. zostały zagospo-
darowane pełniej, przeniesione na prawo niemieckie i lokowane na prawie średz-
kim albo chełmińskim. W rezultacie powstało tu kilkadziesiąt wójtostw pozosta-
jących w rękach rycerstwa wywodzącego się z ziemi gostynińskiej albo terytoriów 
sąsiednich. Rycerze ci powinni początkowo odegrać rolę zasadźców ściągających 
nowych osadników i przyczyniających się do znacznego podwyższenia dochodów 
pieniężnych z tych dóbr.

Wójtowie byli zobowiązani do współpracy z panami feudalnymi, do wyko-
nywania w ich imieniu sądownictwa, a także do służby wojskowej. Ta ostatnia 
polegała według dokumentów na ogół na straży konnej przy wozach książęcych. 
Pełniła zatem faktycznie rolę straży tylnej, sił pomocniczych niezbyt dobrze uzbro-
jonych i wyposażonych. Mogły one jednak uzupełniać w razie potrzeby szeregi 
rycerstwa konnego chorągwi ziemi gostynińskiej. 

Wójtowie dóbr książęcych powinni także lojalnie współpracować z działają-
cym w imieniu władzy książęcej starostą gostynińskim i jego aparatem. Można 
przyjąć, że wchodzili oni w skład szeroko pojętego książęcego aparatu władzy, 
a niektórzy z nich mogli dochodzić do urzędu starosty, a zwłaszcza jego zastępców 
(burgrabia zamkowy, podstarości) albo jednego z niższych urzędników ziemskich. 
Przykładem jest Zdziesław z Chrośli, wójt w Gąbinie w 1445 r., może początko-
wo współpracownik Siemowita V rawskiego (zmarł w 1442 r.), później współpra-
cownik Mikołaja z Kutna starosty gostynińskiego, poświadczony jako burgrabia 
gostyniński w latach 1468–1470. 

Największe wójtostwa, jak w Rybnie (13 włók) były jednak traktowane po-
dobnie jak własność średniozamożnego rycerza. Obowiązywała tu zasada wysta-
wienia pełnej kopii rycerskiej.
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Wójtostwo w dobrach książęcych mogło być przekazywane niezbyt zamoż-
nym służebnikom książęcym w nagrodę za ich służbę, dla podwyższenia ich do-
chodów. W szczególnych sytuacjach wójtostwo mogło być powiększone, aby za-
pewnić obdarowanemu nim wyższe dochody, wolne od czynszu książęcego. 
Książęta przekazywali także drobne działy w swoich dobrach niezbyt zamożnym 
służebnikom w ramach odprawy za ich wieloletnią służbę, czy też z innych po-
wodów, zobowiązując ich do służby wojskowej analogicznie do wójtów.

Informacji o lokalnych rządcach dóbr książęcych jest niewiele, chociaż po-
winna to być licząca się grupa osób w książęcym aparacie władzy. Na przykładzie 
Bolesty z Jeżewa rządcy w Czermnie widać, że idzie o dawnych dworzan książę-
cych, ludzi sprawujących w książęcym aparacie władzy także inne urzędy. Była to 
zatem funkcja sprawowana czasowo, podobnie jak funkcja starostów w zarządza-
niu zamkiem i dobrami książęcymi w ziemi płockiej czy gostynińskiej. Czerpali 
z niej jednak różnorakie pożytki i dochody. 

Dane o tenutariuszach w dobrach książęcych przed 1462 r. są nieliczne, bo-
wiem zazwyczaj było to dzierżenie czasowe, nie zapisywane do księgi metryki ksią-
żęcej o charakterze wieczystym. Tenutariusze mogli jednak czerpać z nich znaczne 
dochody, które umożliwiały stopniową rozbudowę dóbr własnych posesora. Te-
nutariuszy tych znacznie przybywa po inkorporacji ziemi gostynińskiej do  Korony.

Tenutariusze, faktorzy i wójtowie 
w dobrach kościelnych

Dobra biskupstwa poznańskiego

W 1337 r. biskup poznański Jan wystawił najstarszy zachowany przywilej 
lokacyjny dla dóbr w ziemi gostynińskiej. Podjął lokację na prawie fl amandzkim 
osady Dochowa (dziś Dachowa) na lewym brzegu Bzury, 3 kilometry na połu-
dniowy zachód od książęcego Sochaczewa, tj. na części dotychczasowej włości 
Koz łów Biskupi obejmującej oba brzegi Bzury, z kościołem parafi alnym umiesz-
czonym w centrum włości na prawym brzegu Bzury231. 

Mieszkańcom osady uprawiającym role na ziemi już wykarczowanej biskup 
przyznał 3 lata wolnizny od wszelkich czynszów i świadczeń, czyli prawdopodob-
nie na okres przewidywany na przemierzenie pól i wprowadzenie systemu trój-
polowego według nowych reguł gospodarowania. Dla wykarczowania dalszych 
połaci ziemi przyznał nowym osadnikom 10 lat wolnizny, co powinno w  rezultacie 
doprowadzić do powstania nowych, pełnowartościowych gospodarstw  obejmujących 

231 AHP, Mazowsze, mapa.
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całą włókę ziemi uprawnej. Obdarzył ich prawem, którym rządzą się mieszczanie 
(cives) z Sochaczewa232; mamy tu pierwsze, nieznane dotychczas świadectwo istnie-
nia samorządnej gminy miejskiej w Sochaczewie w wyniku wcześniejszej lokacji 
książęcej, która nie została oświetlona w zachowanych framentarycznie  źródłach.

Odbiorcą przywileju został Janusz z Gąbina, dawny sołtys (scultetus) z Jamna, 
zatem ta główna włość biskupia w ziemi gostynińskiej już przed 1337 r. została 
objęta procesem lokacji. Otrzymał on 2 włóki wolne wraz z ogrodem, taberną, 
piekarzem, szewcem, jatką mięsną oraz trzecią częścią kar sądowych, a także prawa 
łowieckie na drobną zwierzynę, jak zające i ptactwo. Sołectwo miało zatem przy-
nosić dochody z obsługi rynku lokalnego, a nie tylko z uprawy ziemi i wykony-
wania jurysdykcji sądowej. Nie określono posług wobec pana feudalnego ani wy-
miaru służby wojskowej, czyli te sprawy były objęte obowiązującym prawem 
książęcym i nie trzeba było ich regulować.

Janusz został nazwany jedynie scultetus noster, bez określenia nobilis lub po-
dobnego. Musiał być dobrym organizatorem, przygotowanym do lokacji osady 
i sprawowania w niej sądów niższej instancji. Wywodził się z książęcego Gąbina, 
powinien być tedy poddanym książęcym, prawdopodobnie członkiem gminy miej-
skiej, posiadaczem siedliska miejskiego z przyległościami. 

Gąbin został określony jako miasto książęce w dokumencie Wańka płockie-
go wystawionym tamże 11 V 1322 r. na zjeździe z arcybiskupem gnieźnieńskim 
Janisławem233. Można przyjąć, że po lokacji Płocka ok. 1299 r. przez Bolesława II 
Gąbin jako ważny ośrodek dóbr książęcych został objęty procesem lokacji, może 
już na początku rządów Wacława Bolesławowica w księstwie płockim, a Janusz 
był uczestnikiem tego procesu.

Imię Janusz, znane w Polsce od XII w.234, wskazuje na Polaka, a nie na przy-
bysza spoza Mazowsza, przynoszącego z ziem niemieckich lub władztwa krzyżac-
kiego kapitał fi nansowy, umiejętności i przydatne kontakty. Tenże Janusz przyby-
wa jednak do kolejnej osady biskupiej ze swoimi umiejętnościami oraz 
kontaktami i sprawdza się w kolejnym zadaniu. Zapewnia sobie tu dochody po-
dobne do dochodów niezbyt zamożnego rycerstwa z sąsiednich osad ówczesnej 
kasztelanii gostynińskiej, tj. późniejszej ziemi, mianowicie posiadaczy działów 
z kilkoma poddanymi. Można przyjąć, że tak jak oni musi stawać do służby woj-
skowej na wezwanie władzy książęcej konno, odpowiednio wyposażony, tak jak 
późniejsi wójtowie w dobrach książęcych i kościelnych Mazowsza. 

Zwróćmy też uwagę, że nieliczni członkowie pierwszej gminy miejskiej za-
łożonej przez zamożnych mieszczan niemieckich w książęcym Płocku w pierwszej 

232 NKMaz II, nr 218.
233 Tamże, nr 162.
234 SSNO II, s. 429 n.
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połowie XIII w. otrzymali od władzy książęcej status rycerstwa mazowieckiego, 
z zastrzeżeniem prawa do własnego sądownictwa, o czym wiemy z dokumentu 
biskupa płockiego Piotra wystawionego w 1237 r.235 

Ten model występował na Mazowszu faktycznie dość długo, bowiem jeszcze 
w XV w. nieliczni spośród zamożnych mieszczan miast książęcych i biskupich są 
znani jednocześnie jako posiadacze majątków ziemskich. Niektórzy z nich używa-
li dowodnie tytułu nobilis, określającego stan szlachecki, a nawet pełnili urzędy 
ziemskie albo dworskie236. Wywodzili się oni jednak z rodów rycerskich, osiada-
li w miastach podejmując tu działalność gospodarczą, żenili się z posażnymi pan-
nami spośród miejskiego patrycjatu. Ów model bliskich powiązań rodzinnych 
i przepływu rycerstwa – zwłaszcza niezbyt zamożnego – do miast oraz przepływu 
jednostek spośród zamożnego mieszczaństwa w szeregi rycerstwa może dotyczyć 
Janusza z Gąbina, brak jednak danych o nim i jego potomstwie, a także o kolej-
nych posiadaczach wójtostwa w Dochowej. 

Przywilej ten został wpisany do akt biskupich w 1480 i 1502 r., może z racji 
zmian własnościowych; później w 1555 r. został wystawiony nowy dokument237. 
W XVI w. wieś miała nadal 2 włóki wójtostwa i ok. 12,5 włók osiadłych, mógł 
być też tu folwark biskupi238.

Przyjrzyjmy się danym o Jamnie. Była to wcześniejsza włość książęca, prze-
kazana w 1297 r. wraz z innymi dobrami biskupstwu, prawdopodobnie w ramach 
rozliczenia dłuższego okresu poboru dziesięcin biskupich z archidiakonatu czer-
skiego przez władzę książęcą, wraz z niepełnym immunitetem sądowym239. Już 
przed 1337 r., czyli niedługo po przejęciu dóbr została tu przeprowadzona loka-
cja dla podwyższenia dochodów z tej osady. Ściągnięto zatem nowych osadników, 
przekształcając i rozbudowując tę wieś, w której założono też kościół parafi alny 
oraz lokalny dwór biskupi, ośrodek włości240. 

235 ZDLmP I, nr 9; tamże literatura.
236 Pacuski, Spis. Pierwszym podkomorzym ziemi wiskiej był Mikołaj Trojan Taraskowski 

z Taraskowa (par. Wizna), jednocześnie mieszczanin i rajca łomżyński. Uzyskał nominację kró-
lewską na urząd 9 III 1504 r. (MRPS III, nr 1392), zmarł 6 II 1509 r. (AGAD, Pułt. test. 1, 
388v). Natomiast na dworze biskupa Pawła Giżyckiego jego cześnikiem (1458–1461), a potem 
kuchmistrzem (1462–1463) był Świętosław Azembej z Goworowa, potem mieszczanin, kupiec 
i burmistrz w Pułtusku. W 1497 r. dobra Nazębaja z Pułtuska w Goworowie w ziemi płockiej 
zostały skonfi skowane za niestawiennictwo w wyprawie mołdawskiej; MRPS II, nr 1096. To 
Goworowo leżało obok Sikorza, nie zostało odnotowane w SHGWP. Istniało jeszcze w XVI–
–XVIII w.; Łempicki, Herbarz Mazowiecki, II, s. 30. 

237 NKMaz II, nr 218; Nowacki, Dzieje, II, s. 146.
238 ŹD XVI, s. 204; kartoteka atlasowa XVI w.
239 NKMaz II, nr 102. O tym zob. niżej.
240 Nowacki, Dzieje, II, s. 146.
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W XVI w. w Jamnie było wójtostwo o 2,5 włókach, kmiecie mieli 23,5  włóki241, 
dział plebański liczył 3 włóki242. Bez wątpliwości był tu także folwark biskupi, 
z którego dziesięcina należała do plebana oraz rezydencja, w której biskup wraz 
z otoczeniem zatrzymywał się w podróżach, odwiedzając sporadycznie mazowiec-
ką część swej diecezji. Większa część włości Jamno najpewniej jednak była jeszcze 
lesista. Według danych XIX w. dobra te miały dokładnie 100 włók obszaru, tj. 
więcej niż w pozostałych dobrach biskupstwa w ziemi gostynińskiej razem wzię-
tych243. Granice włości powinny być określone już w momencie zmiany własno-
ściowej 1297 r., pozostawało to w żywotnym interesie biskupstwa poznańskiego.

Już w 1363 r. jest znany sołtys z Jamna, zobowiązany wraz z kmieciami do 
służb na rzecz biskupa poznańskiego244. Następnie w 1381 r. poświadczone jest 
wójtostwo. Maciej syn Falisława ze Słubicy (potem Słubice) został wówczas oskar-
żony o objęcie wójtostwa gwałtem i bezprawną okupację; został zmuszony do od-
dania go i przyjęcia odszkodowania w wysokości 73 grzywien toruńskich od bi-
skupa poznańskiego245. Mikołaj biskup poznański nie dopuścił wówczas do 
utrzymania się na wójtostwie człowieka, który mógł czynić szkody jego włości 
i poddanym, a powinien lojalnie współpracować z panem feudalnym i jego ludź-
mi. Wielkość wójtostwa jest znana w 1399 r., wynosiła wówczas 4 włóki246. Mogła 
być niezmienna od początku, stanowiąc w przybliżeniu 10% powierzchni upraw-
nej liczonej łącznie z folwarkiem biskupim oraz poświętnem. Lokacja objęła praw-
dopodobnie obszar 40 włók.

Lokację Jamna można widzieć w okresie rządów Wańka płockiego. Powinna 
ona nastąpić już po lokacji miejskiej Gąbina, tj. w latach dwudziestych XIV w., 
na co wskazuje udział mieszczanina gąbińskiego w tymże procesie. Prawdopodob-
nie prowadził ją skutecznie Janusz z Gąbina; mógł ją doprowadzić do końca 
i otrzymać wówczas nowe zadanie, przekazując sołectwo w Jamnie w inne ręce. 
Na ten czas można też datować fundację kościoła parafi alnego w Jamnie przez bi-
skupa poznańskiego. Pleban jest tu znany od 1377 r.; był to Mikołaj, syn Pio-
tra ze Środy w Wielkopolsce, otrzymał wówczas od papieża Grzegorza XI prowi-
zję na kanonię poznańską247. Prawdopodobnie był on jednym z bliskich 

241 ŹD XVI, s. 199.
242 Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
243 SGKP III, s. 393 (3002 mr.). Na dobra te składały się osady Jamno, Brzeziny, Grzy-

bów, Lasek, Potok Czarny i Biały, Romanów. Por. zdjęcie terenowe pruskie z lat 1793–1796, 
pokazuje ono zasięg lasu na tym obszarze. Zob. też Mapa powiatu sochaczewskiego 1:100 000, 
Warszawa 1951 (granica wschodnia i północna dóbr Jamno została granicą powiatową).

244 KWp III, nr 1498.
245 NKMaz II, nr 262, 263.
246 O tym niżej.
247 Tak już Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
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współpracowników biskupa poznańskiego i otrzymał tę dochodową plebanię już 
wcześniej. 

Kościół stał się potrzebny w Jamnie szczególnie od rozpoczęcia procesu lo-
kacji, kiedy musiało przybywać osadników, a potrzeby duszpasterskie stały się bar-
dziej widoczne dla nadzorujących ten proces. Parafi a została wyłączona bez wąt-
pliwości ze starszych parafi i fundacji książęcej w Iłowie i Gąbinie, objęła m.in. 
książęce Sanniki, gdzie dopiero w 1441 r. z fundacji książęcej powstała odrębna 
parafi a248.

W końcu XIV w. została podjęta ponowna lokacja Jamna. Mianowicie Mi-
kołaj z Kurowa na zakończenie niespełna czteroletnich rządów w diecezji poznań-
skiej wystawił 5 IV 1399 r. nowy dokument lokacyjny, przyznając mieszkańcom 
6 lat wolnizny. Nadał sołectwo z 4 włókami roli oraz dwiema tabernami, za wier-
ne służby, Bogusławowi z Bowidzyna (?), zapewne swemu służebnikowi, nie wy-
wodzącemu się z Mazowsza. Zobowiązał go do wystawiania na wyprawy wojenne 
strzelca z kuszą249. W nieznanych okolicznościach wójtostwo uległo później okro-
jeniu, zachowując 2,5 włóki. Zastanawia wielkość zwolnienia od świadczeń, okre-
ślona na 6 lat. Nie powinna dotyczyć zagospodarowania od podstaw nowych te-
renów leśnych, co wymagało dłuższego czasu. Przypuszczalnie doszło do pożaru 
lub innej klęski żywiołowej, co wymagało procesu odbudowy dotychczasowych 
gospodarstw szacowanego przez administrację dóbr biskupich na 6 lat. W Jamnie 
powinien też działać faktor biskupa, sprawujący zarząd włości poczynając już od 
1297 r., ale danych o nim brak.

Kolejne sołectwa w dobrach biskupstwa poznańskiego w ziemi gostynińskiej 
powstawały dość szybko. W 1363 r. Jan Doliwa biskup poznański wydał przywi-
lej na sołectwo w Rębowie (parafi a Białotarsk, wieś przy granicy z Kujawami) na 
prawie średzkim z dwiema włókami wolnymi, taberną, co trzecim ogrodem, 
a także wraz z łąką dostarczającą 4 wozy siana. Sołtys i kmiecie tej nowej lokacji, 
zobowiązani do służb na rzecz biskupa, mieli trzymać się wzorca obowiązującego 
w dobrach Jamno, znanego widocznie dobrze. Kmiecie mieli płacić po 12 groszy 
pospolitych i oddawać biskupowi dziesięcinę snopową na polu. Odbiorca przywi-
leju, Andrzej syn Rynka (?) nie jest znany, kupił sołectwo za kwotę pieniężną nie 
określoną w dokumencie250. 

W 1419 r. posiadaczami wójtostwa w Rębowie byli rycerze Jarand i Jan ze 
Skłot z ziemi łęczyckiej. Zamienili oni wójtostwo z Żukiem z Ocic w tejże ziemi 
na jego dział w Borysławicach, wsi parafi alnej tamże251. Możliwe, że biskup po-
znański preferował obsadę wójtostwa ziemianinem z Korony, spoza ziemi gosty-

248 Por. tamże.
249 AAPoznań, AE III, k. 7v. Przywilej został wpisany w 1480 r.
250 KWp III, nr 1498.
251 ŁęczZ 2, k. 20. 
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nińskiej jako rozwiązanie bardziej dogodne, niezależne od wpływów władzy ksią-
żęcej i miejscowych urzędników. W XVI w. było tu 5,5 włók kmiecych oraz nadal 
2 włóki wójtostwa252. Według danych XIX w. wieś miała niespełna 19 włók ob-
szaru253. Świadczy to, że wójtostwo objęło 10% gruntów wsi w jej granicach już 
w momencie lokacji. Granice osady powinny być wytyczone już dawniej, w mo-
mencie zmiany własnościowej 1297 r. Jest prawdopodobne, że był tu lokalny dwór 
biskupi z folwarkiem; osada położona przy granicy Kujaw zapewniała biskupowi 
z otoczeniem, a także jego podwładnym podróżującym z Poznania i dóbr wielko-
polskich na Mazowsze południowe możliwość noclegu, posiłku i paszy dla koni254. 

Barcik. Zachował się przywilej na to wójtostwo wystawiony 1 VII 1408 r. 
przez biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca. Potwierdził on posiadanie wój-
tostwa na mocy przywileju wystawionego wcześniej przez biskupa poznańskiego 
Mikołaja, który nadał sołectwo w Barciku wraz z dwiema włókami Iczkowi dla 
lokowania tamże wsi. Przywilej z pieczęciami biskupa i kapituły był przechowy-
wany w kościele parafi alnym w Gąbinie, uległ spaleniu, dlatego biskup Wojciech 
wystawił dla Iczka ponowny dokument255. Idzie tu zapewne o biskupa Mikołaja 
z Kurowa, który był biskupem poznańskim w latach 1395–1399256. Lokację tę 
trzeba zatem datować na schyłek XIV w., prawdopodobnie na kwiecień 1399 r., 
kiedy tenże biskup wystawił analogiczny przywilej na wójtostwo w Jamnie. 
W XVI w. Barcik miał 5–8 włók kmiecych i 2 włóki wójtowskie257. W XIX w. 
było tu ok. 20 włók obszaru258. Można sądzić, że wójtostwo w momencie lokacji 
odpowiadało wielkości wsi, a jej granice zostały wytyczone już ok. 1297 r.

Dodajmy jeszcze, że w 1369 r. wójtem biskupa poznańskiego w Kozłowie 
Biskupim na prawym brzegu Bzury w ziemi sochaczewskiej został Stanisław syn 
Marcina z Rozlazłowa, wywodzący się zatem z ziemi gostynińskiej, może syn 
wójta, który przeprowadził tu lokację równoległą do nowej lokacji miasta Socha-
czewa. Kupił on tu sołectwo z 4 włókami roli oraz tabernę, prawo do kowala, 
szewca i kramarza tamże, podejmując się lokacji tej osady na prawie chełmiń-
skim259. Został on określony jako providus, czyli opatrzny. Z uwagi na położenie 
Rozlazłowa pod Sochaczewem mógł być w istocie członkiem gminy miejskiej 
w Sochaczewie, działającej tu już od półwiecza, a zatem kimś na pograniczu miesz-

252 ŹD XVI, s. 196.
253 SGKP IX, s. 610, 611 (558 mr.).
254 Por. AHP, Mazowsze, mapa (z przebiegiem gościńców w ziemi gostynińskiej). Rębowo, 

Barcik i Jamno były kolejnymi punktami etapowymi na drodze do Kozłowa Biskupiego oraz 
Żbikowa, najważniejszych dworów biskupich w mazowieckiej części diecezji poznańskiej. 

255 AAPoznań, AE III, 15 (1480 r.).
256 Nowacki, Dzieje, II, s. 76, 77.
257 ŹD XVI, s. 197; kartoteka atlasowa XVI w.
258 SGKP I, s. 106 (550 mr.); III, s. 393 (591 mr.).
259 NKMaz III, nr 106.
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czanina i drobnego rycerza. Sołectwo to kupił od biskupa za kwotę nie odnoto-
waną w dokumencie, dysponował tedy odpowiednim majątkiem oraz przygoto-
waniem do tego zadania. Jego obowiązków w zakresie służby wojskowej nie 
określono, czyli były analogiczne do innych wójtów w dobrach biskupstwa po-
znańskiego na książęcym Mazowszu.

Dobra biskupstwa płockiego i kapituły płockiej

Górki (Góry Małe). Książę Konrad I w 1227 r. sprzedał owe Górki obok 
Ciechomic braciom Gerwoldowi i Syboldowi za wysoką kwotę 130 grzywien sre-
bra260. Osada powinna być przeto zagospodarowana dobrze przez miejscowych 
poddanych książęcych i przynosić liczące się dochody. Już wówczas powinna też 
mieć wytyczone granice określające obszar nadania. Następnie wieś wraz z przy-
wilejem książęcym przeszła na własność kapituły płockiej, stała się jedną z wsi 
prestymonialnych, znana jest wraz z Górami Wielkimi w wykazie osad kapitul-
nych XIII w.261 W 1420 r. wraz z innymi osadami kapitulnymi została obrabo-
wana przez Sasina Sasinowica, prepozyta kapituły płockiej i jego wspólników262. 
W 1439 r. pozyskał ją Stanisław scholastyk płocki263, ale już w 1442 r. zamienił 
ją na Dźwierzno w ziemi płockiej z kanonikiem Janem, synem Marszałka. 
8 I 1443 r. Górki przypadły dziekanowi Borszy. Po nim objął ją Tomasz z Książa, 
kanonik płocki, archidiakon i ofi cjał pułtuski. W 1449 r. wydzierżawił ją na 1 rok 
od tegoż Strogomir ze Żdżar, kanonik płocki i prepozyt wieluński z  rodu Gozdaw-
ów za 6 kóp w szelągach, co pokazuje poziom uzyskiwanych wówczas dochodów264.

W 1505 r. posesorem wsi był kanonik płocki Mikołaj z Wilkanowa z rodu 
Lisów. Wypłacił on kapitule 20 kóp groszy z tytułu wójtostwa w Górach Małych, 
zgodnie z uchwałą kapituły265. Jest to świadectwo wcześniejszego istnienia tu wój-
tostwa, o obsadzie nam nieznanej, a jednocześnie świadczy o lokacji wsi na pra-
wie niemieckim.

W 1579 r. Górki miały 9,5 włók kmiecych, podobnie jak Góry, też własność 
kapitulna266. Powinien być też folwark z przyległościami; jego początki można 
widzieć już w pierwszej połowie XIII stulecia. Dla XIX w. szczegółowych danych 
o rozmiarach wsi brak, zapewne była mniejsza od wsi Góry. Skłaniam się do sądu, 
że lokacja osady objęła tu ok. 20 włók, przeprowadzono ją nie później niż w pierw-

260 KK nr 244. 
261 MPH V, s. 438.
262 ADP, perg. 188.
263 ADP, odpis Mąkowskiego, nr 28.
264 ADP, Ep. 5 k. 21. 
265 ADP, AKP 50, 69.
266 ŹD XVI, s. 196.
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szej ćwierci XV w. Z ramienia posesorów mogli tu działać ich faktorzy i wójtowie, 
rekrutujący się z drobnego rycerstwa, spośród służebników kanoników płockich, 
a także z ich krewnych.

Góry (Góry Wielkie). Była to od XIII w. wieś prestymonialna kapituły płoc-
kiej, przydzielana dożywotnio jej członkowi w zarząd, co pomnażało jego docho-
dy. W 1420 r. została obrabowana przez Sasina Sasinowica, prepozyta kapituły267. 
W 1530 r. miała tylko 5 włok osiadłych268, w późniejszych latach XVI w. miała 
9,5 włók kmiecych, a w XIX w. było tu ok. 44 włók, w tym 20 włók ziemi ornej, 
duży obszar łąk i pastwisk269. 

Wieś została lokowana na prawie chełmińskim. 9 IX 1413 r. biskup płocki 
Jakub potwierdził nadanie wójtostwa z 3 włókami wolnymi dokonane przez ak-
tualnego posiadacza Andrzeja, długoletniego archidiakona płockiego (1384–1417). 
Odbiorcą nadania był jego sługa Jan, syn Wojciecha z Niepiekł pod Zakroczy-
miem, czyli drobny rycerz z ziemi zakroczymskiej, który wszedł wcześniej w służ-
bę dygnitarza kościelnego. Określono możliwość jego spłacenia, przyjmując za 
włókę uprawną 5 kóp groszy, a za nieuprawną jedynie 2 kopy groszy270. 

Archidiakon przeprowadził już zatem rozmierzenie tej wsi, a lokacja była za-
mierzona prawdopodobnie na 30 włókach; resztę obszaru powinny zajmować pa-
stwiska i łąki oraz las. Wiemy jeszcze, że w 1487 r. kapituła płocka wyraziła zgodę 
na wykup wójtostwa przez posesora z jej ramienia, określając warunki spłaty po 
10 kóp groszy za włókę zgodnie ze statutem książęcym271. 

Mistrzewice. Wieś należała do uposażenia scholastyka kapituły płockiej. 
Dobra scholasterii nad rzeką Bzurą zostały opisane w dokumencie Konrada I 
z 1241 r., składały się z dwu osad: Czyrniewic i Mistrzewa272. Można sądzić, że 
były to osady niewielkie, połączone w jedną większą wieś prawdopodobnie w mo-
mencie lokacji. Powinny być jednak rozgraniczone z dobrami sąsiednimi, może już 
w momencie przekazania tej własności scholastykowi płockiemu w ciągu XII w.

Albo w tym Mistrzewie, albo w Mistrzewie (Brzeźnicy) pod Płockiem Sie-
mowit I wystawił dokument 27 VI 1257 r. Książę zobowiązał się wobec biskupa 
płockiego Andrzeja i kapituły płockiej, z uwagi na zniszczenia dotykające duchow-
nych całego Mazowsza, przestrzegać immunitetu dóbr kościoła płockiego, w tym 
prałatów i innych duchownych273. W XV w. nazwa osady utrwaliła się jako 

267 ADP, perg. 188.
268 ASK I, nr 22; kartoteka atlasowa XVI w.
269 Kartoteka atlasowa; ŹD XVI, s. 127, 196; SGKP II, s. 725.
270 ADP, perg. 148.
271 ADP, AKP 50, 38.
272 KK, nr 408.
273 NKMaz II, nr 29. Natomiast dane z 1322 r. należy odnieść do Mistrzewa pod Płoc-

kiem; ZDLmP I, nr 20, przyp. 11.
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 Mistrzewice. Powstał tu także kościół parafi alny, znany od 1465 r., kiedy otrzymał 
pierwsze rzymskie przywileje odpustowe274. Został on przypuszczalnie wyłączony 
ze starszej sąsiedniej parafi i Brochów, na co wskazuje przynależność sąsiednich Wit-
kowic do par. Brochów275. W 1579 r. Mistrzewice miały 14 włók osiadłych276. 
Było tu też uposażenie plebańskie – 1 włóka roli oraz folwark scholastyka277. 
W XIX w. folwark Mistrzewice miał 19 włók obszaru, danych dla  włościan brak278. 
Dobra te graniczyły na rzece Bzurze z dobrami Brochów; w 1412 r. sąd ziemi so-
chaczewskiej potwierdził ugodę scholastyka płockiego jako posiadacza Mistrzewic 
z posiadaczami dóbr Brochów w sprawie użytkowania  odcinka tej  rzeki279.

Wiemy jeszcze, że powstało tu wójtostwo o 3 włókach, co wskazuje, że lo-
kacją był objęty obszar 30 włók. W 1509 r. sołectwo o 3 włókach zostało wyku-
pione przez scholastyka płockiego Stanisława Mirowskiego z rąk nieznanego po-
siadacza280.

Lokacja tej wsi mogła być połączona z fundacją kościoła parafi alnego, można 
to datować na schyłek XIV w. albo pierwszą połowę XV w. Od XIII w. powinni 
tu być nieprzerwanie faktorzy z ramienia scholastyka płockiego, rekrutujący się 
z jego służebników albo krewnych. Takim faktorem scholastyka płockiego w Mi-
strzewicach był Mikołaj Żernicki, znany w latach 1544–1556281. Doliczyć trzeba 
wójtów, sprawujących sądownictwo w imieniu posesora. Składu osobowego tej 
obsady w zachowanych źródłach nie widać.

Pieryszew. Była to osada wojewody Boguszy Miecławica, którą przekazał on 
testamentem w 1258 r. na rzecz ołtarza św. Katarzyny w katedrze płockiej282. Już 
w XIII w. powinna mieć wytyczone granice z racji zmian własnościowych. Dzie-
sięcina biskupia z tej wsi należała jednak do biskupstwa poznańskiego, w 1303 r. 
została przekazana kościołowi parafi alnemu w Trębkach283. Osada pozostawała 
własnością kościoła płockiego. Imisław biskup płocki zastawił ją za 100 grzywien 
krakowskich Jarosławowi arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Na początku 1372 r. 
wykupił ją biskup płocki Stanisław oddając ją następnie kapitule płockiej284. 

274 Nowacki, Dzieje, II, s. 510.
275 ŹD XVI, s. 204, 210; por. AHP, Mazowsze, mapa (rekonstrukcja granic parafi i dla 

XVI w., zalicza jednak nietrafnie Witkowice do jednowioskowej parafi i Mistrzewice).
276 ŹD XVI, s. 203.
277 Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
278 SGKP VI, s. 504.
279 BOKr, nr 668 oraz inwentarz oryginalny Adama Wolff a w BN; dokument ten przepadł 

podczas II wojny światowej.
280 ADP, AKP II, k. 37.
281 Zob. Reg. thelonei, indeks, s. 860.
282 NKMaz II, nr 36.
283 Tamże, nr 115.
284 NKMaz III, nr 118.
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Już 11 XI 1372 r. tenże biskup Stanisław potwierdził, że posesor wsi Piotr 
Streit kanonik płocki podjął lokację tej wsi na prawie chełmińskim. Powierzył za-
danie Tomaszowi zwanemu Susza, sprzedając mu na sołectwo co dziesiątą włókę 
wolną po 10 kóp groszy praskich, zobowiązując go do zwyczajowych posług soł-
tysów wsi kościelnych. Mieszkańcy osady otrzymali jedynie 4 lata wolnizny od 
czynszu, zatem nie przewidywano napływu nowych osadników osadzanych na su-
rowym korzeniu. Bez wątpliwości przewidywano tedy rozmierzenie osady na nowo 
w regularnym systemie trójpolowym i pełniejsze zagospodarowanie terenu285. To-
masz nie został określony stanowo, musiał jednak być człowiekiem rzutkim i za-
możnym, może mieszczaninem. Już wówczas powinien być tu dwór posesora z fol-
warkiem, bowiem kmiecie zostali zobowiązani do pracy w wymiarze 6 dni rocznie 
na rzecz posiadacza wsi.

W 1442 r. wójtostwo liczyło 4 włóki, a wójtem był Jan z Modły, rycerz z po-
bliskiej wsi w ziemi gostynińskiej. Sprzedał on wójtostwo za kwotę 64 grzywien 
w półgroszach krakowskich, tj. 12,8 kóp groszy za włókę. Nabywcą był Bogusław 
Gułacz z Pieryszewa, być może miejscowy włodarz, dysponujący niezbędnymi za-
sobami fi nansowymi286. Na początku XVI w. wójtostwo to zostało spłacone przez 
kapitułę, która zaczęła pobierać czynsz z dotychczasowych włók wójtowskich, co 
zostało odnotowane w 1508 r.287 W XVI w. wieś miała 17–20,5 włók osiadłych 
oraz folwark; w XIX w. miała co najmniej 28 włók obszaru, w tym duży fol-
wark288. Dane o czterowłókowym wójtostwie przemawiają za oceną, że w XIV–
–XV w. było tu ok. 40 włók obszaru. Zagospodarowane sołectwo mogło tu przy-
nosić dochody większe niż podobnej wielkości dział ziemi w dobrach rycerstwa 
cząstkowego z uwagi na możliwość udziału sołtysa w dochodach z karczem albo 
innych inwestycji, nie odnotowanych jednak w przywileju 1372 r. Z ramienia 
pana feudalnego posiadłością tą powinien zarządzać faktor, tj. włodarz, już od 
XIII w., ale obsady tej w zachowanych źródłach nie widać. 

Suchodół. Stał się własnością kościoła płockiego w pierwszej połowie XIII w. 
z zapisu możnego Krystyna Pomnianowica, poświadczonego w 1219 r. Nadanie 
obejmowało także Góry (zapewne późniejsze Góry kapitulne pod Płockiem) oraz 
Brodino, niełatwe do identyfi kacji; idzie tu wyraźnie o trzy wczesne włości moż-
nowładcze289. Już wówczas te dobra mogły otrzymać rozgraniczenie z sąsiednimi 
majątkami. Suchodół został odnotowany też w przywileju Konrada I dla biskup-

285 KL, nr 87; NKMaz III, nr 132.
286 ADP, perg. 253.
287 ADP, AKP 50, 85; kartoteka SHGM.
288 Kartoteka atlasowa; SGKP VIII, s. 102 (folwark – 23 włóki; wieś jedynie 5 włók).
289 KK, nr 202. Brodino można próbować identyfi kować z wsią Brodne znaną w dobrach 

Kiernozia w XV w., a zatem z częścią kompleksu majątkowego zwanego Czerniew, od 1384 r. 
w posiadaniu Junoszów. Leży ona niezbyt daleko od Suchodołu. Por. AHP, Mazowsze, mapa. 
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stwa płockiego z lat 1234–1247290. W 1433 r. Suchodół był jedną z wsi presty-
monialnych kapituły płockiej; Stanisław Pawłowski odebrał ją na rzecz dóbr bi-
skupich, oddając w zamian kapitule działy biskupie we wsiach Bocheńczewo 
i Radzikowo w ziemi płockiej291. Wiemy także, że Suchodół graniczył bezpośred-
nio z dobrami Jamno biskupstwa poznańskiego; w 1450 r. dla ustalenia granicy 
dóbr kapituła płocka wydelegowała trzech kanoników292. Średniowieczny Sucho-
dół był zatem większy od wsi Suchodół znanej w XIX–XX w.

W tym czasie musiało już istnieć wójtostwo w Suchodole. Pozostawało ono 
w rękach Stanisława Boruty z pobliskiego Iłowa z rodu Rogalów; po jego zgonie 
trzymała go wdowa Warszka. W 1472 r. Kazimierz książę mazowiecki i biskup 
płocki nakazał jej przedstawić dokumenty na to wójtostwo293. Nie są one nam 
znane, jednak wiemy, że Stanisław Boruta był współpracownikiem Siemowita V 
rawskiego i został cześnikiem gostynińskim; zmarł krótko po 1462 r. W posiada-
nie wójtostwa wszedł albo sam, albo też mógł je odziedziczyć. Lokacja wsi powin-
na nastąpić wcześniej, w ciągu XIV albo na początku XV w. 

Jak duże mogło być to wójtostwo? W XVI w. wieś miała ok. 18–20 włók 
kmiecych294; w 1570 r. wójtostwo liczyło 2 włóki, w innych latach podawano 
tylko 1 włókę295. W XIX w. Suchodół i przyległy Władysławów przy granicy z do-
brami Jamno liczyły razem ok. 31 włók obszaru296. W XV w. wójtostwo powinno 
zatem obejmować 2–3 włóki, prawdopodobnie nieźle zagospodarowane. Mogło 
też przynosić dochody dodatkowe, w tym z sądownictwa kmieci w pobliskiej 
drobnej osadzie biskupiej Pomocna, znanej od 1428 r.297, gdzie nie było odręb-
nego wójtostwa. Obie osady leżały nad Wisłą, zaliczano je kościelnie do diecezji 
płockiej, a nie do poznańskiej, na co musiała wywrzeć wpływ przynależność wła-
snościowa298. Wójtostwo w Suchodole było tedy jednym ze składników obszerne-
go majątku cześnika Boruty, trafi ło w jego posiadanie prawdopodobnie dzięki jego 
pozycji w ówczesnej elicie władzy w ziemi gostynińskiej.

Dobra klasztoru norbertanek płockich

W 1185 r. w dokumencie wojewody Żyry jako własność kościoła NMP 
w Płocku (późniejszy kościół św. Marii Magdaleny norbertanek płockich) na na-

290 KK, nr 381. Datację tę określa tytulatura Konrada I, który w 1434 r. oddał synowi 
Bolesławowi I władzę na północnym Mazowszem (z ziemią dobrzyńską).

291 ADP, perg. 212.
292 ADP, AKP 50, 13.
293 ADP, Ep. 10, 2.
294 Kartoteka atlasowa XVI w.
295 ŹD XVI, s. 129 (1570 r.), 201.
296 SGKP XI, s. 535 (Suchodół i Suchodół-Łęg); XIII, s. 644 (Władysławów).
297 Bull. Pol. IV, nr 2109. Nazwa zachowała się do schyłku XVIII w.
298 AHP, Mazowsze, mapa.
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szym obszarze został odnotowany Popłacin i zapewne Troszyn299. Popłacin stał 
się jednak później własnością biskupstwa płockiego, a Troszyn – władzy książę-
cej300. Może drogą zamiany klasztor norbertanek płockich wszedł tu w posiada-
nie Brwilna nad Wisłą przy ujściu Skrwy południowej, Drześna oraz Łącka. 
Dobra te wraz z przyległym lasem tworzyły obszerny i zwarty kompleks majątko-
wy, którego rozmiary stały się bardziej czytelne dopiero po szczegółowych bada-
niach i wciągnięciu do analizy danych XVIII i XIX w. Nie można wykluczyć moż-
liwości, że nazwa Popłacin miała w XII w. szerszy zakres terenowy i obejmowała 
także część tej lesistej włości klasztornej, w której mogły po 1185 r. powstawać 
kolejne osady.

W 1353 r. norbertanki uzyskały od Siemowita III Trojdenowica immunitet 
dla dóbr Brwilno, Łąck i Drześno. Był to pierwszy znany nam dokument książę-
cy wystawiony dla owych dóbr stanowiących bliskie zaplecze dla płockiego klasz-
toru św. Marii Magdaleny. Umożliwiał on podjęcie przebudowy tych dóbr dla 
zwiększenia ich dochodowości301. Sprawę tę oświetla zachowany dokument władz 
klasztoru dla pierwszego sołectwa w owych dobrach, wystawiony już w 1358 r. 

Mianowicie klasztor podjął lokację wsi Wola Brwielińska pomiędzy Brwil-
nem a Duninowem, przy granicy Mazowsza z Kujawami, sprzedając tamże sołec-
two z co dziesiątą włóką wolną za 6 grzywien krakowskich. Odbiorcą dokumen-
tu był Piotr, określony jako uczciwy (honestus), tj. plebejusz. Uzyskał prawo do 
jednej trzeciej dochodów z sądu oraz taberny i prawo do połowy dochodów 
z młyna, jeśli zdoła go zbudować. Został zobowiązany do służby na rzecz klaszto-
ru na koniu wartości 3 grzywien302. 

Lokacja ta nastąpiła za radą Przedbora z Koniecpola, ówczesnego starosty 
kujawskiego i na prawie niemieckim obowiązującym na Kujawach. Klasztor po-
minął faktycznie przynależność tej osady do władztwa mazowieckiego Siemo-
wita III. Mazowsze płockie wraz ze stołecznym Płockiem wchodziło jednak wów-
czas w skład władztwa króla Kazimierza Wielkiego. Klasztor płocki posiadający 
część dóbr na Kujawach oraz w Sandomierskiem był już zatem związany z Koro-
ną i starał się wykorzystać te powiązania, aby nie obciążyć przyszłych mieszkań-
ców nowej osady podatkiem książęcym uszczuplającym jego dochody. W 1441 r. 

299 ZDLmP I, nr 3. Nazwa Otroscio powinna oznaczać nazwę włości niedaleko Chełpowa 
i Popłacina, dlatego późniejszy Troszyn książęcy może wchodzić w grę. Inna możliwość to iden-
tyfi kacja z klasztornym Drześnem, poświadczonym już w 1353 r. Obecnie staje się ona bardziej 
prawdopodobna, wskazuje bowiem bezpośrednio na ten duży kompleks majątkowy klasztoru 
płockiego.

300 Popłacin należał do dóbr biskupstwa płockiego już w latach 1234–1247, o czym wie-
my z niedatowanego dokumentu Konrada I; KK, nr 381. Z obszaru Popłacina mogła być wy-
dzielona sąsiednia drobna osada biskupia Dzierzązna, znana dopiero w XVI w.; AHP, Mazowsze, 
mapa; kartoteka atlasowa XVI w.

301 NKMaz II, nr 320.
302 K. Pacuski, Uzupełnienia..., dok. 21A, s. 172, 173.
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potwierdzenie owego dokumentu z 1358 r. uzyskał opatrzny Paweł, bratanek 
zmarłego Piotra wójta z Woli Brwileńskiej303.

O wójtostwie wiemy z informacji w dokumencie z 16 IX 1482 r. Wójtem 
był honestus Jan, czyli plebejusz, miał ok. 40 lat, złożył zeznanie oświetlające spor-
ną kwestię rozgraniczenia dóbr norbertanek oraz szlacheckiego Brwilna Wielkiego 
(na prawym brzegu rzeki) w korycie Wisły304.

W XVI w. Wola Brwileńska miała 1 włókę wójtowską oraz 6,5 włók kmie-
cych; w XIX w. było tu 11 włók obszaru, czyli nie podjęto jeszcze kolonizacji 
przyległego lasu305. Dane te dobrze odpowiadają informacjom wcześniejszym. 

Nieco inaczej było w Brwilnie Dolnym. Już 6 V 1346 r. władze klasztorne 
wystawiły dokument dla Pieczka syna Wigama (?), nadając mu młyn w Brwilnie, 
własności klasztornej, z obowiązkiem opłaty 2 grzywien rocznie. Odnotowano tu 
folwark klasztorny (aratrum nostrum) z prawem bezpłatnego przemiału zboża 
w młynie306. Następnie budowano tu kolejne młyny norbertanek na dolnym od-
cinku Skrwy. Powstał tu też spichrz klasztorny. Dzierżawił go za 2 funty pieprzu 
rocznie Mikołaj z Kutna starosta gostyniński, co pozwalało mu na dochodowy 
spław zboża drogą wodną Wisły. 30 III 1486 r. w Gostyninie tenże Mikołaj wo-
jewoda łęczycki potwierdził, że trzyma ten spichrz jedynie dożywotnio307. 
W XVI w. osada liczyła 8 włók kmiecych, 1 włókę wójtowską i bez wątpliwości 
folwark, a ponadto kilka młynów klasztornych na końcowym odcinku Skrwy308. 
W XIX w. Brwilno miało 25 włók ziemi uprawnej309. Nie wiadomo, kiedy poja-
wiło się tu wójtostwo, jednak przykład sąsiedniej Woli Brwileńskiej jest bardzo 
wczesny i przemawia za lokacją osady krótko po 1353 r.

Według informacji z 1482 r., złożonej przez szlachcica Macieja Kustrę z Du-
ninowa, liczącego według zapisu źródłowego aż ok. 90 lat, wójtem w Brwilnie był 
jego ojciec Paweł Kustra z Duninowa w czasach Stanisława Grada wojewody płoc-
kiego. Wojewoda otrzymał od prepozyta norbertanek w zarząd owe dobra klasz-
torne, tj. Brwilno z przyległościami, powierzył je Pawłowi wójtowi przed ok. 60 
laty310. Można to datować na ok. 1422 r., czyli w czasach aktywnej działalności 
Stanisława Grada na urzędzie wojewody płockiego, sprawowanym od 1412 r. aż 
do zgonu w 1440 r., w wieku mocno zaawansowanym311. 

303 PłocG 94, 155.
304 KDNorb., s. 202.
305 ŹD XVI, s. 196; kartoteka atlasowa XVI w.; SGKP XIII, s. 779.
306 NKMaz II, nr 275.
307 KDNorb., s 205.
308 AHP, Mazowsze, mapa; kartoteka atlasowa XVI w.
309 SGKP I, s. 393
310 Tamże, s. 201.
311 O nim Supruniuk, Otoczenie, s. 257–260.

http://rcin.org.pl



389I. Możni i rycerze w dobrach książęcych i kościelnych ziemi gostynińskiej w XIV i XV w.

Informacja jest zatem precyzyjna, ukazując możliwość, że Paweł Kustra z Du-
ninowa na Kujawach, graniczącego z dobrami klasztornymi mógł tu być wójtem 
od dłuższego czasu. Założył on rodzinę nie później niż ok. 1390 r., bowiem już 
ok. 1392 r. urodził mu się syn Maciej, żyjący jeszcze w 1482 r. Owa znana nam 
w przybliżeniu data ślubu wyznaczała początek samodzielnej aktywności Pawła 
w gospodarowaniu dobrami, zagospodarowaniu otrzymanego posagu żony, tak jak 
wskazują na to przykłady lepiej oświetlone źródłami Wiemy jeszcze, że tenże Ma-
ciej, syn Kustry z Duninowa był w 1424 r. pełnomocnikiem Anny z Wąsewa, 
żony wojewodzica Krystyna ze Szreńska przed sądem brzeskim, należał tedy do 
klienteli Dołęgów z Sokołowa i Szreńska312. Powinno dotyczyć to także jego ojca.

Paweł Kustra z Duninowa według celnej obserwacji Anny Supruniuk może 
być identyczny z błaznem Siemowita IV, zwanym Koster, poświadczonym w lutym 
1409 r.313 Przemawia za tym położenie geografi czne Duninowa w pobliżu sto-
łecznego Płocka, a także przynależność kościelna parafi i Duninów do diecezji 
płockiej. Paweł mógł bywać w Płocku często, mógł też w młodości uczęszczać do 
szkoły w Płocku poszerzając swoje horyzonty umysłowe i szukając tu szansy dal-
szej kariery. Jeżeli został błaznem, to musiał być już wcześniej, w momencie po-
jawienia się w środowisku dworskim księcia płockiego człowiekiem dowcipnym 
i towarzyskim, umilającym i ożywiającym życie dworskie, dającym monarsze i jego 
aktualnemu otoczeniu chwile wytchnienia, śmiechu i rozrywki, towarzyszącym 
Siemowitowi IV także w dalszych wyjazdach314. Umiejętności te mógł rozwinąć 
już w środowisku szkolnym, może szkoły kolegiackiej św. Michała w Płocku, z któ-
rej prawdopodobnie wychodzili duchowni i pisarze dworu książęcego w  Płocku. 

Można sądzić, że Paweł nie dysponował jednak większymi zasobami fi nansowy-
mi, nie wyrastał ponad poziom rycerstwa średniozamożnego, toteż służba przy 
boku księcia była dla niego istotnym źródłem dochodów. W czasie tej służby  zbliżył 
się też do Stanisława Grada, wieloletniego współpracownika książęcego, co zaowo-
cowało współdziałaniem w zarządzaniu owym kompleksem dóbr klasztornych z ko-
rzyścią dla wojewody i jego dużo mniej zamożnego partnera. Wójtostwo w  Brwilnie 
Paweł mógł odziedziczyć albo kupić, można je datować na drugą połowę XIV w.

Drześno. Była to stara, ale niewielka osada z jeziorem i przyległym kom-
pleksem leśnym. W XVI w. było tu jedynie 3 zagrodników, w 1790 r. jedynie 
4 dymy klasztorne315. Prawdopodobnie od momentu powstania była to szczupła 
osada klasztornych rybaków i bartników, która nie rozwinęła się. 

312 Księgi sądowe brzesko-kujawskie (1418–1424), wyd. J.K. Kochanowski, Warszawa 1905 
(Teki Pawińskiego, VII), nr 3828. 

313 Supruniuk, Otoczenie, s. 193.
314 O tym zob. M. Wilska, Błazen na dworze Jagiellonów, Warszawa 1998.
315 ŹD XVI, s. 193; Wypisy K. Buczka z taryfy dymów 1790 r. w Pracowni Atlasu. Wed-

ług tabeli w 1827 r. było tu 6 domów i 50 mieszkańców; zob. SGKP II, s. 184.
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W XV w. było tu jednak wójtostwo, czyli projektowano rozbudowę tej osady 
dzięki napływowi nowych osadników, kosztem przyległego lasu. Wójtostwo jest 
poświadczone w 1472 r., w ugodzie kończącej konfl ikt władz klasztornych z po-
siadaczami sąsiednich dóbr Białe. Ugoda ta przewidziała wykup wójtostwa z rąk 
wdowy po Pawle Jajko i jego synów za 10 kóp w półgroszach, z obowiązkiem od-
dania przywileju wójtowskiego klasztorowi316. Można sądzić, że wójtostwo po-
wstało dopiero w pierwszej połowie XV w., w czasach Pawła Jajko lub wcze-
śniej, ale zamierzenia lokacji większej wsi klasztornej na tym terenie nie udało się 
zrealizować. 

Łąck i Wola Łącka. Początkowo była to lesista włość klasztorna wraz z dużym 
jeziorem, z pewnością dochodowym; mieszkańcami Łącka byli najpewniej głów-
nie rybacy i bartnicy. 6 VI 1412 r. władze klasztorne wystawiły dokument lokacji 
nowej osady Wola Łącka na surowym korzeniu pomiędzy wsiami Mysłownia i Ko-
rzeń. Powierzyły lokację tej wsi rycerzowi pasowanemu Andrzejowi z Kozłowa 
z rodu Wężyków, swemu wójtowi z Łącka, przekazując mu ją w dożywotni zarząd. 
Ustaliły, że wójtostwo będzie jedno i niepodzielne, a sądownictwo będzie sprawo-
wane w Łącku. Przewidziano rozmierzenie gruntów tej nowej wsi317. Trzeba przy-
jąć, że wójtostwo w Łącku powstało już wcześniej, w drugiej połowie XIV w., ale 
jego ówczesne rozmiary nie są jasne. Czytelny jest stan późniejszy.

1 włóka wójtostwa w Woli Łąckiej jest znana jeszcze w rejestrze poborowym 
1530 r.318, później brak o niej danych. W XVI w. Łąck miał ok. 16–19,5 włók 
osiadłych, Wola Łącka ok. 10 włók319. W XIX w. Wola Łącka miała tylko 8 włók 
obszaru, Łąck miał 24 włóki ziemi uprawnej, 360 mórg, tj. 12 włók powierzchni 
jeziora i bagien, a także 90 włók lasu320. Cała włość obejmowała zatem ok. 134 
włóki obszaru. 

Jest prawdopodobne, że do Brwilna i Drześna należały włości leśne podob-
nej wielkości. Nawet jeśli były one mniejsze, i tak własność norbertanek na tym 
obszarze tworząca jeden zwarty kompleks leśny wzdłuż drogi Brwilno – Drześno 
– Łąck była bardzo znacząca. Wydaje się, że wywodziła się ona z wcześniejszej 
doby. Pożytki z tej włości klasztornej w późnym średniowieczu trafi ały jednak po 
części w ręce tenutariuszów – czołowych możnowładców ziemi gostynińskiej, jak 
ukazuje przykład Andrzeja z Kozłowa i Ciechomic, dożywotniego tenutariusza 
Woli Łąckiej (późniejszy kasztelan gostyniński, płocki, wreszcie wojewoda rawski, 
zmarł ok. 1457 r.), a także wojewody Stanisława Grada z Sokołowa, czasowego 
tenutariusza Brwilna z przyległościami. Czerpali z nich korzyści także inni możni, 

316 ADP, nr 346; KDNorb., s. 176.
317 ADP, perg. 146; kopia w KDNorb.
318 ASK I, nr 22.
319 ŹD XVI, s. 197; kartoteka atlasowa XVI w. ziemi gostynińskiej.
320 SGKP V, s. 627, 628.
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jak starosta gostyniński i wojewoda łęczycki Mikołaj z Kutna, dzierżawca doży-
wotni spichrza klasztornego w Brwilnie.

Podsumowanie

Dobra kościelne w ziemi gostynińskiej przeszły proces lokacji wcześnie i jest 
to udokumentowane nieźle. W porównaniu do dóbr książęcych lokacje wiejskich 
osad kościelnych następują krótko po pierwszych lokacjach miast książęcych, na-
tomiast w większości znacznie wyprzedzają lokacje wiejskich osad książęcych. Roz-
ległe przestrzennie dobra klasztorne norbertanek płockich w ziemi gostynińskiej 
były usytuowane niedaleko koryta Wisły, co umożliwiało dochodowy wywóz wań-
czosu i innych produktów gospodarki leśnej z owych majętności dogodną drogą 
wodną do miast władztwa krzyżackiego. W późnym średniowieczu dobra te stały 
się źródłem dochodów nie tylko instytucji kościelnych, do których należały, ale 
także możnych i związanych z nimi rycerzy, w tym również spoza granic Mazow-
sza (Paweł Kustra z Duninowa na Kujawach). 

Lokacje dóbr kościelnych doprowadziły do powstania sieci wójtostw, które 
mogły zapewnić utrzymanie rodzinom drobnego rycerstwa, a także stanowić jedno 
ze źródeł dochodów rodzin zamożniejszych. Po części wójtostwa te przechodziły 
w posiadanie rycerstwa spoza ziemi gostynińskiej, a nawet spoza Mazowsza.

Dobra kościelne powinny być od czasów pierwotnego nadania zarządzane 
przez faktorów wywodzących się najpewniej spośród służebników i krewnych osób 
administrujących tymi dobrami. Dla dóbr w ziemi gostynińskiej jest to jednak mało 
czytelne w zachowanych źródłach. Trudno ocenić, jakie czerpali tego korzyści, jak 
dzielili się dochodami z instytucjami, w imieniu których sprawowali ten zarząd. 

Można sądzić, że istotnie poważne dochody dobra kościelne przynosiły jed-
nak czasowo tenutariuszom z kręgu możnowładztwa mazowieckiego, wyzyskują-
cego skutecznie swoje wpływy w książęcym aparacie władzy. Tak Stanisław Grad 
z Sokołowa, wojewoda płocki, jak i Andrzej Szczubioł I z Kozłowa i Ciechomic, 
kolejno kasztelan gostyniński, płocki, wojewoda rawski przy pomocy swoich 
współpracowników i klientów mogli czerpać z opisanych dóbr klasztornych nor-
bertanek dochody znaczne, inwestując je w rozbudowę własnych posiadłości.

Wójtowie i rządcy w dobrach rycerskich

Kwerenda źródłowa przyniosła nieco interesujących informacji źródłowych 
dla wójtostw i sołectw w dobrach rycerskich ziemi gostynińskiej, znanych dotych-
czas na Mazowszu książęcym XIV–XV w. jedynie w nikłym stopniu. Warto przyj-
rzeć się tym danym. Zestawiłem je alfabetycznie.
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Brodne w dobrach Kiernozia. W 1530 r. było tu jednowłókowe wójtostwo 
oraz 13 włók kmiecych321. W 1563 r. wieś miała aż 16,5 włók osiadłych322. Osada 
została lokowana zapewne przed 1440 r., kiedy wymieniono ją w składzie dóbr 
Junoszów z Życka. Lokacja wsi powinna poprzedzać lokację miejską Kiernozi na 
podstawie przywileju Siemowita IV dotyczącego Czerniewa z 1384 r., zrealizowa-
ną prawdopodobnie bezpośrednio po 1440 r. W 1443 r. dziesięcina od kmieci 
w Brodnem została nadana przez biskupa poznańskiego kościołowi w Kiernozi, 
czyli lokacja tej wsi już została przeprowadzona323. W XIX w. folwark Brodne li-
czył ok. 40 włók (1190 mórg)324. Lokacja wsi powinna objąć co najmniej 10 włók 
uprawnych, czemu odpowiada jednowłókowe wójtostwo. Osada mogła być na-
stępnie rozbudowywana kosztem przynależnych terenów leśnych.

Brzozów. 28 IV 1395 r. Piechna, posiadaczka Brzozowa, wykupiła trzecią 
część sołectwa w Brzozowie od Bogusława sołtysa za 2 grzywny w półgroszach 
krakowskich325. Sołectwo miało tedy małą wartość, było prawdopodobnie niepro-
porcjonalnie małe w stosunku do dużej wsi kmiecej, znanej później, ośrodka dóbr; 
w 1530 r. Brzozów miał 33 włóki kmiece326. Po 1395 r. brak danych o tym so-
łectwie, zostało zatem skupione szybko. Wieś została lokowana przypuszczalnie 
w okresie życia poprzedniego pokolenia posiadaczy sołectwa, czyli w trzeciej ćwier-
ci XIV w.; mogło to nastąpić równocześnie z fundacją kościoła parafi alnego. Bo-
gusław mógł być służebnikiem wcześniejszego posiadacza wsi, a sołectwo mogło 
być słabo jeszcze zagospodarowane. 

Chrośle (dziś Chruśle). W 1530 r. wójtostwo miało 2 włóki327, potem 
w 1565 r. istniała jeszcze włóka wójtowska, przejęta na folwark328. W 1530 r. było 
tu jedynie 3,5 włók kmiecych, w latach 1563–1565 istniało 9 włók osiadłych329. 
Lokację tej wsi w dobrach Junoszów z Życka prawdopodobnie przeprowadzono 
przed 1440 r. Dwuwłókowe wójtostwo wskazuje na zamierzoną lokację osady na 
20 włókach, nie w pełni zrealizowaną.

Iłów. Jan wójt z Iłowa wystąpił w 1544 r., spławiał zboże w imieniu Feliksa 
Radzanowskiego, posiadacza połowy Iłowa i dóbr iłowskich330. Innych danych 
o tym wójtostwie brak, informacja owa wskazuje jednak na wcześniejszą lokację 
osady na prawie chełmińskim. Albo idzie o wczesną lokację wsi, albo też o loka-

321 ASK I, nr 22, k. 19v.
322 Kartoteka atlasowa XVI w.
323 Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
324 SGKP I, s. 362.
325 ADP, perg. 113.
326 ASK I, nr 22, k. 21.
327 Tamże, k. 18.
328 Kartoteka atlasowa XVI w.
329 Tamże.
330 Reg. thelonei, s. 20.
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cję miasteczka w dobrach Radzanowskich na podstawie przywileju uzyskanego 
w 1406 r. Zob. Rogale z Iłowa. 

Kutno. Wiemy, że w 1511 r. wójtem w Kutnie był opatrzny Basz, jego żoną 
była szlachcianka Agnieszka331. W 1527 r. wójtem był Jakub ze Skrzynek w ziemi 
łęczyckiej, odstąpił on dział w Skrzynkach po swoim bracie Wojciechu innemu 
bratu Gotardowi332. W 1530 r. wójtostwo miało 2 włóki, podlegało posiadaczom 
obu działów miasta333. Jest ono znane także w 1538 r.334 Powstało prawdopodob-
nie krótko po 1386 r., w ścisłym związku z lokacją miasta na podstawie przywi-
leju książęcego z 1386 r. Zob. Ogończycy z Kutna.

Łanięta. W połowie XV w. wójtostwo należało do Janusza Piotrowskiego, 
późniejszego podsędka gostynińskiego. Oprawił on posag swej żony Małgorzaty 
na Piotrowie oraz na wójtostwach w Łaniętach i Międzydrzewiu (Niedrzew), co 
zostało odnotowane w 1471 r. w aktach grodzkich kowalskich z racji kolejnego 
zapisu wiennego na dobrach Grzymałów z Piotrowa335. Wójtostwa te Janusz 
prawdopodobnie odziedziczył po swoim ojcu Świętosławie z Piotrowa, podcza-
szym gostynińskim, który był już współpracownikiem Siemowita IV i mógł po-
dejmować się lokacji osad książęcych oraz możnowładczych. Wielkości wójtostwa 
nie znamy, brak o nim danych w XVI w. Wieś była jednak w XVI w. osadą dużą 
i została w 1469 r. ośrodkiem parafi i, czyli wójtostwo mogło liczyć tu 2–3 włóki. 
Lokację tę zrealizowano w drugiej połowie XIV w. albo w pierwszej ćwierci XV w. 
Osada mogła być początkowo własnością książęcą, tak jak Międzydrzewie (Nie-
drzew), które utrzymało się w składzie dóbr książęcych.

Mnich. W dokumencie erekcji parafi i Mnich z 1399 r. jest wymienione wój-
tostwo Dziersława liczące 4 włóki336. Wieś mogła być lokowana na 40 włókach, 
bowiem w XVI w. osada miała do 25 włók kmiecych, grunty uprawne folwarku, 
a także włóki plebańskie337. W 1416 był tu wójtem rycerz Jan, który udzielił po-
życzki 32 kóp groszy praskich braciom z Muchnic338, dysponował tedy poważ-
niejszymi zasobami. Jego żoną była Stachna scultetissa, odnotowana w tymże 
roku339. O wójtostwie brak później danych, zatem zostało skupione. Dziersław 
i jego następca Jan powinni należeć do służebników Wężyków, posiadaczy dóbr. 

331 ŁęczG 11, k. 432.
332 ŁęczG 16A, k. 179. 
333 ASK I, nr 22, k. 7.
334 Tamże, k. 78.
335 KowalskaG 1a, k. 50–50v.
336 Zob. Aneks II.
337 Kartoteka atlasowa XVI w. oraz akta wizytacyjne. W XIX w. dobra Mnich miały ponad 

40 włók gruntów ornych; SGKPVI, s. 551. Część dóbr zajmował długo obszar lasu.
338 ADP, perg. 164.
339 ŁęczZ 6, k. 130.
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Lokację Mnicha można przypisać Szczepanowi z Jasieńca i Ciechomic, wielolet-
niemu staroście książęcemu. Zob. Wężyki z Mnicha.

Muchnice Stare. W 1530 r. wójtostwo miało 2 włóki, było tu 8 włók kmie-
cych oraz prawdopodobnie duży folwark. W latach 1563–1564 wójtostwo to jest 
jeszcze znane340. Lokacja wsi mogła nastąpić albo w drugiej połowie XIV w., ana-
logicznie do pobliskiego Mnicha, albo w XV w. Wieś mogła być lokowana na 
20 włókach uprawnych, w XIX w. liczyła ok. 37 włók obszaru341.

Niedzieliski. W 1530 r. wójtostwo miało 1 włókę, wieś miała 18,5 włók 
kmiecych342. Włóka wójtowska jest znana jeszcze w 1563 r.343 Lokacja tej wsi 
w dobrach Junoszów z Życka i Kiernozi powinna nastąpić przed 1440 r. Mogło 
to być przeprowadzone w drugiej połowie XIV w., kiedy osada ta już istniała, gra-
nicząc z lokowaną w 1363 r. wsią Wejsce arcybiskupstwa gnieźnieńskiego344. Lo-
kacja mogła też mieć miejsce później, ale przed lokacją miasteczka Kiernozi na 
podstawie przywileju dla Czerniewa z 1384 r., zrealizowaną prawdopodobnie po 
1440 r. Wielkość wójtostwa pozwala sądzić, że lokacją objęto początkowo jedynie 
10 włók obszaru.

Pacyna. W 1444 r. został odnotowany w księdze powiatu orłowskiego szlach-
cic Paweł z Gumina, wójt w Pacynie345. Pochodził on z Gumina w ziemi łęczyc-
kiej, położonego niedaleko Pacyny. W 1450 r. pojawia się już inny szlachcic, 
Dobek wójt w Pacynie346. O wójtostwie brak później danych, zatem zostało sku-
pione przez właścicieli. Pacyna w 1530 r. miała 8 włók osiadłych, w latach 1565–
–1567 było tu 11 włók kmiecych w trzech działach347. Osada została lokowana 
nie później niż na początku XV w., była też ośrodkiem parafi i znanej od 1427 r., 
założonej nie później niż na początku XV stulecia. Uzyskała prawa miejskie, sta-
jąc się ośrodkiem rynku lokalnego. Zob. Ogończycy z Pacyny. Wielkości wójto-
stwa nie znamy, ale mogło być dość duże i dochodowe. Wójtowie mogli być słu-
żebnikami Ogończyków z Pacyny.

Rogożew. W 1497 r. było tu wójtostwo. Król Jan Olbracht skonfi skował je 
za niestawiennictwo posesora na wyprawie mołdawskiej, przekazując je Janowi 
Jukowskiemu, podkomorzemu gostynińskiemu348. O wójtostwie brak danych 
w XVI w. W XIX w. dobra Rogożew i Rogożewek miały łącznie ok. 40 włók 

340 Kartoteka atlasowa XVI w.
341 SGKP VI, s. 971.
342 ASK I, nr 22, k. 17v.
343 Kartoteka atlasowa.
344 Ulanowski, Visitationes bonorum, s. 32 (tekst poprawny); NKMaz III, nr 61 (tekst 

z błędami); K. Pacuski, Uzupełnienia..., dok. 61.
345 OrłowskaZ 2A, k. 471.
346 Tamże, k. 590.
347 Kartoteka atlasowa XVI w.
348 MRPS II, nr 779.
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 obszaru349. Wieś została lokowana prawdopodobnie wkrótce po lokacji miejskiej 
sąsiedniego Gostynina (1382 r.), mogła być początkowo własnością książęcą. Zob. 
Dołęgowie z Rogożewa i Kobiernik.

Sieciechowo. Wieś została lokowana zapewne wraz z Kutnem, na podstawie 
przywileju księcia Siemowita IV z 1386 r. Sołectwo istniało jeszcze w pierwszej 
ćwierci XVI w., kiedy toczył się spór o dziesięcinę z jego ról między plebanem 
z Kutna a prepozytem kolegiaty łęczyckiej350. Następnie nie jest znane, zapew-
ne zostało włączone do folwarku. Sołtysi mogli być służebnikami Ogończyków 
z Kutna.

Stępowo i Wola Stępowska. Wójt w Stępowie w 1530 r. miał 1 włókę; 
w Woli Stępowskiej wójtostwo miało wówczas tylko 3/4 włoki, ale były to osady 
duże, dobrze zagospodarowane351. Jest prawdopodobne, że te wójtostwa były po-
czątkowo większe i zostały zredukowane wskutek działań posiadaczy. Obie wsie 
zostały lokowane prawdopodobnie w XIV w. albo na początku XV w., bowiem 
Wola Stępowska została odnotowana jako już istniejąca w przywileju Siemowita V 
z 1435 r., a jej nazwa wskazuje na zrealizowany proces lokacji. Zob. Junosze ze 
Stępowa. 

Swarocin Wielki. W 1530 r. wójtostwo liczyło 2 włóki352, zatem wieś mogła 
być lokowana na 20 włókach. Być może nastąpiło to jeszcze podczas przynależ-
ności osady do własności książęcej, przed 1364 r. Z nadania Siemowita III Troj-
denowica wieś stała się własnością Mikołaja sędziego rawskiego i sochaczewskiego 
z rodu Rogalów, który mógł dokończyć proces lokacji tej osady. Zob. Rogale ze 
Swarocina. 

Wiączemin. Wójtostwo jest znane w 1530 r., miało 1 włókę, osada miała 
8,5 włók kmiecych353. Wieś należała w 1407 r. do Wężyków z Kozłowa, mogła 
tu być lokowana nieco wcześniej, zwłaszcza przez Szczepana z Jasieńca i Ciecho-
mic, dynamicznego starostę płockiego, który skutecznie zabiegał o podwyższenie 
dochodowości dóbr własnych i książęcych.

Złota. W 1530 r. wójtostwo miało 2 włóki, wieś miała 15 włók kmiecych354. 
Także później jest tu znane wójtostwo o 2 włókach355. W XIX w. folwark i wieś 
Złota miały 750 mórg, tj. 25 włók obszaru356. Wieś jest znana w 1407 r. w do-
brach Wężyków, została lokowana prawdopodobnie wcześniej przez Szczepana 

349 SGKP IX,s. 684, 685.
350 LB Łaskiego II, s. 480.
351 ASK I, nr 22, k. 17, 17v.
352 Kartoteka atlasowa ziemi gostynińskiej.
353 ASK I, nr 22, k. 15.
354 Tamże, k. 21.
355 Kartoteka atlasowa XVI w.; ŹD XVI, s. 202 (1579 r.)
356 SGKP XIV, s. 634.
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z pobliskiego Jasieńca, wieloletniego starostę płockiego. W latach 1418–1420 ple-
ban w Rybnie procesował się z biskupem poznańskim o dziesięcinę snopową od 
kmieci ze wsi Złota357, co wydaje się toczyć już po lokacji. Wielkość wójtostwa 
pozwala sądzić, że lokacją objęto tu 20 włók, pozostawiając kilka włók łąk albo 
lasu. Wójt mógł być służebnikiem Wężyków z Jasieńca i Kozłowa. 

Przegląd ten pokazuje, że wójtostw i sołectw w dobrach rycerskich mogło 
być znacznie więcej, jednak zostały one skupione i zlikwidowane już w XV w. Le-
piej oświetlony źródłowo stan XVI w. w tym zakresie jest zatem ocalałym relik-
tem stanu wcześniejszego. Można sądzić, że lokacje osad na prawie niemieckim 
połączone ze sprowadzaniem nowych osadników miały miejsce zazwyczaj w do-
brach możnowładczych, w drugiej połowie XIV albo na początku XV w. Możni 
posługiwali się przy tym bez wątpliwości rycerstwem uboższym, dobieranym spo-
śród własnych służebników i klientów. Wójtowie prawdopodobnie służyli w po-
czcie rycerskim swego pana i byli z nim blisko związani. Lokacje służyły wzrosto-
wi dochodowości dóbr wiejskich, a także zapewniały autonomię sądową pod 
kontrolą posiadacza dóbr. Część osadników mogła napływać spoza Mazowsza, 
a część z innych dóbr na Mazowszu, korzystając z wolności osobistej kmieci, po 
uiszczeniu świadczeń. Magnesem był długi okres wolnizny od świadczeń 
w nowym miejscu osiedlenia, a także pomoc rzeczowa i pieniężna zapewniana 
nowym poddanym.

Obok wójtostw i wójtów, zobowiązanych do posług wojennych przy boku 
swoich panów, możni zyskiwali także dodatkowe prawa do utrzymywania wła-
snych służebników, zapewniając im zwolnienie od czynszu książęcego. Oświetla 
to dokument Siemowita IV z 1415 r., wystawiony dla Warsza z Żelaznej, sędzie-
go ziemi rawskiej, z rodu Rawiczów. Książę dał jego dobrom prawo niemieckie 
na wzór miasta Rawy i zezwolił na posiadanie 3 służebników (familiares) na 3 włó-
kach wolnych od ustalonych świadczeń czynszu książęcego z włóki osiadłej rocz-
nie358. Pozwalało to na zasilanie pocztu rycerskiego w przypadku mobilizacji sił 
zbrojnych księstwa, niezależnie od tego, czy Warsz miał do dyspozycji wójtów we 
własnych dobrach. Służebnicy towarzyszyli swoim panom na co dzień, tworząc 
ich orszak konny towarzyszący im w wyjazdach, dbający o ich bezpieczeństwo, 
ale informacje o tym są rzadko spotykane. 

Możni starali się także o założenie miasteczek prywatnych, które przynosiły 
znacznie większe dochody od posiadłości o charakterze wiejskim, natrafi ało to 
jednak na opór władzy książęcej. Udało się to zrealizować Ogończykom z Kutna. 
Lokacja miasteczka nad rzeką Ochnią, przy granicy z ziemią łęczycką i w dogod-

357 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
358 Dokument opublikowany przez J.T. Lubomirskiego; KL, Przedmowa, s. II, III.
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nym węźle drożnym, nastąpiła na podstawie przywileju z 1386 r., a mieszczanie 
są znani już w pierwszej połowie XV w. Także Junosze z Kiernozi doprowadzili 
tu do powstania miasteczka. Lokacja miejska Kiernozi mogła nastąpić krótko po 
1440 r. i łączyć się z fundacją parafi i ok. 1442 r.; miasteczko działało już w 1477 r. 
Wiemy też o miasteczku Ogończyków z Pacyny, jednak uzyskanie praw miejskich 
jest udokumentowane słabo, a lokacja ta była znacznie mniej efektywna od po-
przednich. Nie zostały tu oświetlone lokacje osad w dobrach trębskich, znane 
skądinąd, jednak Prawdzice z Trębek także stali się posiadaczami miasteczka pry-
watnego. W procesie lokacji miasta ważna rola przypadała zasadźcy, który starał 
się o pozyskanie nowych mieszczan przygotowanych do obsługi rynku lokalnego, 
zdolnych do inwestowania swoich zasobów w zagospodarowanie wytyczonych 
działek miejskich, poczynając od działek przyrynkowych. Zasadźca zagospodarowy-
wał też przyznane mu wójtostwo, pełniąc rolę wójta nowej społeczności 
 miejskiej.

Zauważmy jeszcze, że powstawania wójtostw nie widać jednak w dobrach 
rycerstwa średniozamożnego. Można przyjąć, że rycerze owi na ogół nie dyspo-
nowali poważniejszymi zasobami materialnymi, potrzebnymi dla działań długo-
falowych, związanych z wyraźnym uszczerbkiem dochodów bieżących przez szereg 
lat z tytułu wolnizny od świadczeń w lokowanej osadzie. Przeprowadzali zatem 
konieczną modernizację swoich posiadłości stopniowo i samodzielnie, bez udzia-
łu wójtów rekrutowanych z niezamożnego rycerstwa, wzorując się na rozwiąza-
niach czerpanych z sąsiedztwa.

Parę słów trzeba jeszcze powiedzieć o rządcach w dobrach rycerskich. 
W źródłach niełatwo odnaleźć dane o tym zjawisku na badanym terenie. Wiemy 
jednak, że w 1502 r. przed sądem ziemskim w Wyszogrodzie stawił się szlachcic 
Paweł Psucki, faktor z Kozłowa działając w imieniu Konstancji, wdowy po zmar-
łym Andrzeju z Kozłowa chorążym gostynińskim359. Powinien być rządcą w Koz-
łowie Szlacheckim, sprawując codzienny zarząd folwarku (w tym stadniny) i zaj-
mując się rezydencją oraz zatrudnioną tu służbą, zwłaszcza pod nieobecność 
właścicieli, wykonując też inne zlecone zadania. Nie jest jasne, czy zajmował się 
jedynie dobrami wokół Kozłowa, czy też całością dóbr Konstancji i jej synów 
w ziemi gostynińskiej. Być może inny faktor był potrzebny w Brzozowie, drugim 
ośrodku tych dóbr, a także w Januszewie nad Wisłą, osadzie przydatnej dla orga-
nizowania spławu zboża z dóbr posesora w ziemi gostynińskiej. Ponadto faktorzy 
byli też potrzebni od dawna w obszernych dobrach Wężyków z Kozłowa w odle-
głej ziemi bełskiej. Można zatem sądzić, że kolejni posiadacze Kozłowa w XV 
i pierwszej połowie XVI w. zatrudniali w tym celu grupę osób, która mogła być 
formowana zwłaszcza spośród dotychczasowych służebników i klientów. 

359 WyszZ 6, II, k. 189.
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Paweł Psucki jest nieźle widoczny w zachowanych źródłach. Pochodził z Psu-
cina w ziemi zakroczymskiej, z rodu Grabiczów. W 1521 r. ocenił swój majątek 
na 500 fl orenów lub więcej, określił swój wiek na 70 lat lub więcej360. Można 
zatem wnosić, że urodził się ok. 1451 r. Wiemy też, że wcześnie zdobywał do-
świadczenie w administrowaniu dóbr książęcych w rodzinnej ziemi zakroczym-
skiej. W latach 1484–1485, 1494 i 1499–1500 był dowodnie podstarościm za-
kroczymskim361, wyręczał zatem aktualnego starostę w codziennym zarządzaniu 
tymi dobrami. Miał działy w Psucinie i sąsiednich Studziankach, w 1514 r. sprze-
dał czynsz z tych dóbr (3 grzywny minus 10 groszy) za 28 kóp groszy prepozy-
towi i mansjonariuszom kościoła Świętej Trójcy w niedalekiej Winnicy w ziemi 
zakroczymskiej362. Wydaje się, że należał do dolnej warstwy rycerstwa średnioza-
możnego, miał skromne dochody z własnych dóbr, dlatego szukał ich dodatko-
wych źródeł.

Dane te wskazują, że Paweł Psucki został faktorem w Kozłowie po 20 VIII 
1500 r., licząc ok. 50 lat, jako doświadczony administrator dóbr książęcych. Mógł 
działać tu przez parę lat albo dłużej, ale głównym obszarem jego działalności była 
ziemia zakroczymska.

Wiemy też, że w 1525 r. faktorem w Sokołowie wojewodziny Małgorzaty, 
wdowy po Stanisławie Szreńskim był Jan Starokowski (?) szlachcic z ziemi płoc-
kiej363. Można sądzić, że w administracji dóbr wojewodzina zatrudniała służebni-
ków swoich lub zmarłego męża, pochodzących z Mazowsza płockiego, gdzie leżał 
główny ośrodek dóbr – Szreńsk.

Dane te wskazują, że możni posiadacze dóbr w ziemi gostynińskiej posługi-
wali się w administracji swoch dóbr współpracownikami – faktorami, których 
mogli znajdować tak wśród dotychczasowych służebników i klientów, jak też 
wśród doświadczonych funkcjonariuszy administracji książęcej. Mogli oni pocho-
dzić tak z drobnego, jak też spośród średniozamożnego rycerstwa. Liczyły się fak-
tyczne kwalifi kacje oraz opinie o wcześniejszej pracy w administrowaniu dobrami 
większej własności ziemskiej, przy czym dotyczyło to obszaru całego Mazowsza. 

360 ADP, Ep. 204, s. 77, 78. 
361 ZakrZR 13, k. 302v, 334; ZakrZR 15, k. 131, 351v; ZakrZR 12, k. 395v.
362 ZakrZR 20, k. 442–442v. 
363 ŁęczG 15, k. 192v, 564.
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Wstęp

Trzeba przyjrzeć się bliżej, w jakich warunkach na Mazowszu książęcym 
w końcu XIII w. oraz w XIV w. powstawały dobra rycerskie i możnowładcze, 
w tym przedstawione wyżej dobra w ziemi gostynińskiej. Dlaczego i w jaki spo-
sób rycerze mazowieccy otrzymywali od władzy książęcej nowe nadania dóbr? Jaką 
drogą wchodzili do książęcego aparatu władzy i jakie zadania w nim pełnili? Jak 
mogło wyglądać rozliczenie za pełnioną służbę? 

Dla odpowiedzi na te pytania nie można ograniczać się do wykorzystanej 
dotychczas podstawy źródłowej, z racji jej fragmentaryczności i braku wielu da-
nych. Trzeba odwołać się do bazy źródłowej dotyczącej całego Mazowsza średnio-
wiecznego i dotychczasowych ustaleń znawców przedmiotu. Idąc dalej, należy 
podsumować przy tym własne wieloletnie obserwacje z badań nad urzędnikami 
i szerszą elitą władzy książęcego Mazowsza. Wypada zacząć od służby w bezpo-
średnim otoczeniu księcia, czyli od dworzan i urzędników dworskich. 

Służba dworska. Dworzanie, wiek rozpoczęcia służby 
i wiek sposobny do objęcia urzędu

Wejście do otoczenia książęcego kolejnych Piastów sprawujących władzę na 
Mazowszu było początkiem kariery bardzo wielu osób rekrutujących się z rodzin 
możnowładztwa i zamożnego rycerstwa Mazowsza, a niekiedy także z innych ob-
szarów ziem polskich i ościennych. Liczyła się tu w pierwszym rzędzie służba 
dworska.

Książę panujący i jego rodzina wymagali wszechstronnej obsługi realizowanej 
przez grono dworzan pełniących rozmaite funkcje. Potrzebni byli ludzie zobowią-

ROZDZIAŁ II

Służba książęca i rola nadań książęcych 
w kształtowaniu możnowładztwa 
i zamożnego rycerstwa Mazowsza 

(i ziemi gostynińskiej) od końca XIII w.
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zani do posługi przy łożu książęcym, chroniący jego bezpieczeństwo w dzień 
i w nocy, towarzyszący mu przy posiłkach, ucztach i uroczystościach dworskich, 
a także w wyprawach myśliwskich oraz w wyjazdach na inne dwory, dbający o nie-
zbędny splendor rytuału dworskiego. Organizowali oni pracę i wypoczynek księ-
cia, przyjmowanie gości, koordynowali przygotowanie trasy objazdu dzielnicy, 
bowiem objazd ważniejszych ośrodków był permanentną formą sprawowania wła-
dzy przez książąt władających w XV w. dzielnicami Mazowsza1. Dworzanie 
w razie nagłej potrzeby formowali też natychmiast huf nadworny do działań mi-
litarnych realizowanych jeszcze przed zmobilizowaniem większych sił rycerstwa 
konnego danej dzielnicy książęcej.

Dworzanie powinni przyswoić sobie dobrą znajomość kultury rycerskiej ów-
czesnej Europy, jej wzorców i symboli. Bliski im powinien być etos chrześcijań-
skiego rycerza, do którego nawiązywano w kolejnych pokoleniach. Powinni też 
wyróżniać się ogładą towarzyską, znajomością – choćby powierzchowną – języków 
obcych oraz zwyczajów panujących na innych dworach2. Powinni też dyspono-
wać dobrą kondycją fi zyczną, sprawnościami rycerskimi, umiejętnościami łowiec-
kimi i innymi przydatnymi w życiu dworskim. Rekrutowali się spośród synów 
możnych, dotychczasowych współpracowników władzy książęcej, szczególnie 
uzdolnionych do tego zadania, w tym spośród rówieśników młodego księcia, two-
rzącego dwór z postaci znanych sobie już wcześniej oraz ich rodzeństwa. Spory 
wpływ w tym zakresie wywierały koligacje rodzinne, bowiem krewni pełniący 
ważne urzędy promowali swoich bliskich z młodego pokolenia.

Dworzanie prawdopodobnie pełnili swoje obowiązki w sposób ciągły, pełniąc 
na przemian dyżury (także nocne), uczestnicząc również w dalekich wyjazdach 
księcia wraz z dworem, trwających kilka miesięcy. Wyjazd do odległej ziemi beł-
skiej wraz z pobytem tamże i powrotem na Mazowsze, czasem połączony z odwie-
dzinami dworu królewskiego mógł zająć księciu i jego otoczeniu nawet trzy–cztery 
miesiące3. Służba ta musiała być dość absorbująca. Dworzanie prawdopodobnie 
przerywali ją na krócej lub dłużej z powodu nagłych potrzeb: kontuzji, choroby 
lub ważnych uroczystości rodzinnych. Podejmowali także zlecone misje, jak rów-
nież własne wyprawy i pielgrzymki za granicę dla poszerzenia orientacji, pozyska-
nia nowych doświadczeń i kontaktów, realizacji własnych aspiracji religijnych 
i kulturalnych, ale następowało to zazwyczaj po zakończeniu okresu ciągłej służby 
dworskiej.

1 Wskazały na to wyraźnie badania Adama Wolff a, Małgorzaty Wilskiej i Anny  Supruniuk.
2 Widać to w zwyczaju posyłania syna na staż roczny albo dłuższy na obcy dwór, poświad-

czony listami polecającymi w pierwszej tercji XV w. w rodzinie marszałka Ścibora z Są chocina.
3 Widać to w cennym itinerarium Siemowita IV, zestawionym przez A. Supruniuk 

(z moimi uzupełnieniami). Zob. Supruniuk, Otoczenie, Aneks 2, s. 309–322.
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Służbę tę zaczynano prawdopodobnie po dojściu do wieku sprawnego (ok. 
15 lat), wiążąc się z dworem na dłuższy okres. Najmłodsi – nazywani pacholęta 
albo chłopięta – pełnili służbę jako giermkowie, pomagając starszym wiekiem 
dworzanom4. Po paru latach służby pomocniczej, poszerzeniu kwalifi kacji i naby-
ciu niezbędnego doświadczenia owi młodzi dworzanie otrzymywali stały przydział 
do służby dworskiej. 

Niekiedy progiem mógł tu być uroczysty akt pasowania na rycerza, upraw-
niający do noszenia kosztownego pasa rycerskiego. Wiadomo jednak, że jedynie 
wąska grupa dworzan dostępowała tego zaszczytu, jak wynika ze szczegółowych 
badań tytulatury stosowanej na listach świadków dokumentów książęcych Ma-
zowsza XV w. Podstawową regułą musiało być zatem obejmowanie stanowisk 
i funkcji zwolnionych aktualnie przez dworzan odchodzących ze służby, przecho-
dzących do nowych zadań, na przykład urzędnika dworskiego albo rządcy (staro-
sty) książęcego. 

Nie wiemy o tym wiele, bowiem listy świadków w otoczeniu książęcym dość 
sporadycznie rejestrują dworzan, nie za często określając ich precyzyjnie jako cu-
rienses. Idzie wówczas o dworzan wyróżniających się w tym otoczeniu, zapewne 
najstarszych wiekiem i doświadczeniem, już przygotowanych do podejmowania 
nowych zadań. Znacznie pełniej niż metryka książęca przedstawia jednak otocze-
nie książęce zachowana szczęśliwie księga kancelaryjna Janusza II z lat 1477–1490, 
w której są imienne listy płac dworzan i urzędników dworskich. Dworzanie two-
rzyli wówczas grupę znaczną, podobnie musiało być wcześniej.

Kolejną cezurą na drodze kariery mógł być uroczysty akt ślubu i fakt zało-
żenia nowej rodziny, wymagający od młodego mężczyzny aktywności w zagospo-
darowaniu otrzymanego posagu i zgromadzonych wcześniej środków, budowy albo 
rozbudowy własnej siedziby, zapewnienia młodej rodzinie stosownych warunków 
egzystencji. Moment ten mógł się łączyć z odejściem od systematycznej służby 
dworskiej, ale niekiedy rolę dworzanina pełniono jeszcze wiele lat po założeniu 
rodziny, zatem trzeba liczyć się z powrotami do służby dworskiej5. Dojrzały 
dworzanin, dobrze funkcjonujący w tym elitarnym i hermetycznym środowisku 
miał jeszcze szanse na przejęcie urzędu dworskiego, stawał się także kandydatem 
do pełnienia urzędów ziemskich. Urząd dworski można było objąć w dość mło-
dym wieku, nawet poniżej 25–30 lat i przed założeniem rodziny, jak wskazują 
przypadki szczególnie dobrze oświetlone źródłowo. Jan Wąż z Mnicha został pod-

4 Nazwy „pacholęta” i „chłopięta” są w Polsce znane w źródłach XV w. Zob. Słownik 
staropolski, t. I, s. 238; t. VI, s. 1. Pełniej ich rolę widać w źródłach doby nowożytnej. Zob. Pa-
procki, Herby; Ordynacja dworu Zygmunta III Wazy z 1589 roku, oprac. K. Chłapowski, Warsza-
wa 2004, s. 75, 76, 88–90.

5 Wskazuje na to przykład Andrzeja z Trębek, dworzanina Włodzisława I, brata Mikoła-
ja Gęby; zob. Prawdzice z Trębek.
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skarbim Włodzisława I prawdopodobnie bezpośrednio po śmierci poprzedniego 
podskarbiego (mógł być jego pomocnikiem) oraz ok. 2–3 lata przed ślubem z po-
sażną panną z rodu Prawdziców, której posag i wiano udało mu się oprawić na 
książęcym Trojanowie6. Także o Świętosławie Mżurce z Bielaw, z rodu Gozda-
wów, kuchmistrzu Janusza I w 1387 r., można wnosić, że urząd objął w młodym 
wieku, a później był jeszcze kuchmistrzem dworu królewskiego w 1395 r., zanim 
powrócił na Mazowsze i założył tu rodzinę (zm. ok. 1420 r.)7. 

Urząd ziemski na Mazowszu obejmowano na ogół później niż urząd dwor-
ski, tj. kilkanaście lub więcej lat po założeniu rodziny, a przeto dysponując już 
niezbędnymi umiejętnościami organizacyjnymi, doświadczeniem oraz autorytetem 
osobistym dla działań w służbie książęcej. Było to zazwyczaj po dłuższej pracy 
w charakterze dworzanina, a zwłaszcza urzędnika dworskiego, jak też po okresie 
sprawowania krótkookresowej funkcji rządcy albo starosty dóbr książęcych, co 
tylko częściowo rejestrują zachowane fragmentarycznie źródła. Nominacje na 
urząd ziemski otrzymywano tedy w wieku 35–40 lat, rzadko wcześniej, a niekie-
dy wyraźnie później.

Na taki właśnie przebieg kariery wskazuje dość wyjątkowy zapis źródłowy 
dotyczący Adama z Życka. Wystąpił on jako świadek dokumentu Siemowita IV 
z 24 I 1397 r., bez miejsca wystawienia, ale prawdopodobnie sporządzonego 
w ziemi bełskiej, bowiem dotyczył dóbr w powiecie sokalskim w tej ziemi8. 
Adam towarzyszył zatem księciu w podróży do ziemi bełskiej i wyróżniał się w tym 
otoczeniu, dlatego został wpisany na listę świadków. Następnie nie jest znany 
w otoczeniu Siemowita IV, nie odnotowała go tedy A. Supruniuk w swoim szcze-
gółowym zestawieniu biogramów osób z tegoż otoczenia9. Prawdopodobnie 
krótko po tym wystąpieniu odszedł z dworu książęcego i założył rodzinę, a na-
stępnie odziedziczył po zgonie Gotarda z Życka sędziego płockiego (przed 24 VIII 
1412 r.) wielki klucz dóbr Junoszów w ziemi gostynińskiej i płockiej, który wy-
magał sprawnego administratora. Można przypisać mu zakładanie nowych osad, 
podnoszenie poziomu uzyskiwanych stąd dochodów, pełniejsze zagospodarowanie 
odziedziczonych obszernych włości leśnych.

Nic nie wiemy o sprawowaniu przezeń urzędów w czasach Siemowita IV, 
jednak po jego zgonie (6 I 1426 r.), w okresie współrządów młodych książąt płoc-
kich wraz z matką, księżną Aleksandrą, Adam uczestniczył dowodnie w ważnych 
wydarzeniach politycznych. Uzyskał bez wątpliwości status jednego z liczących się 
doradców i współpracowników, stał się przeto kandydatem do sprawowania jed-
nego z czołowych urzędów z ramienia władzy książęcej. W rezultacie otrzymał 

6 Zob. Wężyki z Mnicha.
7 Zob. Gozdawowie z Gawłowa.
8 ZDMp IV, nr 1127.
9 Por. Supruniuk, Otoczenie, s. 124–126.
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nominację na kasztelana gostynińskiego; na tym urzędzie jest znany od 20 X 
1432 r., mógł go objąć kilka miesięcy wcześniej10. W styczniu 1440 r. Adam przy 
pomocy rozjemców dokonał podziału dóbr z synami z pierwszej żony, zatrzymu-
jąc Kiernozię z przyległościami dla siebie i dzieci z kolejnego małżeństwa11. Urząd 
kasztelana gostynińskiego sprawował jeszcze 4 VII 1450 r., zmarł ok. 1451 r., 
tj. przed 16 V 1452 r., kiedy pojawił się następny kasztelan gostyniński Jan 
z  Kutna12. 

Od momentu wystąpienia na liście świadków dokumentu książęcego do jego 
zgonu upłynęło ok. 54–55 lat. Jest wysoce prawdopodobne, że w 1397 r. miał 
nie więcej niż 20–22 lata i nie był jeszcze żonaty. Mógł już jednak należeć do 
dworzan z dłuższym stażem, z których orientacją w sytuacji i propozycjami roz-
wiązań książę liczył się, zapraszanych w razie potrzeby do udziału w posiedzeniu 
rady książęcej, wpisywanych już na listy najważniejszych osób w aktualnym oto-
czeniu książęcym. Takim członkiem rady książęcej był już w 1400 r. dowodnie 
Sasin z Trębek, jeszcze bez urzędu, który otrzymał kilka lat później13; był to jed-
nak jeden z bliskich, długoletnich współpracowników Siemowita IV, który doszedł 
aż do urzędu kasztelana płockiego.

Adam z Życka został kasztelanem gostynińskim, jak można szacować, 
w wieku ok. 55–57 lat. Urząd kasztelana sprawował 18–19 lat, zatem zmarł 
w wieku ok. 73–76 lat. Niemal do końca był czynny w życiu politycznym, prawdo-
podobnie był dobrej kondycji fi zycznej. Jego ojciec Gotard z Życka sprawował 
urząd sędziego ziemi płockiej dowodnie w latach 1369–1408, zmarł najpewniej 
w 1412 r., krótko przed awansem Dobiesława z Rzewnina podsędka płockiego na 
kolejnego sędziego płockiego14. Gotard po 1408 r. nie pojawiał się w życiu po-
litycznym ani nie widać, by sprawował sądy, czego powodem mogła być słaba 
kondycja zdrowotna. Można przyjąć, że zmarł w wieku podobnym do syna Adama, 
a zatem objął urząd sędziego z nominacji króla Kazimierza Wielkiego w wieku 
ok. 30–35 lat. Było to bardzo wcześnie, ale był on synem zmarłego już wcześniej 
Dadźboga wojewody płockiego, zasłużonego współpracownika króla, co musiało 
przemawiać za tą nominacją.

Później od Gotarda objął urząd Mikołaj Gęba z Trębek, chorąży gostyniński 
od 1426 r. Jego małżeństwo z Katarzyną z Buszkowa jest znane od 1411 r., czyli 
otrzymał urząd ziemski po 15 latach od założenia rodziny, zapewne w wieku 

10 Pacuski, Spis. Poprzedni kasztelan Andrzej Szczubioł I z Ciechomic i Kozłowa prze-
szedł wówczas na kasztelana płockiego, jest na nim znany 2 VII (1432 r.); AGAD, perg. 
8911.

11 MK 336, k. 89–90v.
12 Pacuski, Spis.
13 ZDLmP I, nr 58.
14 Pacuski, Spis; Supruniuk, Otoczenie, nr 51.
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35–40 lat15. Wskazuje to czytelnie na zwyczaje panujące na ówczesnym Mazow-
szu w zakresie nominacji na urzędy, których starano się nie naruszać nawet dla 
przyspieszenia awansu syna wpływowego kasztelana płockiego, Sasina z Trębek. 

Metryka płocka Włodzisława I zestawiła liczne listy świadków działań praw-
nych władzy książęcej. Notuje obecność w otoczeniu księcia, oprócz urzędników, 
paru osób z ziemi gostynińskiej, mianowicie Andrzeja z Trębek, brata Mikołaja 
Gęby chorążego gostynińskiego; także Trojana z Zaborowa, późniejszego podsęd-
ka gostynińskiego16. Pojawiają się oni na listach świadków przez kilka lub kilka-
naście lat, pozostawali zatem dworzanami długo. Trojan był notowany rzadziej, 
należał tedy do dworzan drugiego planu. Otoczenia Siemowita V tak dokładnie 
nie znamy, bowiem zachowały się jedynie dokumenty książęce i to niezbyt liczne; 
ich część wpisano do księgi kancelaryjnej Siemowita V, zachowanej w zbiorach 
w Kórniku17. Nie znamy jednak metryki księstwa rawskiego, która powinna być 
prowadzona analogicznie do ówczesnej metryki płockiej oraz metryki księstwa 
czersko-warszawskiego.

W momencie śmierci księcia jego dotychczasowy dwór ulegał rozwiązaniu; 
następca nie musiał przejmować jego dworzan i urzędników dworskich. Stawali 
się oni jednak kandydatami do pełnienia urzędów ziemskich i starościńskich 
w nowym władztwie, dysponowali bowiem znaczną znajomością terenu, ludzi, 
miejscowych zwyczajów i uprawnień, dotychczasowych sposobów sprawowania 
władzy, a wiedza ta była konieczna ludziom zatrudnionym w książęcym aparacie 
władzy.

Urzędnicy dworscy

Funkcjonowanie dworu wymagało istnienia grupy urzędników organizują-
cych działania przydzielonego personelu, ponoszących odpowiedzialność za spraw-
ne działanie dworu jako centralnego ośrodka władzy książęcej. Do tej grupy na-
leży kanclerz z podkanclerzym i pisarzami oraz kapelanami, marszałek dworu ze 
swoim zastępcą, podskarbi, kuchmistrz, podczaszy oraz urzędnicy dworu księżnej, 
jak ochmistrz, kapelani i pisarze, a wreszcie wychowawcy dorastających młodych 
książąt.

Kanclerz ze swoimi podwładnymi wystawiał dokumenty i pisma książęce, 
utrzymywał kontakty z ościennymi ośrodkami władzy, prowadził metrykę książę-
cą rejestrującą dokumenty o charakterze wieczystym i inne rejestry. Kanclerz zaj-

15 Zob. Prawdzice z Trębek.
16 Zob. Prawdzice z Trębek i Ogończycy z Zaborowa.
17 BKórnicka, rkps 194.
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mował się przede wszystkim sprawami wartości wieczystej, jak przywileje, dlatego 
dysponował większą, majestatową pieczęcią książęcą18. Kanclerz na Mazowszu 
kierował także zarządem skarbu, nadzorując rejestry podatkowe prowadzone przez 
pisarzy. Główną rolę miał tu podskarbi, odpowiadając za przechowywanie pie-
niędzy wpływających do skarbca i wydawanie zeń należności. Podskarbi wraz z po-
mocnikami sprawował pewnie też pieczę nad insygniami książęcymi, klejnotami, 
kosztowną bronią i szatami reprezentacyjnymi, może też cennymi produktami 
i materiałami, jak przyprawy korzenne, drogie sukna19. Skarbiec był zazwyczaj 
przechowywany w zamku książęcym, w miejscu szczególnie dobrze zabezpieczo-
nym i strzeżonym20. Część insygniów i gotówki książę zabierał jednak w objaz-
dy, albo też je przemieszczał z racji nowych potrzeb i zagrożeń, toteż przy jego 
boku czasem pojawiał się w źródłach nadzorujący te zasoby podskarbi. Takim 
podskarbim Włodzisława I w latach 1444–1447 był Jan Wąż z Mnicha21. 

Podkanclerzy zastępował w razie potrzeby kanclerza, zajmował się jednak 
przede wszystkim korespondencją książęcą, sprawami o charakterze doczesnym. 
Z tego tytułu powinien dysponować pieczęcią średnią oraz pieczątką sygnetową 
księcia22. Kontrolę dokumentów przedstawianych władzy książęcej przeprowa-
dzał wyspecjalizowany w tym zadaniu protonotariusz. O istnieniu protonotariu-
sza w kancelarii mazowieckiej wiemy już w latach siedemdziesiątych XIV w.23 
Należał on do grona pisarzy, toteż mógł być także określany ogólnym terminem 
pisarza książęcego albo pisarza skarbowego.

Dworzanami i personelem niższym kierował marszałek dworu, zapewne 
ustalając rozkład dyżurów i wyznaczając zadania, pilnując porządku w miejscach 
pobytu księcia. Sprawował on też sądownictwo nad dworzanami oraz rządcami 

18 S.K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 72.
19 Zachował się szczegółowy inwentarz skarbca książęcego Janusza II, przechowywane-

go w Ciechanowie, spisany po jego zgonie w lutym 1495 r.; rozliczał się z niego pisarz ziemski 
ciechanowski. O podskarbim zob. Wolff , Studia, s. 78–80; porównawczo H. Kręt, Dwór kró-
lewski Jadwigi i Jagiełły, Kraków 1987, s. 43–47.

20 Nietrafnie skarbiec książęcy Mazowsza płockiego odniósł do pomieszczenia w katedrze 
płockiej J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965, 
s. 228. W katedrze przechowywano skarbiec katedralny pod kontrolą biskupa i kapituły płoc-
kiej, w tym kosztowne dzieła sztuki, cenne księgi liturgiczne i rękopisy biblioteki kapitulnej. 
Trafi ało tu także cenne wyposażenie związane z pogrzebem i pochówkiem książęcym w murach 
katedry; Nowowiejski, Płock, s. 380, 381 (1495 r.). Władza książęca dysponowała jednak wła-
snymi pomieszczeniami do tego celu wewnątrz dobrze pilnowanych budowli zamkowych, miała 
wyraźnie większe możliwości w tym zakresie od miejscowych władz kościelnych. W 1498 r. na 
zamku płockim było „depositorium skarb nuncupatum”; LP, s. 148. W XIV w. o bezpieczeń-
stwo skarbca książęcego przechowywanego w Czersku i Rawie dbali skarbnicy czerski i rawski, 
ważni współpracownicy władzy książęcej. 

21 Pacuski, Spis. Zob. o nim wyżej.
22 O tym Wolff , Studia, s. 82; S.K. Kuczyński, dz. cyt., s. 72, 73.
23 NKMaz III, nr 204.
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(starostami) w imieniu księcia24. W razie potrzeby mógł dowodzić hufcem na-
dwornym złożonym naprędce z dworzan książęcych. Reprezentował on też same-
go księcia; w 1410 r. w misji dyplomatycznej do Pragi obok przedstawicieli Ko-
rony i wielkiego księcia Witolda udali się marszałek Paweł Plichta ze Skotnik 
w imieniu Siemowita IV oraz marszałek Ścibor z Sąchocina w imieniu Janusza I25. 
Po zgonie Włodzisława I (1455 r.) jego dotychczasowy marszałek dworu Wincen-
ty Giżycki został określony tytułem marszałka księstwa i zachował swą wysoką 
pozycję w radzie książęcej; z tego urzędu dopiero w 1464 r., czyli pod koniec życia 
przeszedł na kasztelana wiskiego, jeden z najważniejszych urzędów ówczesnego 
Mazowsza26. Dworem książęcym musieli kierować wówczas inni urzędnicy dwor-
scy o mniej znaczącej pozycji w elicie władzy. Przed powołaniem urzędu marszał-
ka dworu w drugiej połowie XIV w. dworem książąt mazowieckich prawdopo-
dobnie kierował cześnik, określany wyjątkowo tytułem pincerna Mazovie27. Był 
to jeden z czołowych urzędów księstwa. Zastępcą cześnika powinien być podcza-
szy dworu.

Kuchnią książęcą zarządzał kuchmistrz (magister coquine), organizując wy-
stawne uczty z udziałem gości oraz codzienne posiłki, dbając o zasilanie spiżarni 
i piwnicy książęcej28. Siemowit IV miał kolejno kilku kuchmistrzów, zatem na 
tym urzędzie dworskim była rotacja, spowodowana prawdopodobnie znacznym 
zakresem obowiązków29. Kuchmistrzem Siemowita V rawskiego był Paweł 
z Iłowa z rodu Rogalów30. Za bezpieczeństwo osoby władcy w zakresie podawa-
nych napojów, zazwyczaj piwa i wina, a także za należyte zaopatrzenie piwnicy 
książęcej odpowiadał podczaszy (subpincerna curie)31. Takim podczaszym w oto-
czeniu Siemowita IV był Piotr Łukasz z Babska i Lubani z rodu Radwanów, po-
świadczony wielokrotnie w latach 1419–1425. W ostatnich miesiącach życia sta-
rego księcia pełnił też urząd kuchmistrza dworu, zatem dotychczasowy zakres 
zadań przygotował go nieźle do sprawowania tego urzędu; jest na nim poświad-
czony w grudniu 1425 r.32

Barwną postacią dworu był błazen, rycerz występujący w tej roli w charak-
terystycznym stroju, sypiący anegdotami i aranżujący zabawne sytuacje, przyno-

24 O tym Wolff , Studia, s. 74–78.
25 O tym Długosz, Annales, XI, s. 50.
26 Pacuski, Spis.
27 Zob. niżej.
28 H. Kręt, dz. cyt., s. 35–40.
29 Por. Supruniuk, Otoczenie, s. 287. Listę tę można jeszcze uzupełnić.
30 O nim zob. Rogale z Iłowa.
31 Zob. porównawczo H. Kręt, dz. cyt., s. 63–67. Władysław Jagiełło pijał wyłącznie 

wodę, świadomie zatem zlikwidował zagrożenie w postaci trucizny w stanie płynnym, którą 
mogli posłużyć się wobec niego potencjalni skrytobójcy.

32 MK 34, k. 38. O nim Supruniuk, Otoczenie, nr 104.
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szący władcy i otoczeniu oczekiwane chwile rozrywki i odprężenia33. Wiemy, że 
błaznem Siemowita IV w 1409 r. był Koster z Doninowa34, zapewne identyczny 
z Pawłem Kustrą, wójtem w klasztornym Brwilnie w ziemi gostynińskiej35. Nie-
zbędny też był trębacz anonsujący uroczystości z udziałem władcy36 oraz muzycy 
ożywiający koncertami życie dworskie. Wiemy dowodnie, że księżna Aleksandra 
miała w swoim otoczeniu muzyków, z którymi przybywała w odwiedziny na kró-
lewski dwór swego brata37. W razie potrzeby korzystano z obecności medyka 
dbającego o stan zdrowia władcy i jego otoczenia; sprowadzano kwalifi kowanych 
medyków także spoza Mazowsza38.

Uprawnieniami podobnymi do marszałka dworu książęcego dysponował 
ochmistrz zarządzający odrębnym dworem księżnej, dbający o bezpieczeństwo jej 
osoby i otoczenia, towarzyszący jej w podróżach oraz działający na jej zlece-
nie. Takim ochmistrzem księżnej Aleksandry na początku XV w. był Więcław 
z Giżyc, późniejszy sędzia ziemski sochaczewski i gostyniński39. Księżna miała 
także własnych kapelanów i pisarzy. Powinna mieć też ochmistrzynię dla żeńskie-
go składu dworu.

Liczyli się wreszcie wychowawcy młodych książąt towarzyszący im na co 
dzień, rekrutowani zapewne spośród osób szczególnie przygotowanych do tego 
zadania, obdarzonych autorytetem wychowawczym zaufanych dworzan książęcych. 
Na dworze Bolesława II płockiego w 1297 r. jest znany pedagog Bogufał, tj. Bogu-
chwał40, który mógł być wychowawcą dorastających książąt Siemowita II i Troj-
dena już od momentu zgonu ich matki, księżniczki litewskiej Gaudemundy Zofi i 
(1288 r.)41. W źródłach wyjątkowo tylko notowano ich szczególne zajęcie, dlate-
go można zidentyfi kować tylko małą część owych wychowawców i nauczycieli 
synów książęcych. Młodym książętom bez wątpliwości towarzyszyli ich rówieśni-
cy z rodzin możnowładczych, starannie dobierani i kształceni.

33 Zob. M. Wilska, Błazen na dworze Jagiellonów, Warszawa 1998. 
34 Supruniuk, Otoczenie, nr 97. 
35 Zob. rozdz. o wójtostwach kościelnych.
36 Takim trębaczem Siemowita III Trojdenowica był Stanisław zwany Wrona, który posia-

dał z jego nadania 2 włóki wolne w książęcej wsi Boguszyce pod Rawą i sprzedał je za 10 kóp 
groszy praskich 5 I 1374 r.; NKMaz III, nr 140 (z błędem); K. Pacuski, Uzupełnienia i sprosto-
wania do Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, część III: dokumenty z lat 1356–1381, 
„Studia Źródłoznawcze” 40, 2002, s. 180.

37 H. Kręt, dz. cyt., s. 108.
38 Medykiem Janusza I w latach dwudziestych XV w. był Cezary Kraff t z Torunia; Pacu-

ski, Spis.
39 Zob. Gozdawowie z Giżyc.
40 NKMaz II, nr 100.
41 O niej K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, wyd. M. Górny, Poznań–Wrocław 

1998 [2008], s. 19.
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Urzędnicy dworscy oraz dworzanie otrzymywali w XV w. za swą pracę diety, 
czyli wynagrodzenie za liczbę nocy przebytych w ramach służby przy osobie księ-
cia. W XV w. stawka wynosiła ok. 2 grosze od doby42. Ponadto bardzo istotny 
był również ciągły kontakt osobisty z władcą oraz jego czołowymi współpracow-
nikami przygotowującymi propozycje personalne obsady kolejnych stanowisk 
w aparacie władzy. Służba przy księciu otwierała perspektywę awansu na urząd 
bardziej prestiżowy i dochodowy, w hierarchii ziemskiej albo starościńskiej. Stwa-
rzała też możliwość udziału w misjach. Uczestnictwo w wyjazdach w misji dyplo-
matycznej, o czym wiemy z rozmaitych przekazów, czasem tylko pośrednich, przy-
nosiło nierzadko dodatkowe nagrody i upominki, jakkolwiek wymagało znacznych 
nakładów, ażeby wypełnić należycie wymogi reprezentacji.

Duchowni członkowie otoczenia książęcego: kapelani, pisarze, a zwłaszcza 
urzędnicy kancelarii, jak kanclerz i podkanclerzy stawali się czołowymi kandyda-
tami do przejęcia dobrze uposażonych plebanii w ośrodkach książęcych, w tym 
w Gąbinie i Gostyninie, a także do kanonii i prałatur w kapitule katedralnej płoc-
kiej oraz w kolegiacie św. Michała w Płocku, patronatu książęcego. Benefi cja koś-
cielne przynoszące znaczne dochody, obsługiwane przez zastępców stawały się do-
godną formą wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Duchowni i świeccy 
kierownicy kancelarii książęcej mogli też uzyskać kanclerstwo ziemskie, uposa-
żone pokaźnym udziałem w dochodach z kar sądowych na obszarze danej ziemi. 
Kanclerz ziemski gostyniński według informacji z 1430 r. otrzymywał z wymie-
rzonej kary sądowej aż 15 groszy, jego udział był wyższy niż podsędka i wynosił 
połowę poborów sędziego43. 

Kapelani odprawiali msze dla książąt i ich otoczenia, byli do ich dyspozycji 
jako spowiednicy, doradcy w sprawach religijno-etycznych, eksperci w tematach 
związanych z prawem kanonicznym i instytucjami kościelnymi. Pisarze zajmo-
wali się wystawianiem dokumentów pod nadzorem kanclerza, prowadzili rejestry 
dokumentów, a także rejestry podatkowe. Pisarz dworu był nazywany nierzadko 
„pisarzem skarbowym”, były to pojęcia tożsame44.

Urzędnicy centralni, terytorialni i ziemscy

Czołowi urzędnicy Mazowsza książęcego XIII w. to wojewoda i cześnik. Wo-
jewoda sprawował dowództwo wojskowe z ramienia i w zastępstwie księcia, był 
przeto odpowiedzialny za projektowanie i organizowanie działań militarnych oraz 

42 Zob. Wolff , Studia, s. 262–264; tu publikacja cząstkowych wykazów zachowanych dla 
dworu Bolesława IV w księstwie czersko-warszawskim.

43 KL, nr 165.
44 Wolff , Studia, s. 79. 
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ich koordynowanie, za tworzenie i udoskonalanie systemu skutecznej obrony, za 
czuwanie nad bezpieczeństwem księstwa poprzez rozpoznawanie zagrożenia ze-
wnętrznego45. Wojewoda dla sprostania tym zadaniom powinien dysponować 
własnymi współpracownikami tworzącymi przyboczny sztab ekspertów, przewod-
ników i organizatorów działań, własnym szczupłym oddziałem konnego rycerstwa 
przygotowanego do natychmiastowej akcji i reakcji; jego część zapewne towarzy-
szyła mu w podróżach i stanowiła jego otoczenie, dbając o jego życie i zdrowie. 
Powinien także mieć takich współpracowników, jak kapelan czy pisarz. W 1450 r. 
poświadczony jest Stanisław z Góry, pisarz wojewody mazowieckiego Jana Roga-
li z Węgrzynowa46. W 1436 r. do dworzan Jana Głowacza z Leżenic, wojewody 
czerskiego, należeli Adam ze Smolechowa i Jan z Porytego, rekrutujący się z za-
możnego rycerstwa, znani później w służbie książęcej47.

Z późniejszych danych, które można wyzyskiwać porównawczo wiemy, że 
w 1518 r. wojewoda mazowiecki Feliks Brzeski miał prawo do 30 konnych pod-
czas pobytu na obszarze Korony; inni współpracownicy książęcy, w tym kasztelan 
wiski mieli prawo do orszaków mniejszych48. Ze służbą przy boku kolejnych wo-
jewodów mazowieckich XIV w. z rodu Gozdawów można łączyć drobne i średniej 
zamożności rycerstwo tegoż rodu na Mazowszu płockim i w ziemi gostynińskiej, 
poświadczone w przywilejach Siemowita IV dla Gozdawów w 1391 r., a także 
niezbyt zamożną grupę rodzinną rycerstwa z parafi i Klukowo w ziemi zakroczym-
skiej o nazwie heraldycznej Śmiara, odłam Gozdawów na Mazowszu wschod-
nim49. Z tych osad powinna wywodzić się grupa młodych dworzan i rycerzy wo-
jewody przygotowywana do pełnienia swej służby przez starsze pokolenie, lojalna 
wobec swego patrona, przywiązana do treści i symboli wspólnej tradycji heral-
dycznej. 

Wojewoda płocki jeszcze w XV i XVI w. miał władzę sądową nad drobnym 
rycerstwem Mazowsza płockiego, wykonywaną przy pomocy sędziego wojewody, 
co przynosiło znaczące dochody50. Pokazuje to wcześniejszy zakres jurysdykcji 
wojewodzińskiej; wojewoda w imieniu władzy książęcej dowodził oraz egzekwo-

45 Wskazują na to zwłaszcza świadectwa źródłowe o wybitnym wojewodzie mazowieckim 
Krystynie (zmarł w 1217 r.). Zestawia je KK, nr 192–194.

46 ADP, Ep. 5, s. 23 (4V 1450 r.). Jan Rogala dysponował własnym pisarzem jeszcze jako 
marszałek dworu książęcego; w 1444 r. wystąpił w aktach miejskich Starego Miasta Warszawy 
jego pisarz Włost (PP III, nr 806).

47 WyszZ 1B, k. 58v. Odebrali oni 100 kóp groszy pospolitych od Prawdziców z  Gólczewa.
48 Zob. MRPS IV, nr 11667.
49 Zob. zwłaszcza dane zestawione w MZH, s. 378, 379, wg indeksu (Chmielewo, Goda-

cze, Gołębie, Jabłeczniki, Klukowo).
50 O tym urzędzie Wolff , Studia, s. 84–94; W. Pałucki, Studia nad uposażeniem urzędni-

ków ziemskich w Koronie do schyłku XVI wieku, Warszawa 1962, s. 240–243 (dochód ok. 100 
grzywien rocznie na podstawie danych z 1462 r.).
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wał powinności wojskowe rycerstwa, w tym powinności służebne drobnego rycer-
stwa. Znaczne uposażenie wojewody w dochodach płynnych umożliwiało właści-
we wypełnianie zadań tego urzędu przez szereg pokoleń, zatrudnianie na stałe 
odpowiedniej grupy ludzi, selektywnie dobieranej i szkolonej. 

Rolę militarną wojewody mógł ograniczyć książę przejmując bezpośrednie 
dowodzenie siłami manewrowymi, albo mianując w razie konieczności odrębnego 
hetmana. W 1461 r. hetmanem wojsk zachodniego Mazowsza (wraz z ziemią 
wiską) wysłanych posiłkowo królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi na Pomorze 
nadwiślańskie był młody jeszcze Mikołaj z Kutna z rodu Ogończyków, ówczesny 
starosta gostyniński i stolnik gostyniński, syn działającego wówczas kasztelana go-
stynińskiego, dobiegającego już kresu życia. Można przyjąć, że ówczesny wo -
jewoda płocki Prędota z Trzciany i Żelaznej z racji sędziwego wieku nie mógł do-
wodzić tą wyprawą51. Także ówczesny wojewoda rawski i bełski Jan Kwaczała 
z Nieborowa był w podobnie sędziwym wieku52. Wojewoda płocki XV w. utrzy-
mywał czołową pozycję w radzie książęcej, o czym wiemy z wielu świadectw 
 źródłowych.

Cześnik początkowo chronił zasoby piwnicy książęcej, prawdopodobnie czu-
wał zatem nad bezpieczeństwem osoby księcia i eliminowaniem występujących 
w świecie feudalnym zagrożeń w postaci trucizny w płynie, którą mógł się posłu-
żyć ktoś zainteresowany w doprowadzeniu do zmian personalnych na szczytach 
władzy53. Zapewne dowodził hufcem dworzan z ramienia księcia, zwłaszcza pod 
jego nieobecność. W czasach Konrada I był to drugi czołowy urząd Mazowsza, 
bezpośrednio po wojewodzie; przysługiwał mu znaczący tytuł pincerna Mazovie. 
Rola cześnika mogła być zbliżona do roli późniejszego marszałka dworu; właśnie 
do niego mogła należeć jurysdykcja w zakresie dworzan i całego otoczenia ksią-
żęcego54. Cześnik miał do pomocy podczaszego, z którym powinien współdzia-
łać, a który mógł go też zastępować. 

Wysoka rola cześnika na Mazowszu książęcym w XIV w. utrzymała się, jak-
kolwiek na obszarach Korony tracił on znaczenie. W księstwie Wańka płockiego 
cześnik Leonard w 1322 r. zajmuje pierwsze miejsce po wojewodzie Krystynie; był 

51 O tym Wolff , Studia, s. 51, 81, 82; K. Pacuski, biogram Prędoty, w: PSB XXVIII, 
s. 453–455.

52 Pacuski, Spis.
53 Por. J. Tyszkiewicz, Trucizny, w: Słownik starożytności słowiańskich, t. VI, Wrocław 

1977, s. 170, 171; tamże literatura. Władysław Jagiełło świadomie ograniczył zagrożenie w tym 
zakresie nie przyjmując trunków, a pijąc jedynie czystą wodę. W 1340 r. książę Bolesław Jerzy 
Trojdenowic, wywodzący się z Piastów mazowieckich ostatni władca Rusi halicko-włodzimierskiej, 
został wyeliminowany właśnie poprzez otrucie.

54 O tym K. Pacuski, Ziemia gostynińska od XII wieku do 1462 roku na tle dziejów Mazow-
sza płockiego i rawskiego, w: Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, red. M. Chudzyński, Warszawa 
1990, s. 86, przyp. 79.
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to wcześniej kasztelan płocki znany w latach 1319–1321, zatem jeden z najważ-
niejszych dygnitarzy55. Na Mazowszu cześnik staje się stopniowo tytułem honoro-
wym, zwłaszcza od pojawienia się urzędu marszałka dworu w czasach Siemowita III 
Trojdenowica. Cześnik wszedł w skład rozbudowanej hierarchii ważniejszych ziem 
i zajął najwyższe miejsce po kasztelanie, toteż na ten urząd awansowano zasłużo-
nych urzędników, jak sędziów w starszym wieku, zmęczonych wieloletnią pracą 
w wymierzaniu sprawiedliwości w poszczególnych powiatach sądowych swej ziemi, 
których należało zastąpić młodszymi, sprawnymi urzędnikami książęcymi.

Do grupy czołowych dygnitarzy należeli też kasztelanowie ważniejszych gro-
dów książęcych. Po zniszczeniach 1262 r. utrzymały się grody kasztelańskie na 
północnym Mazowszu na czele ze stołecznym Płockiem i Wizną, kluczowym gro-
dem północno-wschodniego Mazowsza, bardzo wyludnionego przez najazdy. Swą 
rolę utrzymał także Ciechanów, Wyszogród i Zakroczym, grody rządzące obszer-
nymi terytoriami, o kształcie późniejszych ziem (z ziemi zakroczymskiej została 
wyłączona po 1370 r. ziemia makowsko-rożańska, od ziemi wyszogrodzkiej 
w 1381 r. odłączono ziemię płońską z wschodnią częścią Zawkrza). 

Na Mazowszu południowym utrzymała się rola grodów kasztelańskich 
w Czersku, Białej (potem Rawie), Sochaczewie, Gostyninie. Kasztelan z Rokitna 
(obok Błonia) przeszedł zapewne po lokacji Warszawy na początku XIV w. do 
grodu wzniesionego w Warszawie przy przeprawie wiślanej, stając się zarządcą jed-
nego z kluczowych grodów książęcych Mazowsza. Jego władza objęła teren póź-
niejszej ziemi warszawskiej łącznie z lesistymi, słabo zagospodarowanymi terenami 
prawego brzegu Wisły na północ od dolnego biegu Świdra56. 

Na Pobużu (późniejsza ziemia nurska) w XIV w. władzę sprawował kasztelan 
kamieniecki, który przeszedł zapewne w końcu XIV w. do Liwa przybierając tytuł 
kasztelana liwskiego. Na Mazowszu płockim utrzymały się urzędy kasztelanów ra-
ciąskiego i sierpeckiego, pomimo, że zanikły tu grody książęce, ośrodki ich  władzy.

Kasztelanowie aż do okresu reform w zakresie bieżącego zarządzania groda-
mi książęcymi w połowie XIV w. mieli rozległą władzę administracyjną, skarbową, 
sądowniczą i militarną na obszarze swego działania. Ściganie spraw o zabójstwo 
należało do nich z urzędu jeszcze w XV w.57 Władzę sądowniczą kasztelana i pod-
ległego mu sędziego grodowego zastąpiły jednak sądy kolegialne mianowanych 
urzędników książęcych: sędziego i podsędka, tworzących sąd księstwa, a później 
sąd ziemski wprowadzany przez władzę książęcą już w pierwszej połowie XIV w.

O podsędku ciechanowskim wiemy już wcześnie, w 1347 r.58 O podsędku 
w Gostyninie, Sochaczewie, Wyszogrodzie i Zakroczymiu wiemy z fragmentarycz-

55 NKMaz II, nr 153, 154, 158, 162; ZDLmP I, nr 20.
56 AHP, Mazowsze, mapa (rekonstrukcja granic ziemi warszawskiej).
57 Wolff , Studia, s. 94–100.
58 NKMaz II, nr 281, 284.
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nych danych drugiej połowy XIV w.59 Jedynie na peryferiach Mazowsza utrzymał 
się jeszcze w XV w. jednoosobowy sąd kasztelana liwskiego, traktowanego w pierw-
szej połowie XV w. zarazem jako sędzia ziemi liwskiej; był to w istocie relikt daw-
niejszego stanu rzeczy60. 

Władzę administracyjną z rąk kasztelana przejęli rządcy (starostowie) książę-
cy, mianowani na krótki okres, zwykle na rok (do 28 sierpnia – św. Augustyna), 
zarządzający grodem i dobrami książęcymi, zobowiązani do zapewnienia określo-
nej liczby stacji, tj. utrzymania dworu książęcego poprzez tę liczbę tygodni na 
swoim obszarze działania oraz na ustalonym poziomie zaopatrzenia.

Kasztelan pozostał jednak dowódcą rycerstwa obszernej ziemi, mając do po-
mocy chorążego oraz innych urzędników ziemskich. Utrzymał także swoje miejsce 
w radzie książęcej, czego świadectwem jest występowanie na listach świadków naj-
ważniejszych dokumentów książęcych kasztelanów po wojewodzie, a przed inny-
mi urzędnikami.

Inna była rola kasztelanów mniejszych ośrodków, których urząd nie uległ 
lik widacji pomimo zniszczenia samego grodu książęcego. Raciąż i Sierpc były teo-
retycznie siedzibami kasztelanów, praktycznie dowodzili oni jednak rycerstwem 
miejscowego powiatu sądowego ziemi płockiej (kasztelan sierpecki w powiecie 
bielskim, kasztelan raciąski w powiecie raciąskim), mogli też wspierać kasztelana 
płockiego w dowodzeniu zmobilizowanym rycerstwem Zawkrza lub powiatu płoń-
skiego. Do 1381 r. jednak rycerstwo ziemi płońskiej (tj. powiat płoński i wschod-
nia część Zawkrza) podlegało po upadku kasztelanii płońskiej ok. 1262 r. kaszte-
lanowi wyszogrodzkiemu61. Kasztelani sierpeccy są poświadczeni dopiero od 
1363 r.62, co wskazuje na ich niewielką rolę polityczną. Kasztelani raciąscy są znani 
lepiej, już od XIII w.63, mogli być aktywnymi członkami rady książęcej, co stało 
się już długą tradycją.

Do urzędu kasztelana na Mazowszu XIV–XV w. dochodziło się w dużym 
stopniu poprzez sprawowanie innych urzędów ziemskich, jak chorążego, sędziego 
albo podkomorzego, chociaż możliwy był też awans z pominięciem poprzednich 
szczebli drabiny awansów, ukształtowanej w dobie rządów Siemowita III Trojde-
nowica. Decydowało tedy dotychczasowe przygotowanie kandydata do wypełnia-
nia obowiązków dowódcy wojskowego i członka rady książęcej, jego faktyczna 
pozycja w ówczesnej elicie władzy. 

Nominację na kasztelana otrzymywali ludzie doświadczeni i sprawdzeni 
wcześniej w służbie książęcej, o wypróbowanej lojalności. Byli to możni w wieku 

59 Pacuski, Spis; NKMaz III, indeks.
60 Pacuski, Spis.
61 O tym K. Pacuski, Ziemia gostynińska..., s. 101–104.
62 Pacuski, Spis; KL, nr 83; NKMaz III, nr 59 (9 I 1363 r.). 
63 Pacuski, Spis.

http://rcin.org.pl



413II. Służba książęca i rola nadań książęcych w kształtowaniu możnowładztwa...

ok. 50–60 lat lub nawet starszym, jak pouczają przykłady lepiej rozpoznane. Mia-
nowicie Adam z Życka został kasztelanem gostynińskim 35 lat po pierwszym wy-
stąpieniu w źródłach w otoczeniu Siemowita IV, pełnił urząd 18 lat, zapewne aż 
do zgonu. Jego następca Jan z Kutna pełnił urząd w latach 1452–1463, zapewne 
aż do zgonu64, a był pełnoletni już w momencie podziału dóbr dziedzicznych 
1413 r., czyli urodził się pod koniec XIV w.

Urząd chorążego był związany ze sprawowaniem pieczy nad chorągwią ziem-
ską, symbolem oddziału konnicy rycerskiej tej ziemi, bardzo ważnym na polu 
bit wy65. Chorąży (vexillifer) występował z powierzoną mu chorągwią nie tylko 
w działaniach wojennych, ale także w uroczystych ceremoniach, jak pogrzeb wład-
cy, jak pokazuje opis pogrzebu króla Kazimierza Wielkiego66. Symbolizował tu 
urzędników i rycerstwo danej ziemi. Można przyjąć, że na Mazowszu w czasach 
Janusza I chorąży mógł pełnić funkcje swoistego szefa sztabu oddziału rycerstwa 
tej ziemi, prowadząc działania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu, starając się 
rozpoznać potencjalne zagrożenia i przeciwdziałać im. Wskazały na to moje ob-
serwacje dotyczące urzędu chorążego ciechanowskiego. 

Pierwszym znanym chorążym ziemi ciechanowskiej, graniczącej z władz-
twem krzyżackim był Piotr Woyor (?) z mazowieckiego rodu Prusów, najpewniej 
potrafi ący się porozumieć z pruskimi poddanymi Krzyżaków. Na ten urząd został 
powołany za sprawą Marcina Babki z Babic, wieloletniego sędziego ciechanow-
skiego, czołowego doradcy Janusza I w pierwszym okresie rządów, jednocześnie 
pod koniec życia wojewody czerskiego, który musiał się poważnie liczyć z zagro-
żeniem militarnym ze strony znacznie silniejszego władztwa krzyżackiego67. 
Piotr występował w latach 1374–1394; można sądzić, że na tym urzędzie zakoń-
czył życie68. Następcą Piotra był Nadbor wywodzący się z Chamska na Zawkrzu, 
czyli mieszkaniec pogranicza Mazowsza, także wyczulony na kontakty z pogra-
nicznymi ziemiami władztwa krzyżackiego. Był to możny z rodu Boleściców, 
 najpewniej syn Nadbora z Chamska i Niechłanina, bliskiego współpracow -
nika Janusza I, chorążego czerskiego znanego w latach 1383–1394 (zmarł 
ok. 1395 r.)69. 

64 Tamże
65 Zob. zwłaszcza S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 

1993, na podstawie dokumentacji średniowiecznej i nowożytnej.
66 MPH II, s. 646, 648.
67 K. Pacuski, Współpracownicy księcia Janusza I na początku jego rządów, Aneks II do pra-

cy: W. Długokęcki, E. Kowalczyk, „Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej”, cz. I: „Granice 
komornictwa działdowskiego i nidzickiego”, KHist. 110, 2003, s. 51–57.

68 Pacuski, Spis wg NKMaz III, nr 148 (17 VI 1374 r.); CiechDis 5, druga ćwierć (30 IV 
1394 r.).

69 W 1395 r. jest poświadczony kolejny chorąży czerski, Sławiec z Boglewic, potem 
kasztelan czerski od 1401 r.; Pacuski, Spis.
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Nadbor chorąży ciechanowski jest znany od 25 VI 1397 r.70 Sądzić można, 
że stał się on ekspertem w sprawach krzyżackich przy boku Janusza I, w którego 
otoczeniu występował często. Pisał się z Opinogóry w ziemi ciechanowskiej, ta 
osada stała się centrum jego dóbr w księstwie czersko-warszawskim. Działał także 
w okresie starć zbrojnych mazowiecko-krzyżackich jako fragmentu kampanii wo-
jennych Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1422. Jako chorą-
ży Nadbor występował do 22 VII 1421 r.71 Pod koniec życia przeszedł na ho-
norowy urząd cześnika ciechanowskiego (1421–1433)72. Pozostał w elicie władzy 
Mazowsza, w 1428 r. uczestniczył w akcie uroczystego hołdu składanego wnukom 
Janusza I, Bolesławowi IV i jego siostrze Eufemii, co było wyrazem uznania ich 
praw do następstwa po sędziwym Januszu I73. Można szacować, że w momencie 
objęcia urzędu chorążego ciechanowskiego przed czerwcem 1397 r. miał ok. 
40 lat, a jego ojciec Nadbor już nie żył.

Urząd chorążego w ziemi gostynińskiej jest poświadczony wcześnie, już 
w 1350 r.; sprawował go Dobiesław, który prawdopodobnie wywodził się z linii 
Awdańców z Suserza. Pojawił się on na dokumencie Bolesława Wańkowica w Płoc-
ku 16 X 1350 r. dla Nagórków z Zawidza74. Upewnia to, że już wówczas był 
mobilizowany i szkolony do walki zorganizowany oddział konnicy rycerskiej zło-
żony z pocztów rycerskich, działający pod dowództwem miejscowego kasztelana 
gostynińskiego, chorążego oraz innych urzędników tego terytorium, zbierający się 
wokół chorągwi ziemskiej dzierżonej przez mianowanego w tym celu urzędnika 
książęcego.

Urząd podkomorzego w ziemi gostynińskiej jest poświadczony wyjątkowo 
wcześnie, już w 1319 r. Na dokumencie Wańka wystawionym 15 VI 1319 r. 
w Płocku wystąpił Zbrosław, którego można uznać za protoplastę Pomianów 
z Solca i Wrzącej75. Do starych kompetencji podkomorzego należało sprawowa-
nie zastępstwa w procesie sądowym osób potrzebujących opieki i upośledzonych, 
jak wdowy, sieroty, ludzie głusi76. Miał on także udział w rozgraniczaniu dóbr 
ziemskich i z tego tytułu pobierał na Mazowszu XV w. liczące się opłaty77. 

Według statutów króla Kazimierza Wielkiego podkomorzy sprawował nad-
zór nad dyscypliną rycerstwa zmobilizowanego na wyprawę wojenną, pomagał 

70 Pacuski, Spis wg MK 3, k. 316–317.
71 Pacuski, Spis wg AKP III, s. 328.
72 Pacuski, Spis. Jako cześnik zanotowany został już 10 V 1421 r. (BCzartoryskich, 

perg. 335), ale ten dokument książęcy został wystawiony bez wątpliwości nieco później, po 
lipcu 1421 r., już po awansie Nadbora na nowy urząd. 

73 PP V, nr 829; KL, Dodatek, nr X.
74 NKMaz II, nr 307.
75 NKMaz II, nr 153. O nim zob. Pomianowie z Solca i Wrzącej.
76 Wolff , Studia, s. 102, 103. 
77 Tamże, s. 103–105.
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zatem w utrzymaniu porządku i dyscypliny wyższym dowódcom wojskowym78. 
Podkomorzym gostynińskim w latach 1371–1406 był Szczepan z Jasieńca, długo-
letni starosta płocki79.

Urząd sędziego gostynińskiego jest znany również wcześnie; w 1345 r. spra-
wował go komes Wojciech, którego dóbr ani przynależności heraldycznej nie 
można ustalić80. Towarzyszący mu podsędek jest poświadczony jeszcze w XIV w., 
zatem już wówczas sąd działał w dwuosobowym składzie i mógł wystawiać doku-
menty sądowe opatrzone dwiema pieczęciami. Rola sędziego w wyrokowaniu była 
według oceny Adama Wolff a decydująca, chociaż powinien on ustalać z podsęd-
kiem wspólną linię postępowania81. 

W procesie sądowym liczyli się także asesorzy, zastępcy członków trybunału, 
zatem sąd wyrokujący w imieniu władzy książęcej był faktycznie kolegialny. Ko-
legialna była zwłaszcza druga instancja – sąd książęcy z udziałem czołowych, do-
świadczonych dygnitarzy w obecności samego księcia. Wyrok sądu książęcego koń-
czył proces, który mógł ciągnąć się długo.

Sędzia miał liczący się udział w karach sądowych i z tego tytułu uzyskiwał 
znaczne dochody. W 1430 r. w wyroku sądowym kończącym sprawę własności 
działu dóbr w Wieszczycach sędzia gostyniński otrzymał pół kopy (30 groszy)82. 
Sędzia był jednak obowiązany do częstego odbywania roków sądowych, a zastęp-
cy – żupcy odsyłali do niego sprawy trudniejsze i zagrożone wyższą karą, dlatego 
po dłuższym okresie sprawowania tego urzędu tracący swe siły sędzia mógł mieć 
problemy zdrowotne i nierzadko przechodził na stare lata na wyższy hierarchicz-
nie urząd cześnika, niewymagający takiej dyspozycyjności.

Sędzia ziemski już w XIV w. stał się jedną z kluczowych postaci książęcego 
aparatu władzy, co widać na przykładzie sędziego ziemi ciechanowskiej. Marcin 
Babka z Babic z rodu Dołęgów stał się fi larem rządów młodego Janusza I, jego 
czołowym doradcą i ekspertem w kontaktach z państwem zakonu krzyżackiego. 
Pod koniec życia objął urząd wojewody czerskiego po zgonie wojewody Krystyna 
z rodu Gozdawów (1382/1383 r.), jest na nim znany od 1385 r. Pozostawał jed-
nak nadal sędzią ciechanowskim aż do swego zgonu (1391/1392 r.). Po nim urząd 
sędziego ciechanowskiego połączył z urzędami sędziego wyszogrodzkiego i zakro-
czymskiego Junosza z Zaborowa Małego, bliski współpracownik Janusza I, który 
sprawował te urzędy aż do 23 II 1409 r.; zmarł krótko po tej dacie. Jest wysoce 
interesujące, że Janusz I wzmocnił załogę zamku w Ciechanowie w czerwcu 1410 r. 

78 Wskazała na to A. Supruniuk, Otoczenie, s. 76.
79 Pacuski, Spis.
80 NKMaz II, nr 267.
81 Wolff , Studia, s. 105–108.
82 KL, nr 165.
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oddziałem 150 strzelców właśnie pod dowództwem sędziego ciechanowskiego83. 
Trzeba wnosić, że sędzia ówczesny stał się odpowiedzialny za obronę tej pogra-
nicznej ziemi i jego głównego obiektu warownego. Strzelcy powinni pochodzić 
z drobnego rycerstwa tego terytorium, a sędzia znał i teren, i ludzi. Można sądzić, 
że sędzia przejął faktycznie część dotychczasowych kompetencji militarnych woj-
skiego ciechanowskiego, organizatora obrony terytorialnej. Wojski zajmował niż-
szą pozycję w hierarchii ziemskiej, jest zatem prawdopodobne, że zszedł do roli 
zastępcy dowódcy, swoistego szefa sztabu obrony terytorialnej. Liczył się tu jesz-
cze rządca książęcy (odpowiednik starosty) w Ciechanowie, któremu podlegał jego 
własny aparat starościński, zatem i on powinien wchodzić w skład dowództwa. 
Rola sędziego ciechanowskiego w dowodzeniu obroną terytorialną na swoim ob-
szarze działalności jest wysoce prawdopodobna już w drugiej połowie XIV w., 
w czasach urzędowania Marcina Babki. 

Urząd kanclerza ziemskiego na Mazowszu rozwinął się z urzędu kanclerza 
nadwornego, który zajmował się też jeszcze długo skarbowością książęcą. Kanclerz 
w drugiej połowie XIV w. prawdopodobnie zorganizował i prowadził kancelarię 
ziemską, tj. notował posiedzenia sądu ziemskiego i ich wyroki w założonej wów-
czas księdze sądowej, stanowiącej istotną część dokumentacji prawnej władztwa. 
Powinien także wystawiać dokumenty tegoż sądu, a także powinien prowadzić 
nowo założone rejestry podatkowe wzorem władztw ościennych. Niewątpliwie po-
sługiwał się pisarzem, który faktycznie przejął wkrótce większość albo nawet ca-
łość jego zadań i przyjął tytuł pisarza ziemskiego. Kanclerzowi pozostało jednak 
znaczne uposażenie, łączone często z innym urzędem, zwłaszcza kanclerza nadwor-
nego albo pracownika kancelarii książęcej. 

Kanclerz gostyniński Wit jest poświadczony już w 1358 r. i to na pierwszym 
miejscu listy świadków dokumentu książęcego, jeszcze przed sędziami czerskim 
i sochaczewskim, co ukazuje jego znaczenie w ówczesnej hierarchii władzy84. 

Trzeba sądzić, że urząd ten zaprowadzony został przez Siemowita III Trojde-
nowica w połowie XIV w., w ramach reformy administracyjno-sądowej. Wpro-

83 O tym S. Jóźwiak, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, 
Malbork 2004, s. 86. Informator krzyżacki podał wprawdzie przekręcone imię Junoszy, ale po-
winno to dotyczyć następnego sędziego, czyli Jakuba Pocztę z Czernic i Miszewa z rodu Lubi-
czów, znanego od 10 III 1410 r., który objął urząd po 7 VI 1409 r., kiedy był jeszcze podsęd-
kiem; Pacuski, Spis. 

84 NKMaz III, nr 19. Wita można identyfi kować z wcześniej znanym pisarzem książę-
cym Siemowita II, znanym od 1313 r. uzyskał tedy ten urząd jako zasłużony i doświadczony 
współpracownik władzy książęcej. Zob. NKMaz II, nr 140, 145, 207 (tu trzeba emendować 
zepsuty przekaz „vicenotarii curiae nostrae et primi civitatis Zacrocziensis ducalis” na: „Viti 
notarii curiae nostrae et primi civitatis Zacroczimensis dualis”). Wit był zatem pisarzem dwo-
ru książęcego oraz pierwszym pisarzem miasta Zakroczymia po jego lokacji, którą można da-
tować przed 1333 r., w czasie rządów Siemowita II. 

http://rcin.org.pl



417II. Służba książęca i rola nadań książęcych w kształtowaniu możnowładztwa...

wadzono wówczas na szerszą skalę pismo do utrwalania działań administracji ksią-
żęcej. Kanclerzami z nominacji książęcej zostawali ludzie przygotowani do tego 
zadania, tj. doświadczeni i sprawdzeni wcześniej pisarze kancelarii książęcej. Kanc-
lerz ziemski zachowywał urząd dożywotnio, w odróżnieniu od pisarza ziemskiego. 
Poświadczony jest awans ok. 1445 r. kanclerza ziemskiego gostynińskiego  Gotarda 
z Babska i Rybna z rodu Radwanów na kasztelana sochaczewskiego, był on  jednak 
wcześniej kanclerzem nadwornym Siemowita V rawskiego, jego bliskim współ-
pracownikiem, utrzymał się zatem w ścisłej elicie władzy Mazowsza  rawskiego85.

W służbie książęcej liczył się także urząd łowczego i podłowczego, związany 
z organizowaniem polowań, przestrzeganiem odpowiedniego ceremoniału łowiec-
kiego. Związany był on faktycznie z puszczami książęcymi i dworami łowieckimi, 
dlatego nie był bynajmniej urzędem tytularnym86. Łowczy (venator) nadzorował 
rewiry łowieckie księcia przy pomocy wyodrębnionej służby łowieckiej, tworzonej 
m.in. z pobliskiego drobnego rycerstwa oraz mieszkańców dóbr książęcych. Na-
zywano ich także venatores, ale nie należy mylić wysokiej rangi urzędnika książę-
cego z członkiem podporządkowanej mu służby łowieckiej87. 

Łowczy powinien mieszkać niedaleko dworca myśliwskiego i rewiru łowiec-
kiego, powinien bowiem kierować przygotowaniami w zakresie odnawiania in-
strumentów łowieckich, jak sieci potrzebne do zablokowania dróg ucieczki zwie-
rzyny z wybranego rewiru, a także niezbędnego szkolenia psów myśliwskich, 
ćwiczenia specjalistycznej służby łowieckiej. Umiejętności łowczego były szczegól-
nie potrzebne przy organizowaniu wyjątkowych polowań dla księcia i jego zapro-
szonych gości, w tym króla Władysława Jagiełły wraz z otoczeniem. Król kilka-
krotnie uczestniczył w polowaniach w Puszczy Wiskickiej, ostatniej ostoi tura na 
Mazowszu, zastrzeżonego dla osobistych polowań książęcych88. Na Mazowszu 
umiejętności łowczego były niekiedy przekazywane przez ojca synom, jak poucza 
przykład kolejnych posiadaczy Markowa w ziemi sochaczewskiej, na skraju ksią-
żęcej Puszczy Wiskickiej. Markusz Jeż herbu Drzewica był wieloletnim podłow-
czym Siemowita IV, poświadczonym w latach 1399–1418. Już 13 X 1399 r. wy-
stąpił na dokumencie książęcym wystawionym w Wiskitkach, ośrodku tego 
szczególnego rewiru myśliwskiego, był z nim zatem ściśle związany89. Jako pod-

85 A. Wolff  (Studia, s. 57) nietrafnie sądził, że kanclerze ziemscy pozostawali poza ma-
zowiecką hierarchią ziemską powiązaną układem awansów. Gotard był jednak dygnitarzem 
świeckim, a nie duchownym, tak jak inni ówcześni kanclerze dworów książęcych na  Mazowszu. 

86 Pominął go w swoim cennym opracowaniu A. Wolff  (Studia, wg indeksu), nie odnalazł 
zatem odpowiedniej dokumentacji źródłowej.

87 Nieźle znana jest służba łowiecka króla Władysława Jagiełły, złożona w wielkim stop-
niu z Litwinów i Rusinów; zob. H. Kręt, dz. cyt., s. 73–78.

88 Zob. A. Samsonowicz, Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów, Wrocław 1991.
89 Pacuski, Spis; KL, nr 134 („Marzeyusszone subuenatore nostro”, bez określnika teryto-

rialnego).
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łowczy mazowiecki wystąpił w Łęczycy 4 IX 1418 r., poświadczając szlachectwo 
swoich współrodowców90. Pozostawił synów Jana Jeża i Stanisława Jeża z Mar-
kowa w ziemi sochaczewskiej i Sierzchowów w ziemi rawskiej, którzy powinni 
uczyć się łowiectwa pod jego nadzorem. Jan Jeż był podłowczym sochaczewskim 
w latach 1432–1442, sprawował także urząd starosty tamże w latach 1439–1440, 
czyli był sprawnym administratorem dóbr książęcych w ziemi sochaczewskiej, 
współpracownikiem Siemowita V rawskiego. Pod koniec życia został chorążym 
sochaczewskim (1443–1451), zmarł krótko po 12 IX 1451 r.91 

Stanisław Jeż albo Jeżyk z nominacji księcia Włodzisława I płockiego został 
podłowczym wiskim, czyli organizował polowania książęce w puszczach ziemi wi-
skiej. Na tym urzędzie jest znany w latach 1436–1437, mógł go pełnić dłużej92. 
Po bracie Janie Jeżu objął urząd podłowczego ziemi sochaczewskiej, działał na nim 
w latach 1444–1454. Pod koniec życia został łowczym rawskim, z tym urzędem 
wystąpił 18 IX 1455 r.93 Zmarł przed 23 X 1460 r., kiedy wystąpił nowy łowczy 
rawski94.

 W ziemi gostynińskiej jest znany początkowo urząd podłowczego, zamie-
niony jeszcze za rządów Siemowita IV na urząd łowczego. Zauważmy jeszcze, że 
polowania dostarczały znacznych ilości świeżej dziczyzny na stół książęcy, dzięki 
nim można było też tworzyć strategiczną rezerwę wyżywienia dla sił manewro-
wych przed kampaniami wojennymi.

Inne urzędy: skarbnika, stolnika, podstolego zostały przejęte do hierarchii 
ziemskiej z hierarchii dworskiej. W XIV w. mogły jeszcze oznaczać urzędników 
czynnych jeszcze, przynajmniej okresowo, w swoim zakresie działania podczas 
pobytu dworu książęcego w danym ośrodku. Zwłaszcza skarbnik był potrzebny 
do właściwego zabezpieczenia zasobów książęcych w możliwie bezpiecznym miej-
scu, tj. stale pilnowanym i bronionym książęcym obiekcie militarnym; rolę skarb-
nika przejął później podskarbi nadworny. Urzędnicy ci mogli jednak także otrzy-
mywać od władzy książęcej inne zadania do wypełnienia, albo też urzędy te 
otrzymywali po zakończeniu służby dworskiej czy też administracyjnej, zacho-
wując je już dożywotnio, co oznaczało trwałą przynależność do elity władzy. 
Tytuł – nawet pozbawiony już wyraźnych kompetencji – wskazywał jednak na 
wcześniejsze zasługi położone w służbie książęcej, na osiągniętą pozycję w elicie 
władzy księstwa, co uprawniało do znaczącego uprzywilejowania w wymia-
rze czynszu książęcego. Określoną część tegoż czynszu ściągniętego od kmieci 
przekazywał uprawniony administracji skarbowej, pozostałą, często bardzo 

90 Semkowicz, Wywody, nr 52.
91 Pacuski, Spis wg IMT I, nr 98.
92 Pacuski, Spis.
93 MRPS IV, supl. 892.
94 Pacuski, Spis wg MK 24, k. 415 (Tomasz z Głowna h. Pierzchała). 
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 znaczną, zatrzymywał jako należną część własnego dochodu z tytułu pracy w służ-
bie  książęcej.

Na uwagę zasługuje jeszcze urząd wojskiego (tribunus castri). Był to wojsko-
wy zastępca kasztelana, współdziałał z nim i przejmował po nim dowodzenie obro-
ną grodu i pozostających na miejscu sił militarnych, zwłaszcza rycerstwa drobne-
go, słabo wyposażonego, albo rycerstwa niezdolnego z racji wieku i stanu zdrowia 
do trudów dalszej wyprawy. Do działań obronnych powoływano także mieszczan 
i kmieci zdolnych do tej służby, zatem i oni podlegali lokalnemu dowódcy woj-
skowemu. 

Wojski powinien stale przebywać w grodzie, nadzorując i odpowiadając 
wspólnie z rządcą książęcym za konieczne bieżące naprawy fortyfi kacji i przygo-
towania obronne, jak należyte wyszkolenie nielicznych zatrudnianych na stałe gro-
dzan (castrenses), wrotnego (portulanus castri) i innych stałych mieszkańców oraz 
zmieniającej się okresowo obsady rycerstwa wraz z poddanymi, wzmacnianej na 
czas zagrożenia. Obsadę tę należało kontrolować i rozliczać ze sposobu wykonania 
tego obowiązku, zwanego posada95. Do niego powinna też należeć kontrola ak-
tualnego stanu i niezbędnych napraw gromadzonego uzbrojenia, poszerzającego 
miejscowe możliwości obronne w wypadku nagłych potrzeb96. 

On też prawdopodobnie przewidywał i koordynował wspólnie z innymi 
urzędnikami książęcymi lokalne przeciwdziałania, jak tymczasowe blokady prze-
praw i dróg na swoim obszarze działania, doraźne punkty oporu, które mogły 
skutecznie powstrzymać albo opóźnić działania wojenne wroga. Pozostało po nich 
na Mazowszu nieco nazw średniowiecznych typu Osiek, Osieczek, Osiecko, Za-
siek, Zator, poświadczających lokalne działania obronne97. 

95 Rycerstwo mazowieckie wraz z poddanymi było zobowiązane do okresowej straży 
w grodach książęcych, tzw. posady; zwolnienia od tego jeszcze w drugiej połowie XIV w. były 
wyjątkowe i ograniczone. Zob. NKMaz III, nr 163 (1375 r.); ZDLmP I, nr 50 (11 VIII 1383 r.). 
O egzekwowaniu powinności posady od rycerstwa osiadłego nad dolną Bzurą (między rzeką 
a gościńcem Czyrwskim, tj. prawdopodobnie czerwińskim) na rzecz Elżbiety księżnej wyszo-
grodzkiej mówi ugoda Siemowita III Trojdenowica zawarta z tą księżną w 1359 r.; NKMaz III, 
nr 27. Rola posady na Mazowszu nie została jeszcze należycie rozpoznana, a przecież bez niej nie 
mógł funkcjonować w XIII i XIV w. gród w Wiźnie, duży obiekt obronny wymagający licznych 
obrońców, a pozbawiony wówczas własnego poważnego zaplecza osadniczego, wyniszczonego 
przez najazdy. Posada mogła trwać miesiąc, za czym przemawia analogia stróży w grodzie na 
Żmudzi w XIV w. według danych Piotra z Dusburga. O tym J. Szymczak, Sposoby zdobywania 
i obrony grodów w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego, „Studia i Materiały do Historii Wojsko-
wości” 22, 1979/1980, s. 59.

96 W XV–XVI w. w zamkach mazowieckich gromadzono już broń palną. Według in-
wentarza zamku wiskiego w 1572 r. było aż 20 hakownic wielkich. Zob. C. Brodzicki, Począt-
ki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski (do 
1529 roku), Warszawa 1994, s. 267.

97 Zob. zwłaszcza AHP, Mazowsze, indeks; A. Wolff , E. Rzetelska-Feleszko, Mazowieckie 
nazwy terenowe do końca XVI w., Warszawa 1982, s. 122, 123, 204; K. Zierhoff er, Nazwy miej-
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Wreszcie wojski z ramienia władzy książęcej powinien nadzorować i odpo-
wiadać za więzienie ulokowane zazwyczaj w fundamentach wieży grodzkiej lub 
zamkowej, za dopilnowanie właściwego wykonania tej kary. Bez wątpliwości z tego 
tytułu otrzymywał według cennych ustaleń Adama Wolff a w XV w. opłatę zwaną 
wieżne (turrifi cales), uiszczaną przez skazanego po zakończeniu kary98.

Kandydat na wojskiego musiał mieć kwalifi kacje militarne, umiejętności or-
ganizacyjne, ale także orientację w możliwościach obronnych, znajomość terenu 
i ludzi. Przydatni byli rycerze mieszkający w pobliżu zamku (grodu), jak poucza 
przykład kolejnych wojskich gostynińskich: Stanisława Golanki znanego w 1389 r., 
wywodzącego się zapewne z Golanek w ziemi płockiej99, ale zwłaszcza Zdzisława 
z Kobiernik, posiadacza Rogożewa pod Gostyninem, znanego na urzędzie w la-
tach 1408–1416100. 

Władza książęca w tymże czasie musiała liczyć się z wypadami sił krzyżackich 
na Mazowsze i organizować skuteczną odpowiedź na przewidywane zagrożenie, 
mobilizując nie tylko rycerstwo, ale także mieszkańców miast i innych poddanych 
zdolnych do działań wojennych. Taki charakter przygotowań militarnych miały 
objazdy książęce dzielnicy realizowane przez Janusza I przed kampanią wojenną 
1410 r., znane z relacji szpiegów krzyżackich.

Na sytuację wojskiego płockiego rzuca światło zapis w inwentarzu starostwa 
płockiego z 1498 r. Wojski rezydował w zamku płockim samoczwart, tj. ze służbą 
wspierającą go w jego pracach, otrzymując strawę o stawce dziennej 2 groszy; miał 
zapewnione dochody płynne z komór cła wodnego i ziemnego, zatem był w sta-
nie skutecznie realizować zadania jego urzędu101. Wiemy też, że wojski w XV 
i XVI w. był tradycyjnie zwolniony z powszechnego obowiązku udziału w wypra-
wach wojennych, co pozwalało mu wypełniać zadania obronne na miejscu. Dane 
te można odnosić do dawniejszych czasów. Władza książęca mogła jednak mia-
nować innego dowódcę obrony terytorialnej, o czym wiemy na przykładzie Cie-
chanowa, gdzie dowództwo w czerwcu 1410 r. objął sędzia ziemski ciechanowski, 
o znacznie wyższej pozycji w książęcym aparacie władzy. Wówczas wojski mógł 
pełnić rolę zastępcy, swoistego szefa sztabu obrony terytorialnej, albo jednego z za-
stępców, obok książęcego rządcy (starosty).

Pisarz ziemski (notarius terre, terrestris) jest znany na Mazowszu od czwartej 
ćwierci XIV w. Prowadził on kancelarię sądu ziemskiego i administrację skarbową 

scowe północnego Mazowsza, Wrocław 1957; U. Bijak, Nazwy miejscowe południowej części daw-
nego województwa mazowieckiego, Kraków 2001; U. Wójcik, Nazwy miejscowe dawnego woje-
wództwa rawskiego, Warszawa–Kraków 2001.

98 Wolff , Studia, s. 267, 268.
99 4 V 1389 r. (Łęcz. I, nr 1199). Golanki w par. Święcieniec. Ta informacja nie zosta-

ła odnotowana w SHGWP, s. 81. 
100 Pacuski, Spis; Supruniuk, Otoczenie, s. 296.
101 LPłoc., s. 149.

http://rcin.org.pl



421II. Służba książęca i rola nadań książęcych w kształtowaniu możnowładztwa...

danej ziemi, wyręczając się powołanymi przez siebie podpiskami. Był powoływa-
ny przez władzę książęcą, która mogła go swobodnie odwołać, ustanawiając na-
stępnego pisarza. Bez udziału pisarza lub jego podpiska oraz prowadzonej przezeń 
księgi sądowej nie można było otworzyć roków sądu ziemskiego. 

Pisarz ziemski rozliczał się z prowadzonych przez siebie rejestrów podatko-
wych. Tak było w ziemi płockiej już w drugiej ćwierci XV w.; Racibor (z Goleje-
wa) pisarz ziemi płockiej został skwitowany przez księcia 27 XII 1443 r. z pobo-
ru podatków i realizowanych na rozkaz książęcy wydatków z lat 1437–1442102. 

Pisarze nadzorowali też bartników książęcych, przynoszących liczący się stały 
dochód skarbowi książęcemu; należało do nich prawo sądownictwa nad tą grupą 
zawodową obejmującą na całym Mazowszu ok. tysiąc osób103. Pisarzom ziemskim 
Mazowsza sporo uwagi poświęcił Adam Wolff 104.

Urzędnicy administracyjni: rządcy i starostowie

Rządcy dóbr książęcych określani byli łacińskim mianem procurator, uży-
wanym w XIV i XV w. Sprawowali oni zarząd tych dóbr w poszczególnych 
 kasztelaniach i wytworzonych z nich ziemiach. 23 IV 1313 r. w Warszawie rząd-
cą księcia Siemowita II w nowo utworzonej kasztelanii warszawskiej był Tomasz, 
jednocześnie podsędek, który wystąpił na drugim miejscu listy świadków doku-
mentu książęcego, przeto należał do bliskich współpracowników księcia105. W tym 
samym czasie 28 IV 1313 r. w Czersku wystąpił Leonard rządca czerski  Trojdena I 
wśród urzędników księstwa czerskiego106. Był to późniejszy podsędek czerski 
w 1321 r., określony tamże jako dominus, a zatem jeden z możnych Mazowsza 
czerskiego107. 

Pokazuje to, że zarząd dóbr książęcych był wówczas powierzany tymczasowo, 
przypuszczalnie na parę lat przygotowanym do tego zadania możnym kandydu-
jącym do urzędów. Można też było łączyć czasowo zarząd dóbr z już sprawowa-
nym urzędem podsędka, który powinien uczestniczyć w częstych posiedzeniach 
sądowych w ośrodku władztwa, wymierzając sprawiedliwość w imieniu władzy 
książęcej. 

Książę prawdopodobnie wybierał administratorów spośród swego otoczenia, 
czyli wybijających się dworzan, przygotowanych do współdziałania tak w  Warszawie, 

102 KL, nr 190.
103 J. Senkowski, dz. cyt., s. 85.
104 Wolff , Studia, s. 111–114. Zob. też tamże zestawienie pisarzy, s. 299–302.
105 NKMaz II, nr 135.
106 Tamże, nr 138.
107 Tamże, nr 160.
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jak i zapewne w Czersku z przybyszami – mieszkańcami nowej osady miejskiej, 
nowymi poddanymi władzy książęcej, którym należało zapewnić bezpieczeństwo 
i możliwość nieskrępowanego rozwijania swej przedsiębiorczości. Rządca warszaw-
ski znany w 1313 r. powinien też już wcześniej organizować albo koordynować 
prace przy wznoszeniu i rozbudowie ówczesnego grodu warszawskiego, przewidy-
wanego jako nowa siedziba książęca, co łączyło się z budową pierwszych fortyfi ka-
cji miejskich Starej Warszawy, lokowanej na początku XIV w. Rola ta jest zbieżna 
z zadaniami pierwszych starostów książęcych, znanych na Mazowszu od 1368 r.108

Rolę rządcy na Mazowszu w tymże czasie mógł też sprawować duchowny. 
W latach 1334–1338 jest znany Więcław kanonik płocki, rządca rawski Siemo-
wita II wiskiego, jeden z jego bliskich współpracowników. Mógł należeć od dawna 
do grona pisarzy i kapelanów książęcych i z prezenty książęcej trafi ć do grona ka-
pituły płockiej już przed 1317 r., kiedy został po raz pierwszy odnotowany źró-
dłowo109. To pierwsze poświadczenie pozwala sądzić, że był rówieśnikiem Siemo-
wita II albo niewiele od niego starszym. Otrzymał on od arcybiskupa Janisława 
wieś Głuchów w dobrach łowickich, zapewne w dożywocie, pozostawał tedy w bli-
skich kontaktach z tymże dostojnikiem kościelnym; prawdopodobnie zmarł przed 
26 IV 1341 r.110 

Jest możliwe, że jako duchowny sprawnie władający piórem i korzystając 
z wzorów ówczesnej administracji dóbr kościelnych, w tym biskupstwa płockiego 
podjął dla władzy książęcej jako pierwszy, albo też jeden z pierwszych współpra-
cowników książęcych ściąganie podatków pieniężnych przy pomocy rejestru po-
datkowego; przemawia za tym jego status rządcy – duchownego. Zauważmy, że 
dokładna ewidencja płatników oraz całości dochodów i wydatków pozwalała na 
sprawne ściąganie podatków i danin oraz planowe powiększanie zasobów skarbca 
książęcego, a Siemowit II umierając bezpotomnie w 1345 r. pozostawił bratan-
kom skarbiec zasobny111. Z tego czasu zachował się fragment swoistego rejestru 
dóbr i dochodów biskupstwa płockiego112. Na Mazowszu zaczęto wtedy sporzą-
dzać owe rejestry, co usprawniało administrację dóbr.

W dzielnicy płockiej Wańka także jest znany w 1319 r. Marcin rządca płoc-
ki. Wystąpił on 15 VI 1319 r. w Płocku na dokumencie książęcym, na ostatnim 

108 NKMaz III, nr 100–102.
109 NKMaz II, nr 149, 150, 216, 222. 
110 Tamże, nr 222, 243. Głuchów powrócił do rąk arcybiskupa, zatem trzeba się liczyć 

z wcześniejszym zgonem Więcława.
111 Wskazuje na to kwota 2 tys. grzywien, którą Trojdenowice pożyczyli królowi Kazimie-

rzowi Wielkiemu pod zastaw grodu płockiego, a z której zrezygnował Siemowit III Trojdenowic 
w momencie hołdu w Kaliszu 27 XII 1355 r.; NKMaz II, nr 339. Wskazuje też na to rozliczenie 
Trojdenowiców z siostrą Eufemią, księżną cieszyńską, kwotą 700 grzywien z tytułu spadku po 
rodzicach i stryju, zawarte w Cieszynie 12 IV 1355 r.; tamże, nr 332. 

112 MPH III, s. 122, 123.
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miejscu listy świadków, po dwu kasztelanach i dwu innych urzędnikach: sędzim 
mazowieckim i podkomorzym gostynińskim113. Mógł być młodszy od nich, jed-
nak powinien należeć wraz z nimi do możnowładztwa mazowieckiego. Nie znamy 
wówczas rządcy ani w Gostyninie, ani w Wyszogrodzie, mógł on przeto obejmo-
wać zarządem całość dóbr książęcych ówczesnej dzielnicy płockiej, a to już byłaby 
rola ważnego współpracownika władzy książęcej, realizującego modernizację dóbr 
książęcych poprzez zakładanie nowych osad, lokacje na prawie niemieckim oraz 
wzrost dochodów z nich uzyskiwanych. W tym czasie rozwija się jako silna gmina 
miejska Płock, doszło już prawdopodobnie do lokacji książęcego Gąbina, znanego 
w 1322 r. jako miasto114; trzeba też liczyć się z lokacjami pierwszych większych 
wsi książęcych oraz osad kościelnych w rejonie tych miast.

Podobną rolę można przypisać rządcy płockiemu poświadczonemu w 1350 r. 
Został on odnotowany w Płocku 16 X 1350 r. na ostatnim miejscu obszernej listy 
świadków dokumentu Bolesława III Wańkowica, po podstolim płockim, zatem 
był notowany niżej od Marcina rządcy w 1319 r. Jego imię w dokumencie zna-
nym z kopii z 1530 r. jest zepsute. Zapis „Garzucano” na podstawie znajomości 
źródeł Mazowsza płockiego z drugiej połowy XIV oraz XV w. rekonstruuję jako 
Szarukano115. Imię Szarukan jest znane w Polsce XIV–XV w.116 Można przyjąć, 
że jest to protoplasta Szarukanów z Wierzbicy i Błomina, znanych w XV w. na 
Mazowszu płockim117. 

Idzie tu prawdopodobnie o rycerza zamożnego, ale nie możnowładcę, zatem 
sprawnego i doświadczonego administratora dóbr, działającego w interesie władzy 
książęcej i wywiązującego się należycie z podjętych zobowiązań. Jego potomkami, 
prawdopodobnie synami albo wnukami powinni być bracia Szarukan Mikołaj 
i Piotr, którzy otrzymali w 1388 r. od Siemowita IV na Wierzbicę przywilej prawa 
niemieckiego z czynszem książęcym w umiarkowanej wysokości 8 groszy praskich 
z włóki osiadłej rocznie118. Wysokość czynszu nie wskazuje jednak na ich uczest-
nictwo w książęcym aparacie władzy. 

W ziemi gostynińskiej rządca książęcy jest znany już w 1356 r. W otoczeniu 
Siemowita III Trojdenowica w Warszawie 30 listopada tr. wystąpił Stanisław pro-
curator Gostinensis na podfałszowanym dokumencie nadania Zajezierza (obecnie 
Zaździerz) w tej ziemi119. Jego powiązań heraldycznych nie udało się ustalić.

113 NKMaz II, nr 153 (procurator).
114 ZDLmP I, nr 20: „Actum in Gambino oppido”.
115 NKMaz II, nr 307; Pacuski, Spis.
116 Zob. SSNO V, s. 277.
117 SHGWP, s. 15, 325.
118 O tym SHGWP, s. 325.
119 NKMaz III, nr 6.

http://rcin.org.pl



424 Część II

Urząd starosty został wprowadzony na Mazowsze przez króla Kazimierza 
Wielkiego w królewskiej części Mazowsza, tj. na Mazowszu płockim, a przez Sie-
mowita III Trojdenowica na Mazowszu książęcym (znany tu od 1368 r.). Starosta 
(capitaneus) nie tylko rządził dobrami czasowo (przez rok, od 28 VIII do następ-
nego 28 VIII) w imieniu władzy książęcej, ale także przejmował odpowiedzialność 
za gród lub grody (zamki) w swoim obszarze działania. Więził i ścigał przestęp-
ców, sprawował wraz z pisarzami ziemskimi sądownictwo nad bartnikami, nad 
Żydami, sprawował sądownictwo wodne, uczestniczył w posiedzeniach sądu ziem-
skiego i nadzorował postępowanie egzekucyjne120. 

Starosta organizował własny aparat wykonawczy powołując podstarościch, 
burgrabiów i niższych funkcjonariuszy, jak oprawca, który ścigał przestępców 
i miał prawo więzić osoby oskarżone lub podejrzane o przestępstwo121. Starosta 
zatrudniał przy tym krewnych (na przykład braci) oraz innych współpracowników, 
których lojalności był pewny. 

Początkowo starosta obejmował działalnością parę ziem albo całość księstwa, 
przybierając tytuł capitaneus generalis. Takim starostą generalnym księstwa płoc-
kiego po 1370 r. był Szczepan Wężyk z Jasieńca i Ciechomic za rządów Siemo-
wita III Trojdenowica i później Siemowita IV do 1399 r.122 Na przełomie XIV 
i XV w. przeprowadzono w obu księstwach Mazowsza reformę zarządzania dobra-
mi książęcymi, odtąd mamy do czynienia na ogół ze starostami poszczególnych 
ziem. Takim starostą gostynińskim był Sasin Gęba z Trębek w latach 1405–1407 
oraz ponownie w 1422 r.123

Starosta czerpał dochody w naturze z dóbr książęcych, przede wszystkim 
z folwarków, gospodarki leśnej, w tym bartnej, jezior, stawów rybnych i młynów. 
Uzyskiwał także dochody z kar sądowych przypadających na rzecz władzy książę-
cej, opłat targowych itp. W zamian musiał świadczyć wyraźnie określoną liczbę 
stacji, tj. utrzymania dworu książęcego przez okres tygodnia na ustalonym pozio-
mie. Starosta płocki w połowie XV w. dawał 10 stacji rocznie124. Starosta musiał 
też przeprowadzać wszelkie bieżące naprawy w dobrach książęcych.

W odróżnieniu od Korony starostowie książęcy byli często zmieniani, co bez-
konfl iktowo umożliwiała przyjęta zasada kadencji jednorocznej, z możliwością 
przedłużenia, albo umowy zawierane na określony czas (2–3 lata). Umacniało to 
kontrolę władzy książęcej nad działalnością starostów jako reprezentantów władzy 
książęcej w terenie, umożliwiało jej swobodny dobór nowych administratorów, 

120 Wolff , Studia, s. 114–123; Supruniuk, Otoczenie, s. 72, 73.
121 Wolff , Studia, s. 124–131.
122 Zob. wyżej. Analogiczny starosta generalny działał wówczas w księstwie czersko-war-

szawskim Janusza I.
123 Pacuski, Spis. Dane zestawia Supruniuk, Otoczenie, s. 296.
124 Wolff , Studia, s. 304.
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którym dawano szansę samodzielnej pracy w służbie książęcej. Zasada ta zarazem 
umożliwiała w razie konieczności szybki powrót do sprawdzonych wcześniej, do-
świadczonych administratorów, dlatego niektórzy z nich według precyzyjnych da-
nych ksiąg ziemskich XV w. pełnili urzędy z przerwami, wielokrotnie, dochodząc 
na zakończenie kariery do urzędów ziemskich.

Nadania dóbr książęcych na Mazowszu od końca XIII 
do schyłku XIV w.

Nadania dóbr książęcych z tytułu wiernej służby, wysoko cenionej przez wła-
dzę książęcą, były wówczas z pewnością dość liczne, aczkolwiek ich rozmiary 
mogły różnić się wielkością i wartością. Na omawianym obszarze ziemi gostyniń-
skiej zostały oświetlone w zachowanych źródłach jedynie w małej części. Wiemy 
o nich z dokumentu Bolesława II płockiego dla Jana zwanego Sowiec z 1299 r. 
na Szczawin i Włoszczanów, ale jest to dokument zachowany wyjątkowo, miano-
wicie w kopiach z XVI i XVII w.125

Nie zachowały się dokumenty nadań dóbr z czasów Wańka płockiego i Bo-
lesława Wańkowica, nie zachowały się także dokumenty określające zakres immu-
nitetu i zezwolenia na lokację dóbr na prawie niemieckim stanowiących własność 
rycerstwa aż do czasów zgonu Siemowita III Trojdenowica, z wyjątkiem dwu przy-
wilejów na Zajezierze z 1356 i 1365 r., zachowanych w kopiach z połowy 
XVI w. 

Dopiero dokumenty Siemowita IV wystawiane dla dóbr w ziemi gostyniń-
skiej po przejęciu władzy w połowie 1381 r. oświetlają bezpośrednio zakres im-
munitetu i wysokość czynszu książęcego dla niektórych dóbr w czasach jego rzą-
dów. Sporo danych wnosi zachowana księga kancelaryjna Siemowita V rawskiego, 
zawierająca pełne teksty wpisanych dokumentów126, a także metryka mazowiec-
ka Włodzisława I płockiego i jego młodych synów aż do 1462 r.

W tej sytuacji istotne jest spojrzenie porównawcze na nadania książąt mazo-
wieckich na rzecz rycerstwa, poświadczone źródłowo od schyłku XIII w. do schył-
ku XIV w., przed przyłączeniem do księstwa płockiego ziemi bełskiej, gdzie była 
kolejna fala nadań Siemowita IV. Kto otrzymywał te nadania, jakiej były wielko-
ści, jaki był zakres immunitetu, jakiej mogły być wartości? Jakie były różnice 
w tym zakresie w poszczególnych księstwach Mazowsza?

125 NKMaz II, nr 106.
126 BKórnicka, rkps 194. O tym zob. J. Zathey, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblio-

teki Kórnickiej, Wrocław 1963, s. 349–410.
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Nadania Bolesława II

Wiemy, że Jan Sowiec otrzymał jeszcze od Bolesława II płockiego dobra Bro-
chów w kasztelanii (potem ziemi) sochaczewskiej wraz z przyległościami, uzysku-
jąc przywilej wystawiony w Czerwińsku 4 IV 1304 r.127 Nadanie było połączone 
z zamianą odległych dóbr koło Liwu, które zidentyfi kowałem z późniejszymi do-
brami Dobrzyniec nad Świdrem w ziemi czerskiej, znanymi od początku XV w.128 

Nadanie to obejmowało Brochowo wraz z nieznanym później Sławęcinem, 
zatem dwie wsie wraz z poddanymi, a także trzy bory stanowiące zachodnią część 
ówczesnej Puszczy Kampinoskiej, mianowicie Prześmień na południowy wschód 
od Brochowa, Sienno (dziś Sianne) 3–4 km na wschód od Brochowa i późniejsza 
Kapturowa Góra na północny wschód od Brochowa; ten trzeci bór należał wcześ-
niej do Tułowic, graniczących z nim od zachodu. Obszar nadania był zatem jesz-
cze większy od dóbr Szczawin i Włoszczanów, ale mocno lesisty, toteż liczyły się 
przyznane tu prawa do łowów na jelenie, sarny i bobry. 

W dokumencie nie odnotowano istnienia kościoła parafi alnego i prawa pa-
tronatu, ale należało ono później do posiadaczy Brochowa. W sumie była to cenna 
włość, nadająca się na rezydencję możnowładczą. Nie znalazłem danych XIX w. 
oświetlających jej wielkość, powinno być tu jednak nie mniej niż 200 włók ob-
szaru129. Jan Sowiec był potem prawdopodobnie podstolim Bolesława II, został 
odnotowany jako Jan podstoli mazowiecki ok. 1305 r., na liście świadków z tego 
czasu na przywileju datowanego w Sochaczewie 24 VIII 1295 r. (data akcji praw-
nej, dokument faktycznie wystawiono ze znacznym opóźnieniem)130. Później był 
dowodnie kasztelanem dobrzyńskim w 1329 r.

Bolesław II sprzedał w 1283 r. komesowi Raciborowi z Ujazdu, podłowcze-
mu łęczyckiemu pograniczną wieś książęcą Niewiadów za 30 grzywien srebra131. 
Była to wydzielona część lesistych dóbr książęcych Budziszewice, przylegająca do 
włości Ujazd w ziemi łęczyckiej, miała według danych XIX w. ok. 60 włók ob-
szaru132. W XVI w. były tu 4 włóki kmiece oraz role folwarczne133; areał rolny 
zajmował tedy niewielką część terenu. Można zatem sądzić, że w momencie sprze-
daży była to włość lesista i słabo jeszcze zagospodarowana, prawdopodobnie za-

127 NKMaz II, nr 117.
128 Kartoteka SHGM, ziemia czerska. W XIX w. dobra Dobrzyniec Wielki i Mały miały 

łącznie ok. 85 włók obszaru; SGKP II, s. 90.
129 Oszacowanie własne na podstawie Mapy Kwatermistrzostwa, map 1:100 000 WIG 

oraz pow. sochaczewskiego, Warszawa 1951.
130 NKMaz II, nr 99.
131 Tamże, nr 70.
132 SGKP VII, s. 131 oraz oszacowanie własne na podstawie rekonstrukcji kartografi cz-

nej dla XVI w.; AHP, Mazowsze, mapa.
133 ŹD XVI, s. 164; LB Łaskiego II, s. 181, 404.
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mieszkana głównie przez bartników użytkujących tu barcie leśne, przydatna dla 
polowań. W tym stanie rzeczy dokument ukazuje w przybliżeniu ówczesną war-
tość lesistej włości książęcej na Mazowszu o niezbyt dużych rozmiarach. Odbior-
ca uzyskał tu prawo łowów wszelkiego zwierza, pełny immunitet ekonomiczny 
oraz ograniczony immunitet sądowy dla poddanych.

W 1293 r. Bolesław II nadał komesowi Janowi Brodzie, jednemu z  proto-
plastów liczącego się na Mazowszu rodu Brodziców, dobra Sieromino (dziś Sze-
romin) z przyległościami w pobliżu książęcego Płońska, wraz z cenionym prawem 
do bobrów w ciekach w granicach nadania. W przywileju zanotowano nazwy 
„Syro myno cum duabus sibi iunctis villis Syemyankowo videlicet et Gylino”, two-
rzyły one prawdopodobnie jedną zwartą włość134. 

Nadanie objęło późniejsze osady Szeromin i Szerominek na lewym brzegu 
rzeczki Płony w powiecie płońskim, które miały w XIX w. ogółem 50 włók ob-
szaru135, a także Ilino w ziemi wyszogrodzkiej nad dolnym biegiem Żurawianki, 
prawego dopływu Płony, które liczyło w XIX w. ok. 30 włók obszaru136. Siemian-
kowo można identyfi kować z późniejszym Janikowem koło Ilina w ziemi wyszo-
grodzkiej, znanym od 1427 r., zlokalizowanym w przybliżeniu na zachód od Ilina, 
które dziś nie istnieje137. Identyfi kacja ta bowiem potwierdza istnienie zwartej 
włości obejmującej osady na północ i południe od biegu Płony. Nietrafnie A. Bor-
kiewicz-Celińska powtarzając wstępne ustalenia A. Wolff a odniosła dane o Sie-
miankowie do odległego Siemiątkowa w dawnym powiecie raciąskim ziemi 
 płockiej138. 

Można przyjąć, że te trzy osady książęce należały wcześniej do kasztelanii 
płońskiej i po jej upadku, prawdopodobnie w 1262 r. utraciły na znaczeniu dla 
władzy książęcej. Tworzyły one ogółem zagospodarowaną włość, którą można sza-
cować na ok. 80 włók albo nieco więcej, ale jej część bez wątpliwości pokrywały 
lasy i wody, z którymi związane były żeremia bobrowe. W XV w. w Sierominie 
i Ilinie była własność Brodziców, sukcesorów komesa Jana Brody; w 1484 r. uzy-
skali oni potwierdzenie przedstawionego przywileju139. Jan Broda otrzymał na te 
dobra immunitet sądowy, a podworowe miało wynosić 1 wieprza rocznie, było to 
tedy uprzywilejowanie znaczące. 

Nadanie nie było jednak tak znacznej wielkości, jak nadania późniejsze, po-
winno być natomiast wyraźnie większej wartości od lesistego Niewiadowa. Wska-
zuje na dość oszczędną politykę Bolesława II w zakresie nadań na obszarze swej 

134 NKMaz II, nr 95. 
135 SGKP XI, s. 905.
136 SGKP III, s. 260 (Ilino wraz z Ilinkiem).
137 AHP, Mazowsze, mapa; SHGWysz., s. 24.
138 SHGWysz, s. 24, indeks, s. 74; SHGWP, s. 273 (identyfi kacja z zastrzeżeniami).
139 MK 6, k. 173: „Confi rmacio privilegii Syromyno”; SHGWP, s. 301.
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dzielnicy płockiej, tj. w zachodniej części Mazowsza, przed śmiercią Konrada II 
i przejęciem dzielnicy brata w 1294 r. 

Odbiorca nadania nie jest skądinąd znany, nie zostały także odnotowane jego 
zasługi w służbie dla Bolesława II. Otrzymał jednak dobra w rejonie Płońska, 
prawdopodobnie blisko dóbr rodzinnych. Mógł wywodzić się z zamożnego rycer-
stwa przyległych ziem dzielnicy Konrada II, do którego należały kasztelanie cie-
chanowska i zakroczymska (z nasielską). Gniazdem Brodziców mogła być wieś 
Brody na południe od Płońska, znana później w powiecie czerwińskim (sąchoc-
kim) ziemi ciechanowskiej140. Odbiorca nadania miał tytuł komesa, wskazujący 
na przynależność do mazowieckiej elity władzy. Bolesław II bez wątpliwości wpro-
wadzał go tym nadaniem do elity władzy w swoim księstwie i przewidywał dla 
niego nowe zadania.

Znamy jeszcze nadanie Bolesława II dla rycerza pasowanego Pawleca za jego 
wierne służby. Nastąpiło ono już po przejęciu władzy nad obszerną dzielnicą brata 
Konrada II czerskiego. W 1298 r. książę nadał Pawlecowi Karwowo i Nosarzewo 
z Dębskiem w oznaczonych granicach, wraz z lasami i bagnami141. Idzie tu o Kar-
wowo w powiecie płońskim ziemi płockiej na terenach dobrze zagospodarowa-
nych oraz o osady na Zawkrzu, na pograniczu Mazowsza z ziemiami pruskimi, 
wówczas już we władztwie krzyżackim. Karwowo jeszcze na początku XV w. skła-
dało się z działów rycerstwa cząstkowego, mającego poddanych142; w końcu 
XIII w. była to zatem zagospodarowana wieś książęca nad rzeczką Dzierzążnicą, 
lewym dopływem Płony. 

Osada prawdopodobnie wchodziła w skład dóbr książęcych kasztelanii płoń-
skiej i po jej upadku ok. 1262 r. utraciła dotychczasowe znaczenie dla władzy 
książęcej, miała natomiast walory rezydencji rycerskiej. W drugiej połowie XVI w. 
była to już grupa osad szlachty zagrodowej, nie mającej kmieci; było tu 31 dzia-
łów drobnoszlacheckich o łącznej wielkości ok. 20 włók uprawnych143. W XIX w. 
było tu 60 włók obszaru144. Nosarzewo z Dębskiem można szacować na ok. 135 
włók obszaru, początkowo zapewne lesistego i słabo zagospodarowanego145. Mogły 
stąd być czerpane pożytki z gospodarki łowieckiej i bartnej.

Całość nadania powinna szacunkowo kilkakrotnie przekraczać wartość dóbr 
Niewiadowo sprzedanych za 30 grzywien. Mogło być ono wartości podobnej albo 
nawet większej od nadania Sieromina z przyległościami, a także Szczawina z Włosz-
czanowem, dokonanych w tymże czasie.

140 Kartoteka SHGM (znana od 1410 r.); AHP, Mazowsze, mapa.
141 NKMaz II, nr 104.
142 SHGWP, s. 116–119.
143 ŹD XVI, s. 103, 104. Por. SHGWP s. 116–119.
144 SGKP III, s. 892.
145 SGKP II, s. 29; VII, s. 183. Por. dane SHGWP s. 55, 215, 216.
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Odbiorca nadania był prawdopodobnie oddanym dworzaninem Bolesła-
wa II, działającym przy jego boku dłuższy czas, wyróżnionym już nadaniem kosz-
townego pasa rycerskiego. Z tekstu dokumentu można wnosić, że był on przygo-
towywany do objęcia urzędu w aparacie władzy, a książę zapewnił mu tym 
nadaniem dobra na przewidywanym obszarze działania. Była to ówczesna kaszte-
lania wyszogrodzka (późniejsze ziemie wyszogrodzka i płońska z wschodnią częś-
cią Zawkrza), stanowiąca część dzielnicy płockiej. 

Odbiorca nadania powinien mieć już jakiś majątek ziemski, ale nic o tym 
nie wiadomo; może pozostawał w niedziale z krewnymi, co było zjawiskiem czę-
stym. Nadanie książęce stabilizowało jego pozycję na Mazowszu płockim, wpro-
wadzając go do miejscowej elity władzy. Pawlec być może już założył rodzinę, na 
co może wskazywać przyrzeczenie praw spadkowych potomstwu. Zwracają wresz-
cie uwagę szerokie uprawnienia do łowów z wyłączeniem jedynie tura. 

Odbiorca nadania był protoplastą Karwowskich h. Cwalina (Pniejnia), od-
rębnego niewielkiego rodu mazowieckiego, który miał własną świadomość gene-
alogiczną, ale potomkowie Pawleca w ciągu kilku pokoleń ulegli pauperyzacji po-
przez postępujące rozrodzenie, schodząc w większości do poziomu drobnego 
rycerstwa Mazowsza płockiego146. W XV w. wzięli udział w zasiedlaniu ziemi wi-
skiej, tworząc tam szereg osad o nazwie Karwowo.

Jest wysoce prawdopodobne, że takich nadań Bolesława II było więcej, a je-
dynie dokumenty owych nadań wcześnie przepadły i nie zostały odnotowane. 
W szczególności można wnosić, że otrzymywali je czołowi współpracownicy księ-
cia, poświadczeni z urzędem na listach świadków jego dokumentów. Nadania 
uszczuplały wprawdzie domenę książęcą, ale władza książęca miała możność dal-
szego zagospodarowywania posiadanych dóbr, w tym rozległych terenów leśnych, 
poszukiwała przeto przede wszystkim oddanych i kompetentnych realizatorów 
swej polityki. 

Wiemy dowodnie, że Bolesław II realizował program modernizacji księstwa 
poprzez lokacje ośrodków miejskich w Płocku, Warszawie i w Rawie, zapewne on 
też wznosił pierwszy murowany zamek książęcy na Mazowszu w stołecznym Płoc-
ku147. Nieznane nam źródłowo nadania Bolesława II mogły też dotyczyć kaszte-
lanii gostynińskiej, wprowadzając nowych ludzi do elity władzy tego terytorium. 
W szczególności nasuwa się tu myśl o Junoszach, widocznych obok Prawdziców 
w otoczeniu Bolesława II. Już wcześniej prawdopodobnie księżna Perejasława 

146 MZH s. 361, 365, 366; SHGWP, s. 116–119; Paprocki, Herby, s. 444; Boniecki, Her-
barz, IX, s. 322 n.

147 O tym K. Pacuski, Mazowsze wobec walk o władzę w Polsce na przełomie XIII i XIV w. 
Sprawa przynależności kasztelanii sieciechowskiej na początku XIV w., KHist. 85, 1978, s. 585–
603. O lokacji Starej Warszawy zob. zwłaszcza A. Gieysztor, Zamek Piastów i Jagiellonów, 
w: Zamek Królewski w Warszawie, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 12 n. 
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wprowadziła Prusów do włości słubickiej i innych dóbr na Mazowszu południo-
wym i północnym148.

Nadania Wańka płockiego

Zachowały się dwa dokumenty jego nadań dóbr dla jednego odbiorcy: kasz-
telana wyszogrodzkiego Mikołaja, protoplasty Grzymałów z Miszewa i Garwarza. 
15 VI 1319 r. w Płocku Wańko nadał mu dobra Miszewo nad obu brzegami 
Mołtawy (początkowo Mutawa, Mułtawa), tj. na pograniczu kasztelanii płockiej 
i wyszogrodzkiej z prawem założenia tamże miasta lub wsi na prawie niemiec-
kim149. 29 VI 1319 r. w Wyszogrodzie Wańko nadał mu 6 innych osad książę-
cych, w tym Białobrzegi nad Wisłą zapewne w kasztelanii płockiej, a pozostałe 
w kasztelanii wyszogrodzkiej we wschodniej części Zawkrza150. 

Nadanie to przekracza wyraźnie skalą poprzednio omówione nadania, doty-
czy jednak urzędującego kasztelana wyszogrodzkiego, jednego z najważniejszych 
współpracowników młodego Wańka. Miszewo zostało wybrane jako ośrodek dóbr 
i dlatego otrzymało odrębny dokument książęcy. Miasteczko tu nie powstało, na 
obszarze nadania lokowano jednak później 4 osady, w tym 3 w ziemi płockiej: 
Miszewo Garwaskie, Miszewo Cztanowo i Małoszewo. W ziemi wyszogrodzkiej 
na lewym brzegu Mołtawy powstało Kawieczyno (Krajęczyn). Łącznie owa włość 
miała ok. 110 włók obszaru, w połowie XV w. otrzymała kościół parafi alny w Mi-
szewie Garwaskim151. Stąd wyszli Miszewscy herbu Grzymała152. Rezydencja ich 
mogła mieć jakieś walory obronne.

Drugie nadanie obejmuje Białobrzegi na prawym brzegu Wisły, zatem otwie-
ra możliwość zorganizowania spławu rzecznego w dół Wisły. Obejmuje także 
osady Wkrę i Garwarz (początkowo Gerważe) koło Raciąża oraz 3 wsie Dąbek, 
Modłę i niejasne Wiscouo (Wiśniewo?) na Zawkrzu, na terenach mazowieckiego 
pogranicza, słabo jeszcze zagospodarowanego. Szacując Białobrzegi na nie mniej 
niż 20 włók obszaru153, Wkrę z Garwarzem na ok. 100 włók obszaru, co jest udo-
kumentowane dla XIX w.154 oraz pozostałe 3 osady łącznie na powyżej 100 włók 
obszaru155 dochodzę do oceny, że całość tego nadania przekraczała 220 włók, 

148 Zob. Prusowie ze Słubic i Studzieńca.
149 NKMaz II, nr 153.
150 Tamże, nr 154.
151 SGKP IV, 652; VI, s. 78, 506; XI, s. 216. Por. SHGWP i SHGWysz.
152 O nich Łempicki, Herbarz Mazowiecki, I–II, s. 276–285.
153 Oszacowanie własne na podstawie danych XVI w. i map XIX–XX w. Por. SHGWP, 

s. 9; ŹD XVI, s. 8. W SGKP brak danych.
154 SGKP II, s. 496 (precyzyjne dane).
155 Dąbek miał 2070 mr., tj. 69 włók (SGKP I, s. 916); wieś Modła liczyła 628 mr., tj. 21 

włók (SGKP VI, s. 570); wieś i folwark Wiśniewo – 820 mr., tj. 27 włók, nie licząc Wiśniewka 
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a łącznie z pierwszym nadaniem – aż 330 włók terenu, w części zagospodarowa-
nego. Były to w istocie trzy włości o dużych możliwościach zagospodarowania, 
zatem bezsprzecznie dobra możnowładcze, przyjmując, że kasztelan miał już jakieś 
dobra stanowiące podstawę wyjściową jego kariery. Wskazuje to na poważne zna-
czenie Grzymałów w składzie elity władzy dzielnicy płockiej Wańka. Czyni wyso-
ce prawdopodobną możliwość dalszych nadań Wańka na rzecz innych Grzymałów 
na terenie kasztelanii gostynińskiej, pokazaną wcześniej. W tej sytuacji inne nada-
nia tegoż księcia dla swoich współpracowników, nie poświadczone w zachowanej 
fragmentarycznie dokumentacji stają się także wysoce prawdopodobne. O nada-
niu Radzanowa zobacz niżej.

Nadania Siemowita II księcia wiskiego

Odnotujmy nadania innych książąt Mazowsza w tymże czasie. 23 IV 1313 r. 
Siemowit II, jeszcze jako jako książę warszawski za konsensem ojca Bolesława II 
darował wieś Radzikowo nad rzeczką Nrową (dziś Utratą) pod Błoniem156, na 
terenie dobrze zasiedlonym już wcześniej. Odbiorca nadania Idzik (Hyczko) otrzy-
mał to nadanie za długoletnie służby. Prawdopodobnie był dłuższy czas dworza-
ninem Bolesława II oraz młodego Siemowita i zakończył właśnie tę służbę, co 
należało rozliczyć. Świadkiem dokumentu był komes Andrzej podkomorzy mazo-
wiecki, przysłany w tej sprawie przez Bolesława II płockiego, zatem on mógł do-
prowadzić do realizacji owego nadania. Według późniejszych danych Radzikowo 
było nieźle zagospodarowane i miało prawie 30 włók obszaru157. Odbiorcę nada-
nia można tedy zaliczyć do zamożnego rycerstwa dysponującego paroma osadami 
albo działami w tych osadach, ale dalekiego od pułapu dóbr możnowładczych. 
Odpowiadał temu statusowi ograniczony zakres immunitetu skarbowego, bez in-
formacji o prawie do łowów. Stąd pisał się później Ninota z rodu Pomianów, dłu-
goletni podsędek warszawski w latach 1434–1460, który zmarł przed sierpniem 
1461 r.158 Tenże Ninota urodził się prawdopodobnie pod koniec XIV w., powi-
nien być potomkiem odbiorcy dokumentu. Późniejsi posiadacze Radzikowa 
w 1505 r., Andrzej i Łukasz, należeli dowodnie do rodu Pomianów159. Radzikow-
scy w drugiej połowie XVI w. byli zaliczani już do szlachty zagrodowej160. Nastą-
pił tedy proces pauperyzacji potomków odbiorcy nadania. Nadanie to oświetla 

(SGKP XIII, s. 611). Wiśniewo leżało obok Modły, dlatego ta identyfi kacja jest prawdopodob-
na; por. AHP, Mazowsze, mapa.

156 NKMaz II, nr 135.
157 SGKP IX, s. 470.
158 Pacuski, Spis.
159 MZH nr 839.
160 ŹD XVI, s. 276.
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jeszcze dokument Siemowita II z 4 IV 1342 r.161, a także falsyfi kat opatrzony datą 
2 V 1301 r.162

Zachowało się jeszcze poświadczenie źródłowe innego nadania Siemowita II 
jako księcia rawskiego. W 1360 r. odnotowano, że Siemowit II nadał wieś ksią-
żęcą Rzeczkowo w ziemi rawskiej Wojciechowi ze Świdna z synem Pawłem163. 
Odbiorcy nadania wywodzili się ze Świdna, gniazda Półkoziców w ziemi rawskiej, 
powinni należeć do otoczenia księcia po objęciu przez niego rządów w tej kaszte-
lanii, tj. późniejszej ziemi (1313 r.). Przedmiotem nadania było Rzeczkowo w pa-
rafi i Biała, tj. dzisiejszy Rzeczków. W XVI w. osada miała 7 włók kmiecych, 
2 włóki wójtowskie i młyn wodny164. Wielkość wójtostwa – 2 włóki – wskazuje, 
że osada powinna mieć 20 włók przewidywanych dla lokacji. W XIX w. Rzecz-
ków miał dowodnie 17,5 włók obszaru165, tj. wielkość zbliżoną do szacowanej. 
Odbiorcy nadania zmarli bezpotomnie, zatem wieś powróciła do własności ksią-
żęcej i w 1360 r. została przekazana plebanowi w Rawie jako uposażenie kościoła 
parafi alnego w zamian za Konopnicę. Nie dysponujemy tu zakresem immunitetu, 
jest jednak jasne, że idzie o osadę zagospodarowaną, z której miała być pełniona 
służba wojskowa w wymiarze 1 kopii, tak jak w sytuacjach analogicznych. Woj-
ciech powinien także mieć udział we własności Półkoziców w Świdnie, dzięki temu 
nadaniu należał bez wątpliwości do grupy rycerstwa średniozamożnego, tak po-
trzebnego wówczas władzy książęcej. Zauważmy jeszcze, że nadanie to było mniej-
sze od Radzikowa, czyli bardziej oszczędne.

Nadania Trojdena księcia czerskiego

W 1313 r. Trojden czerski darował komesowi Stankowi wieś książęcą Biej-
ków nad Pilicą wraz z pełnym immunitetem skarbowym oraz obszernym prawem 
łowów z wyłączeniem tura166. Komes określony został także jako baro, należał 
przeto do możnych Mazowsza, a nadanie otrzymał za wierną i użyteczną służbę. 
Komes ten został odnotowany bez urzędu na dokumencie Trojdena wystawionym 
w Czersku 28 IV 1313 r., należał tedy do grona jego współpracowników167. Nada-
nie obejmowało co najmniej późniejsze dobra Biejków i Wola Biejkowska; miały 
one łącznie ok. 65 włok obszaru168. Były to dobra cenne i nieźle zagospodarowa-
ne, stały się ośrodkiem dóbr możnowładczych. Stanek powinien już posiadać albo 

161 NKMaz II, nr 251.
162 Tamże, nr 110.
163 NKMaz III, nr 39.
164 ŹD XVI, s. 168.
165 SGKP X, s. 130 (folwark ma 472 mórg, grunty włościańskie jedynie 56 mórg).
166 NKMaz II, nr 151.
167 Tamże, nr 138.
168 SGKP XV/1 s. 136.
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odziedziczyć jakieś dobra, ale nie są one wówczas znane. Jego potomkiem (wnu-
kiem) powinien być Klemens z Biejkowa.

Wiemy, że Klemens z Biejkowa sprzedał w 1386 r. odległe Załubice w ziemi 
warszawskiej za 90 grzywien groszy krakowskich169. Była to bez wątpliwości duża, 
lesista włość, identyczna z późniejszymi dobrami Załubice opactwa czerwińskie-
go170. W 1580 r. były tu 3 osady: Załubice, Wolica i Sokołowo (Sokołówek), 
miały 13 włók kmiecych171. W 1790 r. ta włość klasztorna miała już 5 wsi, do-
szły niewielkie osady Opole (nad Bugiem) i Cisie, które także powstały kosztem 
lasu172. W XIX w. dobra te można szacować na 85–90 włók obszaru173. W 1386 r. 
odnotowano sprzedaż tej włości wraz z borami i barciami, zatem czerpano stąd 
pożytki z gospodarki łowiecko-bartnej. Wieś nie była jeszcze lokowana, miała naj-
pewniej niewielu poddanych, w tym bartników. Włość miała już jednak granice 
wytyczone „od dawna”, czyli mogła powstać w pierwszej połowie XIV w., w cza-
sach Stanka, albo wcześniej. Sądzić można, że było to nadanie książęce z XIII lub 
z pierwszej połowy XIV w. Powinno być poświadczone dokumentem, który nie 
był znany już w 1386 r., bowiem nie został wówczas wzmiankowany. W cenie 
sprzedaży tych dóbr w 1386 r. można dostrzec przelicznik: 1 grzywnę za 1 włókę 
ziemi, na ogół niewykarczowanej. Po przeprowadzonej lokacji dóbr, napływie no-
wych osadników, znacznym powiększeniu przestrzeni intensywnie użytkowanej 
rolniczo wartość tych dóbr zwiększyła się kilkakrotnie. W 1448 r. dobra te (Za-
łubice z Wolicą) zostały sprzedane opactwu czerwińskiemu za 530 kóp w półgro-
szach i 30 kóp groszy szerokich174. Są to obserwacje użyteczne, które rzucają świa-
tło na wartość nadań książęcych XIV w. o podobnych cechach stanu 
zagospodarowania. 

Klemens mógł wówczas dzięki pozyskanym środkom powiększyć i pełniej 
zagospodarować swoje dobra w ziemi czerskiej. Jego syn Jan w 1444 r. otrzymał 
od Bolesława IV wysoce uprzywilejowaną stawkę czynszu książęcego po 2 grosze 
z włóki osiadłej na swoje dobra Biejkowo, Biejkowską Wolę, Zbroszę (Małą), Fa-
lęcice i Górę (Góry) w ziemi czerskiej175. Były to dobra znaczne, tworzyły dość 

169 DKM, nr 50, s. 343–345.
170 Zob. AHP, Mazowsze, mapa; nietrafnie oznaczono tu późniejsze Cisie, myląc tę osadę 

z innymi osadami szlacheckimi o tej nazwie w ziemi warszawskiej. Rekonstrukcja granic parafi i 
Serock w tym rejonie na owej mapie jest jednak zgodna z innymi danymi i pozwala na zrekon-
struowanie zasięgu włości klasztornej. 

171 ŹD XVI, s. 258.
172 Wypisy K. Buczka z taryfy dymów, rkps w Pracowni Atlasu IH PAN w Warszawie. Por. 

tzw. Mapę Kwatermistrzostwa, stan ok. 1830 r.
173 SGKP VII, s. 560 (Opole); XI, s. 33 (Sokołówek); XIII, 828 (Wolica); XIV, 356 (Za-

łubice). Tylko dla Cisia brak danych, ale miał nie więcej niż kilka włók. 
174 MK 4, k. 88.
175 MK 3, k. 310 wg kartoteki SHGM.

http://rcin.org.pl



434 Część II

zwartą włość nad Pilicą z ośrodkiem w Biejkowie, w obrębie parafi i Promna176. 
Przywilej Bolesława IV wskazał na zasługi odbiorcy w służbie książęcej. Potom-
kowie komesa Stanka utrzymali zatem przynależność do elity władzy w ziemi czer-
skiej. Biejkowscy w XVI w. zaliczali się do szlachty zamożnej i sprawowali tu urzę-
dy, chociaż utracili część owych dóbr177. Należeli do mazowieckich Boleściców, 
części rodu Jastrzębców; komes Stanek był protoplastą tej linii Boleściców178.

W 1314 r. Trojden nadał komesowi Janowi, posiadaczowi Brzumina pod 
Czerskiem, sąsiednią wieś książęcą Piwonino za wierne służby, otrzymując od 
niego konia wierzchowego wartości 12 grzywien. Nadał mu immunitet na obie 
wsie, dodając prawo łowu bobrów i wszelkiej zwierzyny tamże179. Piwonin 
w XVI w. miał 7 włók osiadłych180; w XIX w. był tu folwark i wieś, razem ok. 
18 włók obszaru181. Osada była niezbyt duża, ale położona w pobliżu stołecznego 
Czerska, nad korytem Wisły, miała rozległe łąki i pastwiska dogodne dla hodow-
li. Dobra Brzumino i Piwonino miały później podobne rozmiary, ustępowały ma-
jątkom możnych. Były to faktycznie dobra rycerstwa średniozamożnego, zdolne-
go do wystawienia konnego pocztu zbrojnego. Komes Jan dysponował jednak 
własną stadniną, z której powinien pochodzić wspomniany koń wierzchowy o dość 
znacznej wartości, mógł też posiadać albo dziedziczyć w przyszłości po krewnych 
inne dobra, nieodnotowane w tym przywileju. Wzmiankę o wiernych służbach 
można odczytać jako wskazówkę o pracy Jana w szeroko pojętym książęcym apa-
racie władzy, za którą miał prawo do nagrody. Nadanie owo było jednak bardziej 
oszczędne od nadania dla komesa Stanka. 

W 1333 albo 1334 r. książę Trojden nadał wieś Kruszewie o wytyczonych 
wcześniej granicach za wierne służby182. Odbiorcą nadania był Lutek, prawdopo-
dobnie późniejszy rządca księcia poświadczony w 1340 r., następnie skarbnik 
 czerski w  1343 r.183, czyli długoletni współpracownik księcia zarządzający wła-
snością książęcą i sprawujący pod koniec życia pieczę nad skarbcem księcia 
 czerskiego. Jego potomkowie o przezwisku Tyfan albo Tefan Kruszewscy na-
leżeli do rodu Rogalów, w 1555 r. uzyskali potwierdzenie przedstawionego 

176 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 234. Według danych XIX w. mogło tu być razem 
powyżej 200 włók obszaru (SGKP II, s. 369: Falęcice ok. 50 włók; II, s. 725: Góry ponad 48 
włók; XIV, s. 530: Zbrosza Mała ok. 30 włók). Doliczyć trzeba jeszcze Biejków, Biejkowską 
Wolę, a także Ługową Wolę, znaną w XVI w., która ma w XIX w. ok. 29 włók; SGKP V, 805.

177 ŹD XVI, s. 234; Boniecki, Herbarz, I, s. 205 n.; kartoteka SHGM, ziemia czerska.
178 Paprocki, Herby, s. 179, 180; Boniecki, Herbarz, s. 205–209 (pomieszał ich z innymi 

Biejkowskimi spod Grójca h. Trzaska).
179 NKMaz II, nr 143.
180 ŹD XVI, s. 217.
181 SGKP X, s. 517.
182 NKMaz II, nr 211.
183 Tamże, nr 241, 246.
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 dokumentu nadania184. W XVI w. wsie Kruszew i Kruszewek miały łącznie ok. 
7 włók osiadłych, a także folwarki w paru działach szlacheckich. W XIX w. wieś 
Kruszew miała 463 morgi, tj. niespełna 15 i ½ włók, wieś Kruszewek tylko 168 
mórg, tj. 5 i 3/5 włók. Wchodziły one w skład większych dóbr Michrów, o wy-
dzielonych folwarkach, które mogły rozwinąć się kosztem obu osad. Niemniej 
nadanie to można szacować na co najmniej 21 włók, mogło być porównywalne 
z sąsiednimi dobrami Pniewy, liczącymi w XIX w. łącznie 26 włók obszaru185. 

Co istotne, odbiorca nadania uzyskał zezwolenie książęce na wznoszenie bu-
dowli w tym majątku, co można interpretować jako prawo do budowy rezydencji 
obronnej o charakterze fortalicji. W 1445 r. Tyfan z Kruszewa spłaca dowodnie 
siostrę z własności w Kruszewie i Pniewach186, zatem można przyjąć, że oba ma-
jątki należały już do poprzednich pokoleń Rogalów z Kruszewa. W posiadanie 
dóbr Pniewy mógł wejść już Lutek, który dostrzegł szansę na powiększenie i skon-
centrowanie swej własności w ziemi warszawskiej pod Tarczynem. Nie jest jednak 
jasne, czy Pniewy wchodziły w skład nadania, czy też były majątkiem sąsiednim. 
Weszły one w skład innej parafi i Jeziora (Jeziorka), fundowanej przez benedykty-
nów płockich po przejęciu tych dóbr książęcych, tj. po 1339 r.187, co przemawia 
za istnieniem tej osady już w momencie erekcji parafi i, najpewniej w połowie 
XIV w.188 Wliczając obszar Pniew do nadania, nie przekraczało ono jednak wiel-
kości 50 włók.

Reasumując, nadania Trojdena dotyczą niezbyt wielkich osad, już częściowo 
zagospodarowanych, ale nie większych od dóbr Biejkowo. Trojden prowadził 
zatem dość oszczędną politykę nadań dóbr książęcych, podobnie jak Siemowit II 
wiski, w odróżnieniu od Wańka płockiego.

Nadania Bolesława Wańkowica

Już Wańko płocki nadał wieś książęcą Radzanowo Falisławowi synowi Pawła 
zwanego Warda, protoplaście Radzanowskich herbu Prawdzic189. Falisław otrzy-
mał je za zasługi, w młodym wieku i nie pełniąc jeszcze urzędu, był tedy przy-
puszczalnie młodym dworzaninem działającym w otoczeniu Wańka płockiego. 
Falisław był jednak synem Pawła Wardy, kasztelana ciechanowskiego, jednego 
z najważniejszych dygnitarzy dzielnicy książęcej Siemowita II wiskiego190. Ośrod-

184 MRPS V, nr 7207.
185 SGKP VIII, s. 334.
186 MK 3, k. 37v.
187 NKMaz II, nr 229, 230. Parafi a zrekonstruowana dla XVI w.; AHP, Mazowsze, mapa.
188 Zbyt wcześnie na XIII w. datuje powstanie tej parafi i J. Nowacki (Dzieje, II, s. 532, 

533), nie zna jednak dokumentów zamiany z 1339 r.
189 NKMaz II, nr 306.
190 Paweł Warda jest znany jako kasztelan ciechanowski w latach 1333–1343; NKMaz II 
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kiem dóbr Pawła Wardy powinien być Żabiczyn pod Nasielskiem w ówczesnej 
kasztelanii zakroczymskiej191. Falisław reprezentował Prawdziców aktywnych na 
północnym Mazowszu; Wańko w ten sposób promował ich wchodzenie w służbę 
książęcą w dzielnicy płockiej. 

Stało się to istotne w sytuacji, gdy Wańko został zmuszony 29 III 1329 r. 
do złożenia hołdu królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu pod presją mili-
tarną wspólnej wyprawy czesko-krzyżackiej i musiał zerwać z dotychczasowym 
sojuszem z królem Władysławem Łokietkiem oraz swoimi braćmi Siemowitem II 
wiskim i Trojdenem czerskim192. Natrafi ł wówczas na opozycję części możno-
władztwa swej dzielnicy, a po jego stronie pozostali biskup płocki Florian oraz 
Andrzej podkomorzy i Jan stolnik płoccy, którzy przywiesili swe pieczęcie do do-
kumentu książęcego gwarantując dotrzymanie przyrzeczeń lennych193. W An-
drzeju podkomorzym można widzieć Prawdzica, krewnego dawnego podkomo-
rzego Andrzeja z Trębek. Uzyskał urząd po Piotrze zwanym Czupanczicz (?), 
poświadczonym w 1322 r.194, zatem Andrzej należał do młodego pokolenia 
współpracowników Wańka. O Janie stolniku płockim brak danych.

 Zwraca uwagę brak czołowych urzędników: wojewody oraz kasztelanów 
płockiego, gostynińskiego i wyszogrodzkiego, a także cześnika, chorążego i sędzie-
go. Można sądzić, że większość dygnitarzy księstwa płockiego, dotychczasowych 
bliskich współpracowników Wańka zdystansowała się od tegoż wymuszonego aktu 
hołdu. Postawa księcia i wspierających go nielicznych współpracowników musia-
ła być w tej sytuacji szczególnie trudna i kwestionowana, tak wewnątrz, jak i na 
zewnątrz księstwa, a wsparcie dla aktualnej linii politycznej ze strony młodszego 
pokolenia dworzan i innych współpracowników bez wątpliwości zyskało wówczas 
na znaczeniu. 

Radzanowo Stare było znaczną, zapewne nieźle zagospodarowaną włością 
książęcą, lokowaną prawdopodobnie niedługo wcześniej, na co wskazują dane 
o dziesięcinie wikariuszy katedralnych195. W 1531 r. były tu aż 34 włóki osia-

nr 207, 259, 260. Mógł być rówieśnikiem Siemowita II wiskiego, czyli urodził się ok. 1283 r. 
Jego syn Falisław mógł urodzić się ok. 1310 r. i przyjść na dwór Wańka płockiego ok. 1325 r., 
pozostawałby wówczas dworzaninem książęcym przez ok. 10 lat. Nadanie Radzanowa było 
prawdopodobnie nagrodą na zakończenie służby.

191 O tym zob. wyżej, Prawdzice z Trębek.
192 O tym K. Pacuski, Ziemia gostynińska..., s. 119, 120.
193 NKMaz II, nr 194. Dokument zachował się wyłącznie w kopii, o pieczęciach brak 

danych.
194 NKMaz II, nr 162. Andrzej podkomorzy płocki jest zapewne identyczny z później-

szym kasztelanem płockim znanym w 1343 r.
195 O tym K. Pacuski, Osadnictwo Mazowsza Płockiego między Wisłą, Jasienicą i Mołtawą 

w świetle źródeł pisanych, w: Archeologia Mazowsza i Podlasia, t. I: Osadnictwo pradziejowe i wcze-
snośredniowieczne w dorzeczu Słupianki, pod Płockiem, Warszawa 1998, s. 162, 163.
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dłe196, później prawie 20 włók osiadłych wraz z Wolą Radzanowską197; kosztem 
gruntów kmieci rozwinął się tu folwark. W XIX w. Radzanowo wraz z Wólką 
miało ok. 70 włók obszaru198. Była to włość bardzo cenna, która z pewnością wy-
różniała się na ówczesnym Mazowszu; w 1494 r. za jej połowę biskup płocki za-
płacił ponad tysiąc kóp groszy199. Z fundacji Prawdziców powstał tu kościół pa-
rafi alny, zapewne jeszcze w XIV stuleciu, znany w XV w.200 Powinna mu 
towarzyszyć rezydencja możnowładcza, może o charakterze obronnym.

Wańko przeprowadził to nadanie przed swoją śmiercią (zm. 1337/1338 r.), 
ale nie wystawił stosownego dokumentu. Przywilej na Radzanowo wystawił do-
piero Bolesław Wańkowic w Płocku 30 IX 1350 r. na rzecz Falisława, wówczas 
już podkomorzego płockiego, dodając mu wraz z potomstwem prawo łowów 
w księstwie płockim na północ od Wisły, z wyłączeniem dóbr książęcych. Utrzy-
mał immunitet skarbowy dóbr z obowiązkiem świadczenia jedynie 1 barana pod-
worowego rocznie201. 

Zwraca uwagę, że kancelaria książęca mogła zwlekać z wystawieniem doku-
mentu aż kilkanaście lat, zatem trzeba się liczyć z tym, że i inne nadania książęce 
mogły być wtenczas realizowane na podstawie decyzji wyrażanej ustnie, a doku-
menty wystawiano z opóźnieniem. Praktyka ta jest znana w kancelarii mazowiec-
kiej także w XV w., ale wówczas sporządzano na ogół przynajmniej skrótowy zapis 
akcji prawnej w metryce książęcej, opatrzony datą i listą świadków, na podstawie 
którego mógł być wystawiony dokument. Z zapisami takimi, może uboższymi 
w szczegóły, wypada liczyć się już w XIV w.

Analogicznie do Miszewa Garwaskiego, rezydencji Grzymałów, Radzanowo 
stało się gniazdem Prawdziców, którzy pozyskali w księstwie płockim nowe dobra, 
założyli też nad Wkrą miasteczko Radzanów, drugie gniazdo Radzanowskich herbu 
Prawdzic202. Radzanowo Stare w momencie nadania powinno jednak ustępować 
wartością ówczesnej włości miszewskiej Grzymałów, a całość nadania Wańka dla 
Mikołaja kasztelana wyszogrodzkiego z 1319 r. była parokrotnie wyższa. Odbija 
to dobrze dystans między młodym, dopiero wybijającym się dworzaninem, kan-
dydatem do urzędów w księstwie płockim, a znacznie starszym od niego i znacznie 
ważniejszym, bardziej zasłużonym dla władzy książęcej kasztelanem  wyszogrodzkim.

196 SHGWP, s. 253.
197 ŹD XVI, s. 7.
198 SGKP IX, s. 461 (folwark ok. 51 włók); XIII, s. 837 (Wólka ponad 6 włók). Dla grun-

tów wsi Radzanowo brak danych dla XIX w., przyjęto oszacowanie ostrożne, niższe od areału 
kmieci w drugiej połowie XVI w. Według tabeli w 1827 r. wieś miała 25 domów i znaczną licz-
bę mieszkańców; SGKP IX, s. 461.

199 SHGWP, s. 252.
200 Tamże, s. 253.
201 NKMaz II, nr 306.
202 SHGWP, s. 253, 254.
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Przyjrzyjmy się jeszcze nadaniom dla Nagórków z Zawidza z rodu Boleści-
ców. Otrzymali oni w 1345 r. Lubowidz, a w 1350 r. Osową Kaleń, tj. Osówkę 
na pograniczu Mazowsza z władztwem krzyżackim. 9 X 1345 r. w Sochaczewie 
Bolesław Wańkowic nadał Wojciechowi i Mikołajowi zwanym Nagórka dobra 
Lubowidz nad Wkrą z oboma brzegami rzeki na prawie niemieckim203. 

Otrzymali oni to nadanie za wierne i gorliwe służby, niedoprecyzowane jed-
nak dokładniej, nie zostali też nazwani komesami, jak określono urzędników za-
notowanych w obszernej liście świadków. Odbiorcy nadania nie pełnili zatem 
jeszcze urzędów, co przypomina sytuację młodego Falisława; mogli być dworza-
nami książęcymi. Obszar nadania prawdopodobnie obejmował późniejszy Lubo-
widz na lewym brzegu Wkry oraz Pątki na prawym brzegu rzeki, mógł dochodzić 
do 170 włók obszaru204. Było to już nadanie pokaźne, dogodne do dalszego za-
gospodarowania, na terenie mocno lesistym i słabo jeszcze zasiedlonym.

Do tego doszedł jeszcze las książęcy zwany Osowa Kaleń (dziś Osówka) mię-
dzy Lubowidzem a Zieloną, objęty drugim nadaniem. 16 X 1350 r. w Płocku Bo-
lesław Wańkowic wystawił odrębny przywilej na rzecz braci z Zawidza, Wojciecha 
podstolego sochaczewskiego i Mikołaja Nagórków. Odbiorcy zostali określeni już 
jako możni mazowieccy, zaliczeni do baronów księcia, otrzymując na nową posia-
dłość prawo niemieckie oraz prawa łowieckie na zwierzynę z wyłączeniem tura. 
Zostały wymienione ich dobra w Zawidzu, gnieździe rodzinnym, a także nieznany 
następnie Druszkówług (może nazwa obszaru lasu koło Lubowidza) z granicami 
wytyczonymi poprzez objazd przez urzędników książęcych, a także lasy i bory przy 
jeziorze Płociczno (na granicy z ziemią dobrzyńską) wraz tymże jeziorem, wreszcie 
Zyrzawa (potem Rzężawy) na prawym brzegu Wkry poniżej Lubowidza oraz tenże 
Lubowidz205. Były to dobra rozległe przestrzennie, pozyskane w większości być 
może już przez przodków tychże Nagórków, tj. Boleściców z Zawidza. Las zwany 
Osowa Kaleń, tj. późniejsza Osówka obejmował co najmniej 67 włók obszaru206, 
powiększał dobra lubowidzkie. Lubowidz został później wsią parafi alną, następnie 
miasteczkiem w pobliżu granicy z ziemiami pruskimi207.

Oba dokumenty łącznie pokazują, że Bolesław Wańkowic czynił poważne 
nadania na rzecz swoich współpracowników, nawet z dalszego rzędu, bowiem Woj-
ciech podstoli sochaczewski z bratem Mikołajem lokował się na końcu hierarchii 
urzędniczej ówczesnego władztwa księcia płockiego. Nadania te były bardziej 
szczodre od nadań Trojdena I, dotyczyły większych obszarów, lesistych i słabo za-
siedlonych, przeznaczonych do dalszego zagospodarowania. 

203 NKMaz II, nr 267.
204 SGKP V, s. 449.
205 NKMaz II, nr 307; AHP, Mazowsze, mapa.
206 SGKP VII, s. 652.
207 SHGWP, s. 169, 170.
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W tym stanie rzeczy czołowi współpracownicy Bolesława Wańkowica, jak 
awansowany z podkomorzego płockiego (1343–1345) na wojewodę płockiego 
(1349 r.) Dadźbog z rodu Junoszów, mieli prawo do znacznie większych nadań. 
Na uwagę zasługują tu dobra Junoszów w ziemi płockiej i gostynińskiej znane 
w 1440 r., w tym wielka, lesista włość z ośrodkiem w Rościszewie w ziemi płoc-
kiej, która mogła być jeszcze w pierwszej połowie XIV w. własnością książęcą. 
Dane o Rościszewie zaczynają się od 1383 r., dokumentu poświadczającego nada-
nie tych dóbr brak208. W XVI w. po zagospodarowaniu rolniczym powstał tu 
zwarty klucz dóbr wzdłuż górnego biegu Skrwy, w parafi ach Rościszewo i Skrwil-
no209. W XIX w. liczyły one co najmniej 360 włók210. Był to największy prze-
strzennie majątek możnowładczy na średniowiecznym Mazowszu Płockim. Jest 
wysoce prawdopodobne, że w posiadanie Rościszewa z przyległościami wszedł już 
Dadźbog ze szczodrego nadania Bolesława Wańkowica. Tenże Dadźbog mógł jesz-
cze powiększać swoje dobra w księstwie płockim w czasach króla Kazimierza Wiel-
kiego, działał bowiem jako wojewoda płocki, czerpiąc tym samym dochody z upo-
sażenia wojewodzińskiego, a zarazem jako wpływowy starosta królewski, czerpiąc 
z tego dochody i różnorakie korzyści, aż do swego zgonu w 1363 r. Dobra te od-
najdujemy później w posiadaniu jego potomków.

Nadanie Kazimierza księcia warszawskiego

7 I 1377 r. książę Janusz I potwierdził Stanisławowi podkomorzemu war-
szawskiemu z rodu Rogalów nadanie swego stryja księcia Kazimierza uczynione 
młodemu Stanisławowi za jego wierne służby. Książę Kazimierz nadał mu dobra 
książęce Milanowo (dziś Wilanów) i Ręczaje z wszystkimi przynależnościami, 
w tym lasami i barciami, z szerokim prawem łowieckim w granicach tych mająt-
ków. Zobowiązał kmieci do oddawania 1 korca owsa z każdej włóki osiadłej rocz-
nie zamiast pieniężnego czynszu książęcego. Dał odbiorcy prawo wzniesienia for-
talicji na obszarze dóbr211. 

Dokument ten został wprawdzie wystawiony ponad 20 lat po zgonie księcia 
Kazimierza, ale nadanie to nie budzi poważniejszych wątpliwości. Kancelaria Ja-
nusza jako nowego księcia warszawskiego opisała i potwierdziła dawne nadanie 
księcia Kazimierza, które zostało zrealizowane, ale nie było potwierdzone doku-
mentem książęcym. Takich nadań księcia Kazimierza mogło być więcej. Były one 
prawdopodobne zwłaszcza w ostatnich miesiącach rządów księcia warszawskiego, 

208 Tamże, s. 259, 260.
209 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 39.
210 SGKP I, s. 642 (Chrapoń); XI, s. 750 (Rościszewo); XIV, s. 59 (Września).
211 NKMaz III, nr 178.
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kiedy mógł on regulować swe zobowiązania fi nansowe wobec dotychczasowych 
współpracowników, licząc się ze swoim odejściem, tj. krótko przed 26 XI 1355 r.

Milanowo było wsią parafi alną, jakkolwiek w dokumencie nie odnotowano 
przekazania tak istotnego prawa patronatu. Był to wcześniej majątek benedykty-
nów płockich, przekazany księciu Trojdenowi w 1338 r. w zamian za szeroki za-
kres immunitetu dla ich włości Przybyszew nad Pilicą w księstwie czerskim212. 
Bez wątpliwości była to osada duża i dobrze zagospodarowana, położona w po-
bliżu książęcego miasta Starej Warszawy. W 1580 r. miała ponad 8 włók osiadłych 
i z pewnością duży folwark szlachecki213. W XVII w. wieś otrzymała nową nazwę 
Wilanów, stała się podwarszawską rezydencją króla Jana III Sobieskiego. W XIX w. 
folwark i wieś Wilanów miały razem ok. 44 włók obszaru214.

Ręczaje były ośrodkiem obszernej, lesistej włości książęcej, gdzie prowadzona 
była gospodarka bartna. Po nadaniu włość pozostawała w rękach Rogalów. 
W 1446 r. Piotr Milanowski sprzedał ją za znaczną kwotę 350 kóp groszy215, ale 
w 1476 r. należała do kolejnego pokolenia Rogalów216. W XVI w. zakładano tu 
nowe osady i zorganizowano parafi ę Cygów (Poświętne), która objęła wielką część 
dawnej włości217. W 1538 r. do dóbr należało jeszcze Retkowo pod Stanisławo-
wem, które weszło już w skład parafi i Stanisławów218. W XIX w. dobra Ręczaje 
z Grabiami, Kolnem i Ossowem miały ok. 320 włók obszaru219, dobra Cygów 
z Turzem – 102 włóki220, Retkowo – 28 włók221. Razem byłoby tu 450 włók  obszaru. 
Odliczając Ossowo z przynależnościami, w średniowieczu własność odrębną222, 
włość Ręczaje w późnym średniowieczu można szacować na ok. 400 włók  obszaru. 
Wielkość powierzchni jest bliska wartością kwocie 350 kóp groszy, przyjmując cenę 
1 kopy groszy za włókę lasu. Jest to obserwacja użyteczna dla moich badań.

Wraz z dobrze zagospodarowanym Milanowem był to już majątek znaczący 
w ziemi warszawskiej, a trzeba doliczyć odrębną własność Stanisława dziedziczoną 
po ojcu i innych krewnych. Tegoż Stanisława podkomorzego warszawskiego z ty-
tułu majątku i urzędu ziemskiego wypada uznać za możnego mazowieckiego. 
Nadanie Kazimierza księcia warszawskiego dla młodego Stanisława, może dwo-

212 NKMaz II, nr 226, 231 (tu nazwy osad Milonów i Tarnow, tj. późniejsze Czarnowo 
nad Wisłą koło Czerniakowa, w sąsiedztwie Milanowa, identyczne z dzisiejszymi Siekierkami).

213 ŹD XVI, s. 261.
214 SGKP VIII, s. 486.
215 MK 4, k. 34v. 
216 Kartoteka SHGM, ziemia warszawska, hasło Ręczaje.
217 ŹD XVI, s. 254, 255; AHP, Mazowsze, mapa.
218 MRPS IV, nr 19182.
219 SGKP IX, s. 635.
220 SGKP I, s. 722.
221 SGKP IX, s. 622.
222 Kartoteka SHGM, ziemia warszawska, hasło Ossów.
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rzanina książęcego, było znacznie bardziej szczodre od nadań jego ojca Trojdena 
i było porównywalne do nadań książąt płockich: Wańka i Bolesława  Wańkowica. 

Nadania Siemowita III Trojdenowica

Na obszarze ziemi gostynińskiej Siemowit III nadał swemu służebnikowi Sta-
nisławowi Cieckiemu (?) wieś książęcą Zajezierze (obecnie Zaździerz) wraz z pra-
wem do połowu ryb siecią w książęcym jeziorze Zdworz i z prawem do łowu saren 
i zajęcy w lasach w granicach dóbr. Dokument został wystawiony 30 XI 1356 r. 
w Warszawie, został opatrzony cenną listą świadków, ale przechował się w posta-
ci podfałszowanej kopii z 1550 r., z interpolacją dotyczącą prawa miejskiego dla 
osady, prawdopodobnie sporządzoną niewiele wcześniej223. Wieś miała w XVI w. 
ok. 6 włók kmiecych224, według danych XIX w. było tu 11 włók obszaru225. 

Z przyległościami leśnymi mogło być nieco więcej, ale idzie o osadę książę-
cą szczupłych rozmiarów i prawdopodobnie wartości niższej od ówczesnych nadań 
włości książęcych. Odbiorca nadania Stanisław zwany Czeczsky uzyskał je „prop-
ter multa, grata et fi delia servicia”, mógł być tedy długoletnim dworzaninem, 
który otrzymał stosowną odprawę po latach służby. Wiemy o nim, że zmarł bez-
potomnie przed połową 1365 r. i osada powróciła do dóbr książęcych. 

26 VII 1365 r. w Sochaczewie Siemowit III po zgonie pierwszego odbiorcy 
nadał ją braciom Piotrowi z Sosnkowa i Jakubowi z Chrościna (obie osady w ziemi 
wyszogrodzkiej) drogą zamiany za ich wieś Drochowo w ziemi ciechanowskiej 
(par. Krysk)226. Zamiana weszła w życie; Drochowo przed 1421 r. należało istot-
nie do dóbr książęcych i było osadą lokowaną, z sołectwem227. Odbiorcy tego 
przywileju wraz ze swoim potomstwem nie utrzymali się jednak dłużej w posia-
daniu tej osady. Zajezierze wraz z oboma dokumentami trafi ło w posiadanie Wę-
żyków z Ciechomic, może pod koniec XIV w. i zostało odnotowane w składzie 
ich dóbr w 1407 r.228 Odbiorcy mogli należeć do Pomianów z Sosnkowa. Synem 
Piotra powinien być Mroczek z Sosnkowa, pewno dworzanin książęcy, znany na 
liście świadków dokumentu Janusza I z 1376 r.229. Tenże Mroczek jeszcze w 1405 r. 
był posiadaczem Zaborowa na Zawkrzu, czyli przodkiem Pomianów z Sosnkowa, 
którzy mają to Zaborowo w 1493 r.230 

223 NKMaz III, nr 6.
224 ŹD XVI, s. 196.
225 SGKP XIV, s. 504.
226 NKMaz III, nr 76 (błędna identyfi kacja z Krościnem w pow. płońskim); SHGWysz, 

s. 11, 53.
227 Kartoteka SHGM, ziemia ciechanowska.
228 Zob. Wężyki z Ciechomic.
229 NKMaz III, nr 169 (błędna lekcja odczytu).
230 Zob. SHGWP, s. 338; na przynależność do Pomianów wskazują dane SHGWysz, s. 54. 
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Dla pozostałych ziem Mazowsza ograniczymy się do przykładów nadań 
 ważniejszych, największych i najbardziej cennych. Siemowit III po przejęciu wła-
dzy w dzielnicy warszawskiej swego brata Kazimierza w wyniku jego zgonu 
(26 XI 1355 r.) i tym samym skupieniu w swoich rękach całości władzy nad Ma-
zowszem książęcym dokonał poważnego nadania na rzecz Dzierżka Kopacza, 
prawdopodobnie przygotowując go do roli jednego z najbliższych współ-
pracowników. 

Niepełny, pozbawiony datacji i listy świadków dokument Siemowita III Troj-
denowica, poświadczający to nadanie, przechował się w późniejszym dokumencie 
Siemowita IV wystawionym w Wiskitkach 1 I 1414 r.231 Nadanie Siemowita III 
zostało przeprowadzone przed 11 V 1358 r., kiedy Dzierżek Kopacz jest już po-
siadaczem owych dóbr232. Tytulatura Siemowita III w tymże dokumencie pocho-
dzi z lat 1356–1370, zatem pozwala na przybliżoną datację momentu jego spo-
rządzenia.

Siemowit III nadał dwie obszerne włości w ziemi rawskiej, mianowicie Dmo-
sin z wsiami Rudniki (potem Rudnik) i Lubowidza, a także Budziszewice z Rę-
kaćcem (dziś Rękawiec) i działem wsi Regnowy (Regny). W Dmosinie zostało 
odnotowane castrum, czyli siedziba obronna – fortalicja, ponadto książę  przekazał 
odbiocy uprawnienia patronatu kościołów parafi alnych w Dmosinie i Budzisze-
wicach233. Dmosin z przyległościami leżał na terenach starego osadnictwa nad 
rzeczką Mrogą, była to włość dobrze zagospodarowana, wielkości ok. 110 włók 
obszaru234. 

Budziszewice z przyległościami były według danych późniejszych znacznie 
słabiej zagospodarowane, ale prawdopodobnie dwukrotnie większe. Co prawda 
w dokumencie las nie został wyraźnie odnotowany, jednak odbiorca nadania otrzy-
mał prawo do dochodowych barci. Las był składnikiem tych dóbr, które powró-
ciły w czasach Siemowita V rawskiego (przed 1441 r.) do własności książęcej (póź-
niej królewskiej)235. Jedynie Rękaciec pozostał własnością Kopaczów; w 1522 r. 
został odnotowany Dziersław albo Dzierżek Kurzeski z Rękaćca, zatem miał tu 
swą siedzibę236.

Inaczej J. Pakulski, Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce, Toruń 2005, s. 228, 229, który łączy 
Mroczka z Belinami.

231 BKórnicka, rkps 194, k. 21–21v. Przedruk częściowy w: K. Pacuski, Uzupełnienia..., 
dok. 20A.

232 Z tej daty jest dokument Dzierżka Kopacza z Dmosina dla swego sługi Przecława 
Głowy na wójtostwo w Budziszewicach, Regnach i Rękaćcu, obejmujące po 1 włóce roli oraz 
prawa do barci; NKMaz III, nr 21; K. Pacuski, Uzupełnienia..., dok. 21.

233 K. Pacuski, Uzupełnienia..., dok. 20A.
234 SGKP II, s. 44; V, s. 449; IX, s. 931, 932.
235 MRPS II, supl. 56.
236 ŁęczG 13, k. 288.
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W XVI w. dóbr tych w lustracji nie opisano, także w lustracji XVII w. za-
brakło danych o lesie. Dopiero w lustracji 1789 r. opisano ich stan: „Lasy w tymże 
starostwie [budziszewskim] są wielkie, obszerne, lecz samą prawie sośniną zarosłe. 
Nie masz przeto do żadnych fabryk leśnych zdatnych lasów, oprócz tartaka, na 
którym tarcice corocznie robią. Grunta po części piaszczyste, po części niskie, 
mokre i sapowate, nieurodzajne, mało co dobrego znajduje się gruntu”237. 

Włość budziszewską można szacować ostrożnie na ok. 240 włók obszaru238, 
w tym w samych Budziszewicach (miasteczko i wieś) w XVI w. było jedynie 
20 włók uprawnych, a pozostałe wsie były mniejsze239. Całość nadania można 
zatem szacować na ok. 350 włók obszaru. W skali całego Mazowsza książęcego 
było to nadanie poważne, z wieloma poddanymi. Władza książęca liczyła tym samym 
na dalszą współpracę jednego z najwybitniejszych młodych możnych,  dobrze przy-
gotowanego do sprawowania roli jednego z czołowych dygnitarzy księstwa.

Siedzibą Dzierżka Kopacza został Dmosin, jednak nie spełnił on zobowiązań 
złożonych Siemowitowi III o pozostawaniu w służbie książęcej. Przeszedł wkrótce 
w służbę króla Kazimierza Wielkiego i z jego ramienia był starostą dobrzyń-
skim w latach 1362–1369, jednocześnie starostą płockim znanym w latach 1369–
–1370. 

Właśnie on musiał przekazać Mazowsze płockie w posiadanie Siemowi-
towi III po zgonie Kazimierza Wielkiego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
prawnymi. Stał się wówczas jednym z współpracowników Siemowita III, z jego 
nominacji został podkomorzym jednej z ziem Mazowsza. Jako zmarły podkomo-
rzy mazowiecki został odnotowany w ościennej ziemi łęczyckiej. Trudno określić, 
do której hierarchii ziemskiej należał. Z tego tytułu powinien jednak wchodzić 
w skład rady książęcej i wspierać działania książęcego ośrodka władzy. Zmarł przed 
1387 r., kiedy występuje wdowa po nim, Katarzyna z Dmosina240.

W tymże niedatowanym dokumencie Siemowita III dla Dzierżka Kopacza 
określono także jego powinności militarne, spełniane osobiście na własny koszt 
samoczwart, czyli w wymiarze dużego pocztu zbrojnego. Czynsz książęcy z włóki 
osiadłej ustalono na 4 grosze praskie, co było uprzywilejowaniem znaczącym; póź-
niej jego synowie otrzymali wymiar dwukrotnie wyższy 8 groszy praskich z włóki, 
zostali uwolnieni od tego w 1414 r.241

237 Lustracja województwa rawskiego 1789, wyd. Z. Kędzierska, Wrocław 1971, s. 32. 
238 SGKP I, s. 448 (Budziszewice ok. 25 włók); IX, s. 592 (straż leśna Regny ok. 182,5 

włók obszaru, wieś Regny ok. 15,5 włók), s. 637 (Rękawiec ok. 40 włók obszaru). Dla oszaco-
wania przyjmuję ostrożnie mniejszy obszar lasu. Por. AHP, Mazowsze, mapa; mapa administra-
cyjna pow. rawskiego 1:100 000 opracowana po 1945 r. w zbiorach Pracowni Atlasu IH PAN.

239 ŹD XVI, s. 164, 165.
240 Łęcz. I, nr 430, 545, 630, 637, 638, 691, 787, 789, 794, 880.
241 K. Pacuski, Uzupełnienia..., dok. 20A. 
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Owo nieznane dotychczas badaczom nadanie pokazuje, że w czasach Siemo-
wita III Trojdenowica na całym Mazowszu książęcym, także w ziemi gostynińskiej 
trzeba liczyć się z poważnymi nadaniami księcia na rzecz swoich współpracowni-
ków. Dzierżek Kopacz otrzymał 6 osad zagospodarowanych, przynoszących do-
chód wystarczający m.in. do wystawienia dużego pocztu zbrojnego na własny 
koszt. Obszar nadania można szacować w świetle późniejszych danych łącznie aż 
na 350 włók, w znacznej większości był to obszar książęcego lasu na pograniczu 
Mazowsza z ziemią łęczycką. 

Był to już bezspornie majątek możnowładczy, wydzielony z własności ksią-
żęcej, wyposażony w obronną siedzibę – fortalicję, w młyny, dochody z gospodar-
ki bartnej oraz przewidywane dochody pieniężne od kmieci po przeprowadzeniu 
lokacji osad na prawie chełmińskim. Budziszewice były wcześniej włością książę-
cą, w której Siemowit II wiski przed 1336 r. fundował kościół parafi alny242. Dmo-
sin z fortalicją mógł być zagospodarowaną włością możnowładczą, która znalazła 
się czasowo w posiadaniu książęcym i została objęta kolejnym nadaniem na rzecz 
możnego243.

W 1358 r. Siemowit III Trojdenowic dokonał nadania wsi Laski w ziemi 
czerskiej, wraz z prawem niemieckim, dla Mikołaja kasztelana czerskiego. Doku-
ment ten przechował się w kopii wpisanej do księgi ziemskiej wareckiej, która dziś 
nie istnieje, ale został odnotowany przez Adama Bonieckiego, dobrego znawcę 
zawartości ksiąg ziemi czerskiej, dlatego należy uznać informację tę za  wiarygodną244.

Odbiorcą nadania był Mikołaj Okuń, kasztelan czerski, jeden z najbliższych 
współpracowników Siemowita III. Nadanie obejmowało wieś książęcą Laski obok 
Warki, ważnego miasta książęcego ziemi czerskiej, lokowanego już wcześniej. Bez 
wątpliwości było nagrodą za dotychczasową aktywność Mikołaja i zasługi w służ-
bie książęcej, powiększało własność kasztelana czerskiego na obszarze jego działa-
nia jako urzędnika książęcego aparatu władzy. W XVI w. Laski miały 6 włók osia-
dłych w dwu działach, wchodziły w skład parafi i Warka245. W XIX w. wieś Laski 
miała ponad 13 włók gruntów włościańskich, a wraz z folwarkiem, w tym przy-
ległościami leśnymi – ok. 63 włók obszaru246. W momencie nadania była to 
zatem cenna, zagospodarowana wieś książęca z poddanymi, która powinna przy-
nosić dochody odbiorcy nadania w powiązaniu z rynkiem lokalnym pobliskiej 
Warki. Ustępowała jednak wyraźnie wielkością dobrom Dmosin w ziemi rawskiej 

242 NKMaz II, nr 215.
243 Powstanie tej fortalicji można łączyć z siedzibą możnowładczą, analogicznie do innych 

fortalicji mazowieckich XIII–XV w. Towarzyszyła jej fundacja kościoła parafi alnego św. Małgo-
rzaty (wezwanie według LB Łaskiego II, s. 340).

244 Boniecki, Herbarz, XIII, s. 370 wg WareckaZ 5, f. 666.
245 ŹD XVI, s. 239; AHP, Mazowsze, mapa.
246 SGKP V, s. 83.
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(110 włók), natomiast była wielkości porównywalnej z nadaniem Biejkowa 
w 1313 r. (ok. 65 włók) w tymże księstwie czerskim. Mogło to być nie jedyne 
nadanie książęce na rzecz Mikołaja Okunia, długoletniego współpracownika ksią-
żęcego i dlatego ustępuje ono wyraźnie rozmiarom nadania dla Dzierżka Kopacza. 
Laski nie były też ośrodkiem jego dóbr, prawdopodobnie zostały sprzedane albo 
zamienione przez potomków Mikołaja Okunia przed początkiem XV w., kiedy 
pozostają już w rękach rycerzy z rodu Trzasków247.

Nadania Janusza I i Siemowita IV w początkach rządów

15 VIII 1375 r. książę Janusz I, starszy syn Siemowita III Trojdenowica wy-
stawił w Ciechanowie dokument nadania dla Paszka z Radzanowa z rodu Praw-
dziców248. Paszek został tu określony jako rycerz pasowany, bez urzędu, był zatem 
dworzaninem książęcym przygotowywanym do podjęcia nowych zadań. Książę 
nadał mu dobra w ziemi ciechanowskiej: 2 wsie książęce, Ciebniewo tj. Ciemnie-
wo i Kargoszyn, wraz z prawem chełmińskim, a także dwa siedliska Poryte i Izde-
bne w okręgu administracyjnym Nowogrodu, czyli w puszczy książęcej na wylud-
nionym Mazowszu północno-wschodnim. Określił rozmiary tego ostatniego 
nadania na 1,5 mili długości i 1 milę szerokości, przy czym włości te miały już 
granice oznaczone ab antiquo, czyli od dłuższego czasu. Książę zwolnił mieszkań-
ców owych osad od opłat i prac przy grodach książęcych, zobowiązując jedynie 
do opłacania podatku nadzwyczajnego, dał odbiorcy szerokie uprawnienia łowiec-
kie, wreszcie zwolnił go od obowiązku posady w grodach książęcych z wyjątkiem 
sytuacji nadzwyczajnych249. Był to przywilej cenny, ze znacznymi uprawnieniami, 
dość wyjątkowymi na ówczesnym Mazowszu książęcym.

Wystawca dokumentu dopiero rozpoczął swe rządy, obejmując wydzielone 
mu przez ojca władztwo w Warszawie, Zakroczymiu, Ciechanowie i Wiźnie, praw-
dopodobnie w okresie IX–XII 1373 r., tj po zakończeniu roku gospodarczego 
przez starostów i rządców, po zasileniu swego nowego skarbca książęcego przez 
wpływy pieniężne z podatków na św. Marcina (11 listopada). Kompletował wów-
czas swe otoczenie, dworzan, pracowników kancelarii książęcej, przygotowywał 
swoich kandydatów do przejmowania urzędów ziemskich, do wypełniania nowych 
zadań w służbie książęcej. Bez wątpliwości wystawiał tym bliskim współpracow-

247 Boniecki, Herbarz, XIII, s. 370.
248 NKMaz III, nr 163; K. Pacuski, Uzupełnienia..., dok. 163.
249 Tamże. Dla rozmiarów nadania zob. AHP, Mazowsze, mapa, Mapę Kwatermistrzostwa 

oraz mapę administracyjną 1:100 000 opartą na przedwojennej mapie WIG. Na odcinku N-S 
od granic Płocka Małego do granicy Barzykowa jest ok. 8 km, na odcinku W-E jest 11–12 km. 
Trzeba zatem wskazać na zgodność tych danych z opisem źródła, przyjmując, że mila ówczesna 
miała ok. 7 km.
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nikom przywileje, ale zachował się tylko jeden dokument, właśnie dla Pawła (Pasz-
ka) z Radzanowa. 

Jak duże było to nadanie?. Dobra w ziemi ciechanowskiej mogły przekraczać 
200 włók obszaru. Na terenie dóbr Ciemniewo w 1567 r. było ponad 40 włók 
kmiecych, obejmowały one Ciemniewo, Ciemniewko (wieś parafi alna) i Olszową 
Strugę250. Wiemy, że w 1834 r. dobra Ciemniewo wraz z gruntami włościan miały 
188–190 włók obszaru251. W XIV w. była to prawdopodobnie wieś książęca z ob-
szernymi przyległościami leśnymi, na których powstały później dalsze osady. Kar-
goszyn wymieniony w 1375 r. zmienił nazwę i przynależność własnościową, jest 
identyczny z późniejszym Mężeninem-Węglewicami, w XIX w. było tu co naj-
mniej 17 włók252. Znacznie większe były dobra koło Nowogrodu. Powstało tu 
kilka osad, w XVI w. miały one razem 60 włók kmiecych, ale nadal przeważały 
w tej włości obszerne lasy253. W XIX w. dobra Poryte z Zaborowem, a także 
Dzierzbia, Korzeniste, Stawiska i Zaskrodzie miały łącznie aż 690 włók obszaru254. 
Całość nadania można zatem szacować na 900 włók chełmińskich, było to naj-
większe znane mi nadanie dla możnego na Mazowszu średniowiecznym. Jest praw-
dopodobne, że towarzyszyły temu inne nadania Janusza I dla swoich współpra-
cowników, które można próbować rekonstruować.

Znamy jeszcze zupełnie inne nadanie księcia Janusza dla grupy rycerstwa. 
25 VIII 1377 r. w Różanie Janusz I nadał 10 braciom, tj. bliskim krewnym dą-
browę zwaną Załęże w powiecie rożańskim na prawie lennym, przyjmując od nich 
22 kopy groszy praskich255. Dał im prawo niemieckie dla kmieci, jednak stawka 
czynszu książęcego nie została w tym dokumencie ustalona, brak też informacji 
o prawach bartnych oraz określenia wymiaru służby wojskowej. Mieszkańcy (pod-
dani) zostali zobowiązani wyraźnie do napraw i budowy grodów książęcych, co 
musiało być nadal ważne dla władzy książęcej. Odbiorcy dokumentu należeli do 
rodu Sulimów; z tym herbem występują ich potomkowie, piszący się z Załęża 
w 1427 i 1448 r.256 Wiemy, że w XVI w. była to szlachta zagrodowa, w 1582 r. 
płaciła z ponad 17 włók uprawnych położonych w 9 osadach o charakterze przy-
siółków o nazwie wspólnej Załęże, zaliczanych do parafi i Różan, miała jeszcze 

250 ŹD XVI, s. 327 (dobra Elżbiety Ciemniewskiej). Por. AHP, Mazowsze, mapa.
251 SGKP I, s. 688 (dobra Ciemniewo, Ciemniewko, Olszewka i Pękawka). Razem było 

5700 mórg.
252 SGKP VI, s. 281 (Mężenino-Węgłowice); kartoteka SHGM.
253 AHP, Mazowsze, mapa; ŹD XVI, s. 374.
254 SGKP II, s. 79 (Dzierzbia ok. 161 włók); IV, s. 436 (Korzeniste ok. 124 włóki); VIII, 

s. 833 (Poryte z Zaborowem ok. 120 włók); XI, s. 295 (Stawiska 147 włók); XIV, s. 441 (Za-
skrodzie ok. 138 włók).

255 NKMaz III, nr 287.
256 PP V, nr 484; MZH nr 53.
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7 zagrodników257. Wcześniej poddanych mogło być więcej. Jak duży był obszar 
nadania? Można go szacować w przybliżeniu na 50–60 włók258, czyli każdy z od-
biorców nadania uzyskał możność zagospodarowania po kilka włók lasu, jeśli zdo-
łał pozyskać poddanych. 

Nadanie dotyczyło bez wątpliwości drobnego rycerstwa, analogicznego ma-
jątkowo do rycerstwa sąsiednich dóbr sieluńskich prepozytury płockiej, zobowią-
zanego do napraw i obrony kościelnej fortalicji w Sieluniu w tymże powiecie ro-
żańskim. Sulimowie z Załęża mogli być przydatni w obronie pobliskich książęcych 
ośrodków w Różanie i w Makowie, czyli powinni pozostawać do dyspozycji ksią-
żęcych rządców w tych ośrodkach oraz innych urzędników. Organizatorem obro-
ny terytorialnej z ramienia władzy książęcej powinien być tu wojski rożański; 
urząd ten jest znany w XV w., poświadczony od 1436 r.259, ale powinien być daw-
niejszego pochodzenia, może jako kontynuacja urzędu wojskiego nasielskiego, 
znanego źródłowo w XIII w. Nie wiemy, skąd ci Sulimowie przyszli, jednak na 
majątek ich wskazuje szczupła kwota zapłaty: 22 kopy groszy praskich to była na 
Mazowszu równowartość 2–3 włók uprawnych, tj. 30 lub nieco więcej włók le-
śnych. Prawdopodobnie Sulimowie sprzedali albo wydzierżawili dotychczasową 
własność i przenieśli się pod Różan licząc na poprawę swego stanu majątkowego, 
inwestując tu posiadane zasoby na terenie stopniowo wówczas zagospodarowywa-
nym po zniszczeniach najazdów litewskich. Część nadania dostali pro servitiis dla 
Janusza I, czyli po objęciu przez niego rządów znaleźli się w służbie książęcej, może 
przy boku rządcy w Różanie i to nadanie rozliczało ich dotychczasową pracę. Gar-
domir i Wiktor dostali wspólnie czwartą część nadania, zatem oni powinni wnieść 
zasługi największe, szczególnie rozliczone. 

Według moich ustaleń ziemia makowsko-rożańska wchodziła do 1370 r. 
w skład ziemi zakroczymskiej, tj. królewskiej części Mazowsza, stąd pierwsi Suli-
mowie z tej grupy mogli przybyć na Mazowsze z ziem Korony, gdzie były gniaz-
da tego rodu, jeszcze przed śmiercią króla Kazimierza Wielkiego. To nadanie Ja-
nusza I było jednak dosyć oszczędne, zdecydowanie odmienne od szczodrego 
nadania dla Paszka Radzanowskiego.

Nadania Siemowita IV

22 VI 1382 r. w Płocku Siemowit IV nadał Abrahamowi ze Szczytna w ziemi 
ciechanowskiej z rodu Nałęczów wsie książęce Borkowo, Małe Borkowo i Śnie-
dzanowo wraz z folwarkiem w ziemi płockiej. Obdarzył je prawem niemieckim 

257 ŹD XVI, s. 387. Por. AHP, Mazowsze, mapa.
258 Oszacowanie na podstawie mapy administracyjnej powiatu makowskiego z 1951 r. 

w skali 1:100 000.
259 Ziemak (h. Junosza) wojski rożański wystąpił 29 I 1436 r.; MK 9, k. 180v.
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na wzorze miasta Płocka. Odbiorcy nadał prawo nieodpowiedne, a także bardzo 
rzadko wzmiankowane w dokumentach mazowieckich zwolnienie od posady, 
tj. strzeżenia grodów (zamków) książęcych260. 

Według późniejszych danych Borkowo Kościelne, tj. Małe miało 37 włók 
obszaru, Borkowo Wielkie 38 włók, Śniedzanowo 29 włók261. Razem było tu ok. 
104 włók i były to dobra dobrze zagospodarowane. Już wcześniej w Borkowie 
Małym został ufundowany kościół parafi alny i w 1377 r. została tu erygowana 
parafi a, otrzymując dziesięciny z owych trzech wsi, tj. książęcej włości262. 

Odbiorca nadania był bliskim współpracownikiem Siemowita IV. Miał po-
czątkowo dobra w ziemi dobrzyńskiej, tytułował się z Długiego koło Rypina. 
8 I 1381 r. w Krakowie jako Abraham z Długiego, bez urzędu, wraz z trzema in-
nymi możnymi poręczył pożyczkę Siemowita IV u biskupa krakowskiego Zawi-
szy263. Świadczy to, że towarzyszył księciu w wyjeździe do Krakowa. Prawdopo-
dobnie był jego rówieśnikiem i przebywał w jego otoczeniu już w młodych latach, 
na dworze Siemowita III Trojdenowica, co ułatwiło mu dalszą karierę. Protekto-
rem Abrahama mógł być ówczesny kanclerz Siemowita III, Dobrogost z Nowego 
Dworu z rodu Nałęczów, bliski współpracownik starego księcia264. 

Po objęciu władzy w Płocku w czerwcu 1381 r. przez Siemowita IV Abra-
ham stał się kandydatem księcia płockiego do czołowych urzędów w jego dzielni-
cy, chociaż nie miał tu dóbr. Aby temu zaradzić, Siemowit IV nadał mu klucz 
dóbr książęcych w ziemi płockiej, przygotowując go do działania w służbie ksią-
żęcej. W tym czasie Siemowit IV musiał się już liczyć z przewidywanym zgonem 
sędziwego Krystyna z rodu Gozdawów, wojewody całego Mazowsza (płockiego 
i czerskiego) z nominacji Siemowita III Trojdenowica. Wojewoda Krystyn wystą-
pił po raz ostatni 11 XII 1382 r.265; zapewne wkrótce zmarł, co otworzyło moż-
liwość kolejnych nominacji na ten urząd w obu księstwach Mazowsza. Siemo-
wit IV szybko mianował Abrahama Sochę na wojewodę płockiego, przekazując 
mu tym samym dowodzenie rycerstwem swej dzielnicy. 

Abraham był wojewodą już 22 V 1383 r.266, wziął udział w działaniach wo-
jennych Siemowita IV zmierzającego do objęcia tronu polskiego i został jedną 
z czołowych postaci akcji zajmowania Kujaw. Już w lipcu 1383 r. był starostą te-

260 MK 6, k. 184–184v; SHGWP s. 20, 21.
261 SGKP I, s. 314; X, s. 933.
262 NKMaz III, nr 195. Fundator kościoła parafi alnego i zarazem posiadacz tej włości 

nie został jednak wymieniony. Albo był nim książę Siemowit III Trojdenowic albo możny 
działający w jego imieniu.

263 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, wyd. F. Piekosiński, t. II, Kraków 1883, 
nr 310; NKMaz III, nr 260.

264 Wskazała na to A. Supruniuk, Otoczenie, s. 106.
265 KL nr 105.
266 MPH II, s. 738.
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nutariuszem Kruszwicy z ramienia Siemowita IV267. Można sądzić, że miał wów-
czas trzydzieści kilka lat i wyprzedził wszystkich swoich rówieśników z możno-
władztwa mazowieckiego, dopiero kandydujących do sprawowania urzędów. 

Jego charakter cechowała znaczna gotowość do ponoszenia ryzyka, dlatego 
wraz z innymi panami polskimi wziął udział w wyprawie zorganizowanej przez 
księcia Witolda Kiejstutowicza przeciw potężnej armii tatarskiej i zginął w bi-
twie stoczonej nad rzeką Worsklą, lewym dopływem Dniepru w połowie sierpnia 
1399 r.268 

Abraham pozostawił nieletnich synów, którzy wyraźnie pozostali następnie 
poza kręgiem awansów w hierarchii urzędniczej Mazowsza płockiego. Można przy-
jąć, że zabrakło im skutecznego wsparcia krewnych po dojściu do lat sprawnych, 
na progu możliwej wówczas kariery, a to rzutowało na dalszy bieg ich życia.

11 VIII 1383 r. Siemowit IV nadał Paszkowi Radzanowskiemu chorążemu 
warszawskiemu wieś książęcą Srebrna pod Płockiem, już lokowaną na prawie 
chełmińskim, wraz z immunitetem ekonomicznym i sądowym, uwalniając Paszka 
z potomstwem od posady, tj. strzeżenia grodów książęcych269. W 1431 r. było tu 
wójtostwo o 6 włókach, wyjątkowo duże270. W 1578 r. wieś miała 6,5 włók osia-
dłych271. W XIX w. obszar wsi liczył 932 mr., tj. 31 włók, w tym ok. 20 włók 
gruntów uprawnych272. Można szacować, że w momencie nadania osada mogła 
mieć niemałą wartość, być może 200 kóp groszy praskich, ale jej szczególnym wa-
lorem było położenie jedynie 10 km od zamku płockiego, była to zatem dogodna 
rezydencja możnowładcza pod Płockiem. Nadanie było formą nagrody za aktyw-
ne wspieranie działań Siemowita IV. Paszek został później pierwszym starostą ksią-
żęcym Siemowita IV w ziemi bełskiej w 1388 r., uzyskując tam nowe nadania 
książęce273. Przeszedł na urząd chorążego płockiego (1390–1408), wiążąc się trwa-
le z księstwem płockim. Jego nową rezydencją stały się Niszczyce pod Bielskiem 
w ziemi płockiej274. Założył miasteczko Radzanów nad Wkrą, nowy ośrodek Praw-
dziców Radzanowskich w ziemi płockiej275. 

Zabiegając o rozbudowę własnych dóbr, Paszek uzyskał bardzo cenne i duże 
nadania w służbie Janusza I w księstwie czersko-warszawskim, a później w służbie 
Siemowita IV w księstwie płockim i w ziemi bełskiej. Nie sprawował najwyższych 
urzędów wojewody czy kasztelana w radzie książęcej, pozostawił jednak potom-

267 Tamże, s. 742.
268 MPH III, s. 82, 311–312. O nim zob. Supruniuk, Otoczenie, nr 3, tamże literatura.
269 ZDLmP, nr 50.
270 Tamże, nr 111.
271 ŹD XVI, s. 6.
272 SGKP XI, s. 153.
273 Supruniuk, Otoczenie, s. 226.
274 SHGWP, s. 214.
275 Tamże, s. 253, 254, przyp. 1.
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stwu – Prawdzicom z Radzanowa, Niszczyc i Tarnoszyna – największą powierzch-
niowo fortunę możnowładczą w dziejach Mazowsza średniowiecznego wraz z zie-
mią bełską. 

Uwagi końcowe o nadaniach książęcych 

Rozliczenia z biskupami poznańskimi poprzez 

nadania ziemi w XIII w.

Prześledzenie nadań książąt mazowieckich pomiędzy schyłkiem XIII w. a po-
czątkiem rządów Janusza I i Siemowita IV w czwartej ćwierci XIV w. nasuwa 
sporo konstatacji. Widać, że mamy do czynienia jedynie z drobnym fragmentem 
owych nadań, których dokumentacja szczęśliwie zachowała się w późniejszych 
źródłach. Tych nadań było znacznie więcej. Były one przejawem świadomej poli-
tyki władzy książęcej, przygotowującej nowych współpracowników w książęcym 
aparacie władzy, wybieranych spośród grona dworzan kończących swą służbę przy 
boku monarchy. 

Nadania większych dóbr służyły wprowadzeniu ludzi przychodzących skąd-
inąd, z innej części Mazowsza albo spoza Mazowsza, do grona elity władzy 
w danym terytorium. Książę liczył na dalsze wykorzystywanie ich umiejętności 
oraz zdolności do operatywnego działania w swej służbie, liczył na ich szczególną 
lojalność w sytuacjach kryzysowych. Mógł też liczyć na ich aktywny udział w ra-
dzie książęcej, na wspieranie zamierzeń formułowanych z udziałem najbliższych 
doradców. 

Nadanie było prawdopodobnie formą jednorazowej, zbiorczej zapłaty za do-
tychczasową służbę na rzecz władzy książęcej, pełnioną dłuższy czas, być może 5–10 
lat albo jeszcze dłużej. Była to zapłata w naturze, dogodna dla skarbu książęcego, 
czyli identycznie jak w oświetlonych przez źródła rozliczeniach książąt mazowiec-
kich z biskupami poznańskimi XIII w. dotyczących pobranych wcześniej przez 
władzę książęcą dziesięcin biskupich z mazowieckiej części diecezji poznańskiej. 

Aparat książęcy pobierał je tu wraz z innymi świadczeniami, wykorzystując 
je dla swoich pilnych potrzeb, traktując jako dogodne źródło dodatkowych do-
chodów. Można było je rozliczać z opóźnieniem, sięgającym kilku lat, a nawet 
dłużej; przybierało to zatem postać pożyczki z kilkuletnim odroczeniem spłaty. 
Biskupi poznańscy nie mieli tu jeszcze wówczas własnego aparatu zorganizowane-
go do poboru owych dziesięcin, zatem akceptowali to rozwiązanie. Otrzymywali 
w rozliczeniu już od pierwszej połowy XIII w., a może i wcześniej, kolejne dobra 
książęce, rozbudowując tu posiadłości własne. Umożliwiały one okresowy pobyt 
biskupa wraz z dworem i otoczeniem w tej części diecezji, gromadziły dochody 
kościelne z południowego Mazowsza, zagospodarowywanego intensywnie dopiero 
w XIII w. i później.
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Już w 1231 r. Konrad I nadał biskupstwu poznańskiemu dobra Ślesin na 
północ od Konina, tj. dogodną rezydencję dla krótkiego pobytu biskupa albo jego 
współpracowników na drodze z Wielkopolski na Mazowsze, w zamian za dług 
w wysokości 130 grzywien srebra, tj. jako rozliczenie za pobrane dziesięciny na-
leżne biskupowi276. Już wówczas biskupstwo miało jakieś, nieokreślone bliżej, 
dobra w kasztelaniach sochaczewskiej, czerskiej i skrzyńskiej we władztwie Kon-
rada; mogły one pochodzić z rozliczeń wcześniejszych, a otrzymały stosowny im-
munitet277. 

Taką włością biskupstwa stał się dowodnie Kozłów Biskupi nad dolną Bzurą, 
pozyskany w 1248 r. od Siemowita I za dług zmarłego księcia Konrada I w wy-
sokości 90 grzywien278. Takimi dobrami z nadania książęcego mogły się stać inne 
włości biskupstwa poznańskiego: Biskupice (nazwa nowa osady, która utarła się 
w następstwie zmiany własnościowej), a także Żbików niedaleko Jazdowa czy Wro-
ciszew oraz inne osady niedaleko książęcego Czerska, wreszcie Chronin i Kisielsk 
w dorzeczu górnego Świdra, dla których brak dokumentacji źródłowej z tego 
czasu. Dzięki tym rozliczeniom, realizowanym najpewniej w kilku etapach, zwłasz-
cza po śmierci kolejnych książąt, majątek biskupstwa na południowym Mazowszu 
już pod koniec XIII w., (przed 1297 r.) obejmował 12 osad nieźle zagospodaro-
wanych, które w świetle danych późniejszych można szacować łącznie na 400 lub 
nieco więcej włók obszaru, częściowo uprawnego, a częściowo lesistego279. 

Po rozliczeniu przeprowadzonym w 1297 r., potwierdzonym dokumentem 
książęcym, majątek ten powiększył się o 4 osady, w tym 2 włości leśne (Jamno 
i Grębków), a także o lasy obok Chronina i Kisielska280. 

Rozliczenie to ma formalnie charakter nadania książęcego na rzecz biskup-
stwa, z obszernym immunitetem dla tych nowych dóbr. Został w nim odnotowa-
ny zmarły książę Konrad II czerski, brat Bolesława II, zatem można sądzić, że jest 
to faktycznie rozliczenie sporządzone po jego zgonie w 1294 r. W tym stanie rze-
czy rozliczenie powinno dotyczyć okresu rządów obu braci w ich dzielnicach. Być 

276 KK, nr 305.
277 Tamże, nr 303.
278 MPH III, s. 14; MPH ns VI, s. 25; Nowacki, Dzieje, II, s. 145. Włość Kozłów Bisku-

pi już w 1369 r. miała 4 włóki wójtostwa, czyli najpewniej 40 włók przewidzianych do zagospo-
darowania rolnego; NKMaz III, nr 106. W jej skład wcześniej powinna wchodzić też Dochowa 
na lewym brzegu Bzury, a także przyległości leśne, znane do XIX w. W sumie w XIII w. włość 
mogła mieć 60–70 włók obszaru. Por. AHP, Mazowsze, mapa; SGKP IV, s. 560 (folwark 
1005 mr., tj. 33,5 włók, po części obszar dawnej przestrzeni leśnej w tej włości).

279 NKMaz II, nr 101; Nowacki, Dzieje, II, s. 145–148; AHP, Mazowsze, mapa; oszaco-
wanie na podstawie danych SGKP.

280 NKMaz II, nr 102; tamże moje identyfi kacje, nieco odmienne od J. Nowackiego. Do-
bra Jamno mogły liczyć ok. 100 włók, dobra Grębków – ok. 140 włók (Grębków, Leśnogóra, 
Podsusze, Żarnówka). Dobra koło Chronina, Kisielska i Stoczka zajmowały znacznie większy 
obszar; AHP, Mazowsze, mapa; SGKP; mapa administracyjna 1:100 000 pow. garwolińskiego.
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może idzie tu o ostatnie ćwierćwiecze, od podziału Mazowsza ok. 1272 r., zatem 
okres długi oznaczający zadłużenie znaczne. Regulowano je zgodnie ze zwyczajem 
w naturze, jakkolwiek mogło być szacowane w wartościach pieniężnych, tak jak 
dowodnie było wcześniej.

Książę Bolesław II dał jednak w rozliczeniu przede wszystkim włości leśne, 
najpewniej z niewielką liczbą poddanych, położone na pograniczu, a zatem 
z małym uszczerbkiem własnych dochodów bieżących. Szacuję to rozliczenie na 
ok. 600 włók obszaru. Wraz z poprzednim majątkiem, całość dóbr mazowieckich 
biskupstwa mogła liczyć już ok. tysiąca włók obszaru lub nieco więcej i mogła 
odtąd przynosić dochody tak z użytków rolnych, jak też z gospodarki bartnej 
w rozległych lasach. W XVI w. biskup miał już na tym obszarze południowego 
Mazowsza, po niewielkiej wymianie dóbr z władzą książęcą oraz po długiej akcji 
lokacyjnej kosztem powierzchni leśnej, 1 miasteczko (Stoczek) i 34 wsie, które 
jeszcze dysponowały przyległościami leśnymi, znanymi do XIX w.281 Ten rezultat 
dotychczasowych badań cząstkowych, przedstawiony syntetycznie, jest przydatny 
dla moich badań. Przydatna jest skala i zakres rzeczowy owego rozliczenia. Może 
to być instruktywną analogią dla nadań na rzecz możnych i rycerstwa. 

Odbiorcami nadań panującego byli w znacznym stopniu ludzie młodzi, zwią-
zani już z dworem książęcym co najmniej kilkuletnią służbą, w której potrafi li 
wykazać się przydatnością dla władzy książęcej. Nawiązali oni silne więzi emocjo-
nalne z władcą, ratując go niekiedy z niebezpieczeństwa na polu bitwy oraz służąc 
nieustanną pracą, radą i umiejętnościami organizacyjnymi w codziennym życiu 
dworskim, w podróży, na polowaniach, podczas pobytu w obcym otoczeniu. 

Poprzez nadania i awanse na urzędy książę promował swoich młodych współ-
pracowników, na których dalszej pracy chciał się opierać w swoich zamierzeniach 
modernizacji władztwa, dalszego rozwoju dóbr książęcych, sieci miast, miasteczek 
i osad wiejskich, rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej, jak drogi (gościńce), 
mosty czy nowe przeprawy. Szczególnie trudna była sprawa budowy nowych zam-
ków murowanych oraz mniejszych od nich fortalicji tworzących kościec skutecz-
nego systemu obrony terytorium Mazowsza. 

W XIV w. kończyła się przydatność militarna dotychczasowych grodów 
drewniano-ziemnych, które wróg mógł zniszczyć i spalić. Należało je szybko mo-

281 AHP, Mazowsze, mapa i indeks; Nowacki, Dzieje, II, s. 145–149; mapy szczegółowe 
XVIII i XIX w. Ponadto biskup pozyskał i zagospodarował niemałą włość Łaskarzew w ziemi 
stężyckiej przy granicy z ziemią czerską. Utworzył tu parafi ę, którą przyłączył do diecezji poznań-
skiej. Zob. Nowacki, Dzieje, II, s. 147, 148; Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie 
w drugiej połowie XVI w., Warszawa 1993, mapa. Według danych XIX w. włość miała co naj-
mniej 190 włók obszaru; SGKP V, s. 603. Pochodzenie tej włości (do 1418 r. Korciczew) może 
sięgać XIII–początku XIV w. i pozostawać w związku z książętami mazowieckimi, którzy włada-
li okresowo Sieciechowem. Może być to rezultat kolejnego rozliczenia pobranych dziesięcin bi-
skupich.
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dernizować poprzez wznoszenie wież o mocnej konstrukcji murowanej, a także 
murów ceglanych i innych elementów nowej architektury obronnej w starym, ale 
nadal przydatnym obiekcie (Płock, Wyszogród, Sochaczew), albo zastępować no-
wymi kosztownymi inwestycjami w tym zakresie (Rawa, nowy zamek w Gosty-
ninie przy mieście lokacyjnym) mobilizując wysiłek poddanych. Należało też 
wznosić nowe fortalicje i fortyfi kacje miejskie uzupełniające sieć obiektów obron-
nych. Były to obiekty kosztowne, a prace wymagały znacznego wysiłku podda-
nych, dobrze zorganizowanego, w dłuższym okresie czasu. Było to zadaniem 
urzędników książęcych.

Jednocześnie książę wspierał zasłużonych urzędników, w tym czołowych 
współpracowników, takich jak Mikołaj kasztelan wyszogrodzki w 1319 r., uzupeł-
niając ich dotychczasowy stan posiadania o nowe dobra, przeznaczone do dalsze-
go zagospodarowania, do aktywizacji lesistych obszarów władztwa, zwłaszcza na 
pograniczu. 

Nadania towarzyszyły procesowi stopniowego zagospodarowywania przez 
aparat władzy książęcej pozostających jej własnością obszarów leśnych położonych 
szczególnie dogodnie i na terenach o dużych perspektywach dalszego rozwoju. 
Zapewne ci sami ludzie sprawdzali się przed albo po realizacji nadania w plano-
waniu dalszych zamierzeń inwestycyjnych oraz w zakładaniu nowych osad: miast 
i wsi książęcych, folwarków i dworów wiejskich, rozbudowie sieci młynów, tabern 
i innych urządzeń w starych i nowych dobrach książęcych, w ściąganiu specjali-
stów z zewnątrz przydatnych do realizacji tych inwestycji.

Nadania służyły wreszcie rozbudowie stosunkowo nielicznej wówczas na Ma-
zowszu warstwy zamożnego rycerstwa, zdolnego do służby wojskowej na własny 
koszt i do należytego wyekwipowania się bez angażowania zasobów skarbu ksią-
żęcego. 

Na Mazowszu tego czasu przeważało liczebnie, sądząc z danych późniejszych, 
w tym z najstarszych ksiąg sądowych z pierwszej ćwierci XV w., drobne rycerstwo 
mające niewielkie dobra i niewielu poddanych. Podlegało ono aż do schyłku śre-
dniowiecza, a nawet dłużej, wyraźnej jurysdykcji wojewodzińskiej, jak widzimy 
to w danych XV w. i późniejszych dla Mazowsza płockiego, zestawionych przez 
Adama Wolff a282. Możliwości militarne tego rycerstwa były mocno ograniczone, 
tak w zakresie wyposażenia, jak i dłuższej służby o własnej strawie poza rodzimym 
domem i kasztelanią (ziemią). Władza książęca z konieczności musiała ponosić 
koszty uzupełnienia ekwipunku, zapewnienia możliwości dłuższego działania 
tymże grupom niezamożnego rycerstwa, przydatnego w istocie głównie do dzia-
łań obronnych i pomocniczych, w tym do strzeżenia i obrony grodów książęcych, 
do napraw obiektów obronnych. 

282 Wolff , Studia, s. 84–93.
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Odbiorcy nadań i ich potomkowie zasilali tedy oddziały doborowego rycer-
stwa, organizując kilkuosobowe, dobrze wyposażone poczty zbrojne, zdolne także 
do uczestnictwa w dalszych wyprawach, i to na własny koszt. Piastowie mazowiec-
cy jako sojusznicy, a następnie lennicy króla polskiego musieli dysponować szyb-
kimi i sprawnymi oddziałami manewrowymi zdolnymi do działań na odległym 
terytorium, wypełniając podjęte zobowiązania militarne.

Odbiorcy nadań należeli do ludzi szczególnie aktywnych i dynamicznych. 
Widać wśród nich protoplastów nowych linii rodów heraldycznych możnowładz-
twa i zamożnego rycerstwa Mazowsza: Prawdziców z Radzanowa, Boleściców 
z Biejkowa oraz Lubowidza, Grzymałów z Miszewa, Kopaczów z Dmosina, Na-
łęczów z Borkowa czy też Rogalów z Milanowa (dziś Wilanów) i Ręczaj. W ziemi 
gostynińskiej dotyczy to bezspornie Prawdziców ze Szczawina, ale prawdopodob-
nie także innych możnych, jak Gozdawowie, Grzymałowie, Junosze, Rogale czy 
Wężyki.
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Fundacja kościoła parafi alnego na późnośredniowiecznym Mazowszu wyma-
gała znaczącego zaangażowania materialnego fundatora lub grupy fundatorów. 
Można go szacować w przybliżeniu na wartość rzędu 100 kóp groszy praskich 
(por. dane zestawione w Aneksie I)1. Zaczynała się od wyboru dogodnego miej-
sca, wydzielenia działki odpowiedniej do potrzeb, wzniesienia obiektu sakralnego 
– najczęściej skromnej i niezbyt obszernej budowli drewnianej z koniecznymi 
oknami, drzwiami, pomieszczeniami pomocniczymi. Obiekt ten trzeba było za-
opatrzyć w ołtarz, zakrystię, a także w niezbędny sprzęt liturgiczny i inne potrzeb-
ne wyposażenie, jak chrzcielnica czy dzwonnica wraz z dzwonem2. Obok koś cioła 
z przyległym cmentarzem, przewidzianym na grzebanie zmarłych parafi an, powin-
ny być siedliska przeznaczone na plebanię (z domem i budynkami gospodarczy-
mi), szkołę parafi alną itp. 

Fundator musiał zapewnić stosowne poświętne – majątek plebański w po-
staci paru włók kmiecych wraz z poddanymi, wydzielony z własnych dóbr, a także 
przekazać dochody z dziesięciny z własnych folwarków albo inne dochody bieżą-
ce. Musiał wreszcie uzyskać aprobatę i poparcie biskupa diecezjalnego dla tej fun-
dacji. Ordynariusz diecezji powinien poświęcić kościół, zaakceptować kandydata 

1 Koszt budowy kościoła mógł wynieść ok. 30–60 kop groszy, jak wskazują porównaw-
cze dane dla parafi i w Guminie w diecezji płockiej na początku XVI w.; SHGWysz, s. 23. Zapis 
testamentowy z 1425 r. wojewody łęczyckiego Mikołaja na budowę kościoła parafi alnego 
św. Marcina w Oporowie wynosił 60 grzywien groszy szerokich, tj. 48 kóp groszy praskich; 
Zbiór dokumentów zakonu ojców Paulinów w Polsce, z. 1: 1328–1464, oprac. J. Fijałek, Kraków 
1938, nr 86. Podobna musiała być wartość poświętnego (najczęściej 2–3 włóki osiadłe, niekiedy 
więcej), a także wyposażenia kościoła, jak wskazują znane źródłowo legaty na te cele. Część kosz-
tów z tego zakresu mogli już pokrywać parafi anie. 

2 O wyposażeniu kościoła por. S. Litak, Parafi e w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. 
Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 2004, s. 113–124. 

ROZDZIAŁ III

Rola możnowładztwa i rycerstwa 
w fundacjach kościołów parafialnych 

w XIV i XV w. na obszarze 
ziemi gostynińskiej
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przedstawionego przez fundatora na plebana i przydzielić mu stosowne dziesięci-
ny biskupie od kmieci z dóbr fundatora albo sąsiednich, uszczuplając własne do-
chody, wreszcie wyznaczyć okręg parafi alny.

Procedurę tę mógł zablokować sprzeciw dotychczasowego plebana albo ple-
banów istniejących na tym terenie kościołów wobec nowej fundacji, w obronie 
ich dotychczasowych uprawnień i dochodów, a także postawa kolatorów owych 
kościołów. Biskup powinien wówczas doprowadzić do kompromisu majątkowego 
zaspokajającego roszczenia dotychczasowego plebana i wycofania tego sprzeciwu, 
a na uszczuplenie dziesięcin biskupich i wystawienie dokumentu erekcyjnego 
nowej parafi i musiał uzyskać zgodę kapituły katedralnej. Jeśli fundator natrafi ał 
na trwały opór władz kościelnych, erekcja parafi i mogła być opóźniona o wiele 
lat albo nawet nowy kościół mógł pozostać jedynie fi lią starszego ośrodka dotych-
czasowej obszernej parafi i, podlegając nadal władzy dotychczasowego plebana 
i określonym ograniczeniom prawa kościelnego, na przykład nie miał prawa do 
cmentarza grzebalnego3. 

Fundator zachowywał dla siebie i potomków cenne prawo patronatu, czyli 
prawo prezenty – przedstawiania władzy biskupiej kolejnego kandydata na pleba-
na po zgonie albo ustąpieniu dotychczasowego plebana, a także prawo do zaszczyt-
nej ławy kolatorskiej oraz stosownego pochówku w podziemiach kościoła4. 
Z prawem tym łączyły się obowiązki w zakresie konserwacji albo odbudowy obiek-
tu sakralnego i jego wyposażenia; kolator powinien ponosić część tych kosztów, 
być może 1/3 kosztów, na równi z plebanem oraz ogółem parafi an5. Zależało 
to jednak od zamożności kolatorów, parafi an i wielkości dochodów plebana.

Na terenie ziemi gostynińskiej występowały parafi e czterech diecezji: poznań-
skiej, płockiej, gnieźnieńskiej i włocławskiej. Do najstarszych ośrodków kościel-
nych powstałych w okresie od XI do schyłku XIII w. należały w diecezji płockiej: 
Radziwie i Gostynin; w diecezji włocławskiej: Białotarsk; w diecezji gnieźnieńskiej: 
Kutno. W diecezji poznańskiej były to ośrodki: Gąbin, Iłów, Kamion, a także 
Koz łów Biskupi, Sochaczew oraz Brochów; obejmowały one także osady na lewym 
brzegu Bzury6. Kościoły te były fundowane przez władzę książęcą i po części też 
przez możnowładców, jak ukazuje przykład Radziwia. Regularna sieć parafi i po-
wstaje tu od początku XIII w., ale jej oddziaływanie na osady bardziej odległe od 
kościoła parafi alnego musiało być nikłe. 

3 Kościół Wszystkich Świętych w Jemielnie (dziś Imielno) był fi lią starszej parafi i Gro-
chów, posiadał chrzcielnicę i zakrystię, nie miał jednak zapewne cmentarza grzebalnego; LB Ła-
skiego II, s. 476.

4 Zob. zwłaszcza Nowacki, Dzieje, II, s. 346–348.
5 Por. SHGWysz, s. 23 (Gumino).
6 Por. K. Pacuski, Ziemia gostynińska od XII wieku do 1462 roku na tle dziejów Mazowsza 

płockiego i rawskiego, w: Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, red. M. Chudzyński, Warszawa 
1990, s. 74 n., 80, 81.
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Kto fundował kościoły parafi alne w XIV i XV w. w ziemi gostynińskiej? Na 
to pytanie można poszukiwać odpowiedzi poprzez przyjrzenie się odrębnie wła-
sności książęcej, kościelnej i rycerskiej znanej nieźle ze źródeł pisanych tego czasu.

W dobrach książęcych powstały wówczas parafi e Troszyn (dokument erek-
cyjny albo odnowienia erekcji 1341 r.)7, Strzelce (dokument erekcji z 1389 r.)8, 
Osmolin (2 X 1441 r. fundacja, 10 X 1442 erekcja)9, Sanniki (1441 r.)10. 
W Gostyninie utrzymał się stary kościół parafi alny św. Jakuba przy grodzisku poza 
miastem lokacyjnym; w mieście powstał kościół fi lialny św. Marcina, a w zamku 
kaplica zamkowa fundowana w 1439 r. przez Siemowita V11. Widać wyraźnie do-
konania Siemowita V rawskiego (1434–1442), który dokończył budowę średnio-
wiecznych parafi i w dobrach książęcych. Także w Dobrzykowie kościół powstał 
przed 1453 r., zapewne w związku z lokacją wsi książęcej przed 1441 r., a wyraź-
nie po 1341 r.12 Później powstała parafi a w Młodzieszynie z fundacji książąt czer-
sko-warszawskich władających Wyszogrodem13, a także w Czermnie – właściwie 
kościół fi lialny parafi i troszyńskiej, znany w 1530 r.14 Można jeszcze doliczyć fun-
dację kościoła w Rybnie przed 1418 r., zapewne w drugiej połowie XIV w., ośro-
dek parafi i jednak w XV w. przeszedł w posiadanie Radwanów.

W dobrach kościelnych powstały wówczas parafi e: Jamno z fundacji biskupa 
poznańskiego w pierwszej połowie XIV w., zapewne w okresie lokacji przed 
1337 r.15, a także Mistrzewice w dobrach scholastyka kapituły płockiej przed 
1465 r.16 Ponadto parafi e fundował arcybiskup gnieźnieński w dobrach łowickich 

7 NKMaz II, nr 245 (kopia l i kopia 3 – falsyfi kat z późniejszymi interpolacjami). Koś ciół 
mógł tu powstać już w XIII w. O tym K. Pacuski, Ziemia gostynińska..., s. 81.

8 Knapiński, Notaty, s. 654, 655 (dok. erekcji); Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
9 Knapiński, Notaty, s. 460–462 (oba dokumenty).
10 Dok. fundacji 4 VII 1441 r.; KL, nr 187 (wg akt konsystorza warszawskiego); Nowac-

ki, Dzieje, II, s. 508.
11 J. Zathey, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1963, 

s. 405 (22 I 1439 r.).
12 SHGWP, s. 61. Według danych dokumentu z 1341 r. Dobrzykowo należałoby jednak 

do diecezji poznańskiej (NKMaz II, nr 245); później była to parafi a pograniczna w diecezji płoc-
kiej (AHP, Mazowsze, mapa).

13 SHGWysz, s. 34. Dokument fundacji kościoła przez Janusza II opatrzony datą 1464 r. 
jest formalnie falsyfi katem (Janusz II rządził w ziemi wyszogrodzkiej dużo później), może jednak 
wskazywać na fundację kościoła w tymże roku przez jego matkę, księżnę Barbarę. Zob. KL, 
nr 215 oraz wątpliwości zgłoszone przez A. Wolff a i A. Borkiewicz-Celińską, w: SHGWysz, 
s. 34, pkt 5. Pleban Stanisław jest znany w latach 1466–1490; Nowacki, Dzieje, II, s. 511.

14 Nowacki, Dzieje, II, s. 506.
15 O tym zob. rozdz. I w części drugiej, o dobrach kościelnych; por. Nowacki, Dzieje, II, 

s. 507, 508.
16 O tym Nowacki, Dzieje, II, s. 510, 511. Parafi a mogła powstać w okresie lokacji osady 

w XIV albo w pierwszej połowie XV w. Bez wątpliwości wyłączono ją wraz z Młodzieszynem ze 
starej parafi i Brochów.
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na lewym brzegu Bzury, ale teren ten w XIV i XV w. był zaliczany wraz z Łowi-
czem do ziemi sochaczewskiej, a nie gostynińskiej.

W dobrach rycerskich wypada sprawę rozpatrywać w szczegółowym zesta-
wieniu alfabetycznym.

Brzozów. Wydaje się być fundacją z drugiej połowy XIV w., zapewne Beli-
nów-Okuniów. Dokument erekcyjny sprzed 1378 r. istniał jeszcze w 1616 r., od-
notowano w nim 3 włóki poświętnego17. Kolejny dokument dotacyjny wystawił 
biskup poznański Mikołaj z Kórnika w 1378 r., dotyczył nadania pewnych dal-
szych działów roli na rzecz kościoła18. Według wizytacji pleban posiadał 3 włóki 
ziemi, dziesięciny folwarczne oraz meszne z Brzozowa19. Zauważmy, że pleban 
nie otrzymał dziesięciny biskupiej od kmieci nawet ze wsi parafi alnej, co jest dość 
wyjątkowe. Parafi a została wyłączona ze starszej parafi i iłowskiej, jak wskazał traf-
nie ksiądz J. Nowacki20. Fundacja kościoła mogła towarzyszyć lokacji wsi, na co 
wskazuje dokument o istnieniu tu sołectwa w 1395 r. Kościół powstał w ośrodku 
włości możnowładczej21.

Ciechomice. Parafi a została wzmiankowana w dokumencie ofi cjała płockie-
go wystawionym w Płocku l V 1392 r. w sprawie sporu o dziesięcinę z połowu 
ryb w jeziorze Zdworskim22. Była to parafi a niewielka, złożona w XVI w. 
z 4 osad23. Prawdopodobnie została wyłączona niewiele wcześniej ze starej parafi i 
Radziwie. Jej fundatorem był przypuszczalnie Szczepan z Jasieńca i Ciechomic, 
wieloletni starosta płocki, podkomorzy rawski i gostyniński. Był on dowodnie 
fundatorem parafi i w Mnichu, erygowanej w 1399 r. przez Jakuba biskupa płoc-
kiego24. Ciechomice objął zapewne po 1385 r., pisał się bowiem jeszcze wówczas 
z Jasieńca25. Według wizytacji poświętne liczyło 3 włóki, bez wątpliwości z nada-
nia fundatora, czyli identycznie jak w Mnichu26. W 1443 r. za zgodą kapituły 
biskup nadał plebanowi dziesięciny od kmieci z Zajezierza (par. Ciechomice) i Za-
borowa (par. Sokołów)27; wsparł przeto tę fundację z dużym opóźnieniem. Kościół 
powstał w rezydencji możnowładczej, patronat utrzymał się w posiadaniu Cie-
chomskich herbu Wężyk28.

17 Knapiński, Notaty, s. 51.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Nowacki, Dzieje, II, s. 511; nietrafnie odnosi fundację kościoła do XIII w.
21 Zob. Beliny i Prawdzice z Brzozowa.
22 Dokument opublikował ks. S. Chodyński, Wikariusze katedry włocławskiej, Włocławek 

1912, s. 221–223.
23 AHP, Mazowsze, mapa.
24 Zob. niżej.
25 ZDLmP I, nr 54 (28 XII 1385 r.).
26 Wypisy z wizytacji diecezji płockiej.
27 ADP, Odpis Mąkowskiego, nr 167.
28 Zob. Wężyki z Ciechomic.
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Giżyce. Zachowała się nieudokumentowana informacja, że kościół murowa-
ny ufundował w 1439 r. Paweł Giżycki biskup płocki29. Jest to prawdopodobne, 
jednak fundacja kościoła drewnianego mogła być przeprowadzona już nieco wcześ-
niej, a biskup płocki wystawił okazały kościół murowany w swoim gnieździe ro-
dzinnym raczej po 1439 r., po objęciu rządów diecezją i jej znacznymi dochodami, 
z których fi nansował podobne inwestycje budowlane w dobrach biskupich. Pleban 
Piotr jest znany w 1447 r.30 Według wizytacji 1603 i 1616 r. pleban miał 4 włóki 
roli, a także meszne od kmieci i dziesięcinę z folwarku31. W fundacji tej można 
dostrzec wielki wysiłek fi nansowy fundatora, jednak pozostała ona faktycznie bez 
wsparcia dziesięcinnego ze strony biskupa poznańskiego. Kościół ten był wówczas 
pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła, może ono pozostawać w związku z Pawłem 
Giżyckim oraz z wezwaniem katedry poznańskiej, której biskup powinien konse-
krować kościół albo dać na to zgodę. Wieś mogła początkowo wchodzić w skład 
starej parafi i Iłów, a następnie przejściowo parafi i Brzozów, nieco starszej od Giżyc. 
Kościół był fundacją we włości możnowładczej, gdzie powstała także kosztowna 
fortalicja, najpewniej fundowana przez tegoż Pawła biskupa płockiego32.

Głogowiec. Kościół powstał tu z fundacji posiadaczy dóbr w pierwszej tercji 
XV w. Nie dotyczy go wzmianka z 1415 r., związana z osadą Głogowiec w Wielko-
polsce na pograniczu z Kujawami33. Wiemy, że poświętne wielkości 2 włók wy-
dzielił Jan z Głogowca, znany jako rycerz pasowany. Dopiero po jego zgonie sy-
nowie Janusz, Paweł, Piotr i Mikołaj wraz z matką doprowadzili do końca sprawę 
powstania parafi i, wyłączonej po części z parafi i Kutno. Parafi ę erygował arcybi-
skup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec w 1433 r. wydając dokument erekcyjny34. 
Nowy kościół murowany został tu wzniesiony w latach 1560–1573 z fundacji 
Pawła Głogowskiego, dziekana kapituły płockiej35. Parafi a obejmowała 6 osad 
w posiadaniu Grzymałów36.

Jemielno (Imielno). Był to kościół fi lialny w parafi i Grochowo, opisany 
w pierwszej ćwierci XVI w. Miał chrzcielnicę i zakrystię. Pozostawał pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych, rezydował tu wikariusz plebana, który otrzymywał 
z tej wsi dziesięcinę folwarczną. Dziesięcina kmieca z Jemielna należała do  kościoła 

29 SGKP II, s. 577; RAW, s. 434; R.M. Kunkel, Architektura gotycka na Mazowszu, War-
szawa 2006, s. 221, 222.

30 ACI II, nr 1227.
31 Knapiński, Notaty, s. 102; Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
32 Zob. Gozdawowie z Giżyc.
33 ACI II, nr 63 (Gnezn).
34 Dokument opublikował W.H. Gawarecki, Wiadomość o kościele parafi alnym w Głogow-

cu, „Pamiętnik Religijno-Moralny” 8, 1845, s. 387, 388. Zob. też LB Łaskiego II, s. 477. 
35 R.M. Kunkel, dz. cyt., s. 222–224. Paweł dziekan płocki zmarł w 1580 r., ma pom-

nik nagrobny w katedrze płockiej; zob. Nowowiejski, Płock, s. 317.
36 Zob. Grzymałowie z Głogowca.
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w Kaszewie, zapewne od połowy XV w., zatem fundacja kościoła powinna być 
późniejsza37. Można ją przypisać duchownemu, który stąd się wywodził i mógł 
zgromadzić środki na ten cel, mianowicie Janowi prebendarzowi w kościele 
św. Jana w Kruszwicy w drugiej połowie XV w.38

Kiernozia. Kościół parafi alny jest znany w 1442 r.; pleban kiernoski Piotr 
miał spory dziesięcinne z plebanami w Troszynie i Życku39. W 1443 r. kapituła 
poznańska dała zgodę Andrzejowi biskupowi poznańskiemu na darowanie temuż 
kościołowi dziesięciny od kmieci ze wsi Brodne40. W latach 1603 i 1616 pleban 
miał znaczne uposażenie w roli, dziesięciny z folwarków; dziesięcinę od kmieci 
miał tylko we wsi Brodne41. Kościół murowany św. Małgorzaty został zbudowany 
w pierwszej połowie XVI w., tu znalazł się nagrobek Pawła Kiernoskiego kaszte-
lana gostynińskiego z datą roczną 154642. Parafi a została ufundowana i erygowa-
na prawdopodobnie w pierwszej połowie XV w., przed 1442 r., kiedy pojawia się 
pleban, ale biskup poznański umocnił jej podstawę majątkową dopiero w 1443 r. 
Została wyłączona przypuszczalnie ze starszej parafi i Jamno i to już przed 1441 r., 
kiedy powstała z fundacji książęcej sąsiednia parafi a Osmolin. Fundatorem para-
fi i Kiernozia powinien być Adam z Życka, możny z rodu Junoszów władający tymi 
dobrami od 1412 r., kasztelan gostyniński w latach 1432–145043.

Kozłów Szlachecki. Zachowała się kopia dokumentu pergaminowego opa-
trzonego datą 1205 r. o powstaniu kościoła z fundacji dziedzica Mikołaja z Ko-
złowa, ale jest to falsyfi kat nowożytny, którego wystawca i świadkowie są posta-
ciami fi kcyjnymi, a treść nie odpowiada rzeczywistości historycznej44. Według 
wizytacji 1603 r. posiadano potwierdzenie erekcji z 1389 r. i 1529 r.45 Murowany 
kościół w stylu gotyckim powstał tu prawdopodobnie z fundacji Andrzeja Szczu-
bioła II z Kozłowa, kasztelana gostynińskiego, potem wojewody rawskiego (zmarł 
w 1493 r.). Według ustaleń Izabeli Galickiej powstał ok. 1470 r.46 W 1528 r. 
 kolator Wojciech Kozłowski potwierdził uposażenie parafi i47.

37 LB Łaskiego II, s. 476, 477.
38 Zob. Nieczuje z Jemielina, Wilkowyi i zaginionych Szerzewic.
39 AAPoznań, AE I, k. 47.
40 Nowacki, Dzieje, II, s. 508.
41 Tamże; Knapiński, Notaty, s. 242.
42 RAW, s. 302; R.M. Kunkel, dz. cyt., s. 237, 238.
43 Pacuski, Spis. Zob. Junosze z Czerniewa, Kiernozi.
44 Knapiński, Notaty, s. 270–272. 
45 Nowacki, Dzieje, II, s. 513.
46 Katalog zabytków sztuki, t. X, oprac. I. Galicka, H. Sygietyńska, z. 3: Dawny powiat 

gostyniński, Warszawa 1975; z. 24: Powiat sochaczewski, Warszawa 1973; R.M. Kunkel, dz. cyt., 
s. 244, 245; tamże plan kościoła.

47 Zob. Wężyki z Kozłowa Szlacheckiego.
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Pleban Szczepan z Kozłowa jest znany w latach 1418–143148. Był stryjem 
Mikołaja z Modzel, ówczesnego pisarza ziemskiego wyszogrodzkiego49, mógł tedy 
być plebanem w Kozłowie od dłuższego czasu. Plebania posiadała 2 włóki po-
świętnego oraz dziesięciny z Kozłowa, Dębska Wielkiego i Małego oraz Złotej 
(część)50; była przeto nieźle uposażona, ale mniejsza terytorialnie od sąsiedniej pa-
rafi i Rybno51, która powstała w drugiej połowie XIV w. Skłaniam się do oceny, 
że parafi a w Kozłowie Szlacheckim powstała krótko przed 1389 r. z fundacji możno-
władczej i w centrum małej włości możnowładczej. Prawdopodobnie została wy-
łączona z sąsiedniej starszej parafi i Kozłów Biskupi, istniejącej już w XIII w.

Luszyn. Parafi a jest poświadczona od 1438 r.; po rezygnacji Mikołaja ple-
bana prowizję papieską uzyskał Maciej, syn Jakuba ze Strzelna, kapłan diecezji 
włocławskiej52. Do 1441 r. do parafi i należało Lubikowo, Osmolin i Starepole, 
ale po wyłączeniu parafi i Osmolin fundowanej przez Siemowita V pozostało je-
dynie Lubikowo i folwark Kijanki53. 

Parafi a Luszyn powstała później niż sąsiednia parafi a Złaków w archidiecezji 
gnieźnieńskiej, do której włączono Stępowo i Stępowską Wolę54, zatem w drugiej 
połowie XIV albo w początkach XV w. Fundator nie jest znany, była to jednak 
włość możnowładcza, w końcu XV w. w posiadaniu Prawdziców55. Kościół murowa-
ny pod wezwaniem św. Stanisława z fundacji posiadacza wsi Jana  Modzelewskiego, 
podczaszego łęczyckiego powstał w czwartej ćwierci XVI w. (przed 1595 r.)56.

Łanięta. Dobra te w ugodzie biskupów włocławskiego i płockiego w 1444 r. 
zostały zaliczone do parafi i Białotarsk w diecezji kujawskiej57. Kościół parafi alny 
został ufundowany przez Mikołaja z Kutna wojewodę łęczyckiego wraz z żoną 
Barbarą w 1469 r., wojewoda uzyskał natychmiast potwierdzenie papieskie58. Pa-
rafi ę erygował w 1469 r. biskup włocławski Jan Lutek z Brzezia59.

48 Nowacki, Dzieje, II, s. 513.
49 W 1431 r. odstąpił mu swoje prawa spadkowe do części wójtostwa w Wyszogrodzie; 

PP VI, nr 290. O tym zob. też SHGWysz, s. 64.
50 Nowacki, Dzieje, II, s. 513; Knapiński, Notaty, s. 266.
51 AHP Mazowsze, mapa.
52 Bull. Pol. V, nr 808. J. Nowacki (Dzieje, II, s. 508) nietrafnie datuje fundację kościoła 

w Luszynie na drugą połowę XIII w., kierując się wezwaniem św. Stanisława.
53 Nowacki, Dzieje, II, s. 508; AHP, Mazowsze, mapa; Knapiński, Notaty, s. 364, 365, 

dok. biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego z 26 I 1441 r.
54 AHP, Mazowsze, mapa; LB Łaskiego II, s. 258–260; SGKP XI, s. 336. Dopiero 

w XX w. Stępów i Wola Stępowska wchodzą w skład parafi i Luszyn; RAW, s. 451.
55 Zob. Prawdzice z Luszyna.
56 Knapiński, Notaty, s. 366; R.M. Kunkel, dz. cyt., s. 255, 256.
57 KL, nr 192.
58 Repertorium Germanicum, t. IX, 1, nr 4707. Zob. też SGKP V, s. 584.
59 RAW, s. 294.
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Mnich. Parafi ę tę erygował Jakub biskup płocki 15 IX 1399 r. na prośbę 
Szczepana z Ciechomic, posiadacza Mnicha, wieloletniego starostę płockiego 
i jedno cześnie podkomorzego gostynińskiego i rawskiego60. Szczepan nadał tu 
3 włóki wolne oraz tabernę (karczmę), a także dziesięcinę z ról folwarku i zobo-
wiązał się do świadczeń mszalnych po 2 korce żyta oraz tytułem kolędy po korcu 
owsa z włóki kmiecej w Mnichu. Biskup nadał skromną dziesięcinę z 6 włók 
w Sierakowie, kupionych przez Szczepana i z 4 włók sołtysa Dziersława. Do pa-
rafi i przyłączył wsie Mnich, Wola Czesława (potem Muchnowo), Skórzewa oraz 
Sierakowo. Kościół otrzymał wezwanie Wniebowzięcia NMP oraz świętych Jana 
Chrzciciela i Mikołaja. Następnie parafi a obejmowała tylko 3 osady (bez Sierako-
wa), stanowiła eksklawę diecezji płockiej61. W fundacji tej widać wielką rolę Szcze-
pana, który zapewnił podstawowe uposażenie plebana, a biskup wsparł ją skrom-
nie, bowiem nie przyznał dziesięcin biskupich od kmieci z Mnicha i pozostałych 
2 osad, zatrzymując je faktycznie dla siebie. Jest to wyrazisty przykład fundacji 
możnowładczej. Prawo patronatu pozostało tu w rękach posiadaczy  Mnicha62.

Pacyna. Pleban jest znany od 1427 r. Parafi a powstała po 1303 r., przejęła 
bowiem w nieznanych okolicznościach dziesięciny biskupie w Pacynie, Podcza-
chach i Gosławicach, przeznaczone w 1303 r. dla kościoła w Trębkach63. Była to 
parafi a duża, do jej okręgu w XVI w. zaliczano 9 osad64. Kościół parafi alny pozo-
stawał w 1512 r. pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła i św. Katarzyny65. 
Nowy kościół parafi alny został wystawiony w innym miejscu pod wezwaniem 
św. św. Wawrzyńca i Anny, konsekrowano go przed 1616 r., a przy starym koście-
le utrzymywał się wówczas cmentarz grzebalny66. Pacyna mogła być ośrodkiem 
włości możnowładczej, zapewne od początku XV w. Ogończyków z Pacyny, zatem 
fundator kościoła należał prawdopodobnie do możnowładztwa. Kościół został tu 
ufundowany być może już w XIV w., parafi a powstała najpóźniej na początku 
XV w. Prawo patronatu należało tu jedynie do Ogończyków z Pacyny67.

Piotrków (dziś Piotrkówek). Była to parafi a jednowioskowa, znana od 
1445 r.; jej patronem był wówczas Jakub Iłowski kanonik płocki68. W 1579 r. 
pleban miał tu 1 włókę kmiecą69, według wizytacji XVII w. miał 2 włóki roli. 

60 Zob. Aneks II. Odpis dok. zachował się też w archiwum parafi i Mnich; RAW, 
s. 296. 

61 AHP, Mazowsze, mapa. Zob. Wężyki z Mnicha.
62 Bull. Pol. IV, nr 1828.
63 NKMaz II, nr 115; Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
64 AHP, Mazowsze, mapa.
65 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
66 Knapiński, Notaty, s. 470.
67 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
68 Tamże, s. 507. 
69 ŹD XVI, s. 201.

http://rcin.org.pl



463III. Rola możnowładztwa i rycerstwa w fundacjach kościołów parafi alnych w XIV i XV w.

Należały wówczas do niego dziesięciny folwarczne w Świniarach, Życku i Słubi-
cach, tj. w sąsiednich parafi ach70. Drewniany kościół pod wezwaniem Świętej 
Trójcy w 1616 r. był już zniszczony ze starości71. W 1446 r. biskup poznański 
Andrzej Bniński przysądził Mikołajowi plebanowi w Piotrkowicach (tj. Piotrko-
wie) dziesięciny kmiece ze Słubic72, zatem miał on do nich prawo z tytułu wcze-
śniejszego nadania biskupa poznańskiego. Fundację kościoła można przypisać Ro-
galom z Iłowa w końcu XIV albo w pierwszej połowie XV w.

Rybno. Pierwsza informacja o parafi i pochodzi z 1418 r. Pleban Michał to-
czył w latach 1418–1420 proces z biskupem poznańskim Andrzejem z Gosławic 
o dziesięcinę od kmieci ze wsi Złota73. W latach 1437–1440 jest znany pleban 
Mścisław, wywodzący się z Sokołowa w ziemi warszawskiej74. W 1534 r. doku-
mentu erekcyjnego już nie było; biskup Jan Latalski potwierdził uposażenie koś-
cioła, mianowicie 3 włóki ziemi, dziesięciny kmiece z części wsi Złota i z Jasieńca 
oraz dziesięciny folwarczne z okręgu parafi i75. W 1616 r. był tu stary kościół drew-
niany pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła76. 

Prawdopodobnie parafi ę erygowano przy kościele fundacji książęcej podczas 
lokacji wsi w XIV w., przed 1368 r. Powinna to być początkowo parafi a patrona-
tu książęcego, przejętego faktycznie w XV w. przez Radwanów z Rybna.

Sokołowo. Parafi a jest znana od 1444 r., kiedy w ugodzie biskupa płockiego 
z biskupem włocławskim przyjęto, że wsie Pomorzany, Jukowo i Sokołowo po-
winny należeć do okręgu kościoła w Sokołowie. Dziesięcinę biskupią z Sokołowa, 
przedtem sporną, nadano kościołowi w Sokołowie77. Parafi a ta wyłączona zatem 
została z pogranicznej parafi i kujawskiej Białotarsk, obejmującej także osady 
w ziemi gostynińskiej. W XVI w. należało do niej 10 miejscowości, a także dwie 
osady młyńskie78. 

Kościół powstał po 1398 r., kiedy Stanisław Grad kupił Sokołowo od ryce-
rzy nieznanych z imienia; w dokumencie zachowanym tylko w części, oświetlają-
cym tę sprzedaż, brak informacji o prawie patronatu79. Fundatorem kościoła był 
zatem Stanisław Grad, współpracownik Siemowita IV, długoletni wojewoda płoc-
ki w latach 1412–1440. Fundacja nastąpiła już na początku XV w., była to bez-

70 Knapiński, Notaty, s. 509, 510. Do tego kościoła uczęszczali poddani biskupstwa płoc-
kiego z pobliskich wsi Suchodół i Pomocna; por. AHP, Mazowsze, mapa.

71 Knapiński, Notaty, s. 509; Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
72 ACI II, nr 1214.
73 Nowacki, Dzieje, II, s. 511.
74 MK 3, k. 212v, 152.
75 Nowacki, Dzieje, II, s. 511; przywilej odpisał Knapiński, Notaty, s. 566–571.
76 Knapiński, Notaty, s. 644.
77 KL, nr 192.
78 AHP, Mazowsze, mapa.
79 ADP, perg. 119; zachowana prawa część tekstu.
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spornie fundacja możnowładcza. Parafi ę miał erygować Jakub biskup płocki 22 XII 
1404 albo w 1405 r. z fundacji tegoż Stanisława Grada80.

Solec. Parafi a jest znana od 1476 r.81 W XVI w. obejmowała 8–9 miejsco-
wości, w tym osady Meszne i Łążek, których nie można zlokalizować82. Parafi a 
ta nie została odnotowana w ugodzie biskupów płockiego i włocławskiego 
w 1444 r., ale także nie zostały wymienione osady z tej parafi i, zatem nie pozo-
stawały one przedmiotem sporu83. 

Parafi a zapewne została wyłączona ze starszych parafi i Białotarsk i Gostynin, 
ale już w 1444 r. powinna tu sięgać diecezja płocka, zatem może ona być starsza 
niż parafi a w Sokołowie, fundowana na początku XV w. Jest możliwe, że parafi a 
Solec powstała w drugiej połowie XIV w. i była to fundacja wspólna Pomianów 
z Solca i Wrzącej, protoplastów rycerstwa XV w. i szlachty cząstkowej XVI w. 
Fundacja kościoła mogła jednak poprzedzić erekcję parafi i, a ta ostatnia jest także 
możliwa na początku XV w., tak jak sąsiedniej parafi i Sokołów.

Suserz. Parafi a jest znana od 1441 r,, kiedy wystąpił pleban Jan84. Parafi a 
istniała do ok. 1545 r., została przejęta przez protestantów, reaktywowana 
w 1595 r. Według wizytacji był tu drewniany kościół pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia NMP, należały do niego dziesięciny folwarczne i kmiece z obszaru parafi i: 
z Suserza, Modły, Popiardowa, Słupa, a także potrójnego Szczawina i Waliszewa85. 
Już w 1445 r. pleban toczył sprawę o dziesięcinę kmiecą z Modły, a w 1533 r. 
o dziesięciny ze Szczawińskimi86; można zatem przyjąć, że owe bogate uposaże-
nie dziesięcinne pochodzi z nadania biskupa poznańskiego sprzed XV w. Parafi a 
obejmowała w XVI w. 10 miejscowości87. 

Prawo patronatu przed drugą połową XV w. najpewniej należało tu do Aw-
dańców z Suserza, Modły i Słupa. Parafi a została wyłączona prawdopodobnie ze 
starszej od niej parafi i w książęcym Gąbinie. Uposażenie dziesięcinne pozwala są-
dzić, że parafi a powstała w XIII albo na początku XIV stulecia, nie później niż 
w okresie fundacji parafi i Trębki, która dostała w 1303 r. wyjątkowo duże dzie-

80 Zob. Ziemia gostynińska. Materiały do dziejów ziemi płockiej (Z archiwaliów diecezjal-
nych płockich XVIII w.), t. XI, wyd. M.M. Grzybowski, Płock 2000, s. 150, 166 wg przekazu 
z 1654 r.; Diecezja płocka. Struktura personalno-administracyjna, red. W. Lis, Płock 1978, 
s. 219. Na fundację Stanisława Grada w 1400 r. wskazał bez dokumentacji B. Chlebowski, 
w: SGKP XI, s. 28.

81 ADP, KDNorb., s. 180.
82 AHP, Mazowsze, mapa oraz indeks; ŹD XVI, s. 196, 208. Osada Meszne istniała aż do 

połowy XVIII w.; zob. Ziemia gostynińska..., s. 172 n.
83 KL, nr 192.
84 AAPoznań, AE I, k. 59v; Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
85 Nowacki, Dzieje, II, s. 509; Knapiński, Notaty, s. 656–658.
86 Nowacki, Dzieje, II, s. 509; Knapiński, Notaty, s. 656–658.
87 AHP, Mazowsze, mapa.
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sięciny od ówczesnego biskupa poznańskiego88. Była to bez wątpliwości funda-
cja możnowładcza Awdańców.

Trębki. Fundację komesa Andrzeja oświetla zachowany dokument nadania 
bogatych dziesięcin biskupich z 7 osad z 1303 r., wystawiony przez Andrzeja bi-
skupa poznańskiego za zgodą kapituły, który nie określił jednak okręgu parafi i89. 
W XVI w. obejmowała ona miasteczko i 10 wsi, a ponadto osady młyńskie90. 
Parafi a utraciła część dziesięcin biskupich spoza obszaru parafi i, miała jednak dzie-
sięciny folwarczne w swoim obrębie i należała przypuszczalnie do bardziej zamoż-
nych91. Powstał tu drewniany kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, 
z prezbiterium murowanym; według wizytacji 1616 r. był świeżo odrestaurowa-
ny92. Trębki były ośrodkiem możnowładczej włości Prawdziców.

Życk. Parafi a jest znana od 1442 r., kiedy wystąpił pleban Wysław93. Obej-
mowała w XVI w. trzy osady: Życk, Świniary i Strugały; patronat należał do właś-
cicieli Życka i Świniar94. Jeszcze w 1341 r. sięgała tu dowodnie parafi a Troszyn95, 
zatem parafi a w Życku powstała później wbrew ocenie J. Nowackiego. Fundato-
rem kościoła parafi alnego mógł być Gotard z Życka, długoletni sędzia płocki 
(1369–1408), możny z rodu Junoszów. Wydaje się, że fundacja ta powinna na-
stąpić w drugiej połowie XIV albo na początku XV w.96 W 1603 r. był tu 
 jeszcze kościół pod wezwaniem św. Doroty; w 1608 r. konsekrowano nowy  
kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, a dawny kościół pozostał kaplicą 
dworską97.

Wnioski końcowe

Przegląd fundacji kościołów parafi alnych w XIV i XV w. upewnia, że więk-
szość tych fundacji została przeprowadzona w ramach własności rycerskiej, głów-
nie możnowładczej. Fundatorami byli tu zazwyczaj zamożni i wpływowi  urzędnicy 
książęcy, których trzeba zaliczyć do mazowieckiego możnowładztwa. Dysponowa-
li oni obszernym majątkiem i znacznymi możliwościami fi nansowymi, a także li-

88 NKMaz III, nr 115 (dziesięciny z 7 osad).
89 NKMaz II, nr 115. Nie została jednak nadana dziesięcina z samych Trębek, ośrodka 

włości.
90 AHP, Mazowsze, mapa.
91 Nowacki, Dzieje, II, s. 509.
92 Knapiński, Notaty, s. 747; R.M. Kunkel, dz. cyt., s. 340.
93 AAPoznań, AE I, k. 47; Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
94 AHP, Mazowsze, mapa; Nowacki, Dzieje, II, s. 507.
95 NKMaz II, nr 145.
96 Zob. wyżej Junosze z Życka.
97 Nowacki, Dzieje, II, s. 507; Knapiński, Notaty, s. 954 n.
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czącymi się wpływami politycznymi. Byli tedy w stanie sprostać znacznemu wy-
siłkowi fi nansowemu i majątkowemu, a także organizacyjnemu, przygotowując tę 
fundację i przeprowadzając sprawę konsekracji kościoła przez biskupa oraz przy-
dzielenia dziesięcin biskupich z dóbr fundatora albo innych, wreszcie doprowa-
dzając do określenia okręgu parafi alnego i formalnej erekcji parafi i. 

Dzięki tej fundacji rosła ranga ośrodka dóbr, z którego się tytułowali. Otrzy-
mywali dla siebie i spadkobierców liczące się prawo patronatu, w tym prawo do 
prezenty miejscowego plebana, do zaszczytnej ławy kolatorskiej w pobliżu ołtarza. 
Pozyskiwali też prawo do stosownego pochówku w podziemiach kościoła, który 
stawał się ich nekropolią rodzinną. Kościół ten stawał się wyraźnym symbolem 
ich dokonań i manifestacją ich mecenatu w zakresie kultury i sztuki, jeśli fundo-
wali tu stosowne wyposażenie w dzieła sztuki, nawet jeśli były pochodzenia lokal-
nego albo z wtórnego obiegu dóbr kultury. 

Owe przedmioty kultu religijnego mogły też pochodzić z daleka. Zauważmy, 
że możni mazowieccy podejmowali dość często podróże, w tym pielgrzymki, tak 
krajowe, jak i zagraniczne. Mieli możliwości przywozu dzieł sztuki sakralnej do 
fundowanego przez siebie kościoła czy też ołtarza, z którym oni i ich rodziny na-
wiązywali trwalszą więż, także spoza Mazowsza i spoza ziem polskich.

Nie można także przeoczyć wartości, z którymi identyfi kowali się oni sami, 
a także ich bliscy i otoczenie. Liczyły się ukształtowane wcześniej postawy religij-
ne, widoczna w ówczesnych testamentach, legatach i innych działaniach na rzecz 
kościoła potrzeba realizowanej przez dłuższy czas modlitwy liturgicznej za siebie, 
rodzinę i swoich zmarłych przodków. Liczyła się też potrzeba pomocy poddanym 
w wypełnianiu ich praktyk religijnych, a także prestiż społeczny płynący z ambit-
nych dokonań.

Należy jeszcze zauważyć, że po fundacjach kościołów i zagęszczeniu sieci pa-
rafi i późnego średniowiecza ruszyła tu fala zakładania małych szkół parafi alnych 
dla wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami chłopców, zwłaszcza 
z rodzin rycerskich. Dzięki temu młodzież mazowiecka uzyskała szansę dalszego 
kształcenia, tak w szkołach kolegiackich i miejskich Mazowsza, jak też w Krako-
wie na studiach uniwersyteckich, czynnych na szeroką skalę od przełomu XIV 
i XV w. 

Szkołę parafi alną prowadził nauczyciel, nazywany zwykle rector schole, czasem 
także minister ecclesie, zatrudniany czasowo. Na utrzymanie nauczyciela i wikariu-
szy przeznaczano część dochodów parafi i, ale dla ziemi gostynińskiej XV w. wiemy 
o tym niewiele. Na funkcjonowanie parafi i, w tym szkoły parafi alnej, powinien 
jednak wywierać wpływ fundator i jego następcy, współdziałający z wybranym 
przez siebie plebanem. Możny mógł też organizować dodatkowo kształcenie swo-
ich synów i młodych krewnych we własnym dworze, wyszukując odpowiednich 
nauczycieli.
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W XV w. zaczyna się wreszcie nowa fala fundacji kościelnych w działających 
już kościołach parafi alnych. Idzie tu o altarie, fundowane przy wznoszonych oł-
tarzach bocznych w kościele, czasem w dobudowanej kaplicy stanowiącej część 
obiektu sakralnego. Prawo prezenty altarzysty otrzymywał fundator i jego spadko-
biercy. Altarzysta mógł jednocześnie pełnić funkcję kapelana i sekretarza danego 
możnego, mógł odprawiać mszę dla niego, jego rodziny i otoczenia na podstawie 
personalnego uprawnienia tegoż możnego do ołtarza przenośnego. Przykładowo 
znany jest Piotr, spowiednik i altarzysta Jakuba z Glinek starosty wiskiego, wcześ-
niej także starosty gostynińskiego, odnotowany w jego testamencie z 5 IV 1507 r.98 

Wiemy dowodnie, że Sasin Gęba z Trębek, kasztelan płocki, doprowadził do 
fundacji w kościele parafi alnym w Trębkach przynajmniej jednej altarii z dwóch, 
o jakie zabiegał w Kurii Rzymskiej99. Później w 1526 r. w Trębkach są znani 
mansjonarze-wikariusze; o wypłacanie ich dziesięcin zabiegał wówczas pleban 
Jakub, doktor medycyny, kanonik łęczycki i łowicki, zapewne nie rezydujący w pa-
rafi i100. Według wizytacji 1603 r. było tu trzech mansjonarzy-wikariuszy101. Fun-
dację tę można przypisać Prawdzicom z Trębek w XV w., kasztelanowi Sasinowi 
Gębie oraz jego następcom. 

Także w kościele parafi alnym w Giżycach było w 1490 oraz w 1538 r. kole-
gium mansjonarzy. Zdaniem J. Nowackiego jego fundatorem mógł być biskup 
płocki Paweł Giżycki, co jest prawdopodobne102. 

Widać zatem, że możni XV w. kontynuowali na polu fundacji kościelnych 
tradycje swoich poprzedników. Możni XIV–XV w. odegrali czołową rolę w prze-
mianach w ziemi gostynińskiej także na polu nowych struktur kościelnych, które 
służyły następnie kolejnym pokoleniom mieszkańców tej ziemi.

98 AGAD, Pułt. test. 1, k. 407.
99 Bull. Pol. IV, nr 687, 1169, 1208.
100 Nowacki, Dzieje, II, s. 642.
101 Tamże.
102 Tamże, s. 639.
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Z przedstawionych badań i ustaleń szczegółowych wynikają wnioski synte-
tyczne. W ziemi gostynińskiej XIV–XV w. można wyróżnić dobra drobnego ry-
cerstwa, posiadającego kilka włók osiadłych wraz z poddanymi, a także własny 
folwark jako podstawę wyżywienia rodziny posesora. Była to wartość nie przekra-
czająca na ogół pułapu 100 kóp groszy praskich, tj. 150 kóp w półgroszach kra-
kowskich, czyli 185 grzywien w półgroszach1. Stąd zapisy posagu i wiana w tej 
warstwie licznego drobnego rycerstwa mazowieckiego nie przekraczały kilkudzie-
sięciu kóp groszy. 

W 1431 r. Zbigniew z Witkowic miał otrzymać 20 kóp groszy praskich 
i 18 kóp oraz 40 groszy pospolitych, czyli łącznie niespełna 50 kóp w półgroszach 
krakowskich, tytułem posagu jego żony Anny od jej braci z Bylina w ziemi wy-
szogrodzkiej2. Wiemy, że w 1457 r. dział w Babach, gnieździe drobnego rycerstwa 
z rodu Dołęgów został sprzedany za 80 grzywien3. W połowie XV w. jeden 
z działów w Dębsku, gnieździe Gozdawów został sprzedany jedynie za 30 kóp 
w półgroszach, musiał być niewielki4. Podobnej wartości były wójtostwa o paru 
lub kilku włókach w wiejskich dobrach książęcych i kościelnych, z wyłączeniem 
dobrze uposażonych wójtostw w miastach i wsiach największych, które osiągały 
wartość powyżej 100 kóp groszy. Najniższa wartość posagu zanotowana w źród-
łach to 7 grzywien w półgroszach w r. 1525. Elżbieta z Pomorzan w ziemi gosty-
nińskiej wniosła mężowi Stanisławowi Dudkowi owe 7 grzywien, a ten oprawił 
jej 14 grzywien posagu i wiana na połowie swej własności w Psurzu w ziemi łę-
czyckiej5. 

1 Przyjmuję stosowany wówczas przelicznik poświadczony źródłowo.
2 PP VI, nr 579. Tej informacji nie odnotowano w SHGWysz, s. 9.
3 Zob. Dołęgowie z Bab.
4 Zob. Gozdawowie z Dębska.
5 ŁęczG 15, k. 150v.
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 Dobra rycerstwa niezamożnego mogły mieć jeszcze użytki leśne, nie dyspo-
nowały jednak prawem do barci, do łowu bobrów i do innych pożytków stano-
wiących uprawnienie władzy książęcej. Wiemy, że barcie w dobrach drobnego ry-
cerstwa na Mazowszu północno-wschodnim, otrzymanych od władzy książęcej 
w nadaniu 10 włók lasu do wykarczowania i zagospodarowania, były zastrzeżone 
dla władzy książęcej, co notują kolejne przywileje z końca XIV i pierwszej poło-
wy XV w. Należały one do władzy książęcej jeszcze w pierwszej ćwierci XVI w.6

Dodajmy jeszcze tytułem porównania, że nadanie 10 włók obszaru leśnego, 
po pełnym zagospodarowaniu, mogło się przekształcić w 10 włók uprawnych 
(areał folwarczny oraz kmieci). Włóka uprawna mogła mieć wartość 10 kóp gro-
szy praskich, zatem dochodzimy do wielkości granicznej przyjętej powyżej, to jest 
100 kóp groszy praskich jako majątek względnie zamożnego drobnego  rycerstwa.

Potomkowie drobnego rycerstwa stanowili w XVI w. znaczną część ogółu 
szlachty ziemi gostynińskiej, co pokazują rejestry poborowe XVI w. Na ten stan 
rzeczy wskazują też ułamkowe źródła wcześniejsze. Zabiegając o szanse awansu 
majątkowego i społecznego, drobne rycerstwo wchodziło od dawna w służbę albo 
w układy typu klientarnego z możnym patronem, co widać czytelnie w przypad-
ku rodu Gozdawów, zwłaszcza na przykładzie Gozdawów z Wituszy związanych 
z Pawłem Giżyckim biskupem płockim7. 

Mogło ono wywodzić się po części z rozrodzonych linii rycerstwa zamożniej-
szego, stopniowo ubożejącego, jak pokazuje wyrazisty przykład Karwowskich na 
Mazowszu płockim. W 1489 r. o potwierdzenie przywileju książęcego z 1298 r. 
na Karwowo, Nosarzewo i Dębsko wystąpiło aż 46 odnotowanych imiennie dzie-
dziców Karwowa, a nie byli to jedyni potomkowie rycerza pasowanego Pawleca, 
odbiorcy owego dokumentu Bolesława II płockiego8. Trzeba jednak też liczyć 
się z kontynuacją dawniejszego rycerstwa szeregowego z doby XI–XIII w., zdol-
nego w pierwszym rzędzie do działań obronnych na obszarze swej kasztelanii albo 
sąsiednich. Rycerstwo to było powoływane w okresie działań wojennych do ob-
sadzania stałych punktów oporu, których na Mazowszu na początku XIII w. 
w świetle danych źródłowych powinno być kilkadziesiąt (książęcych i kościelnych 
łącznie). Po 1217 r. liczba grodów drastycznie zmalała, jednak już w XIII w. po-
jawiają się gródki i fortalicje możnowładcze, jak Orszymowo pod Wyszogrodem 

6 O tym J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warsza-
wa 1965, s. 82 n.

7 Zob. Gozdawowie z Wituszy.
8 MK 6, k. 228v–230; SHGWP, s. 119. Posiadacze Karwowa założyli w XV w. wiele 

nowych osad w ziemi wiskiej, realizując nadania książęce. Wszyscy oni tworzyli jednak niewielki 
ród mazowiecki Cwalinów herbu Pniejnia. Zob. MZH, wg indeksu (herb Cwalina); Kapica, 
Herbarz, nr 70, 71, 151, 209, 380; Paprocki, Herby, s. 444; S. Górzyński, J. Kochanowski, Her-
by szlachty polskiej, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 121.
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i Nowy Dwór u spływu Wisły i Narwi (z Bugiem), a także kościelne (Popłacin 
na lewym brzegu Wisły). Punktów tych przybywało i wymagały one odpowied-
niej obsady w okresie zagrożenia i działań wojennych.

Na dawny zakres powinności drobnego rycerstwa mazowieckiego wskazuje 
przywilej księcia Siemowita IV na Sulerzyż, wystawiony dla Piotra Gza z rodu Ju-
noszów z Żeromina w ziemi zakroczymskiej 29 III 1384 r., znany z zachowanych 
kopii. Piotr kupił te dobra za 200 kóp groszy praskich, stając się poddanym księ-
cia płockiego, zaliczanym do zamożnego rycerstwa, odbiorcą przywileju książęce-
go. Otrzymał dość wyjątkowo spotykane zwolnienie „a custodia castri, que vul-
gariter possada dicitur; non tenebitur – residere nec pecuniis solvere”. Otrzymał 
też zwolnienie od znacznie częściej notowanego później obowiązku wożenia listów 
książęcych „a legacionibus litterarum nostrarum”9. Można przyjąć, że powin-
ności te obowiązywały dotychczas powszechnie drobne rycerstwo księstwa płoc-
kiego, zobowiązanego do rozmaitych posług i zadań, w tym strzeżenia grodów. 
Jeśli to podstawowe zadanie przestawało być aktualne, mogło dochodzić do zmia-
ny zakresu owych powinności na rzecz książęcego aparatu władzy. 

Na obszarze kasztelanii gostynińskiej główym punktem oporu był książęcy 
gród w Gostyninie, działający być może aż do drugiej połowy XIV w., a od tego 
czasu zamek murowany wzniesiony przy przeprawie przez Skrwę, obok miasta lo-
kacyjnego. Można go było bronić także poprzez naprędce wznoszone fortyfi kacje 
i zapory na gościńcach i drogach lokalnych, prowadzących poprzez kompleksy 
leśne do Gostynina, co umacniało jego walory obronne. 

Owo drobne rycerstwo kasztelanii, a od połowy XIV w. ziemi gostynińskiej 
nie otrzymywało na ogół przywilejów książęcych na posiadaną własność ziemską. 
Wyjątkiem były drobne nadania ziemi wielkości paru włók z obowiązkiem służby 
wojskowej, jakie otrzymywali ludzie z tej grupy społecznej zasłużeni w służbie 
książęcej. Przykładem jest Pakosz z Solca w 1434 r. po rozwiązaniu dworu zmar-
łej księżnej Aleksandry, wdowy po Siemowicie IV, który dostał dwie włóki wolne 
od świadczeń we wsi książęcej Korzeń10. 

Z tej grupy społecznej wywodzili się w dużej mierze wójtowie (sołtysi) w do-
brach książęcych, kościelnych i możnowładztwa, znani jedynie cząstkowo. Tę drob-
ną szlachtę widać dobrze w źródłach XVI w:, ale trzeba uwzględnić postępujący 
proces pauperyzacji. Nie można danych z rejestrów poborowych XVI w. pokazu-
jących ówczesną szlachtę zagrodową przenosić bez korekt do wcześniejszego czasu.

Obok drobnych działów rycerstwa niezamożnego były dobra zamożnego ry-
cerstwa, posiadaczy jednej dużej wsi albo paru osad czy też dużych działów 

9 ZakrZR 19, k. 88v; 20, k. 42a–43v; Kapicjana, pudło 56, nr 40. Dane o Sulerzyżu 
zestawia SHGWP, s. 293, 294. W 1578 r. Sulerzyż miał 12,5 włók kmiecych (ŹD, s. 113); 
w XIX w. folwark z wsią obejmował łącznie co najmniej 41 włók obszaru (SGKP XI, s. 569).

10 AGAD; perg. 8633. Zob. Pomianowie z Solca.
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w większych wsiach. Można sądzić, że były to dobra wielkości łącznej od 10 do 
30–40 włók kmiecych, najczęściej kilkanaście lub nieco więcej włók osiadłych, 
a także folwarki, młyny, taberny (karczmy). Czasem ich składnikiem były także 
nieźle zagospodarowane wójtostwa w dobrach książęcych czy kościelnych. Działy 
te mogły obejmować też kilkadziesiąt albo więcej włók lasu wraz ze zbiornikami 
wodnymi, jak poucza przykład posiadaczy dóbr Białe nad jeziorem tej nazwy 
(w XVI w. było tu jednak niewielu kmieci). 

Na dobra te rycerze otrzymywali przywileje książęce o zróżnicowanej stawce 
czynszu książęcego z włóki osiadłej i różnie określanym zakresie immunitetu, 
zatem rodziny rycerskie dysponowały zróżnicowanymi uprawnieniami do eksplo-
atacji posiadanego terenu. Tak przykładowo bracia Myślibor i Andrzej z Ciecier-
ska otrzymali w 1383 r. przywilej Siemowita IV na dobra Cieciersko w ziemi 
płockiej oraz Bielskie, tj. Białe w ziemi gostynińskiej, przyznający prawo chełmiń-
skie z czynszem książęcym po 8 groszy praskich z włóki osiadłej11.

Zakres przywileju na te same dobra mógł ulegać zmianom w zależności od 
pozycji posiadacza, bowiem urzędnicy książęcy uzyskiwali wyraźnie niższe stawki 
czynszu książęcego, zatrzymując pozostałą część owego czynszu od swoich kmieci 
jako formę wynagrodzenia. Otrzymanie przywileju zobowiązywało też odbiorcę 
i jego potomków do wystawiania kopii z danych dóbr, czyli konnego pocztu zbroj-
nego na wyprawy książęce. W dokumentach książęcych rzadko jednak objaśniano 
tę sprawę, obowiązywał przeto powszechny zwyczaj nie budzący wątpliwości. 
W mazowieckich księgach ziemskich XV w. zamożnego rycerza określano niekie-
dy czytelnie jako pan (dominus) w odróżnieniu od drobnego rycerstwa, do które-
go stosowano zwykłe określenie stanowe nobilis.

Można określić wartość nieruchomego majątku rycerza zamożnego sytuując 
go w szerokim przedziale powyżej 100 kóp groszy praskich i poniżej 800 kóp tych 
groszy albo ich ekwiwalentu. Nieruchomości powyżej 100 kóp groszy praskich 
powinien mieć Wincenty z Muchnic, późniejszy podsędek gostyniński, który za-
pisał żonie Barbarze 80 grzywien na swej własności, a następnie prawdopodobnie 
rozbudował dobra jako urzędnik książęcy12. Podobnie Mikołaj Sołtan z Zaboro-
wa Starego zeznał w 1476 r., że jego żona Helena otrzymała od swego brata Sta-
nisława z Lutoborza wyprawę ślubną wartości 20 grzywien w półgroszach, a jej 
posag wynosił 100 kóp w półgroszach13. Cały majątek Stanisława Podczaskiego, 
skarbnika gostynińskiego w pierwszej ćwierci XVI w mógł mieć wartość 400–500 
grzywien14. 

11 MK 5, k. 32v.; SHGWP, s. 43.
12 Zob. Posiadacze Muchnic.
13 KowalskaG 1a, k. 121, 142v. O tym zob. Ogończyki z Zaborowa. 
14 Zob. Rolicze z Podczach.
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Wieś nieźle zagospodarowana w ziemi gostynińskiej, jaką był Koszelew koło 
Gąbina w posiadaniu Prawdziców (w XIX w. ok. 33 włóki obszaru), w 1390 r. 
kosztowała 200 kóp groszy praskich, a w 1406 r. uzyskano za nią jedynie 160 kóp 
tych groszy15. Siemianowo; liczące według danych XIX w. niespełna 40 włók ob-
szaru, w 1427 r. kosztowało 200 kóp groszy16. Ćmiszewo i Jasieniec, dwie dobrze 
zagospodarowane wsie Wężyków z Ciechomic i Kozłowa kosztowały w 1438 r. 
720 grzywien, tj. 600 kóp groszy17. Te ostatnie były jednak wcześniej i później 
składnikiem dóbr możnowładczych.

Znane z różnych ziem Mazowsza XV w. zapisy posagu i wiana oprawionego 
zazwyczaj na połowie dóbr mężowskich zaczynają się w tej warstwie rycerstwa od 
pułapu 50–60 kóp groszy praskich, ale dochodzą do wielkości 200–300 kóp gro-
szy. Idzie tu bezspornie o majątek nieruchomy wartości wyraźnie powyżej 100 
kóp groszy. Górny pułap to byłaby wartość 3–4 dużych wsi wartości 200 kóp 
groszy praskich każda, czyli 600–800 kóp groszy praskich. 

Uwzględniając jednak także inne składniki majątkowe, o których wiemy, jak 
majątek ruchomy dziedziczony po rodzicach oraz otrzymywany w rozliczeniu wy-
prawy ślubnej i posagu, a także czasowe albo dożywotnie tenuty dóbr książęcych 
i kościelnych, dochodowe wójtostwa, jak również dochody i pożytki płynące 
z urzędu sprawowanego w służbie książęcej, trzeba przyjąć, że dobra własne war-
tości 800 kóp groszy praskich to już na Mazowszu  powinien być pułap własności 
możnowładczej.

W 1402 r. dobra Sąchocin (dziś Sochocin) w ziemi ciechanowskiej, na które 
składały się miasteczko Sąchocin oraz wsie Kunradziec, Rzy i Zielona zostały 
sprzedane przez Krzesława z Poczernina, wojewodę kujawskiego dowodnie za 800 
kóp groszy praskich18. 

Właśnie 800 kóp groszy praskich kosztowały w 1419 r. dobra Czerniaków, 
Czarnowo lub Ciarnowo (dziś Siekierki obok Czerniakowa), Miłosna i Kąty 
w ziemi warszawskiej i czerskiej19. Nabył je od wdowy po Janie Słonce z Czer-
niakowa Hyncza Czedlicz ze Śląska, współpracownik Janusza I, podkomorzy war-
szawski w latach 1419–1433, zakładając swą rezydencję w podwarszawskim Czer-
niakowie20. Hyncza pojawił się w otoczeniu Janusza I nie później niż w 1408 r.21, 
czyli służył księciu mazowieckiemu już od wielu lat.

Podobna była wartość dóbr Brzozów w ziemi gostynińskiej w rękach Praw-
dziców z Zakrzewa i Gólczewa; w 1449 r. odstąpili je swemu powinowatemu, 

15 Zob. Prawdzice z Koszelewa.
16 Zob. Grzymałowie z Siemianowa.
17 MRPS IV, supl. 717.
18 KL, nr 142.
19 KWp V, nr 302; 312. 
20 Pacuski, Spis; kartoteka SHGM. 
21 Kapicjana, nr 56, s. 25–31, 39–42 (2 VIII 1408 r.).
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Andrzejowi Szczubiołowi z Ciechomic, mężowi ich bratanicy Katarzyny, za 800 
kóp groszy w półgroszach krakowskich, ale wyłączając z tych dóbr wieś Wszeliwy 
lokowaną wcześniej na tym obszarze. Brzozów (z prawem patronatu kościoła pa-
rafi alnego) był już wtedy włością możnowładczą, a jego wcześniejszy posiadacz 
Mikołaj z Brzozowa podkomorzy gostyniński był już członkiem możnowładztwa 
mazowieckiego. 

Poniżej tego pułapu 800 kóp groszy praskich, w warstwie rycerstwa średnio-
zamożnego w ziemi gostynińskiej powinni pozostawać w XV w. Awdańcy z Suse-
rza, Modły i Słupa; Dołęgowie z Rogożewa i Sierakowa; Grzymałowie z  Głogowca, 
Klonowca, Piotrowa i Sojek, Raciborowa i Siemianowa; Ogończycy z Zaborowa, 
Rogale ze Swarocina i liczni inni, sprawujący urzędy ziemskie (z wyjątkiem naj-
ważniejszych), a także nie sprawujący urzędu. Do tych ostatnich należy Ścibor 
z Rakowa z ziemi warszawskiej z rodu Radwanów, który otrzymał od Siemo wita V 
wielkie, trzynastowłókowe wójtostwo w Rybnie z wyraźnie i wyjątkowo sformu-
łowanym obowiązkiem służby wojskowej w wymiarze 1 kopii wraz z 2 strzelca-
mi22. Wójtostwo było bez wątpliwości zagospodarowane, mogło mieć przeto war-
tość stu kilkudziesięciu kóp groszy, a Ścibor miał także inne dobra na Mazowszu, 
w księstwie czersko-warszawskim.

Dobra powyżej pułapu wartości 800 kóp groszy mógł mieć Jan Wąż z Mni-
cha, podskarbi Włodzisława I płockiego w latach 1444–1447. Jego ojciec Jan 
z Dłutowa cześnik płocki był bezspornie możnym mazowieckim, odziedziczył 
znaczną fortunę, którą widać w podziale 1407 r.23 Jednak Jan Wąż był tylko 
jednym z 4 jego synów i pisał się co prawda z Mnicha, ale pozostawał wówczas 
w niedziale z ojcem i braćmi. Ożenił się z Małgorzatą, córką Leona z Kryska 
z możnowładczej gałęzi Prawdziców. W 1444 r. w umowie przed ślubem jej krew-
ni zobowiązali się do wypłaty 300 grzywien posagu, a Jan Wąż zobowiązał się do 
zapisu wiana 450 grzywien na swoich dobrach na Rusi i Mazowszu. Ostatecznie 
Jan Wąż oprawił ten posag na Trojanowie w ziemi sochaczewskiej, który uzyskał 
wcześniej 7 IV 1445 r. od księcia Włodzisława, płacąc za niego 100 kóp groszy 
pod określonymi warunkami24. Wartość Trojanowa prawdopodobnie była więk-
sza, ale czy dosięgała pułapu 500 kóp groszy? Właśnie taką kwotę wiana Jan Wąż 
zapisał żonie na tej osadzie, zatem jego uprawnienia majątkowe mogły być szaco-
wane łącznie na tysiąc kóp groszy. Wraz z posiadaniem Trojanowa jego prawa ma-
jątkowe istotnie mogły sięgać tej sumy. Wkrótce jednak podskarbi zmarł bezpo-
tomnie, a jego bracia wyprzedali część dóbr, schodząc do poziomu rycerstwa 

22 O tym zob. w rozdz. I w części drugiej, o wójtostwach w dobrach książęcych.
23 Zob. Wężyki z Ciechomic, Jasieńca, Mnicha.
24 MK 337, k. 110v; MK 70, k. 185; MRPS IV, supl. 810. Do Trojanowa należał też 

młyn na Nrowie (dziś Utrata) oraz prawo patronatu kościoła tamże (kościół fi lialny w parafi i 
Sochaczew).
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średniozamożnego25. Trojanów pozostał jednak w posiadaniu możnych z rodu 
Prawdziców.

Porównawczo można przytoczyć dane z Mazowsza czersko-warszawskiego. 
W 1526 r. Jakub z Nasielska z rodu Prawdziców podał władzom kościelnym in-
formację, że ma 60 lat oraz szacuje swój majątek na 5 tysięcy kóp groszy26. Dane 
te powinny być wiarygodne, zgodne z ocenami dokonywanymi dla podziałów ro-
dzinnych. Jest to majątek znaczny, nawet uwzględniając ówczesną infl ację wskutek 
napływu szlachetnego kruszcu do Europy.

Jakie cechy miała własność możnowładcza? Zazwyczaj znacznie przekraczała 
rozmiary majątku zamożnego rycerstwa. Były to kompleksy dóbr ziemskich z wy-
różniającym się ośrodkiem, czyli dochodowym miasteczkiem albo liczącą się wsią 
parafi alną z rezydencją możnowładczą, która mogła otrzymać formę obronnej, 
kosztownej fortalicji. Do takich należały dobra Junoszów z Życka i Kiernozi, 
Ogończyków z Kutna, Prawdziców z Trębek i Szczawina27, Wężyków z Ciecho-
mic i Kozłowa, czy Gozdawów z Giżyc (tu znana fortalicja w XV w.). Dobra te 
mogły obejmować powyżej 250 włók obszaru i 85 włók osiadłych w samej ziemi 
gostynińskiej, jak poucza zbadany dokładnie przykład własności Wojciecha Ko-
złowskiego z rodu Wężyków w pierwszej połowie XVI w., obejmującej 7 osad 
w ziemi gostynińskiej, a ponadto dobra w ziemi bełskiej28. 

Na tę własność wskazują też rozmiary posagu i wiana, przekraczające kwotę 
300 kop groszy, a także pośrednio informacje o sprawowanych wysokich urzędach. 
Po badaniach cząstkowych można bowiem stwierdzić, że każdy wojewoda i kasz-
telan płocki, gostyniński czy sochaczewski XV w. dysponuje majątkiem znacznym 
i należy już do miejscowego możnowładztwa. To samo dotyczy potomków, którzy 
dziedziczą poważną część dóbr zmarłego dygnitarza. W 1487 r. Jan Giżycki, syn 
Wincentego kasztelana wiskiego oraz bratanek Pawła Giżyckiego biskupa płockie-
go zapisał żonie Katarzynie z Kleczewa na swoich dobrach Giżyce z przyległościa-
mi w ziemi gostynińskiej 1000 fl orenów z racji posagu i 1000 fl orenów z tytułu 
wiana29. Były to już kwoty wysokie.

Posiadacze owych dóbr zagospodarowywali skutecznie otrzymane włości, po-
zyskując nowych poddanych, zakładając nowe osady albo przekształcając starsze, 
na ogół niewielkie osady z nielicznymi poddanymi w znacznie większe wsie loka-
cyjne. Posługiwali się przy tym specjalistami przygotowanymi do przeprowadzenia 

25 O nich dane zestawia po części SHGWP, s. 56, 57.
26 ADP, Ep. 204, k. 304v–305v.
27 Szczawin nie był jednak wsią parafi alną, ale ośrodkiem dóbr Prawdziców w starej para-

fi i Suserz.
28 Posiadał on jeszcze znaczne, ale liczące niewielu poddanych dobra w ziemi bełskiej. 

Zob. Wężyki z Kozłowa. 
29 MRPS III, supl. 221.
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tego zadania, wydzielając organizatorowi akcji lokacyjnej sołectwo albo wójtostwo 
wielkości 10% obszaru objętego lokacją. Wzorowali się bez wątpliwości na prze-
kształcaniu włości kościelnych i książęcych w dobra bardziej dochodowe, zapew-
niające posiadaczowi stały wysoki czynsz pieniężny z włóki osiadłej po  wygaśnięciu 
wolnizny. Sołtysi-wójtowie byli zobowiązani do służby wojskowej, prawdopodob-
nie służyli w poczcie zbrojnym swego pana. 

Podstawową drogą awansu społecznego i rozbudowy posiadanego majątku 
była służba w książęcym aparacie władzy. Zatrudnieni w tym aparacie możni i ry-
cerze czerpali rozmaite korzyści z tytułu bliskiej współpracy z władzą książęcą. 
W odróżnieniu od ogółu posiadaczy dóbr ziemskich,  poddanych książęcych, pła-
cili ulgową stawkę czynszu książęcego z włók osiadłych we własnych dobrach, 
przejmując całą resztę należności owego czynszu od swoich kmieci. Uzyskiwali 
także znaczące przywileje książęce, w tym zwolnienie od kar sądowych z wyjąt-
kiem kar książęcych, a także prawa do barci i do polowań w szerokim zakresie, 
z wyłączeniem książęcego tura. Ich wkład pracy w działanie aparatu nie był jed-
nak mały, co widać na przykładzie administratorów dóbr książęcych.

Starostowie i rządcy dóbr książęcych podejmowali się zadania melioracji dóbr 
książęcych, aby przynosiły wyższe dochody. Przeprowadzali zatem lokacje wybra-
nych osad wiejskich oraz obiektów terenowych, które dysponowały żyznymi gle-
bami i rokowały szybki postęp w zagospodarowaniu oraz miały perspektywy do-
brego kontaktu z rynkiem lokalnym. Właśnie oni wraz ze swoimi pomocnikami 
wypatrywali miejsca dogodne do budowy nowych stawów i młynów, wyszukiwa-
li kandydatów przygotowanych do realizacji takich inwestycji w dobrach książę-
cych. Oni także usprawniali transport przez wytyczanie nowych odcinków dróg, 
które wymagały karczunku oraz miejscowych prac ziemnych i budowlanych. Oni 
właśnie mobilizowali poddanych książęcych i innych do naprawy zniszczonych 
odcinków sieci drożnej, budowy lokalnych mostów, przepraw i grobli. 

Podejmowali się także nadzoru nad lokacjami starych i nowych książęcych 
ośrodków miejskich, a także nad podstawowymi inwestycjami obronnymi, jakimi 
były nowe zamki murowane wznoszone w najważniejszych strategicznie ośrodkach 
danego księstwa. Do momentu ukończenia i przygotowania nowego obiektu do 
obrony trzeba było zapewnić bieżące naprawy starego ośrodka grodowego, utrzy-
mać jego zdolność do działania choćby w ograniczonym zakresie. 

Wydaje się, że tak właśnie było ze starym grodem książęcym w Gostyninie. 
Położony na wzgórzu w miejscu dogodnym do obrony, pomiędzy jeziorami Ko-
cioł i Czarne, ale o ograniczonych możliwościach przestrzennych, został zastąpio-
ny z woli Siemowita III Trojdenowica przez nowy zamek murowany zbudowany 
przy przeprawie przez Skrwę obok miasta lokacyjnego, krótko przed 1382 r. Na 
starym miejscu przy grodzie pozostał jeszcze długo kościół parafi alny św. Marci-
na; odwzorowując starszy układ przestrzenny. Nadzór nad budową zamku z ra-
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mienia Siemowita III Trojdenowica prawdopodobnie sprawował dynamiczny sta-
rosta płocki Szczepan z Jasieńca, który dowodnie działał w ziemi gostynińskiej 
w styczniu 1381 r. w imieniu władzy książęcej. Po śmierci ojca w czerwcu 1381 r. 
nowy książę płocki Siemowit IV dokonał reorganizacji zarządu terytorialnego. 
Prawdopodobnie zawęził wówczas kompetencje terytorialne Szczepana z Jasieńca, 
który pozostał jeszcze dłuższy czas starostą płockim aż do 1399 r.30 

Starostą gostynińskim mógł zostać Miecław ze Smogorzowa, wcześniej współ-
pracownik Siemowita IV w dzielnicy czersko-rawskiej, najpewniej sprawujący 
urząd starosty w całym jego księstwie, tj. w Rawie, Czersku i Liwie. Jest on po-
świadczony jako starosta rawski w 1384 r.; mógł ten urząd sprawować równocześ-
nie w Rawie, Gostyninie i Sochaczewie31. 

Po nim urząd przejął rzutki Junosza z Zaborowa Małego, podkomorzy za-
kroczymski, a jednocześnie pierwszy znany starosta generalny Janusza I do 
1381 r.32 Przeszedł on na służbę do Siemowita IV i wziął udział w działaniach na 
Kujawach, a następnie został starostą rawskim (poświadczony w 1385 r.)33.  
Właś nie on doprowadził do lokacji wsi Skrzany w latach osiemdziesiątych 
XIV w.34, mógł tedy zajmować się też lokacjami innych wsi książęcych. Odszedł 
on nie później niż w 1388 r., powracając do służby u Janusza I, w której jest po-
świadczony w 1389 r.35 Wkrótce został wieloletnim sędzią ziemskim wyszogrodz-
kim i zakroczymskim od 1390 r., a od 1392 r. także sędzią ciechanowskim. Zmarł 
w 1409 r.36

Współpracownicy książąt w końcu XIII i w XIV w. otrzymywali od nich 
znaczące nadania ziemskie. Dla kasztelanii (ziemi) gostynińskiej niemal nie zacho-
wały się dokumenty poświadczające owe nadania, poza nadaniem Szczawina 
z Włoszczanowem w 1299 r. Jednak po rozpoznaniu zachowanych dokumentów 
nadań w szerszym zakresie całej płockiej dzielnicy książęcej oraz innych części Ma-
zowsza można przyjąć, że każdy z bliskich współpracowników, tj. urzędników oraz 
czołowych dworzan otrzymywał po co najmniej kilku latach służby oraz przed 
kolejnymi ważnymi zadaniami jakieś dobra do zagospodarowania, co powiększa-
ło jego majątek dziedziczony przez potomstwo. Mogła to być swoista, sumarycz-
na forma wynagrodzenia za lata służby. Trzeba sądzić, że aż do czasów rządów 
Siemowita IV i Janusza I nie otrzymywał on bieżących wypłat za tę pracę, co jest 
znane dopiero w XV w. Zauważmy, że służba dworzanina mogła trwać około 

30 Pacuski, Spis wg IMT I, nr 51 (15 I 1399 r.).
31 Tamże.
32 Tamże.
33 KWp III, nr 1839.
34 Zob. dane o wójtostwie w Skrzanach.
35 IMT I, nr 36a.
36 Pacuski, Spis. O nim Supruniuk, Otoczenie, nr 94.

http://rcin.org.pl



477Zakończenie

10 lat, a nawet dłużej, jeśli ceniony dworzanin obejmował po dłuższej pracy urząd 
dworski, który sprawował przez kolejne lata. 

Nadanie mogło mieć przeto charakter stosownej odprawy, końcowego rozli-
czenia przy odejściu z tej służby. Wartość tych dóbr mogła jednak przekraczać 
kwotę należnego rozliczenia. Nadanie książęce mogło być bowiem narzędziem 
świadomej polityki książęcej kształtującej możnowładztwo i zamożne rycerstwo 
Mazowsza w swej służbie. Umacniała ona i kreowała miejscową elitę władzy jako 
fragment elity feudalnej książęcego Mazowsza, trwale związanej współodpowie-
dzialnością z rodziną książęcą za dalszy rozwój władztwa Piastów mazowieckich. 

W pierwszej części pracy zrekonstruowano szereg włości w posiadaniu ry-
cerskim w XIV i  XV w. i przypisano dla nich prawdopodobnych protoplastów 
uchwytnych źródłowo posiadaczy, a jednocześnie przypuszczalnych odbiorców 
nadań książęcych. Takim powinien być kasztelan raciąski Racibor z rodu  Grzymałów, 
znany w 1319 r., współpracownik Wańka płockiego. Takim powinien być także 
Dadźbog podkomorzy płocki, a potem wojewoda Bolesława Wańkowica z rodu 
Junoszów, działający następnie w służbie króla Kazimierza Wielkiego. Takim mógł być 
też Rogala, długoletni podstoli gostyniński, później kasztelan gostyniński z rodu 
Rogalów, współpracownik Siemowita III Trojdenowica. W obecnym stanie badań 
i  zachowania dokumentacji źródłowej trudno jest wyjść poza osiągnięte wyniki. 

Jednocześnie rozpoznano przynależność heraldyczną możnowładztwa i znacz-
nej większości rycerstwa późnośredniowiecznej ziemi gostynińskiej, a dla rodzin 
nie dających się określić heraldycznie przynajmniej zestawiono dane źródłowe uła-
twiające dalsze poszukiwania.

Przedstawione tu wyniki badań cząstkowych, w powiązaniu z aktualnym sta-
nem rozpoznania możnowładztwa i rycerstwa całego Mazowsza w pełnym i póź-
nym średniowieczu, prowadzą do wniosku, że władza książęca sprawowana przez 
mazowiecką linię Piastów, potomków Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I Ma-
zowieckiego i Siemowita I Konradowica opierała się na sprawnym aparacie władzy 
zorganizowanym i sterowanym przez grupę możnych współpracowników władzy 
książęcej. 

W skład tej grupy wchodzili najbliżsi doradcy władzy książęcej, jak doświad-
czeni urzędnicy towarzyszący księciu przez dłuższy czas, w tym kanclerz, marsza-
łek lub analogiczny organizator pracy dworu oraz inni czołowi urzędnicy dworscy 
i najwybitniejsi dworzanie współpracujący z księciem na co dzień. Do tej grupy 
należeli także najważniejsi dostojnicy księstwa: wojewoda, kasztelanowie czoło-
wych kasztelanii (od połowy XIV w. ważniejszych ziem danej dzielnicy książęcej), 
inni liczący się urzędnicy terytorialni i ziemscy, wreszcie dygnitarze kościelni 
współpracujący ściśle z władzą książęcą. 

Tworzyli oni radę książęcą, przy czym jej skład mógł być elastyczny i zmien-
ny, bowiem decydował o tym książę zwołując narady i wyznaczając przedmiot 
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obrad, dobierając referentów sprawy i ekspertów. Władca podejmował jednak po-
ważniejsze decyzje na podstawie uzgodnionej, przemyślanej opinii swoich dorad-
ców, zobowiązanych do starannego rozważenia sprawy, do eliminowania projektów 
rozwiązań pochopnych i niedojrzałych. Już krótko po przejęciu władztwa zmarłe-
go brata Kazimierza księcia warszawskiego (1355 r.) Siemowit III Trojdenowic 
w sprawie poważnego nadania dla Dzierżka Kopacza działa „de maturo baronum 
nostrorum Consilio”37, co ukazuje ówczesny mechanizm władzy. W 1390 r. Ja-
nusz I wydaje statut prawny „cum suis consiliariis et cum suis tocius terre Mazo-
vie baronibus”38. Statut ten musiał być przygotowany w wąskim gronie  doradców, 
znawców tej dziedziny, następnie zaakceptowany przez księcia, a zatwierdzony zo-
stał przez ogół dygnitarzy i możnych jego księstwa Mazowsza czersko-warszaw-
skiego na wiecu zwołanym przez władzę książęcą.

Najbliżsi współpracownicy księcia zbierali się doraźnie w wąskim gronie 
wokół jego osoby bez wątpliwości z różnych powodów: dla przekazania i zwery-
fi kowania napływających informacji o nierównym stopniu wiarygodności oraz 
oceny bieżących wydarzeń, dla wypracowania właściwej reakcji na zagrożenia, dla 
zaplanowania i przygotowania nowych inicjatyw, dla przyjęcia poselstw, sformu-
łowania odpowiedzi na listy i propozycje innych władców itp. Przedmiotem obrad 
powinny być też projekty nadań książęcych wymagające szczegółowego rozpatrze-
nia, projekty nowych inwestycji budowlanych, w tym obronnych, ustalanie hie-
rarchii potrzeb w tym zakresie. Takich spotkań mniej formalnych, z udziałem 
kilku lub najwyżej kilkunastu osób obecnych wówczas przy księciu mogło być 
w ciągu roku wiele w zależności od potrzeby, co wyraźnie pokazują znane listy 
świadków w metryce książęcej albo w dokumentach książęcych. 

30 XI 1356 r. w Warszawie odnotowano w otoczeniu Siemowita III aż 
15 osób, w tym zapewne kilku dworzan. Lista ta pokazuje szczególnie wyraźnie 
grono młodszych współpracowników oraz paru doradców starszych wiekiem39. 
W wypadkach szczególnych, dla utajnienia obrad i ich rezultatów, krąg uczestni-
ków mógł być zawężany.

Rada zbierała się też z rzadka, kilka lub więcej razy rocznie, w szerszym gro-
nie, zwłaszcza w głównych ośrodkach dzielnicy z udziałem czołowych dygnitarzy. 
Jej skład pokazują listy świadków najważniejszych dokumentów, jak statut praw-

37 K. Pacuski, Uzupełnienia i sprostowania do Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazow-
sza, część III: dokumenty z lat 1356–1381, „Studia Źródłoznawcze” 40, 2002, dok. 20A.

38 IMT I, nr 39.
39 NKMaz III, nr 6. Już na drugim miejscu został odnotowany Krystyn stolnik warszaw-

ski z rodu Gozdawów, późniejszy wojewoda, zatem był on już wówczas jednym z czołowych 
doradców księcia, który wyróżniał się dystansując urzędników o wyższych urzędach. Zauważmy, 
że poprzedził dwu kasztelanów towarzyszących często Siemowitowi III, należących do kręgu sta-
łych doradców.
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ny przyjęty w Sochaczewie 27 IV 1377 r. przez ogół dygnitarzy Mazowsza40, czy 
inne regulacje prawne z późniejszych lat, ale zazwyczaj są to jedynie mocno nie-
pełne zestawienia ważniejszych urzędników. 

Znacznie pełniej skład ten widać w księstwie czersko-warszawskim w 1428 r., 
w dokładnym spisie osób, które złożyły hołd małoletnim wnukom Janusza I, mia-
nowicie Bolesławowi IV i jego  siostrze Ofce, uznając ich prawa do stolca książę-
cego41. Spisano 43 osoby, tj. urzędników od wojewody po podsędków, wojskich 
i pisarzy ziemskich, a także 7 osób bez urzędów, których trzeba zidentyfi kować 
jako czołowych dworzan, wcześniej już występujących na listach świadków dzia-
łań książęcych. Zostali oni objęci zbiorowym określeniem dominos terre Mazouie 
ducatus Johannis. Tworzyli przeto wyodrębnioną grupę tworzącą elitę władzy 
w księstwie, uprawnioną do podejmowania decyzji wspólnie z władzą książęcą 
i potwierdzającą prawomocność jej działań. 

Według moich ustaleń akt hołdu miał miejsce w Warszawie, na początku 
stycznia 1428 r., w zwyczajowym terminie roków książęcych odbywanych wów-
czas w stolicy księstwa. W spisie tym zabrakło jednak duchownych, w tym nawet 
kanclerza Pawła z Borzewa, długoletniego współpracownika Janusza I. Pokazuje 
on zatem faktyczny skład rady jedynie w przybliżeniu, bez grupy dygnitarzy 
 kościelnych, kanoników i innych wpływowych duchownych (kilka albo nieco wię-
cej osób).

Rada zbierająca się doraźnie, w wąskim gronie najbliższych, obdarzonych 
pełnym zaufaniem współpracowników służyła księciu do omówienia problemów 
oraz wypracowywania wyważonych decyzji, w tym posunięć politycznych, praw-
nych, gospodarczych, a także zmian personalnych. Na osobie księcia musiała cią-
żyć odpowiedzialność za podejmowanie sprawnie i szybko decyzji w sprawach 
bieżących, uruchamianie działań aparatu władzy; przeciwdziałanie zagrożeniom, 
ale także za wytyczanie i realizację celów strategicznych. Członkowie rady książę-
cej nadzorowali rozmaite sektory działań aparatu władzy, potrafi li przeto dostar-
czyć informacji oraz ocen niezbędnych dla podjęcia decyzji, a wiele z tych decyzji 
szczegółowych należało wprowadzać w życie bezzwłocznie po uzgodnieniu. 

Najbliżsi współpracownicy wnosili tedy swą wiedzę, orientację i  doświadczenie, 
a także autorytet osobisty, pomagając księciu wypracować i utrzymać spójną linię 
postępowania. Wiemy przykładowo, że młody Janusz I od początku rządów w swej 
dzielnicy warszawskiej, do której należała też ziemia ciechanowska, tj. od 1374 r. 
opierał się na doświadczeniu i rozeznaniu czołowego doradcy, jakim był Marcin 
Babka z Babic z rodu Dołęgów, długoletni sędzia ciechanowski. Książę dał temu 
wyraz powołując go na najwyższy urząd w swoim księstwie, czyli wojewody czer-

40 IMT I, nr 22 (szersza lista świadków według kopii 2).
41 PP V, nr 829; KL, Dodatek nr X, s. 344.
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skiego (po 1382 r.); ale Marcin Babka zatrzymał przy tym urząd sędziego ciecha-
nowskiego i oba urzędy pełnił aż do swej śmierci w okresie lat 1391–139242.

Członkowie rady książęcej byli faktyczną elitą władzy w skali dzielnicy. Wy-
stępowali na listach świadków dokumentów książęcych, pełnili misje z ramienia 
księcia, uczestniczyli w podróżach i rokowaniach księcia z innymi władztwami te-
rytorialnymi jako doradcy i eksperci. W szczególnych sytuacjach politycznych wy-
stępowali także jako współgwaranci umów i układów, zawieranych przez władzę 
książęcą. Przywieszali wówczas do dokumentu odciski swoich pieczęci, co miało 
realne znaczenie polityczne dla odbiorcy dokumentu.

Możni mieli także poważny wpływ na sprawy lokalne, na działalność na 
szczeblu ośrodka ziemi. W Gostyninie musiał się liczyć miejscowy kasztelan oraz 
dygnitarze tacy jak wojewoda (np. Stanisław Grad z Sokołowa i Szreńska), kasz-
telan płocki (Sasin Gęba z Trębek), jak również starosta (rządca) reprezentujący 
księcia, a także cześnik, sędzia, chorąży i podkomorzy z hierarchii gostynińskiej. 

Wszyscy oni mogli być zaliczeni do możnowładztwa, jeśli dysponowali od-
powiednim majątkiem, odpowiednimi koligacjami i powiązaniami rodzinnymi 
oraz wpływami w wąskim kręgu władzy wokół osoby księcia. Posiadanie dużego 
majątku było czynnikiem istotnym, ale niewystarczającym dla wejścia w skład 
możnowładztwa mazowieckiego. Możny powinien być przede wszystkim wpływo-
wym członkiem aparatu władzy, musiał zatem być bliższym albo dalszym współ-
pracownikiem władzy książęcej; aktualnego księcia panującego na danym teryto-
rium lub jego poprzednika.

Możni byli głównym czynnikiem przemian, inspirującym, aktywizującym 
i realizującym działania aparatu władzy. Można to dostrzec na polu zagospodaro-
wywania rozległych terenów leśnych Mazowsza i ich przemiany w tereny inten-
sywnie użytkowane rolniczo. Właśnie możnym w służbie książęcej trzeba przypi-
sać wielkie przemiany w sieci osadniczej ziemi gostynińskiej, w sieci miast oraz 
wsi lokowanych na prawie chełmińskim. Realizowali te przemiany w dobrach 
książęcych, ale także we własnych dobrach możnowładczych. W wyniku ich dzia-
łalności przybyło osad, młynów i innych urządzeń w dobrach książęcych, wzrosła 
ich dochodowość, rozwinęły się wiejskie rezydencje książęce. 

Jednocześnie malał wyraźnie obszar własności książęcej, w tym dotychczaso-
wych puszcz książęcych przydatnych dla polowań. Rozrastał się natomiast obszar 
własności rycerskiej, w tym możnowładczej, przybyło znacznie osad, przy czym 
skutecznie objęto je procesem lokacji. Świadectwem tego są wójtostwa w dobrach 
możnowładczych. Skokowe zmiany nastąpiły w rozwoju rynku lokalnego, we 

42 K. Pacuski, Współpracownicy księcia Janusza I na początku jego rządów, Aneks II do pra-
cy: W. Długokęcki, E. Kowalczyk, „Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej”, cz. I: „Granice 
komornictwa działdowskiego i nidzickiego”, KHist. 110, 2003, s. 51–57.
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wzroście liczby mieszczan, w pojawieniu się miasteczek prywatnych w dobrach 
większej własności. Własność możnowładcza stopniowo wysuwa się w ziemi go-
stynińskiej na pierwsze miejsce jeszcze przed inkorporacją do Korony w 1462 r., 
dystansując czytelnie własność książęcą.

Rolę możnych można też dostrzec w procesie wielkiej rozbudowy sieci koś-
ciołów parafi alnych, tak ważnych dla krzewienia postaw i zachowań religijnych 
i etycznych, dla wzrostu aspiracji młodego pokolenia i poziomu kultury ogółu 
społeczeństwa. Większość fundacji parafi i w XIV i XV w. na omawianym terenie 
przypada bezspornie na własność rycerską, głównie możnowładczą. Możni potra-
fi li sprostać koniecznym wydatkom na wystawienie i wyposażenie nowych obiek-
tów sakralnych, potrafi li ufundować poświętne – majątek plebański wydzielony 
z własnych dóbr, zatrudniali też własnych duchownych jako kapelanów i pisarzy, 
których mogli prezentować później na plebanów oraz altarzystów. 

Przyniosło to znaczące poszerzenie liczby mazowieckich benefi cjów kościel-
nych, wyraźny wzrost liczby duchownych i efektów ich działalności. Duchowni 
wywodzili się w w niemałym stopniu z rodzin rycerskich, niekiedy możnowład-
czych i ich klientów. Rozwój szkolnictwa parafi alnego przyniósł dalsze możliwości 
kształcenia, dzięki temu także młodzież rycerska z ziemi gostynińskiej znalazła się 
wśród studiujących w czołowych szkołach Mazowsza oraz następnie wśród stu-
dentów uniwersytetu krakowskiego wywodzących się licznie z ziem Mazowsza.

Możni ziemi gostynińskiej, obok elity możnowładczej innych ziem Mazow-
sza, byli przeto nie tylko wykonawcami, ale także współdecydentami władzy ksią-
żęcej, kreatorami i pionierami procesów modernizacji i rozwoju ziem Mazowsza 
XIV i XV w.

http://rcin.org.pl



482 Aneks I

ANEKS I

Wartość obiektów i przedmiotów 
związanych z fundacją kościoła parafialnego na Mazowszu 

w XIV i XV w.

Włóka ziemi uprawnej 10 kóp gr. praskich 1384 r. ZDLmP I, nr 53 (Płock)

Dom mieszkalny ok. 6 kóp gr. 1485 r. ADP, Ep. 11, 195 (Pułtusk)

Dom mieszkalny wikarego 3 kopy gr. 1488 r. SHGWP, s. 163 (Lekowo)

Trzecia część kosztów nowo 
zbudowanego kościoła (udział 
parafi an)

10 kóp gr. 1509 r. SHGWysz, s. 23 (Gumino)

Legat posesora wsi parafi alnej 
na budowę kościoła

30 kóp gr. 1505 r. SHGWysz, s. 23 (Gumino)

Wkład posesora w budowę 
kościoła

10 kóp 1506 r. SHGWP, s. 139 (Gralewo)

Legat zmarłego plebana 
na budowę kościoła 
(Pomnichowo)

20 fl orenów 1495 r. ADP, Ep. 15, k. 118v

Legat na budowę kościoła 
klasztornego

15 kóp gr. 1497 r. SHGWP, s. 120–121, 238 
(Płońsk)

Fundacja nowego ołtarza: 
dochód

4 kopy gr. rocznie 1477 r. SHGWP, s. 113 (Miszewo 
Mur.)

Legat na fundację altarii 60 kóp gr. 1512 r. SHGWP, s. 163 (Lekowo)

Dzwon kościelny (w zastawie) 3 kopy gr. 1448 r. SHGWP, s. 157 (Kuklin)

Legat na dzwon 3 kopy gr. 1495 r. SHGWysz, s. 8 (Bulkowo)

Dzwon kościelny w mieście 30 kóp gr. 1472 r. ACI III, nr 896 (Raciąż)

Kielich 3 kopy gr. 1448 r. SHGWP, s. 157 (Kuklin)

Kielich srebrny 4 kopy gr. 1465 r. ADP, Ep. 5, k. 151v

Legat na monstrancję 2 fl oreny 1488 r. ADP, Ep. 10, 610 (Wrona)
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Płock, 15 IX 1399 r. Jakub biskup płocki eryguje 
parafię Mnich, fundowaną przez podkomorzego 

Szczepana z Ciechomic, który przykłada swoją pieczęć 
do dokumentu biskupa

Kopia 1 z 1746 r. w ADP, Acta of. Ploc. 230, k. 123–146.
Kopia 2 z 1763 r. w ADP, Visitationes 271, k. nieliczbowana, wstępna.
Według mego ekscerptu z obu tekstów oraz odpisu ks. Tadeusza Żebrow-

skiego1 z kop. 1.
Uw. Dokument ten został wystawiony przez biskupa Jakuba, bez udziału ka-

pituły płockiej, co jest nietypowe. Świadkami są jedynie trzej bliscy współpracow-
nicy biskupa, późniejsi starostowie dóbr biskupstwa płockiego. Dokument opa-
trzony był pieczęcią biskupa oraz pieczęcią Szczepana z Ciechomic, fundatora 
owego kościoła, co jest niezwykłe i nie jest znane z innych dokumentów erekcyj-
nych parafi i Mazowsza. W istocie zawiera opis nadania Szczepana i potwierdza 
jego zobowiązania jako fundatora. Nie zostało to odnotowane, jednak Szczepan 
jako wieloletni starosta płocki i podkomorzy rawski oraz gostyniński należał do 
czołowych współpracowników Siemowita IV księcia płockiego, z którym biskup 
płocki powinien współdziałać. Jest to cenne świadectwo skutecznego działania 
jednego z najwybitniejszych możnych ziemi gostynińskiej w sprawie przeprowa-
dzonej przez niego fundacji kościelnej.

In nomine Domini amen. Nos Jacobus Dei et Apostolicae Sedis gratia 
episcopus Plocensis notum fi eri volumus universis et singulis, tam praesentibus, 
quam futuris praesentium notitiam habituris, quomodo nobilis vir Stephanus 
haeres de Ciechomice, miles nostrae dioecesis, coram nobis personaliter constitutus 
exposuit, et cum ipse considerans et proponens ea, quorum fructus in caelis 
perseveret, ac cibum qui non periit, sed permanet in aeternum operari ac animarum 
saluti suae et progenitorum suorum utriusque sexus occurrere volens, ex bonis 
suis paternis et dictorum suorum progenitorum ecclesiam suam parochialem in 
haereditate sua Mnich vulgo nuncupata, nostre dioecesis, sub honore et vocabulo 
Omnipotentis Dei ac Assumptionis sanctissimae Virginis Mariae Matris glorissimae 
et in honorem sanctorum Joannis Baptistae et Nicolai confessoris cupiens erigere 
et fundi ipsius ecclesiae ac rectori suo, qui pro tempore fuerit, tres mansos agrorum 
mensurae culmensi, liberos ab omni solutione, plenae et integrae mensurae in 

1 Składam za użyczenie tego odpisu żywe wyrazy wdzięczności księdzu Tadeuszowi Żeb-
rowskiemu, tak zasłużonemu w rozpoznawaniu spuścizny archiwalnej Mazowsza i diecezji płoc-
kiej.
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dicta villa consistentes, cum omni iure, dominio et utilitatibus eorundem, unam 
tabernam, nomine, loco et titulo dotis donavit et dedit habendi, tenendi et 
perpetuis temporibus per rectores dictae ecclesiae, qui pro tempore fuerint, 
possidendi, assignavit. Decimamque manipularem de omni grano, quod ipse et 
sui successores in dicta villa Mnich in suis agris, sive quod ipse ad sua holodia 
[allodia] coluerint, duntaxat seminaverint sive colere et laborare fecerint, sine 
omni diffi  cultate, minutione vel fraude se et suos successores dare et solvere 
adstrinxit et obligavit. Et ratione missalium per duos coretos siliginis, et pro 
columbatione per unum coretum avenae in festo Nativitatis Christi de quolibet 
manso in dicta villa Mnich per incolas dictae villae, dictae ecclesiae et ipsius 
rectoris pro tempore annis singulis perpetuis temporibus facienda permisit solvere 
et ipse obligat. Nobisque humiliter supplicavit, ut huiusmodi ecclesiam erigendi 
(am?) et fundandi (am?) et donationem praedictam tanquam pio et animarum 
saluti operi profi cua consensum pariter et assensum nostrum praebere, 
authoritatequae nostra adiuvare authorisare. 

Decimasque in sex mansis in bonis Sierakowo vel alibi, quos dictus Stephanus 
praeter dictam villam Mnich ac pertinentes ad ipsum emerit ac de quatuor mansis 
Derslai sculteti et suorum progenitorum ibidem in Mnich mensae nostrae 
episcopalis et nostrae pro sustentatione rector ibi et pro tempore pro salute nostra 
et successorum nostrorum perpetuis temporibus rectori et eidem ecclesiae donari 
et dari. Villasque infrascriptas, sive homines utriusque sexus in iis commorantes, 
videlicet ipsum Mnich, Wola Ceslai et Skorzewa ac Sierakowo nomine et iure 
parochiali attribuere, sive adiungere pie dignaremur. Nos vero Jacobus episcopus 
divinum cultum nostris in temporibus et post cupientes et volentes augere ac 
saluti animarum ex periculo, prout ex debito offi  cii nostri [nobis] commisii 
tenemus et sumus adstricti in nostrae dioecesi, quantum cum domino possumus 
elevare et providere, huiusmodi ecclesiam fundamus et tenore praesentium 
fundavimus. Donationesquae dictorum mansorum, tabernae et decimae per 
dictum Stephanum factae approbamus et dictae ecclesiae et rectoribus ipsius, qui 
eo tempore fuerint, incorporamus. In qua dicto Stephano et successoribus [eius] 
ius patronatus reservamus.

Decimasque praedictorum sex mansorum in bonis Sierakowo, vel alibi, quas 
dictus Stephanus praeter dictam villam Mnich ac pertinentes ad ipsum emerit et 
per quatuor mansos sculteti et suorum successorum ac missalia supradicta et 
columbationem per incolas supradictae villae singulis annis per duos coretos 
siliginis et unum coretum avenae faciendas dictae ecclesiae et ipsius rectoribus, 
qui pro tempore fuerint perpetuis temporibus damus, incorporamus et tenore 
praesentium condonamus et ips.? Villas ut praefertur, quas adeo ab aliis ecclesis, 
ut ex debita canonica et diligenti inquisitione didicimus et percepimus rem tae 
distantiae, quod homines utriusque sexus in eisdem inhabitantes ad offi  cia divina 
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audienda et ecclesiastica sacramenta percipienda commode ad ipsas non poterant, 
et ut saepius in baptismo puerorum ac in paenitentia et in alia procuratione 
sacramentorum negligebantur, ac propter aliqua omissa, proch dolor, aliquam et 
ut saepius ac frequentius dispendium merebant et solebant. Et quia etiam rectores 
ecclesiarum antedictae ecclesie iure parochiali spectabant, evitari fecimus ad 
alleganda eandemquae et eadem rationabiles, quas haberent quaevi huiusmodi 
villae ad ecclesiam in Mnich, tanquam ad propinquiorem iure parochiali non 
debeat adiungi et ad docendum, si quae dictis villis et incolis ipsis habent praemissa 
incommoda et distantiam, prout coram nobis fuerit exposita, vera esse. Nec dictos 
rectores aliquam causam rationabilem, vel de suo iure quidquam docere, curaquae 
enimvero huiusmodi periculis animarum ac incommodes occurrere et dictorum 
incolarum praedictarum villarum providere cupientes, praedictas villas Mnich, 
Wola Ceslai et Skorzewa ac Sierakowo ac incolas et inhabitatores ipsas [ipsarum] 
utriusquae sexus ad dictam ecclesiam in Mnich et ad ipsius rectores pro tempore, 
tanquam ad proximiorem iure parochiali ac parochia tantum ex nunc ut in antea 
et perpetuis temporibus dictae ecclesiae donamus, damus et adiungimus et 
praesen[tibus] adscribimus. Rectoribusquae eiusdem ecclesiae, qui fuerint pro 
tempore in Mnich in eisdem villis et haereditate ipsius curam iurae parochiae in 
antea et futuris temporibus exercendae secundum iurium dispositionem decrevimus 
et ex tunc decernimus. 

Committentes nihilominus ac tenore praesentium committi[mus] rectori 
dictae ecclesiae in Mnich, qui fuerit pro tempore et non alibi in dictis villis ac 
incolarum et inhabitatoribus ipsarum utriusque sexus curam animarum, 
administrationem ecclesiasticorum sacramentorum et aliorum iurium parochialium 
regimen, ac ipsis incolis seu inhabitatoribus ipsis utriusquae sexus inhabitantes ne 
[alibi] aliquam in dicta ecclesia in Mnich et rectori ipsius pro tempore sacramenta 
ecclesiastica ad iura parochialia [spectantia] quaecunque percipiant et percipere 
praesumant.

In cuius rei testimonium praesentes scribi et sigilli nostri maioris et dicti 
Stephani appensione fecimus communiri. Datum et actum in Plocko in octava 
Nativitatis gloriosissimae Virginis Mariae, sub Anno Domini millesimo 
trecentesimo nonagesimo [nono]2, nostre vero consecrationis anno tertio. 
Praesentibus honorabilibus viris dominis Stanislao Ciołek, Ciborio de Kowalewo 
et Bodzanta de Th urza clericis Plocensis dioecesis, et aliis quam plurimis fi de 
dignis testibus ad praemissa rogatis. Jacobus episcopus. Locus sigilli. 

2 Tak kopia druga; w kopii pierwszej brak.
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Instytucje, czasopisma i serie wydawnicze

AAPoznań – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
ADP – Archiwum Diecezjalne Płockie
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AKH – Archiwum Komisji Historycznej
AKP – Archiwum Komisji Prawniczej
BCzartoryskich – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie
BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
BKórnicka – Biblioteka PAN w Kórniku
BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie 
KHist. – „Kwartalnik Historyczny”
KHKM – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
Mies. Herald. – „Miesięcznik Heraldyczny”
MMAH – Monumenta Medii Aevi historica
MPH – Monumenta Poloniae historica
MPVat – Monumenta Poloniae Vaticana
MRPS – Matricularum Regni Poloniae summaria
PHist. – „Przegląd Historyczny”
PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
RAU Whf – Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział historyczno-fi lozofi czny
RTHerald. – „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”
SPPP – Starodawne prawa polskiego pomniki
SPŚ – Społeczeństwo Polski średniowiecznej
SRPr. – Scriptores Rerum Prussicarum
TN – Towarzystwo Naukowe

Wykaz skrótów
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Źródła i opracowania częściej cytowane

ACI – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. I–III, wyd. B. Ulanowski, 
MMAH, t. XIII, XVI, XVIII, Kraków 1894–1918

ACP I – Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438–1523; 1438–1525), wyd. B. Ula-
nowski, AKH, t. VI, Kraków 1891

Acta Alexandri – Acta Alexandri regis Poloniae (1501–1506), wyd. F. Papee, MMAH, t. XIX, 
Kraków 1927

AE – Acta Episcopalia, rkps w AAPoznań
AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. bernardyńskie-

go we Lwowie, wyd. X. Liske, t. II–X, Lwów 1870–1884
AHP, Mazowsze, mapa – Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, War-

szawa 1973
AHP, WSieradzkie i Łęcz., mapa – Atlas historyczny Polski. Województwo sieradzkie i wojewódz-

two łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1998
Album studiosorum – Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I–II (1400–1489, 1490–

–1551), Kraków 1887, 1892
AOf. Ploc. – księgi ofi cjała płockiego, rkps w ADP
ASK I, nr 22 – Archiwum Skarbu Koronnego w AGAD, rejestry poborowe XVI w., woj. raw-

skie, księga 22 ziemi gostynińskiej, w tym rejestr 1530 r. oraz rekognicje z lat 1563–
–1565. 

BłońskaZ – Księga powiatu błońskiego ziemi warszawskiej w AGAD
BOKr. – A. Wolff , Zniszczone dokumenty Biblioteki Ordynacji Krasińskich, w: Straty bibliotek 

i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. III, Warszawa 
1956, s. 177–318.

Boniecki, Herbarz – A. Boniecki, Herbarz Polski, t. I–XVI, Warszawa 1899–1914
BOZ 70, 71 – Kopiariusze czerwińskie w BN, dawna Biblioteka Ordynacji Zamoyskich
BrzeskaZ – Księga ziemska brzeska na Kujawach w AGAD
BrzezińskaZ – Księga powiatu brzezińskiego ziemi łęczyckiej w AGAD
Bull. Pol. – Bullarium Poloniae, t. I–VI (do 1464 r.), wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś i in., 

Rzym–Lublin 1982–1998
CiechDis – Księgi ziemskie ciechanowskie, Dissoluta w AGAD
Cod. Epist. – Codex Epistolaris saeculi decimi quinti, t. I–III, wyd. A. Sokołowski, J. Szujski, 

A. Lewicki, MMAH, t. II, XII, XIV
DKM – Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, AKH, 

t. VI, Kraków 1887
Długosz, Annales – Długosz J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae: liber I–XII, Varsa-

viae–Cracoviae 1964–2005
Ep. – Episcopalia, rkps w ADP, mkf w BN
Gąsiorowski, Notariusze publiczni – A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku 

wieków średnich, Poznań 1993
IMT – Iura Masoviae terrestria, oprac. J. Sawicki, t. I–III, Warszawa 1972–1974
Janeczek, Osadnictwo – A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie 

od schyłku XIV do początku XVI w., Wrocław 1991
Kapica, Herbarz – Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), wyd. Z. Glo-

ger, Kraków 1870
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Kapicjana – Teki Ignacego Kapicy Milewskiego, rkps w AGAD
KDNorb. – Kodeks dyplomatyczny norbertanek płockich, rkps księdza W. Mąkowskiego opra-

cowany przed 1939 r., w ADP
KDP – Kodeks dyplomatyczny Polski, t. I–IV, Warszawa 1847–1887
KK – Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, wyd. J.K. Kochanowski, War-

szawa 1919
KL – Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wyd. J.T. Lubomirski, Warszawa 1863
Knapiński, Notaty – W. Knapiński, Notaty do historii kościołów w diecezji warszawskiej (z ar-

chiwum konsystorskiego warszawskiego, które przepadło w II wojnie światowej), mps po-
wielony, Warszawa 1948, w Archiwum m.st. Warszawy i Archiwum Archidiecezjalnym 
Warszawskim

KowalskaG 1a – Księga grodzka pow. kowalskiego na Kujawach z lat 1441–1524 w AGAD 
KowalskaZ – Księga ziemska pow. kowalskiego Kujaw brzeskich w AGAD
Ks. Promocji – Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. 

A. Gąsiorowski przy współpracy T. Jurka, I. Skierskiej, W. Swobody, Kraków 2000
Kwiatkowski, Łowicz – W. Kwiatkowski, Prymasowska kapituła i kolegiata w Łowiczu (1433–

–1938), Warszawa 1939; w tym aneks źródłowy, s. 309–555
KWp – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. J. Zakrzewski, t. I–IV, Poznań 1877–1881
LB Łaskiego II – Liber benefi ciorum Archidiecezji Gnieźnieńskiej Jana Łaskiego, wyd. J. Łukow-

ski, J. Korytkowski, t. II, Gniezno 1881
Liber promotionum – Statuta necnon liber promotionum facultatis Philosophorum ordinis Uni-

versitate Studiosorum Jagiellonica, wyd. A. Muczkowski, Kraków 1849
Lites II – Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum, t. II, wyd. J. Zakrzewski, 

Poznań 1892
LMaz – Lustracja dóbr królewskich województwa mazowieckiego 1565 r., cz. I–II, wyd. I. Gieysz-

torowa, A. Żaboklicka, Warszawa 1967, 1968; indeksy (z udziałem A. Wawrzyńczyk 
i K. Pacuskiego), Warszawa 1971

LPłoc – Lustracje dóbr królewskich województwa płockiego 1565–1789, wyd. A. Sucheni-Gra-
bowska, S.M. Szacherska, Warszawa 1965

LR 1564 – Lustracje dóbr królewskich województwa rawskiego 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, 
Warszawa 1959

LR XVII w. – Lustracje dóbr królewskich województwa rawskiego XVII wieku, wyd. Z. Kędzier-
ska, Wrocław 1965

Lustracja 1489 – Lustracja poradlnego i rejestr łanów województw brzesko-kujawskiego i inowro-
cławskiego z roku 1489, wyd. J. Senkowski, „Teki Archiwalne” 7, 1961

Łempicki, Herbarz Mazowiecki – J. Łempicki, Herbarz Mazowiecki, t. I–III, Poznań 1997, 1998 
(pow. płocki i bielski ziemi płockiej); t. IV: Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego, Sierpc 
2008

Łęcz. I, II – Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. I–II, Teki A. Pawińskiego, t. III–IV, 
Warszawa 1897.

ŁęczG – Księgi łęczyckie grodzkie w AGAD
ŁęczZ – Księgi łęczyckie ziemskie w AGAD
MK – Metryka Koronna w AGAD, libri inscriptionum (w tym księgi Metryki Mazowieckiej)
MUK – Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, 

I. Skierska przy współpracy R. Grzesika, t. I–II, Kraków 2004
MZH – Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, wyd. A. Wolff , Kraków 1937
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Neitmann – K. Neitmann, Die Pfandverträge des Deutschen Ordens in Preussen, „Zeitschrift für 
Ostforschung” 41, 1992, z. 1, s. 1–67

Niesiecki, Herbarz – K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. przez J.N. Bobrowicza, t. I–X, Lipsk 
1839–1846, reprint Warszawa 1979

NKMaz II, III – Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. II: 1248–1355, wyd. I. Sułkowska-
-Kuraś, S. Kuraś przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław 1989; cz. III: 
1356–1381, wyd. I. Sułkowska Kuraś, S. Kuraś, indeks osób i miejscowości oprac. J. Pięt-
ka, Warszawa 2000

Nowacki, Dzieje, II – J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1964
Nowak, Własność ziemska – T. Nowak, Własność ziemska w ziemi łęczyckiej w czasach Władysła-

wa Jagiełły, Łódź 2003
Nowowiejski, Płock – A.J. Nowowiejski, Płock. Monografi a historyczna, wyd. II, Płock 1930
Okolski, Orbis Pol. – S. Okolski, Orbis Polonus, t. I–III, Kraków 1641
OrłowskaZ – Księga powiatu orłowskiego ziemi łęczyckiej w AGAD
Pacuski, Spis – K. Pacuski, Spis urzędników mazowieckich XII–XV w. (do 1503 r.), maszyno-

pis przygotowywany do druku, obejmuje urzędników ziemskich i dworskich oraz staro-
stów i rządców, mps w zbiorach autora 

Paprocki, Herby – B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584 (1858)
PłocG – Księga grodzka płocka w AGAD
PłocZRWyr. – Księga ziemska płocka relacji i wyroków w AGAD
Płońska – Księga ziemska płońska 1400–1417, wyd. M. Handelsman, Warszawa 1920
PP III, V, VI – Pomniki Prawa Warszawskiego Archiwum Głównego, t. III: Księgi ławnicze 

miasta Starej Warszawy (1427–1453), Warszawa 1916; t. V, VI, księgi metryki mazowiec-
kiej z lat 1425–1433, Warszawa 1918, 1930

PSB – Polski słownik biografi czny, t. I–XLV, Warszawa–Kraków 1935–2008
Pułt. test. – Pułtuskie testamenta, rkps w AGAD
Radzimiński, Prałaci – A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV 

i I poł. XV w. Studium prozopografi czne, t. I–II, Toruń 1991, 1993
RAW – Rocznik Archidiecezji Warszawskiej w r. 1958, oprac. W. Malej, Warszawa 1958
Reg. thelonei – Regestra thelonei aquatici Vladislaviensis saeculi XVI, wyd. S. Kutrzeba, F. Duda, 
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The Nobility and Knights in Gostynin 
Land in the 14th and 15th Centuries. 
Study into the History of Settlement 

and Ruling Elites of Medieval Mazovia

Abstract

Th e book presents small, but very important number of so called 
“możnowładztwo” (baronage) and of much more extensive body of knighthood 
(rycerstwo) of one of fi fteen Mazovian lands (Ducatus Mazovie), i.e. one per cent 
of the Polish nobility. It was being written for many years, on the basis of a thor-
ough source search query, identity examination and analytical research. Its main 
purpose is to reconstruct the composition of individual heraldic families or clans 
gathering landowners, to present more important persons and their activities, in-
cluding ducal offi  cials. It is also to determine the possessions of the nobility, and 
especially to identify the narrow and infl uential group of the Mazovian people of 
power, described in the Latin sources as barones, to outline its factual role in the 
ruling apparatus in the Duchy of Mazovia. In Gostynin land the barones were 
conspicuous, and in the 16th century Mazovia this land had a least number of 
mansus -włóka (Latin mansus in Mazovia, an area of 16.8 hectare) of the zagro-
dowa nobility (a kind of petty nobility, without their own peasants), a continua-
tion of petty knights, so numerous in other lands (in Mazovia nobility was till 
20% of population). 

In order to present a size of wealth, the author has used the data about the 
size of dowry and dot, number of settlements, but also of farming acreage of peas-
ants found in the short tax registers of the 16th century. Also the sizes of settle-
ments and estates as written down in the 19th century have been used, since they 
are usually consistent with the previous data, while at the same time they present 
information of woodlands belonging to the estates and colonised later. Th ere are, 
however, some settlements without even such a scarce data, so a method of ap-
proximate estimation of size has been left in historical square measure (in mansos 
mensure Culmensis, equal to 16,8 ha, used in Mazovia from the 14th do 19th cen-
tury) only on the cartographic basis. 
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508 Abstract

Th e book depicts the own properties of the knights and barones, in the order 
of heraldic clans, from the Awdaniecs to the Wężyks, and also the possessions of 
the knights heraldically unrecognised. 

Th e author pointed out the possibility to reconstruct the original grant of 
ducal woodland developed by next generations of the owners, even if no docu-
ments testifying the grant have been preserved. Such a charter has survived for 
the Prawda family of Szczawin (1299), but we can guess there were similar ones 
for the Prus family of Słubice and Studzieniec, for the Grzymała families, descend-
ants of Racibor castellan of Raciąż (known in 1319), for Belina families of 
Brzozów, Rogala families of Iłów, and also for other barones. Here the author jux-
taposes the data derived from incomplete medieval sources with fuller informa-
tion from the fi rst third of the 16th century. He also refers to the later sources, 
including seals of the Gostynin nobility found in the tax registers from 1563–
1565, and to the oldest armorials by Paprocki and Okolski containing the data 
from local traditions and from the offi  cial books of Gostynin lands existing at the 
time. A considerably broadened source base made it possible to thoroughly re-
construct genealogical and heraldic relations of the barones and knights, fi rst for 
one of the lands of the Duchy of Mazovia, still little recognised. 

Th e author presented also the activity of the barones and knights in the es-
tates belonging to the duke and institutions of Church in this land. He estimat-
ed the size of the estates and examined the process of their settlement on the 
German law basis, compiling the data about heads of plant village or administra-
tors (scultetus and advocatus). He also analysed the scanty data about tenutariusze 
(tenant) (administrators of ducal or church property, that were leased to them) 
and other people who earned an income from those possessions, especially from 
the fl oating of timber via the Vistula River. Periodically, the barones made large 
profi ts from the Church property (including woodlands belonging to the Cloister 
of the Norbertine sisters in Plock), exploiting their position in the ducal appara-
tus of power. Th e author recognised also the data about advocatia in knightly 
properties and he ascertained that the advocatie existed only in the estates of the 
barones. 

Th e author summarised his own conclusions and source examinations on 
Mazovian offi  cials forming the corps of the ducal apparatus of power. He indi-
cated actual authority of those offi  cials, derived from earlier times, including the 
role of wojski (tribunus castri, an offi  cer responsible for order in the province, 
when the chevalry was engaged in military expedition) in organising local defence 
and commanding the defence of wooden earth castrum (stone/brick castle). He 
reconstructed the ways of career development in the service of the duke, from 
a young courtier and court offi  cial to leading offi  ces of the duchy. He estimated 
the average age of taking up the post and approximate life span of the members 
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of ruling elite. He analysed the preserved documents of ducal grants for employ-
ers in Mazovia from the end of the 13th century to the end of the 14th century, 
and emphasised the role played by the grants of woodlands allotted for develop-
ment as a mean of a one-time payment for many years of service for the duke, 
especially of a courtier serving at his own expense. Th is method of settlement is 
also to be found in the 13th century in the expanding property of the Poznań 
diocese in return for bishop’s tithes collected for a long time by the ducal power 
 apparatus. 

Th e author presented the role of barones in the development of parish net-
work in the land of Gostynin. Th e barones built church buildings in their estates, 
thus providing their families, associates and subjects with pastoral service and 
their descendants – with the rights of patronage. Th ey also founded there expen-
sive defensive manors – fortalicia (similar to a motte-and-bailey form). As early 
as in the 14th and 15th century the barones group took the lead in founding sac-
ral objects and Church benefi ces, outdoing the duke in this sphere, which refl ect-
ed also the pace of their lands development. Th is infl uenced the religiousness and 
growing aspirations in culture and art of the contemporary people in Mazovia. 

In conclusion the author included a material classifi cation of the Mazovian 
knighthood and barones group. Land shares of the petty knights did not exceed 
10 mansos of farmland, i.e. 100 sexagenas of Prague grossus (sexagena had 60 gros-
sus, and Prague grossus, i.e. Bohemian, equal to one and half Krakovian grossus), 
and they were burdened with numerous services to the ducal apparatus of power. 
Th e estates of moderately wealthy knights (spearmen with an armed mounted 
retinue at his own expense) contained a few settlements or bigger shares in the 
villages, had a dozen or more peasants and a maximum value of some hundred 
sexagenas of grossus. From 800 sexagenas of grossus on, we can talk about the es-
tates of barones, counting tens of peasants or more, and also adjacent woodlands. 
Barones were close associates of princes, they held important offi  ces, preparing 
and implementing the decisions made by the ducal power centre. Th us, not only 
were they executors but also fellow decision makers of ducal rule, creators and 
pioneers of modernisation processes and development of the 14th- and 15th-cen-
tury Mazovian lands. 

Translated by Grażyna Waluga
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Wykaz skrótów

a – ante
abp – arcybiskup 
bp – biskup 
c. – córka 
ciech. – ciechanowski 
czer. – czerski 
diec. – diecezja 
dobrz. – dobrzyński
gost. – gostyniński 
gr. – grodzki 
h. – herbu 
k. – koło
kan. – kanonik 
kol. – kolegiata 
kowal. – kowalski 
klan – kasztelan 
kor. – koronny
krak. – krakowski 
król. – królewski 
ks. – książę (cy)
łęcz. – łęczycki 
łomż. – łomżyński 
maz. – mazowiecki 
nadw. – nadworny 
ok. – około

par. – parafi a, parafi alna (wieś) 
pkom. – podkomorzy 
pl. – pleban, rektor kościoła par. 
płoc. – płocki
pow. – powiat 
pozn. – poznański 
prep. – prepozyt, proboszcz
raw. – rawski 
rz. – rzeka
s. – syn 
soch. – sochaczewski 
sta – starosta 
uniw. – uniwersytet 
warsz. – warszawski 
wd. – wdowa 
wda – wojewoda
włas. – własność (duch. – duchowna, ryc. – 

rycerska)
woj. – województwo 
wysz. – wyszogrodzki 
z. – ziemia, ziemski
zag. – osada zaginiona
zakr. – zakroczymski
zw. – zwany
ż. – żona 
+ – zmarł (z datą roczną) 

Indeks osób i nazw geograficznych*

Indeks osób i nazw geograficznych

1

* Zestawia osoby, miejscowości i ważniejsze obiekty topografi czne w układzie terytorialnym 
XV–XVI w. Dla osób z Mazowsza podaje datę informacji, śmierci bądź okres sprawowania urzędu 
wg ustaleń autora. Kursywą oznaczono nazwiska autorów cytowanych prac. Pominięto nazwy osad 
XIX w.
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Abraham Dobrzykowski h. Dołęga [1511] 
371

Abraham Socha ze Szczytna, Długiego i Bor-
kowa h. Nałęcz, wda płoc. [+1399] 89, 
217, 447–449

Abraham Władysław 260
Abraham z Nowego Dworu h. Nałęcz 245
Abraham Załuskowski 268
Abraham z Gnatowic h. Pierzchała [1435] 

256
Adam ze Słupa h. Awdaniec [1514] 32
Adam Domaradzki z Boczek [1516] 126, 

127
Adam Kiernoski, z Kiernozi h. Junosza, dwo-

rzanin bpa pozn., klan gost. [+1541] 141–
143, 154

Adam Pieczkowski, kan. chełmski i pl. ra-
domski h. Lubicz [1504] 373

Adam Piwo z Rogozina h. Prawda, tenuta-
riusz w Szczercowie [+ po 1491] 189

Adam Raciborowski h. Grzymała, sędzia gr. 
gost. [1557] 130

Adam Trycz z Barcic i Pieczysk h. Prus 221
Adam Wieszczycki [1563] 310
Adam Wilkanowski h. Lis, s. Krystyna z Wit-

kowic, klan. płoc. [+1563/1564] 341
Adam Wilkanowski h. Lis, sta bratjański 

[+1497] 340
Adam z Dłutowa h. Wężyk [1448] 299
Adam z Gnojna 321, 337
Adam z Wyrowa 273
Adam z Życka h. Junosza, s. Gotarda kasztela-

nica [+ a. 1489] 153
Adam z Życka h. Junosza, s. Gotarda sędzie-

go płoc., dworzanin ks., klan gost. [+ ok. 
1451] 139–141, 143, 151–153, 308, 402, 
403, 413, 460

Adam ze Słubic h. Prus [1412] 228
Adam ze Smolechowa h. Dąbrowa, dworza-

nin wdy czer. [1436] 409
Adrian Żdżarowski h. Gozdawa, wójt 

w Strzelcach [1564] 356
Agnieszka Życka, norbertanka płoc. 141, 154
Agnieszka, c. Andrzeja z Kutna, Łąkoszyna 

i Nowego wdy raw., ż. Mikołaja Kiełbasy 
z Markowa h. Nałęcz 169

Agnieszka, matka Macieja z Malinina [1517] 
336

Agnieszka, ż. Basza, wójta w Kutnie [1511] 
393

Agnieszka, ż. Jakusza z Szerzewic [1407] 158
Aleksander Jagiellończyk król [+1506] 118, 

249, 329
Aleksander Stawowski z Wioteszek z. łęcz. 

232
Aleksander V, antypapież 260
Aleksander Wieprzek z Łanięt i Dmoszy-

na h. Dąbrowa, dworzanin [+ ok. 1444] 
303–305

Aleksander z Gólczewa, Bieżunia h. Prawda 
[+ a. 1447] 192

Aleksander z Jaskłowa h. Radwan 236
Aleksander ks. maz., bp trydencki, kardynał 

[+1444] 260, 261
Aleksandra Jajkowa, ż. Pawła Jajko z Białego 

316
Aleksandra, księżna maz., ż. Siemowita IV 

[+1434] 92, 94, 152, 252, 260, 328, 337, 
368, 402, 407

Aleksy Majno ze Studzieńca h. Prus 232
Aleksy z Bieniewa h. Gozdawa, kuchmistrz 

ks. 72, 73
Aleksy Nadarzyński h. Radwan, s. Aleksego 

[1526] 249
Aleksy Nadarzyński z Nadarzyna, Ruśca h. 

Radwan, pkom. warsz., klan czer. [+ a. 
1526] 248, 249

Aleksy Pilecki h. Ciołek wojski czer. [+1534] 
100

Aleksy z Ojrzanowa h. Prus 80
Aleksy z Rogożewa w z. gost. [1519] 58
Ambroży Sojecki h. Grzymała [1563] 127
Ambroży, opat czerwiński 40
Andrzej Arciechowski [1509] 313
Andrzej Baliński, wojski dobrz. 265
Andrzej Bielski, podstoli gost. zob. Andrzej 

Jajko Szczawiński
Andrzej Brzozowski [1509] 39
Andrzej Brzozowski h. Belina, brat Kaspra 

chorążego gost. 40
Andrzej Gawłowski h. Gozdawa [1504, 

+ a. 1539] 87, 88
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Andrzej Giżycki h. Gozdawa, klan raw. [+ a. 
1530] 74, 99, 100

Andrzej Gołąbek, mieszczanin gąbiński 
[1519] 360

Andrzej Grabski h. Dołęga 52, 363 
Andrzej Gromadzki, wójt w Gostyninie 351
Andrzej Jajko Szczawiński z Białego, też Biel-

ski, h. Prawda, podsędek i sędzia gr. gost., 
potem podstoli gost. [+1551] 318, 319

Andrzej Jasieński, kan. warsz. h. Jasieńczyk 
[1505] 264

Andrzej komes z Trębek h. Prawda, pkom. 
płoc. [ok. 1304–1313] 207, 215, 216, 
431, 465

Andrzej Kozieł z Modły h. Awdaniec, łowczy 
gost. [1411–1419] 27, 28, 32, 200

Andrzej Krzycki, bp płoc. [1527–1535] 114
Andrzej Kucieński z Łąkoszyna h. Ogończyk, 

s. Mikołaja, klana gost. [1518–1524] 169, 
170 

Andrzej Kucieński z Kutna h. Ogończyk, 
s. Andrzeja wdy, klan gost., wda raw. 
[1518–1530] 71, 125, 168, 169, 182, 183, 
305, 333, 334, 350, 351

Andrzej Łąkoski, s. Andrzeja z Łąkoszyna 
130

Andrzej Mieczko h. Dołęga [1563] 63
Andrzej Molski h. Awdaniec [1563–1565] 33
Andrzej Noskowski h. Łada, bp płoc. [1546–

1567] 114
Andrzej Obraz z Lubikowa h. Gozdawa 

[1513] 103
Andrzej Oporowski, wda inowrocławski 268
Andrzej Ostrowski h. Belina [1563–1565] 

45
Andrzej Ośnicki, z Ośnicy h. Prawda, klan 

raciąski [1518–1538] 173, 282 
Andrzej Paczyński h. Ogończyk, s. Dobiesła-

wa z Pacyny 173
Andrzej Pieczkowski ze Strachocina h. Lubicz 

[1511] 373
Andrzej Piwo (Rogoziński) z Koszelewa, 

Opolska, Rogozina h. Prawda, sta buski 
[+ po VII 1462] 186–190

Andrzej Piwo z Opolska, Niemściszewa i Ko-
szelewa [1571] 190

Andrzej Piwo, s. Piotra [1502–1520] 190
Andrzej Radzanowski z Iłowa h. Prawda, 

s. Jana [1540] 249
Andrzej Radziejowski h. Junosza, wda płoc. 

[+1516/1517] 230, 241
Andrzej Rogożowski h. Dołęga 56, 57
Andrzej Rybieński z Rybna h. Radwan [1536] 

365
Andrzej Rzeszotko z Czerniewic w z. raw. h. 

Łabędź, ochmistrz ks., pkom. [+ 1413/
1414] 92

Andrzej Sędzic ze Szczawina i Białego zob. 
Andrzej Jajko Szczawiński

Andrzej Sieprski z Gólczewa h. Prawda, klan 
dobrz., płoc., wda raw. i sta płoc. [+1572] 
208, 210

Andrzej Słubica ze Studzieńca h. Prus [1449] 
231

Andrzej Słupski z Kałek i Radogoszczy h. Aw-
daniec, s. Jana Słupskiego [1551] 33

Andrzej Sojecki h. Grzymała [1450] 127
Andrzej Solecki z Solca h. Pomian, skarbnik 

gost. [1564] 179, 182, 183
Andrzej ze Szczawina h. Prawda, pl. w Kazi-

mierzu w z. łęcz. [1425] 199
Andrzej Ślidzień ze Szczawina h. Prawda, 

s. Sieciecha 198
Andrzej Szczubioł I z Kozłowa i Ciechomic 

h. Wężyk, tenutariusz Woli Łąckiej, klan 
gost., płoc., wda raw. [+ a. IX 1457] 37, 
106, 152, 278–280, 283, 289–291, 297, 
307, 325, 326, 367, 391, 403

Andrzej Szczubioł II z Kozłowa h. Wężyk, 
pkom. i klan gost., wda raw. [1489–1493] 
37, 38, 78, 262, 279, 281, 291, 292, 323, 
325, 326, 365, 460, 473

Andrzej Tokarski 368
Andrzej Wigand, zw. Wydżga, z Rępina, Rę-

kawczyna i Ostrowa h. Gozdawa, sta beł-
ski, chorąży płoc., klan wiski, wda płoc. 
[+ po 1441] 76, 77, 84, 301

Andrzej Wkrzeński h. Grzymała [1518] 134, 
135

Andrzej Wrzeszcz z Niedarzyna w z. płoc. 
[1453] 356

Andrzej z Bab 48
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Andrzej z Białego Błota h. Awdaniec [1454] 
32

Andrzej z Bieniewa h. Gozdawa, pl. w Goz-
dowie [a. 1453] 72, 73

Andrzej z Bnina h. Łodzia, bp pozn. [1438–
1479] 104

Andrzej z Brochocina h. Grzymała [+ a. 1481] 
119

Andrzej z Brzozowca h. Belina [1452] 39
Andrzej z Ciechomic i Kozłowa zob. Andrzej 

Szczubioł I
Andrzej z Ciechomic h. Wężyk, s. Szymona 

Gostyńskiego, podczaszy, chorąży, sędzia 
gost. [+ po 1484] 282, 283

Andrzej z Ciecierska [1383–1417] 314, 315, 
471

Andrzej z Ciecierska h. Ślepowron [1473] 314
Andrzej z Czyrniewic (Czerniewa) h. Junosza 

[1464–1477] 141, 143
Andrzej z Gaju, sędzia pozn. 192
Andrzej z Gosławic, bp pozn. 463
Andrzej z Gólczewa h. Prawda, pkom. płoc. 

[+1480/1481] 165, 192, 222
Andrzej z Gólczewa h. Prawda, klan płoc. z 3. 

ćw. XIV w. 207 
Andrzej z Gólczewa h. Prawda, klan płoc. 

[+ ok. 1416] 38, 198
Andrzej z Górek h. Rola 271
Andrzej z Jaskłowa h. Radwan [1448] 236
Andrzej z Jemielina h. Nieczuja [1455] 156
Andrzej z Kłobi Małej, sędzia gr. kowal. 

[1513] 157
Andrzej z Koczurowa h. Rogala [1451] 248
Andrzej z Korabiewic i Skrzydlnej h. Szarza, 

marszałek ks., pkom. płoc. [+ po 23 VII 
1407] 67, 216

Andrzej z Kossowa h. Ciołek, s. Marcina Cioł-
ka sty pułtuskiego, wójt w Obrytem 107

Andrzej z Kozłowa i Ciechomic zob. Andrzej 
Szczubioł I

Andrzej z Kozłowa i Telatyna h. Wężyk, 
s. Andrzeja Szczubioła II, chorąży gost. 
[1489–1498] 78, 137, 293, 397

Andrzej z Krzesina 336
Andrzej z Kubry h. Dołęga, sta wiski [1490–

1494; + 1497] 56

Andrzej z Kurzeszyna [1414] 82
Andrzej z Kuczborka h. Ogończyk [1413] 

163
Andrzej z Kutna i Radzikowa h. Ogończyk 

klan dobrz. [1371–1398] 161–163
Andrzej z Kutna, Łąkoszyna i Nowego (Ku-

cieński) h. Ogończyk, łowczy, cześnik, 
klan gost., wda raw. [+1503] 159, 164, 
167–169, 182, 273, 300, 329, 354

Andrzej z Leszna w z. łęcz. [1514] 126
Andrzej z Łąkoszyna [1496] 130, 168
Andrzej z Niszczyc h. Prawda, klan wiski 

[1509] 50
Andrzej z Nowej Wsi 53 
Andrzej z Ocic h. Ślepowron [1405] 275
Andrzej z Oporowa, bp warmiński [1473] 

69
Andrzej z Ośnicy zob. Andrzej Ośnicki
Andrzej z Pomorzan [1471] 332, 333
Andrzej z Przeradowa i Zawad h. Półkozic sę-

dzia soch. [1427–1436]  93
Andrzej s. Jana z Zaborowa h. Rogala [1472] 

248
Andrzej z Radzikowa h. Pomian [1505] 431
Andrzej z Sokołowa na Kujawach 173
Andrzej z Solca Większego h. Pomian [1511] 

182
Andrzej z Sójek h. Grzymała [1516–1530] 

126, 127
Andrzej z Szerzewic h. Nieczuja [1394] 160
Andrzej z Trębek, pkom. maz. 205, 436
Andrzej z Trębek h. Prawda, s. Sasina Gęby, 

dworzanin ks. [1435–1446] 222
Andrzej z Wąsewa pkom. brzeski 68
Andrzej z Zaborowa Nowego h. Ogończyk 

[1493] 177
Andrzej z Zaborowa, Zaborowski z Górek h. 

Ogończyk, skarbnik gost. [+ po 1432] 175, 
176

Andrzej z Zaborowa h. Ogończyk, s. Andrzeja 
skarbnika, wójt w Strzelcach [1447–1453] 
175, 356 

Andrzej z Zaborowa (z. wysz.) h. Rogala, 
s. Jana [1472] 248

Andrzej z Zakrzewa i Gólczewa h. Prawda, 
kanclerz z. płoc. [+ po 1461] 37, 97, 291
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Andrzej ze Słubic h. Prus, s. Piotra, student 
uniw. krak. [1427] 230

Andrzej [ze Szczawina] h. Prawda, s. Jana 
Sowca, skarbnik płoc. [1374] 195, 197, 
198

Andrzej ze Szczawina h. Prawda, s. Nasięgnie-
wa, pl. w Kazimierzu w z. łęcz.[1425] 199

Andrzej ze Studzieńca, brat Jana Słubicy 
[1449] 231

Andrzej ze Szczytu 325
Andrzej Życki h. Junosza, dworzanin bpa 

płoc., podczaszy gost. [+ a. 1519] 153, 154
Andrzej, archidiakon płoc. [1384–1417] 383
Andrzej bp pozn. [1303] 105, 138, 465
Andrzej, chorąży płoc. [1369] 66
Andrzej, dziedzic z Krościc, wójt w Głusku 

[a. 1409] 355, 356 
Andrzej, pl. w Głogowcu [1445] 119
Andrzej, pkom. gost. [1353] 44
Andrzej, klan płoc. h. Prawda? [1343] 436
Andrzej, pkom. maz. [1312] 207
Andrzej, pkom. płoc. h. Prawda? [1329] 436
Andrzej, s. Stanisława z Podczach Małych 

[1502] 272
Andrzej, s. Jana z Pacyny, student uniw. krak. 

[1512] 171
Andrzej Brzozowski h. Belina, brat Kaspra 

40 
Andrzej, s. Rynka, sołtys w Rębowie [1363] 

380 
Andrzej, wójt gost. [1476] 351
Anna Bylina z Brzozowca [1447] 38
Anna księżna warsz., matka Bolesława IV 

[+ 1458] 97
Anna Kępska, ż. Jana Miszewskiego h. Lubicz 

z Wiączemina 308
Anna księżna, c. Wańka, ż. Henryka ks. ślą-

skiego [+1363] 314
Anna, księżna soch. do 1476, wd. poWłodzi-

sławie I [+1481] 86, 110, 209, 239, 240, 
292, 329

Anna [Radziwiłłówna], księżna maz., wd. po 
Konradzie III, regentka 40

Anna Kuroszówna 62
Anna Myśliborska h. Dołęga, 2. ż. Stefana 

(Szczepana) Ciechomskiego 283

Anna Sieprska, c. Jana Giżyckiego 100
Anna z Bylina, ż. Zbigniewa z Witkowic 

[1431] 339
Anna z Dębowej Góry, wd. po Mikołaju 

z Kutna, klanie gost. [1509] 169
Anna z Górek, ż. Mikołaja z Pyszkowa [1475] 

270
Anna z Grodna, ż. Jarosława z Raciborowa 

[1511] 129
Anna z Gulczewa, wd. po Jerzym Kucieńskim 

[1563] 334
Anna z Kutna, c. Mikołaja Kucieńskiego wdy 

łęcz. h. Ogończyk, ż. Przedbora Koniec-
polskiego, dworzanina król., potem Stani-
sława Potockiego, klana gost. 166, 167

Anna z Leśniewic, c. Tomasza z Leśniewic 
[1453] 275

Anna z Podczach, ż. Mikołaja z Wojszyc 
[1524] 273

Anna z Rykowa, c. Macieja Malińskiego z Ry-
kowa [1522] 327, 336

Anna z Wąsewa, ż. wojewodzica Krystyna ze 
Szreńska 68

Anna z Zakrzewa, 2. ż. Stanisława Rogożow-
skiego [1468] 56

Anna ze Szczawina i Białego, c. Nieustępa 
z Niegłoszowa, ż. Andrzeja Jajko Szczawiń-
skiego z Białego 318

Anna, 2. ż. Andrzeja Szczubioła I [1428], 
ż. Niemierzy z Nieborowa [1461] 279, 
325, 326

Anna, c. Piotra Kopytowskiego, klana warsz., 
ż. Arnolfa Uchańskiego [1545] 300

Anna, c. Ścibora z Sąchocina, marszałka ks., 
ż. Szymona Gostyńskiego z Ciechomic 
[1437] 281

Anna, c. Aleksego Pileckiego, wojskiego czer., 
ż. Jana Giżyckiego [1536] 100

Anna, c. Andrzeja z Wąsewa, pkom. brzeskie-
go, ż. Krystyna wojewodzica [1424] 389

Anna, c. Benedykta zw. Bieniasz, ż. Jana Ga-
gowskiego [1505] 177

Anna, c. Jana Głogowskiego, sędziego z. gost., 
ż. Wojciecha Stępowskiego 147

Anna, c. Jana Kucieńskiego, ż. Jana Karwata 
ze Stoków i Łęki h. Topór [1456] 165 
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Anna, c. Jana z Bedlna, ż. Jana Aramowica 
z Powodowa 33

Anna, c. Jana z Psar, podstolego łęcz. [1516] 
125

Anna, c. Krystyna Wilkanowskiego z Witko-
wic Wielkich h. Lis [1523] 341

Anna, c. Miczka z Trębek, chorążego zakr., 
ż. Dobrogosta, klana warsz. [+ a. 1442] 
187

Anna, c. Mikołaja z Sokołowa, siostra Stani-
sława Szreńskiego h. Dołęga 70

Anna, c. Pawła Wolskiego, sty gost., kanclerza 
kor., bpa pozn., ż. Piotra Szczawińskiego ze 
Szczawina Wielkiego 204

Anna, c. Pomścibora Dzierzgowskiego z Paw-
łowa, klana ciech., ż. Pawła Kiernoskiego 
[1523] 142

Anna, c. Sasina z Sierpca, ż. Sędziwoja z Le-
żenic [1439] 37

Anna, c. Stanisława Mieczka z Siedlca, ż. Mi-
kołaja Majnowica ze Studzieńca [1505] 
232

Anna, c. Stanisława Szreńskiego wdy płoc. 
70, 71

Anna, posiadaczka Bielaw (Bielawek), 1. 
ż. Jana Barana 129

Anna, siostra Szymona z Ciechomic, ż. An-
drzeja Ośnickiego klana raciąskiego 282

Anna, wd. po Jarosławie [Głogowskim] z Ra-
ciborowa 129

Anna, wd. po Wojciechu Jemielińskim 158
Anna, wd. po Wojciechu Miszewskim h. Lu-

bicz z Wiączemina 308
Anna, ż. Andrzeja z Ciechomic 279
Anna, ż. Feliksa Sieprskiego, klana rypińskie-

go 269
Anna, ż. Falisława z Bieniewa [1439] 72
Arciechów (Rciechowo) z. gost. 39, 312, 313
Arciechów (Rciechowo) z. nurska, par. Serock 

312
Arnold z Gołymina h. Prawda 145
Arnold, kanclerz z. czer. i raw. [1363–1365] 

197
Arnolf Uchański h. Radwan, łowczy bełski, 

sta wysz., wda płoc., bełski [+ a. 12 III 
1575] 294

Augustyn Baruchowski z Pniewa [1514] 143
Augustyn Klonowski h. Grzymała 118
Awdańcy z Kozietuł na Mazowszu czer. 30
Awinion 196
Awstacy (Eustachy) ze Słubic h. Prus [1405] 

228

Babice z. warsz. 47, 79, 413, 415, 479
Baboszewo pow. płoński [Prawdziców] 185, 

186, 190, 217 
Babsk z. raw., wieś par. [Radwanów] 237–

239, 242, 256, 398, 406, 417
Baby (Mniejsze i Większe) z. gost. 48–50, 

117, 125, 136, 183, 271, 468
Balzer Oswald 20, 259
Bałuty z. łęcz. 94
Barbara Petronela z Kutna, c. Mikołaja wdy 

łęcz., wojewodzina łęcz. 167
Barbara Swaracka z Sadłowa, c. Jana Swaroc-

kiego z Sadłowa, ż. Jana Puczka z Kupie-
nina 265 

Barbara Trębska, c. Dominika z Kazanowa h. 
Grzymała, sty radomskiego, ż. Sasina Tręb-
skiego 224

Barbara z Czołpina, ż. Dzierżka z Zakrzewa 
[1451] 270

Barbara z Drzewoszek, druga ż. Jana Barana 
129

Barbara z Jasieńca h. Gozdawa, siostra Paw-
ła Jasieńskiego, klana sandomierskiego 
i sty chełmskiego, ż. Piotra Kiernoskiego 
z Chrośla stolnika gost. 107, 108, 142

Barbara z Kłobi Małej na Kujawach, ż. Dadź-
boga z Jemielna [1482] 157

Barbara z Leśniewic, ż. Jana z Luboradza 
[1522] 276

Barbara z Miłonic, ż. Mikołaja Kucieńskiego 
wdy łęcz. 165, 167, 168, 461

Barbara z Pomianów, c. Piotra, chorążego 
brzeskiego, siostra Jaranda, Stanisława, Ja-
rosława i Jakuba z Kłobi Małej (Kłóbki), 
ż. Mikołaja z Piotrowa 124

Barbara z Popiardowa, wd. po Feliksie z Pod-
czach 29

Barbara z Żukowa, [c. Jana Mżurki], ż. Piotra 
Piwo h. Prawda [1473] 86 
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Barbara ze Słubic, siostra Pawła ze Studzień-
ca, ż. Macieja z Łaźnina [1507] 232 

Barbara, c. Jakuba z Lubiewa, ż. Teofi la z Ko-
towic [1512] 102

Barbara, c. Jakuba ze Strzyg, ż. Andrzeja 
z Gaju, sędziego pozn. 192

Barbara, c. Jana z Kutna klana gost., ż. An-
drzeja z Gólczewa h. Prawda pkom. płoc. 
[1479] 165, 192

Barbara, c. Jana z Kobylan, klana rospierskie-
go, ż. Mikołaja Piwo z Konotopy [1522] 
189

Barbara, c. Jana z Psar, podstolego łęcz. 
[1516] 125

Barbara, c. Krystyna z Jasieńca, ż. Piotra Kier-
noskiego, stolnika gost. 107

Barbara, c. Nieustępa z Niegłoszewa w z. 
łęcz., ż. Mikołaja Techmana ze Starego Sie-
rakowa 61

Barbara, c. Stanisława Kościeleckiego wdy 
pozn., ż. Feliksa (Szczęsnego) Sokołowskie-
go [1526] 71

Barbara, siostra Marcina z Szewców w z. łęcz., 
wd. po Puczku, ż. Jakuba Sierakowskiego 
z Sierakowa Nowego [1510] 62

Barbara, wd. po Janie Radzanowskim z Iłowa 
[1540] 249

Barbara, wd. po Stanisławie Retku [1520] 365
Barbara, wd. po Wincentym z Muchnic, pod-

sędku gost. 328, 329
Barbara, ż. Pawła Barana 320, 359
Barbara, ż. Stanisława Dubiela z Bielina 334
Barbara, ż. Feliksa Szreńskiego 177
Barbara, ż. Jana Płockiego ze Szczawina 

[1472] 202
Barbara (Petronela), c. Barbary z Kutna, c. 

Mikołaja Kucieńskiego, ż. Piotra Mysz-
kowskiego, klana rozmierskiego, potem 
Bernarda z Kutna, klana brzeskiego 334

Barbara [Olelkówna], wd. po Bolesławie IV, 
księżna czer.-warsz. 97, 457

Barcice nad Bugiem, z. nur. 261
Barcik z. gost. 381
Barcikowo z. płoc. 131
Bartłomiej Głogowski h. Grzymała, wojski 

gost. [+ po 19 V 1557] 114

Bartłomiej Podczaski h. Rola, pisarz z. gost. 
[1579–1591] 272, 274

Bartłomiej z Górek h. Rola [1544] 271
Bartłomiej z Koziebród h. Bolesta, stolnik 

płoc. [1435–1441] 82
Bartłomiej h. Boleścic, sędzia płoc. [1363] 

121, 131
Bartłomiej, s. Jana Żaka z Pomorzan [1514] 

334
Bartłomiej, s. Piotra z Pacyny, student uniw. 

krak. [1475] 171
Bartosz z Siemianowa h. Powaby [1427] 112, 

136
Baruchowo pow. kowal. 143, 199
Barycz Henryk 94
Baryłowo z. bełska 308
Barzykowo z. łomż. 445
Basz, wójt w Kutnie [1511] 393
Bądkowo z. dobrz., wieś par. 220
Beata, c. Stanisława zw. Wielguszem z Bienie-

wa, ż. mieszczanina pułtuskiego Mikołaja 
cieśli 74

Beata, wd. po Mikołaju z Górek (Góreckim)
[1417] 270

Beata, c. Marcina z Ostrowa h. Gozdawa, 1. ż. 
Stanisława Rogożowskiego [1452] 55, 56 

Bedlno z. łęcz., wieś par. 33, 175, 177, 273
bełska ziemia passim
Bełz miasto, stolica ziemi 32, 36, 55, 75, 93, 

122, 229, 255, 293, 307
Benedykt zw. Bieniasz z Zaborowa h. Ogoń-

czyk [+ a. 1505] 177
Bernard Chądzyński, sta pułtuski, wojski 

płoc. 223
Bernard Jastrzębski 53
Bernard Potocki z Popław, dworzanin król. 

129
Bernard z Kutna, klan brzeski [+ a. 30 III 

1515] 167
Besk z. łęcz. 169
Bezwold (Berwold/Bierwołt) z Pomorzan 

[1444] 332
Będzisław (dziś Bonisław) z. płoc.,wieś par. 

55
Biała (dziś Biała Rawska) z. raw. 31, 42, 205, 

244, 411
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Biała (Wilkowska) z. łęcz. 148, 265
Białe (Bielskie, Jajkowo) z. gost. 51, 117, 277, 

314–319, 349, 354, 390, 471
Białe Błoto z. gost. 25, 32
Białe, jezioro w z. gost. 314, 349, 350
Białesuknie zob. Popki
Białkowski Leon 17, 251
Białobrzegi nad Wisłą, z. płoc. 308, 430
Białotarsk na Kujawach, wieś par. 64, 122, 

125, 184, 333, 456
Białotarsk par. 48, 56, 64, 69,116, 121, 124, 

175, 182–184, 269–271, 274, 305, 332, 
380, 461, 463, 464

Białowieża z. zakr. 223
Białynin z. soch., wieś par. 97, 102, 186–

188
Biejkowska Wola z. czer., par. Promna 433
Biejków nad Pilicą, z. czer., par. Promna 433, 

454
Bielawa, też Bielawy, Bielawo, z. warsz. 81–

84, 402
Bielawy (Bielawki) z. gost. 129
Bielawy Gołuskie na Zawkrzu 84
Bielice pow. kowal., zag. 334
Bielino (dziś Bilno) pow. kowal. 334
Bielińska Maria 65
Bielsk z. płoc. 449
Bielskie (Białe) z. gost. 314, 471
Bieniak Janusz 15, 19, 20, 57, 70, 82, 92, 94, 

115, 117, 119, 156, 162, 173, 193, 195, 
198, 202, 205, 213, 265

Bieniewo (dziś Bieniew) z. gost. 72–75, 99, 
100, 294, 322

Bierwołt z Liśca, podczaszy dobrz. 201
Bierzwienna z. łęcz. 158, 205
Bieżejewice z. gost. 349
Bieżuń z. płoc. 36, 192, 222, 278
Bijak Urszula 420
Biskup Marian 107, 195
Bledzewo pod Sierpcem, z. płoc. 72, 73
Blizne z. dobrz. 37
Błażej, wójt w Niedrzakowie [1557] 353
Błażejewice z. raw. 355
Błonie miasto, z. warsz. 40
Bniński Andrzej, bp pozn. 104, 239, 361, 

461, 463

Bobrowo pod Sierpcem, z. płoc. 192
Bocheńczewo z. płoc. 211
Boczki z. łęcz. 127
Bodzęta h. Poraj, skarbnik łęcz. [1394] 160
Bodzęta z Turzy, kleryk diec. płoc. [1399] 

485
Bodzęta z Witkowic i Łaźni [+ po 1476] 339, 

340
Bogucki Ambroży 91 
Bogufał (Boguchwał), pedagog ks. [1297] 

407
Bogusław Boguski (?), też Bogufał ze Swaroci-

na, Swarocki, mieszczanin warsz. 264
Bogusław Cielątko z Gołocic 321
Bogusław Gułacz z Pieryszewa 385
Bogusław Murawski z Romoki h. Ślepowron, 

sędzia z. płoc. [+1496] 247, 266
Bogusław z Bowidzyna (?) 380
Bogusław z Jagniątek 328
Bogusław z Komadzyna [1416] 324
Bogusław z Wrzącej h. Pomian [1429] 182
Bogusław, sołtys Brzozowa [1395] 35
Bogusława, matka Jana ze Słupa [1402] 31
Bogusza Miecławic, wda [+1258] 384
Boguszyce z. raw., wieś par. 43, 407
Boguszyn pod Czerwińskiem, z. ciech. 188
Bolesław I Konradowic ks. maz. [+1248] 31, 

350
Bolesław II płocki, ks. maz. [+1313] 193, 

194, 211, 426–429, 452
Bolesław III Wańkowic ks. płoc. [+1351]
Bolesław IV ks. czer.-warsz. [+1454] 47, 73, 

93, 95–97, 180, 219, 262, 280, 281, 304, 
408, 414, 433, 434, 479

Bolesław V, ks. warsz.-zakr. [+1488] 99, 248, 
264

Bolesław Jerzy Trojdenowic ks. Rusi halicko-
włodzimierskiej [+1340] 410

Bolesław Kędzierzawy ks. [+1173] 138
Bolesław Krzywousty ks. [+1138] 138, 161, 

331
Bolesta z Jeżewa h. Boleścic, rządca ks., dwo-

rzanin i pisarz z. płoński [+ 1478/1479] 
369, 376 

Bolesta z Kuchar h. Boleścic, sędzia wysz. 
i zakr. [1410–1416/1417] 206, 261
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Bolesta z Kuchar h. Boleścic, mąż Elżbiety 
c. Krystyna z Jasieńca [1464] 107, 108

Bolkowo (dziś Bulkowo) z. wysz. 292, 293
Bolonia miasto (Włochy) 96, 263
Boniecki Adam 10, 14–16, 29, 40, 43, 47, 51, 

53, 79, 88, 89, 99, 100, 103, 108, 114, 
116, 138, 141, 143, 157, 167, 183, 190, 
204, 224, 236, 268, 271, 276, 277, 293, 
371, 429, 434, 444, 445

Borkiewicz-Celińska Anna 16, 18, 68, 82, 84, 
195, 211, 246, 308, 339, 427, 457

Borkowo (Kościelne tj. Małe oraz Wielkie) z. 
płoc. 89, 447, 448, 454

Borowo z. płoc., par. Rościszewo 152
Borówko (dziś Borówek) z. łęcz. 103
Borsza z Galemina, pl. w Szreńsku 66
Borsza [h. Dołęga], chorąży płoc. [1345–

1350] 65, 66
Borsza zob. Jan Borsza, dziekan płoc.
Borsza zob. Mikołaj Borsza, kustosz płoc.
Boruta [Stanisław] z Iłowa, cześnik gost. 245, 

248, 254, 267, 386
Boruta z Koczurowa h. Rogala [1452] 247, 

248, 266
Boruta ze Słonkowa h. Rogala [1468] 52, 

256
Boruta ze Swarocina h. Rogala [1481–1505] 

264
Borysławice z. łęcz. 380
Boryszewo, Borysowo (dziś Boryszew) z. soch. 

36, 77, 237, 238, 322, 323
Boryszewo-Pierczyno (dziś Boryszewek) 323
Borzewo pow. płoński [Pomianów] 181, 479
Borzęcin z. warsz. 79
Borzywoj kan. płoc. [+1357] 196
Brachocice z. łęcz. 368
Braki 75, 78
Branki (potem Bramki) z. soch., par. Błonie 236
Bratian z. chełmińska 121
Brenica (Brynica) rz. 286
Brochocin z. płoc. 211
Brochów z. soch. 78, 193–195, 198,207, 211, 

218, 221, 225, 338, 384, 426, 456, 457
Brodino 385
Brodne z. gost., par. Kiernozia 139, 140, 142, 

152, 385, 392, 460

Brodnica miasto 163, 287
Brody z. ciech., par. Płońsk 428
Brodzicki Czesław 48, 50, 117, 180, 223, 

230, 419
Bronisz ze Służewa na Kujawach, wda brzeski 

[ok. 1301–1305] 213
Bronisz z osady Białesuknie w z. łomż. h. Po-

mian [1435] 180
Bronno z. łęcz. 204, 205
Bronowo pod Wizną 229
Broński (Szubski) z Bronna, Szubska, Ozor-

kowa w z. łęcz. zob. Jan Szczawiński ze Sta-
rego Szczawina

Brunowo z. płoc. 80
Brwilno (dziś Brwilno Dolne) z. gost. 288, 

316, 387–391, 407 
Brwilno [Wielkie] z. płoc. 388
Brwinów z. warsz. [Belinów] 42, 43
Brzeście pow. płoński [Prawdziców] 185, 

186, 190, 217
Brześć na Kujawach 69, 80, 279
Brzezie (Brzeziałąka) z. gost. 142, 143, 269, 

319, 320, 359, 362, 363
Brzeziny miasto 29
Brzeziny w dobrach Jamno 379
brzeziński powiat 10, 327
Brzeźnica rz. 120, 131, 211
Brzeźnica pod Płockiem 383
Brzozowiec z. gost. 35,38, 39, 45, 46
Brzozowiec (Wola Żabicka) z. zakr. 206
Brzozowo z. łęcz. 204
Brzozowski, opat w Czerwińsku 40
Brzozów z. gost., wieś par. 34–41, 43–46, 90, 

92, 98, 193, 255, 281, 285, 291-295, 323, 
358, 392, 397, 458, 459, 472, 473

Buczek Karol 7, 212, 317, 374, 389, 433
Buda miasto (Węgry, dziś Budapeszt) 304
Budziszewice z. raw. 426
Bug rz. 110, 230, 261, 289, 297, 433, 470
Busko, Busk z. bełska 165, 229, 265
Buszków z. łęcz. 221
Byki z. gost., par. Jamno 140,319, 320, 359
Bylino z. wysz. 339, 468
Byliny z. raw. 43
Bzura rz. 24, 25, 77–80, 88, 89, 101, 131, 

137, 161, 257, 279, 290, 298, 338, 340, 
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342, 372, 374, 376, 381, 383, 384, 419, 
451, 456, 458 

Bzurno zob. Psurnowo 

Caspar de Trambki zob. Sasin Gęba z Trębek
Chamsk na Zawkrzu 297, 413
Chebda z Suska h. Pomian [1438] 180
Chebda z Zakrzewa h. Pomian 269, 270
chełmińska ziemia 129, 219
Chełm miasto, stolica ziemi 108
chełmska ziemia 107
Chełpowo z. płoc. 387
Chlebowski Bronisław 464
Chłapowski Krzysztof 7, 289, 401
Chmielewo z. zakr. 409
Chochołowo, Chochołów z. łęcz. 221
Chociszewo (Kociszewo) z. zakr. 97
Chodyński Stanisław 278, 458
Chojenki Mniejsze i Większe, jeziora 348, 349
Chojnacki Piotr 95, 96 
Chojnice 165
Chojno, jezioro 350
Cholewa z Pawlikowic 159
Chrapunia (dziś Chrapoń) z. płoc.152
Chrcynno zob. Żabiczyn Mały czyli Krczyn 
Chronin (dziś Chromin) z. czer. 451
Chrościn z. wysz. 441
Chrośle (dziś Chruśle) z. gost. 139–142, 152, 

319, 320, 358, 375, 392 
Chrośle-Byki z. gost. 319, 320, 359
Chrzanowo pow. makowski 59
Chrząstowo z. łęcz. 94
Chrząstawa z. sieradzka 188–190
Chudolipie z. warsz. 281
Chudzyński Marian 34, 68, 410, 456
Chwalęta (Falęta) h. Junosza [z Wyszyn],dwo-

rzanin ks., łowczy płoc. [1398] 146, 151 
Chwalibińska Jadwiga 16
Ciarnowo zob. Czarnowo 
Cibor z Kowalewa, kleryk diec. płoc. [1399] 

485
Ciebniewo zob.Ciemniewo
Ciechanowiec z. drohicka 304
ciechanowska ziemia passim
Ciechanów 174, 193, 405, 411, 415, 416, 

420, 445

Ciechomice z. gost. 29, 37, 106, 152, 193, 
225, 277–283, 288–291, 295-297, 305, 
307, 311, 325, 326, 365, 367, 382, 390, 
391, 394, 395, 403, 424, 441, 458, 462, 
472–474, 483

Ciechowice zob. Ciechomice
Cieciersko z. płoc. 314–316, 471
Cieciszew z. czer. 108
Cielądz z. raw. 248
Cieląż z. bełska, par. Sokal 189
Cielechowie (Nieczuje) ród rycerski 155, 

158
Ciemniewko z. ciech., wieś par. 446
Ciemniewo (Ciebniewo) z. ciech., par. Ciem-

niewko [Prawdziców] 206, 248, 445, 446
Ciemniewo z. ciech., par. Sąchocin 96
Cieszyn miasto 422
Cieśle z. wysz. 81
Ciołkowo z. płoc. 107
Ciołkówek z. płoc. 363
Cisie (k. Załubic) z. warsz. 433
Compostella 217
Cwaliny z. łomż., par. Mały Płock 180
Cygany z. łęcz. 129
Cygów (Poświętne) z. warsz. 440
Czachory z. płoc. 152
Czambor z Iłowa h. Rogala, student uniw. 

krak., pisarz ks., pl. w Białej, kan. płock. 
kol. św. Michała, kanclerz z. raw. 243–246, 
248, 251–254, 267

Czaple pow. kowal. 48
Czarne, jezioro z. gost. 340–350, 475
Czarnowo (Ciarnowo) nad Wisłą k. Czernia-

kowa, (dziś) Siekierki 472
Czaykowski Franciszek ksiądz 7, 330, 496
Czermno z. gost. 39, 210, 231, 357, 366, 

368–370, 376, 457
Czerniaków z. warsz. 440, 472
Czernice z. ciech., wieś par. 416
Czerniec z. łęcz., zag. 94
Czerniew rz. 104, 109, 110, 137, 361
Czerniew (Czerniewo, Czyrniewice) z. gost. 

90, 137–141, 143, 144, 150, 152, 172, 
215, 225, 318, 343, 385, 392, 394, 460

Czerniewice z. raw., wieś par. 92
Czerniewscy h. Junosza 140, 143, 144, 294
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Czersk stolica ziemi 44, 80, 148, 223, 405, 
411, 421, 422, 432, 434, 451, 476

czerska ziemia passim
Czerwińsk z. ciech. 39–41, 80, 85,97, 188, 

200, 211, 426 
Czerwonka z. soch., par. Sochaczew 106, 

235, 372 
Czetna rz. w z. łomż. 54
Czołpin, na Kujawach 270
Czyrniewice zob. Czerniewice
Czyżewo, Czyżew z. gost. 359, 360

Ćmiszewo z. gost. 106, 109, 280, 288, 290, 
291, 472

Ćwiklin z. ciech., par. Sarbiewo 92, 278

Dachowa zob. Dochowa
Daćbog Jemielski [1563] h. Nieczuja 155
Dadźbog Jajko z Bielska Białego, s. Pawła Jaj-

ko z Białego 117, 316–318
Dadźbog ze Szczawina h. Prawda, kantor 

płoc. 198, 199, 218, 226, 259
Dadźbog z Jemielna h. Nieczuja, mąż Barbary 

z Kłobi [+ a. 1510] 157 
Dadźbog z Jemielna h. Nieczuja, mąż Zofi i 

[+ a. 1514] 158
Dadźbog h. Junosza, pkom. płoc., wda płoc. 

i sta płoc. [+ 1363] 146, 150, 154, 226, 
343, 403, 439, 477 

Daniel Kiernoski h. Junosza 99, 100,143, 
319, 359

Daniłów Młyn z. gost. 367
Dawid z Wałów h. Awdaniec, s. Szczedrzyka 

[1420–1436] 26–28
Dąb, na Kujawach 224
Dąbek, na Zawkrzu 430
Dąbie z. łęcz. 198
Dąbrowa na Zawkrzu, wieś par. 65, 66
Dąbrówka z. gost., par. Białotarsk 125, 126
Dąbrówka z. nur., wieś par. 253
Dąbrówka Mała pow. kowal. 333
Dębowa Góra z. łęcz. 318
Dębowa Góra z. raw. 169
Dębowe (Dębówka) z. soch., par. Sochaczew 

87
Dębsko Brakowane (dziś Braki) z. gost. 78

Dębsko Maciejowe, Małe i Wielkie (dziś 
Dębsk), z. gost. 37, 75–78, 97, 292, 294, 
301, 302, 428, 461, 468, 469 

Dłotowo (dziś Dłutowo) z. zakr. 242
Długie z. dobrz. 89, 448
Długołęka z. gost. 62, 351
Długosz Jan 79, 108, 239, 259, 406
Długosz Józef 286
Dłutowo (Dłotowo) na Zawkrzu 286, 287, 

289, 297, 299, 300, 324, 325, 473
Dmosin z. raw. 258, 304, 442–444, 454
Dmoszyno z. wysz., zag. 281, 303–305
Dniepr rz. 449
Dobek z Bab 47
Dobek z Wałów [1415] 26
Dobek ze Słupa [1411] 31
Dobek, wójt w Pacynie [1450] 394
Dobiegniew, na Kujawach 224
Dobiesław Paczyński h. Ogończyk [1513–

1518] 171
Dobiesław Słupski z Modły h. Awdaniec 27, 

28, 32 
Dobiesław Sowka ze Szczawina h. Prawda, ar-

chidiakon dobrz., kanclerz z. płoc. [1368] 
dziekan, prep., bp płoc.[1375–1381] 195–
197

Dobiesław z Brzozowca h. Belina [1447, 
1452] 38, 39

Dobiesław z Dobieszkowa h. Prawda [1398] 
198

Dobiesław z Leśniewic h. Ślepowron [1405] 
275

Dobiesław z Pacyny h.Ogończyk, podczaszy 
gost. [1439–1444] 172

Dobiesław z Rzewnina h. Prawda, podsędek, 
sędzia z. płoc. [1412–1427] 403 

Dobiesław [z Suserza h. Awdaniec], chorąży 
gost. [1350] 29, 30, 414

Dobiesław z Suserza h. Awdaniec, skarbnik 
gost. [1382–1399] 25, 26, 28, 30, 32

Dobiesław z Kurozwęk h. Poraj, klan krak. 
138

Dobiesław ze Szczawina h. Prawda, s. Nasię-
gniewa, protoplasta Brochowskich 128, 
129

Dobiesław h. Ogończyk, klan kruszwicki 174
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Dobiesława z Rogożowa, krewna Trojana ze 
Strzeszewa [1405] 54

Dobieszków z. łęcz. 198
Dobko, wójt w Pacynie [1450] 171
Dobkowie z Rozlazłowa 373
Dobrochna, c. Jana Szyrzyka z Fałkowa, ż. 

Wincentego z Giżyc [ok. 1447] 97
Dobrochna, c. Wojciecha z Pleckiej Dąbro-

wy klana słońskiego, ż. Andrzeja z Trębek 
[1419] 222

Dobrochna, ż. Piotra s. Sieciecha ze Szczawi-
na 198

Dobrogost Malski h. Nałęcz [1525] 127
Dobrogost Nowodworski, z Nowego Dwo-

ru h. Nałęcz, kanclerz Siemowita III, bp 
pozn., abp gnieźnieński [+1401] 58, 112, 
311, 328, 356, 448

Dobrogost, ojciec Jana pl. z Iłowa, kan. i ofi -
cjała płoc. [1388] 243

Dobrogost z Nowego Dworu h. Nałęcz, klan 
warsz. [1434–1461] 187

Dobrów z. łęcz. 32
Dobrzankowo z. ciech. 186
Dobrzelin z. łęcz. 117
Dobrzewy z. łęcz. 223
Dobrzykowo, Dobrzyków z. płoc. 51, 208, 

366, 368–371, 457
Dobrzyniec (Mały iWielki) z. czer. 426
Dobrzyń, stolica ziemi 193, 198
dobrzyńska ziemia passim
Dobuże (dziś Dobużek) z. bełska 292
Dochowa (dziś Dachowa) z. gost. 342, 357, 

376, 378, 451
Dogiel Maciej 219 
Dolecko z. raw. 146, 151, 245, 343
Dołęga, prep. kol. św. Michała w Płocku 370
Doły z. łęcz. 94
Domarad [h. Grzymała] sędzia płoc. [1343] 

121, 131
Domarad z Raciborowa h. Grzymała [1429–

1430] 128, 311, 337
Dominik z Kazanowa h. Grzymała, sta ra-

domski 224
Dorota, wd. po Bogusławie Swarockim, ż. 

Stanisława Stańczyka, mieszczanina warsz. 
264

Dorota Głębocka, c. Mikołaja Zaborowskie-
go z Głębokiego, ż. Jana Mieczka z Pomo-
rzan 333

Dorota Klichowa z Gąbina 360
Dorota, c. Krystyna Wilkanowskiego z Wit-

kowic [1523] 241
Dorota z Popiardowa 29
Dorota z Radogoszczy h. Jelita, ż. Jana z Be-

dlna h. Rola 33
Dorota z Sobieńskich, ż. Aleksego Pileckiego, 

wojskiego czer. 100
Dorota z Wilkowyi, ż. Pawła Jeża [1514] 159
Dorota ze Studzieńca, ż. Wojciecha Supiołka 

z Gumin [1522] 232
Dorota, c. Jana Rybieńskiego, ż. Mikołaja 

Goczanowskiego, miecznika inowrocław-
skiego 240

Dorota, c. Jana Góreckiego z Górek, ż. Seba-
stiana Sędka z Łążka 271

Dorota, c. Jana Kinickiego z Sarbska, ż. Ada-
ma Wilkanowskiego h. Lis 340

Dorota, c. Jana Krczona ze wsi Korzeń, ż. Sta-
nisława z Reszek 276

Dorota, c. Jerzego ze Śladowa, ż. Jana Górec-
kiego z Górek 271

Dorota, c. Wita ze Słubic i Studzieńca h. Prus 
[1480] 232

Dorota, c. Mikołaja ze Świętosława, ż. An-
drzeja Soleckiego z Solca [1535] 182

Dorota, c. Piotra Szorca h. Mora, sędziego 
wiskiego, ż. Mikołaja Słubicy 230 

Dorota, c. Andrzeja z Wąsewa h. Szarza, 
pkom. brzeskiego, ż. Świętosława Mżurki 
[1413] 81–83

Dorota, c. Ninogniewa z Kryska wdy płoc., ż. 
Świętosława Mżurki z Żukowa [1477] 87 

Dorota, c. Pawła Dunin-Wolskiego, sty gost., 
ż. Stanisława Czerniewskiego 143

Dorota, krewna Jana z Jukowa oraz Andrzeja 
z Sokołowa, ż. Jakuba z Pacyny 173

Dorota, wd. po Marcinie Czapli 48
Dorota, wd. po Wojciechu podstolim z Mi-

szewa [Murowanego] [1439] 309
Dorota, ż. Andrzeja Gawłowskiego 88, 294
Dorota, ż. Marcina z Zubkowic, siostra Mi-

kołaja ze Stróżewa 242
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Dorota, ż. Jakuba z Pacyny pisarza z. gost. 
173

Dorota, ż. Jana Łosia z Zawad, c. marszałka 
Ścibora z Sąchocina 304

Drochowo z. ciech. 441
Drwęca rz. 129
Drześno (Nrzesno) z. gost. 317, 387, 389, 

390
Drzewoszki z. łęcz. 129
Duninów na Kujawach 316
Dunin-Wąsowicz Anna 13, 352
Duszota z Suserza 27, 32, 60
Dziadkowice z. sieradzka 268
Dziadulewicz Stanisław 210, 310
Działdówka rz. 212
Działyń z. dobrz. 70
Dziankowo Małe (Dziankówek), pow. ko-

wal., par. Białotarsk 69, 70
Dziankowo Wielkie 177
Dziekanów z. warsz. 310
Dziersław albo Dzierżek Kurzeski z Rękaćca 

[1522] 442
Dziersław Osiński [+ a. 1497] 63, 330, 331, 

354
Dziersław Słupski h. Awdaniec 31, 32
Dziersław z Bab h. Dołęga [1457] 48
Dziersław z Dmosina [1421] 304
Dziersław z Główczyna h. Awdaniec, prep. 

kapituły płoc. 221
Dziersław z Kobiernik h. Dołęga 56, 57
Dziersław z Leśniewic [1405] 275
Dziersław, sołtys w Mnichu 393, 462
Dzierzązna z. gost. 387
Dzierzążnica rz. 428
Dzierzbia z. łomż., par. Poryte 446
Dzierzchowo (dziś Dzierzgów) z. soch. 373
Dzierzgowski Mikołaj, prymas [+1559] 114
Dzierżek Kopacz z Dmosina h. Kopacz, sta 

dobrz., płoc., pkom. maz. 442–445, 478 
Dzierżek z Zakrzewa 270
Dziurdziołów (Wola Łochowska, dziś Dziur-

dzioły) z. raw. 43
Dziwisz Kopacz z Dmosina 258 

Elżbieta Chotomska 282
Elżbieta Ciemniewska [1567] 446

Elżbieta Łokietkówna królowa węgierska 
[+1380] 217

Elżbieta Sieprska, c. Andrzeja z Gaju, wd. po 
Prokopie Sieprskim 191, 192, 361

Elżbieta z Witkowic i Łaźni, ż. Lipskiego 
[1454] 339

Elżbieta z Białej Wilkowskiej, ż. Marcina Stę-
powskiego [1524] 148

Elżbieta z Gaju, wd. po Prokopie Sieprskim, 
chorążym i staroście płoc. 192, 361

Elżbieta z Pawłowic w z. soch., ż. Krystyna 
z Dębska 77

Elżbieta z Podczach, siostra Mikołaja [1468] 
272

Elżbieta z Pomorzan, ż. Stanisława Dudka 
z Psurza 334

Elżbieta z Radogoszczy i Bedlna, ż. Jana Słup-
skiego z Modły 33

Elżbieta z Wieszczyc, ż. Mikołaja z Kał 312
Elżbieta, c. Stanisława z Krzyżanowa 327 
Elżbieta, c. Andrzeja z Gólczewa, pkom. płoc. 

[1484] 192
Elżbieta, c. Jana z Kutna klana gost., ż. Toma-

sza z Walewic h. Pierzchała [1479] 165
Elżbieta, c. Jarosława z Głogowca, ż. Macieja 

Cygańskiego [1530] 129
Elżbieta, c. Krystyna z Jasieńca, ż. Bolesty 

z Kuchar i Okunina [1464] 107, 108
Elżbieta, c. Michała Duszoty, ż. Piotra z Ki-

jaszkowa [1460] 27
Elżbieta, c. Stanisława z Sompolna 137
Elżbieta, księżna wysz., wd. po Wańku [+1364] 

80, 243, 251, 257, 258, 314, 368, 419
Elżbieta, zw. Helszka z Januszewa, ż. Jana 

Pierczy z Boryszewa [1446] 322 
Elżbieta, ż. Jakuba z Cieciszewa i c. Bolesty 

z Okunina 108
Elżbieta, ż. Piotra Zakrzewskiego 373
Erazm (Niemierza) z Pacyny, s. Mikołaja 

Paczyńskiego, student uniw. krak. [1546] 
173

Erazm (Niemierza?) z Życka [1500] 153
Eufemia, księżniczka maz., siostra Bolesława 

IV 414
Eufemia, ż. Kazimierza, ks. cieszyńskiego 42, 

422
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Ewa Szczawińska z Wielkiego Szczawina i Su-
serza, ż. Krzysztofa Lasockiego 29, 204

Ewa z Wieszczyc, służebna Katarzyny Psar-
skiej [1525] 312

Ewa, c. Gotarda z Życka, syna Adama, ż. Irzy-
ka z Wrońsk [1469] 153

Ewa, wd. po komesie Grzymisławie [1249] 
126

Ewa, ż. Jakuba (Jana?) Mieczka, tenutariusza 
w Siedlcach [ok. 1515] 62, 363

Ezechiel (?) Sojecki, skarbnik gost. [1589] 
127

Falęcice z. czer., par. Promna 433
Falęta [Chwalęta] z Wyszyn, dworzanin ks. 

[1376] 151
Falisław (Chwalisław) s. Pawła Wardy h. 

Prawda, [z Radzanowa], pkom. płoc. 
[1350–1351] 207, 435–438

Falisław Stępowski h. Junosza 144, 147
Falisław z Bieniewa h. Gozdawa [1439] 72
Falisław z Karniewa h. Dąbrowa [1449] 59
Falisław z Kwasieborzyna [1415] 315
Falisław ze Słubicy h. Prus [1363] 226 
Fałkowo k. Opoczna w Sandomierskiem 97
Febronia z Kołodziewa (Kołodziejewa) pod 

Mogilnem (par. Trląg) 112 
Felicja, c. Grzegorza cześnika łęcz., ż. Woj-

ciecha Szczawińskiego zw. Płockim [1529] 
202

Feliks (Szczęsny) Giżycki 100
Feliks (Szczęsny) Oleśnicki 108
Feliks (Szczęsny) Szreński z Sokołowa h. Do-

łęga, s. Stanisława Szreńskiego, cześnik 
gost., klan rypiński i dobrz., wda i sta płoc. 
[+1554] 71, 177, 203, 369

Feliks (Szczęsny) z Cieciszewa h. Pierzchała 
[1505] 108

Feliks Babski h. Dołęga [1554] 47
Feliks Brzeski h. Prawda, wda maz. [1517–

1529] 409
Feliks Jastrzębski h. Rolicz [1565] 53
Feliks Nadarzyński h. Radwan [1526] 249
Feliks Osiński (Trębski) 177
Feliks Radzanowski z Iłowa h. Prawda, s. Jana 

[1544] 249

Feliks Sieprski z Gólczewa h. Prawda pkom. 
płoc. [1497–1518] 268 

Feliks Sieprski h. Prawda, klan rypiński 
[1534–1535] 143, 269

Feliks Trębski z Poborza h. Prawda [1518–
1528] 223

Feliks, wójt Osmolina [1539] 361
Feliks z Podczach 29, 273
Fijałek Jan 455
Filip Machciński [1543] 327
Filip z Miszewa Garwaskiego i Małoszewa h. 

Grzymała, podczaszy płoc. [1435–1440] 
133–135, 199, 309

Filip z Małoszewa h. Grzymała, kasztelanic 
[+ a. 1523] 135

Filip z Siemianowa h. Powaby [1427] 112, 
136

Fineta, c. Stanisława Boruty z Iłowa, ż. Alek-
sego z Nadarzyna, pkom. warsz., klana 
czer. 248, 249 

Florian Trąbiński [1564] 363
Florian z Gaju h. Jelita, sędzia łęcz. 117
Florian z Korytnicy, klan wiślicki 165
Florian z Kurzeszyna[1414] 82
Florian, bp płoc. [1329] 436
Folwarski Henryk 40
Franciszek Zembocki, prep. szpitala sierpec-

kiego, pl. w Luszynie 34, 46, 51
Franek z Grochowa [1390–1393] 155
Franek z Krzyżanowa h. Sulima, podsędek 

łęcz. 165
Franek z Wrzącej h. Pomian [1427] 182
Franek ze Zleszyna 328
Franek, s. Franka z Krzyżanowa, podsędka 

łęcz. 165
Frochna, ż. Mikołaja z Raciborowa [1445] 

128
Fryderyk Jagiellończyk 224

Gabriel Roman, mieszczanin gost. 353
Gagowy w par. Lubień na Kujawach brze-

skich 177
Gadnowo (dziś Garnowo) z. ciech. 107
Gajewo z. łęcz. 45, 325
Galemino (dziś Galomin) z. płoc. [Dołęgów] 

65, 66, 68, 69
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Galicka Izabela 460
Gall Anonim 161
Gałki z. wysz. 253
Gardomir z Załęża h. Sulima 447
Garwarz (Gerważe) na Zawkrzu 131
Gaudemunda Zofi a, księżniczka litewska, ż. 

Bolesława II [+1288] 407
Gawarecki Wincenty Hipolit 71, 113, 147, 

459
Gaweł Zaleski z Zalesia w z. łęcz. 33
Gawłowo (dziś Gawłów) z. gost. 55, 78–83, 

85–89, 189, 222, 374, 402 
Gąbin miasto 24, 26, 35, 39, 51, 52, 72, 90, 

102–104, 106, 110, 132, 138, 166, 181, 
183, 185, 187, 188, 190, 194, 204, 208, 
217, 226, 227, 236–238, 251, 263, 264, 
272, 283, 284, 320, 357, 358, 360, 361, 
366–369, 375, 377–381, 408, 423, 456, 
464, 472 

gąbiński powiat 13, 62, 78, 201, 249
Gągolin w dobrach łowickich 78
Gąsiorowo z. zakr., wieś par. 60
Gąsiorowski Antoni 20, 166, 228, 231, 323
Gdańsk 108, 147
Gedko, s. Olta,wda płoc. [1283–1298] 30
Gerwold [1227] 382 
Gieczno z. łęcz. 204, 205
Giedejt ze Słubic h. Prus [1463] 231
Gieglarty (Gierałty, folwark) pod Kutnem, z. 

gost. 53, 166
Gieysztor Aleksander 9, 19, 20, 171, 429
Gieysztorowa Irena 20, 171
Giżyce z. gost. 72, 74, 78, 85, 90–94, 96, 98–

100, 105, 106, 107, 109, 110, 193, 208, 
251, 407, 459, 467, 474

Giżyno k. Bielska w z. płoc. (Gyrzino, Gie-
rzyno) 212

Glinka k. Góry Śląskiej (Śląsk) 115
Glinki z. wiska, par. Słucz [Ślepowronów] 

209
Głębokie z. łęcz. 141, 333
Głogowiec z. gost., wieś par. 112–115, 119, 

120, 128, 129, 131, 135–137, 147, 161, 
178, 459, 473

Głożek (dziś Głużek) na Zawkrzu 36
Głuchów z. raw. 422

Głusk z. soch. 355
Gmiterek Henryk 55
Gnatowice z. soch. 256
Gniewkowo na Kujawach 117
Gniewomir z Dębska h. Gozdawa [1442] 76, 

77, 301
Gniezno 87, 95
Gnojno, Gnojno Małe (Gnojenko) i Wielkie, 

z. gost. 124, 126, 163, 168, 170, 273, 321, 
322, 337

Gnojno, na Zawkrzu 212
Godacze z. zakr. 409
Godprzyd z Brwinowa h. Okuń, chorąży 

warsz. [1401–1406] 43
Golanka, młyn z. gost. 367
Golanki z. płoc. 420
Golbice z. łęcz. 169
Golejewo z. płoc. 209
Goławin z. zakr. 99
Gołębie z. zakr. 409
Gołębiewo Małe (dziś Gołębiewek Stary) 

z. gost. 337
Gołębiewo Wielkie (dziś Gołębiew Stary) 

z. gost. 337
Gołków (pod Tarczynem) z. warsz. 82, 83
Gołocice z. łęcz. 321
Gołymin (Gołynino) z. ciech., wieś par. 

[Prawdziców] 107, 145
Goniądz na Podlasiu 287
Gorzewo z. gost. 282, 294, 314, 349
Gorzewo z. płoc. 152
Gorzyste (k. Zielunia) z. płoc. 300
Gosławice (dziś Gocławice-Podczachy) z. gost. 

172, 215, 273, 462, 463
Gostynin 25, 26, 27, 36, 44, 48, 51, 57–60, 

62–64, 70, 72, 87, 90, 103, 104, 106, 
110, 114, 123, 129, 136, 142, 145, 151, 
153, 156, 164, 166, 179, 181, 183, 184, 
190, 208, 221, 227, 248, 256, 262, 269, 
273–276, 278, 279, 286, 292, 311, 314, 
316, 325, 330, 331, 349-351, 353, 354, 
370, 388, 395, 408, 411, 420, 423, 453, 
456, 457, 464, 470, 475, 480 

Gostynińska (Gostyńska) Puszcza w z. gost. 
54, 63, 115, 126, 131, 162, 215, 226, 243, 
295, 296, 331, 332, 348, 349 
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Goślice i Gośliczki z. płoc. 119, 128, 130, 
131

Gotard de Luschino 192, 193
Gotard Mycowski, sta buski, pkom. bełski 

55
Gotard z Babska i Rybna h. Radwan, kanc-

lerz nadw., kanclerz z. gost., klan soch. 
[+1462/1463] 237, 238, 256, 302, 303, 
372, 417

Gotard z Gurby kanclerz nadw. maz. [+1432] 
252, 253

Gotard z Pałuk h. Prawda, s. Jakuba, student 
uniw. krak. [1473] 193

Gotard z Rybna h. Radwan, s. klana Gotarda, 
student uniw. krak. [1466], bakałarz 240

Gotard z Woli Branieckiej h. Radwan [1448] 
236

Gotard z Życka, h. Junosza, sędzia płoc. [+ a. 
VIII 1412] 138, 139, 146, 150, 151, 402, 
403, 465

Gotard z Życka h. Junosza, s. Adama klana 
gost. 152, 153

Gotard ze Skrzynek [1527] 393
Goworowo z. łomż., wieś par. (włas. duch.) 

156, 158, 160
Goworowo obok Sikorza, z. płoc., zag. 378
Gozdowo z. płoc., wieś par. 97
Gólczewo (dziś Gulczewo) z. płoc. 36–38, 

97, 165, 192, 193, 195, 196, 198, 205–
207, 210, 222, 249, 268, 291, 307, 308, 
334, 409, 472

Góra (potem Góry) z. czer., par. Promna 433, 
434

Góra z. płoc., wieś par. 409
Góra Śląska 115
Góralski Wojciech 254 
Górki (Góry Małe) z. gost., par. Ciechomice 

(włas. duch.) 51, 382, 383 
Górki (z. gost. i Kujawy, par. Białotarsk) 

(włas. ryc.) 175, 269–271, 274, 349
Górny Marek 20, 216, 407
Górska Irena 310
Górski Karol 108
Góry (Góry Wielkie) z. gost., par. Ciechomi-

ce 382, 383, 385
Górzyński Sławomir 7, 118, 179, 226, 469

Grabia z Pomorzan [1427–1444] 332
Grabie na Kujawach 190
Grabie z. gost. 51, 52, 367, 369
Grabie z. łęcz., zag. 48,136
Grabie z Kujaw albo z. sieradzkiej 69, 70
Graboszewo, wieś par. w archdiec. gnieźnień-

skiej 263
Grabowiec z. gost. 225
Grabowski Janusz 11, 19, 65, 67, 123, 197, 

279, 283
Granica (Wejsce) w dobrach łowickich 34
Grąbczewo z. ciech. 237
Grąbiec (Grąbc) z. płoc. 152
Grąd, na Zawkrzu 266
Grębków z. liwska 451
Gręzka rz., z. wiska 180
Grochowarsk pow. płoński 131
Grochowo (dziś Grochów) z. łęcz., wieś par. 

32, 155, 156, 158, 160, 276, 335, 456, 459
Grodno na Kujawach 61, 129
Grodzanów w z. płoc. [Prawdziców] 203, 298
Grodzisk (Mazowiecki) z. soch. [Okuniów] 

41
Gromek z Pacyny 171
Grot z Nowego Miasta h. Rawa, wda raw. 

[+1489] 293
Grot, cześnik [1276] 31
Grotowice, folwark 295 
Grójec (Grodziec) z. czer. 434
Grzegorz Maksymilian 195
Grzegorz XI, papież 283, 379
Grzegorz z Krośniewic, cześnik łęcz. 202
Grzegorz, s. Pawła z Pomorzan, kleryk diec. 

płoc., pl. w Niemysłowie 334
Grzegorzew (Wielkopolska) 220
Grzybowo z. łęcz. 45, 357, 358
Grzybowski Michał Marian 64, 97, 288, 353, 

464
Grzymała z Januszewa [1411] 322
Grzymała z Brochocina [1380] 131
Grzymała [Piotr] h. Grzymała, podsędek 

płoc. [1373–1392] 120, 121, 131
Grzymałowie z Miszewa [Garwaskiego] 135
Grzymały-Zalesie z. łomż., par. Nowogród 322
Grzymek z Rykowa [1406] 336
Grzymisław, komes [1249] 126
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Grzymisław, pl. u św. Marcina pod Płockiem, 
kan. płoc. [1388] 243

Guldon Zenon 20, 121, 124, 269, 271, 334
Gulewo pow. kowal. 47, 124, 125, 129, 156
Gumino, dawna nazwa grupy osad w z. łęcz. 

147, 171, 232, 306, 394
Gumino z. wysz., wieś par. 198, 455, 456, 

482
Gumino zw. Kaczkowizna (dziś Kaczkowi-

zna) z. łęcz. 147
Gurba z. soch. 252, 253
Gutowo z. gost., par. Trębki 216, 224
Gutowo z. płoc., par. Słupia 37
Guzów (dziś Guzew) z. gost. 199
Gwino 210, 212
Gżegżółka pod Gąbinem, młyn 190

Hanka, ż. Sieciecha ze Szczawina, Kaszewa 
i Dąbia, skarbnika płoc. 198 

Hanusz, mieszczanin soch. [1449] 373
Hanusz Dyra 115
Helena z Popiardowa, wd. po Świętosławie 

29
Helena, c. Piotra z Kłobi Małej, chorążego 

brzeskiego, ż. Mikołaja Sołtana z Zaboro-
wa Starego 176, 471

Helena, c. Stanisława z Dziankowa Wielkie-
go, ż. Andrzeja z Zaborowa Nowego 177 

Helena, c. Ścibora z Sąchocina, marszałka ks., 
ż. Jerzego Stromiły 304

Henryk ks. śląski 314
Henryk Piwo h. Prawda z Konotopy (z. beł-

ska) [1508] 189
Henryk z Sieciechowa [1325] 170
Hieronim Giżycki h. Gozdawa, s. Andrzeja 

[1539] 100
Hieronim Kucieński z Łąkoszyna, s. Mikołaja 

klana gost. 169, 170 
Hrubieszów z. chełmska 108
Hruszów (Ruschewo) z. bełska 77
Hujcze z. bełska, par. Rawa 295
Hyncza Czedlicz ze Śląska 472

Idzi z Wieszczyc 297, 311
Idzik (Hyczko) [1313] 431
Ilino, Ilinek z. wysz. 427

Iłów z. gost. 35, 38, 39, 90, 111, 208, 226, 
242, 243, 245-254, 255, 267, 269, 314, 
319, 344, 380, 386, 392, 393, 406, 456, 
459, 463

Imisław, kanclerz nadw. ks., prep. kol. św. 
Michała w Płocku, bp płoc. [+1365] 197, 
384

Inowłódz z. łęcz. 97, 138, 150
Irzyk z Wrońsk h. Prawda [1469] 153
Izdebne k. Porytego, z. łomż., zag. 445
Izydor z Wieszczyc 297, 311

Jabłeczniki z. zakr., par. Klukowo 409
Jacek h. Junosza, scholastyk płoc. [+ ok. 1376] 

151 
Jachna, wd. po Raciborze z Goślic [1421] 

131
Jackowice Małe z. łęcz. 109
Jadwiga Czerniewska, wd. po Pawle Iłowskim 

[1539] 294
Jadwiga z Dąbrówki [1501] 182
Jadwiga z Kał w z. łęcz. (par. Grochowo), 

ż. Jana ze Słupa [1490] 32
Jadwiga z Łaska, wd. po Stanisławie Kucień-

skim, wdzie raw. 47
Jadwiga z Piasków, ż. Piotra z Podczach 

[1519] 273 
Jadwiga z Pomorzan, ż. (?) Andrzeja z Pomo-

rzan [1471] 333
Jadwiga ze Studzieńca, ż. Jana z Wioteszek 

[1522] 232
Jadwiga ze Śmigla, ż. Andrzeja Giżyckiego 

[1501] 100
Jadwiga, bratanica lub wnuczka Mikołaja By-

kowskiego [1531] 320
Jadwiga c. Jana z Bedlna, wd. po Jakubie 

z Zaborowa [1528] 177
Jadwiga c. Jana z Bedlna, wd. po Mikołaju 

z Wysokiej Wielkiej 33
Jadwiga, c. Jana Góreckiego z Górek, ż. Mar-

cina Babskiego [1544] 271
Jadwiga, c. Jana z Kutna, klana gost., ż. Wła-

dysława z Miłonic cześnika łęcz. [1479] 
165, 172

Jadwiga, c. Jakuba z Borowa h. Junosza 
[1440] 152
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Jadwiga, c. Marcina Szczawińskiego, ż. Piotra 
Lutomirskiego, pkom. sieradzkiego [1513] 
29, 203 

Jadwiga, c. Mikołaja Trębskiego, wojskiego 
płoc., ż. Jakuba Ciechomskiego [1511] 
282

Jadwiga, c. Pawła z Woli Rzeszotkowej, sty 
gost., ż. Jana Dobrzykowskiego [1535] 371

Jadwiga, c. Sędziwoja z Rzętkowa, ż. Stanisła-
wa z Wieszczyc [1526] 312

Jadwiga, c. Stanisława Słońskiego z Sadłowa 
i Białej, klana słońskiego, ż. Jana Swaroc-
kiego z Sadłowa 265

Jadwiga, c. Tomasza Sobockiego z Soboty, ż. 
Adama Wilkanowskiego [1538] 341

Jadwiga, wd. po Andrzeju z Górek 271
Jadwiga, ż. Adama ze Słupa [1514] 32
Jadwiga, ż. Jana z Raciborowa [1445] 128
Jadwiga, ż. Mikołaja z Osowca [1472] 329
Jadwiga, ż. Sasina Lelka ze Szczawina klana 

płoc. [1450] 201
Jadwiga Andegaweńska królowa 82, 217
Jagniątka z. łęcz. 328
Jajkowo (Białe) z. gost. 316
Jakub, bp włocławski [1469] 305
Jakub Arciechowski h. Grzymała [1563–

1565] 313
Jakub Brzozowski h.Belina 40
Jakub Bykowski h. Dołęga [1564] 320
Jakub Ciechomski h. Wężyk [1511] 282
Jakub Ciołek z Powsina h. Ciołek [1511] 40
Jakub Dolipowski [?], wójt Sannik [1523] 362
Jakub Dziki z Pułtuska, s. Stanisława Wielgu-

sza z Bieniewa [1464] 74
Jakub Gagowski 177
Jakub Galny z Szewa Wielkiego [po 1492] 58
Jakub Gawłowski zw. Samula, s. Andrzeja 

i Doroty, h. Gozdawa [1539–1564] 88, 
294, 374

Jakub Glinka z Glinek (z. wiska) h. Ślepow-
ron, sta wiski [1499, +1507] 467

Jakub Iłowski, z Iłowa s. Wysława, kan. płoc. 
i pozn., pl. we Mszczonowie 246, 247, 
252, 254, 462

Jakub Klonowski z Nowego Klonowca h. 
Grzymała 119

Jakub Kurdwanowski, bp płoc. [+1425] 64, 
118, 464, 483

Jakub Mieczek h. Dołęga, tenutariusz w Sie-
dlcach [1518] 62, 363

Jakub Nadarzyński h. Radwan [1526] 249
Jakub Ostrowski (z Ostrowca) h. Belina, opat 

czerwiński [1518–1524] 40 
Jakub Paczyński h. Ogończyk, kan. włocław-

ski [1540] 173
Jakub Poczta z Czernic i Miszewa h. Lubicz, 

sędzia ciech. 416
Jakub Rybieński h. Radwan, cześnik gost. 

[1491–1497] 240
Jakub Siemianowski h. Grzymała, pisarz 

z. gost. [od 1521] 137
Jakub Sierakowski z Sierakowa Nowego, cho-

rąży i pkom. gost. [+ ok. 1561] 62, 63, 
351

Jakub Strasz z Dębowego (Dębówka), Miko-
łajewa h. Półkozic, sędzia z. soch. [1468–
1487] 87

Jakub Tritura [1564] 320
Jakub Załuskowski wójt w Brzeziu [1534–

1554] 269
Jakub z Białego, s. Pawła Jajko z Białego 316
Jakub z Borowa h. Junosza, s. Adama [+ a. 

1440] 152
Jakub z Brzozowca h. Belina [1447, 1452] 

38, 39
Jakub z Chrościna [1365] h. Pomian? 441
Jakub z Ciecierska h. Ślepowron [1473] 314
Jakub z Gawłowa h. Gozdawa, kasztelanic 

86–88 
Jakub z Gnojna [1454] 322
Jakub z Iłowa, Romoki h. Rogala, pisarz ks. 

Aleksandry 246, 247, 266, 267
Jakub z Kłobi Małej h. Pomian [1471–1474] 

124
Jakub z Kotlisk [1453] 332
Jakub z Lubiewa h. Gozdawa [1512] 102
Jakub z Miszewa [Mur.] h. Lubicz, prep. płoc. 

[1439] 309
Jakub z Młynów, stolnik krak. [1384] 138
Jakub z Nasielska h. Prawda [1526] 474
Jakub z Nasielska, Radzanowa h. Prawda, 

klan ciech. [+1427] 206
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Jakub z Osmolina zob. Jakub z Wituszy
Jakub z Ostoi 29
Jakub z Pacyny (Paczyński), s. Dobiesława, 

pisarz z. gost. [1476–1502] 172, 173
Jakub z Głowna h. Pierzchała, klan raw. 

[1449–1454] 329
Jakub z Prac h. Półkozic [1427] 80
Jakub z Siemianowa [1460] 48
Jakub z Szołajd [1423] 275
Jakub z Wituszy (z Osmolina) h. Gozdawa, 

pl. w Wyszkowie [1450–1467] 104, 110 
Jakub z Woźnik h. Ciołek, wójt Staregopola 

[1439] 363
Jakub z Wrzącej h. Pomian [1482] 182
Jakub z Zaborowa h. Ogończyk [+ a. 1528] 

177
Jakub, s. Dadźboga h. Junosza, pkom. płoc. 

[+1363] 151
Jakub, s. Dobiesława z Brzozowca [1447] 38
Jakub, s. Jana z Kutna, student krak., kan. 

włocławski [+ a. 26 IX 1450] 164
Jakub, s. Więcława ze Słubic, student uniw. 

krak. [1436] 231
Jakub ze Skrzynek, wójt w Kutnie [1527] 393
Jakub ze Słubic h. Prus, sta wyszkowski 

[1489–1494] 230
Jakub ze Strzelna, ojciec Macieja kapłana 

diec. włocławskiej 191
Jakub ze Strzyg 192
Jakub ze Swarocina h. Rogala 262, 263
Jakub ze Swarocina h. Rogala [1481–1505] 

264
Jakubczak Sławomir 304
Jakusz Jemielski z Jemielna, Wilkowyi i Sze-

rzewic h. Nieczuja [+ po 1407] 155, 160
Jakusz z Grzybowa 255
Jakusz z Iłowa, ojciec Jana, podłowczego [a. 

1405] 243, 251
Jakusz z Milżyna 270
Jakusz z Radogoszczy 94
Jakusz z Witowa 336
Jakusz [z Życka], zw. Lisek h. Junosza, podko-

ni łęcz., klan brzeziński 151
Jakusz ze Słubicy, Studzieńca h. Prus [1407], 

wójt Topolna 228, 231, 364
Jałbrzyk z Kiełczewa h. Pomian 200

Jamno z. gost., dobra bpa pozn. 226, 342, 
380, 381, 386, 451

Jamno z. gost., par. 140, 225, 252, 319, 359, 
457, 460

Jan III Sobieski król 440
Jan, bp płoc. z rodu Nałęczów [1310–1318] 

213
Jan, kan.płoc., s. Marszałka [1442] 382
Jan, pkom. raw. [1350–1364] 259
Jan, stolnik płoc. [1329] 436
Jan Arciechowski (Rciechowski) h. Rogala 

[1564–1565] 313
Jan Bakałarz z Wszeliw, wójt gąbiński  [1466] 

358
Jan Baran z Raciborowa h. Grzymała, pod-

sędek i sędzia gost. [+ a. 15 IV 1534] 46, 
128, 129, 230

Jan Bielicki, pl. w Grochowie [1530] 276
Jan Bielski [z Białego] [1511] 318
Jan Bieniewski h. Gozdawa, kan. pułtuski, 

s. Stanisława Wielgusza 74
Jan Borsza z Galemina h. Dołęga, pl. w Szreń-

sku, kan. płoc., dziekan płoc. [+1443] 66, 
69, 382

Jan Broda komes, protoplasta Brodziców 
[1293] 427, 428

Jan Bykowski z Siedlca [1565, h. Gozdawa?] 
320

Jan Czapeczka z Pawlikowic 103
Jan Czarny z Iłowa, Wąsowa h. Rogala, sędzia 

z. łomż. [1419–1453] 245, 246, 248
Jan Czyża, wójt gost [1438] 351
Jan Dębski, miernik z pow. gąbińskiego 

z. gost. [1553] 78
Jan Dobrzykowski h. Dołęga, dworzanin 

król. 371
Jan Doliwa, bp pozn. [1363] 380
Jan Dudek [1480] 232
Jan Gagowski z Kujaw 70, 177
Jan Gamrat h. Sulima, wda maz. [1542, 

+1545] 210
Jan Giżycki h. Gozdawa, s. Andrzeja [1539] 

100
Jan Giżycki h. Gozdawa, s. Wincentego, kla-

na wiskiego 74, 97–100, 104, 107, 143, 
224, 474
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Jan Głogowski h. Grzymała, s. Mikołaja, cho-
rąży, sędzia gost. [+1527] 114

Jan Głowacz z Leżenic h. Nałęcz, wda czer. 
[1436] 37, 409

Jan Goszkowic z Bab 49
Jan Górecki z Górek h. Rola [1521–1544] 

271
Jan Grabia z Jastrzębi [1513–1524] h. Dołę-

ga? 53
Jan Grodzanowski [1518] 273
Jan Gumiński [1563] 334
Jan Jakuszowic zob. Jan z Iłowa h. Rogala, 

podłowczy gost. 
Jan Jarand z Brudzewa, wojewodzic sieradzki 

[1495] 167
Jan Jasieński h. Gozdawa, s. Pawła [1485] 108
Jan Jastrzębski h. Dołęga [1564] 53
Jan Jemielski, s. Dadźboga z Jemielna h. Nie-

czuja [1513–1535] 157
Jan Jukowski h. Grzymała, rotmistrz król., 

pkom. gost. [1497–1514] 116–118
Jan Kanty św. 371
Jan Karwat ze Stoków i Łęki h. Topór, podko-

ni, łowczy większy łęcz. 165
Jan Kiernoski h. Junosza, pisarz kancelarii 

król., kan. gnieźnieński i uniejowski, scho-
lastyk płoc. [+1504] 143

Jan Kiernoski h. Junosza, pkom. gost., klan 
gost. [+ a. 1502] 139, 140, 142

Jan Kinicki z Sarbska h. Prawda [+ po 1472] 
340

Jan, komes, posiadacz Brzumina pod Czer-
skiem [1314] 434

Jan Kostka (?) z Wilkowyi h. Nieczuja [1470] 
159

Jan Kostro z Psar, stolnik gost., podsędek 
soch. [+1522] 341

Jan Kozieł z Modły h. Awdaniec [1436–1451] 
28

Jan Kryski h. Prawda, kan. płoc. [1484] 99
Jan Kucieński, klan gost. zob. Jan z Kutna 
Jan Kurwica z Miszewa Murowanego h. Lu-

bicz, cześnik płoc. [1471–1481] 309, 310, 
339

Jan Kwaczała z Nieborowa h. Prawda, wda 
raw. i bełski [+1464–1465] 166, 280, 410

Jan Latalski, bp pozn. 463
Jan Leniek z Rokitnicy h. Rawa [1462] 202
Jan Lipski h. Pobóg, klan wiski, sędzia zakr. 

[+1489] 339
Jan Lubrański, bp pozn. 265
Jan Luksemburski król czeski 115, 436
Jan Lutek z Brzezia, bp włocławski 461
Jan Łaszewski z Grodzanowa h. Prawda 

[1493] 203
Jan Łazęka z Gnojna, Gołocic [1416–1418] 

321
Jan Łoś z Zawad pow. rożański h. Dąbrowa, 

sędzia z. makowski i rożański [1454–1468] 
304

Jan Magiero [1455] 292
Jan Mieczek z Pomorzan [1507] 333
Jan Miszewski z Garwarza (Garwaski) h. Grzy-

mała [1518] 134, 135
Jan Mleczko z Dębska h. Gozdawa, sta bełski 

[1420–1424] 75, 76
Jan Modłek [1532] 363
Jan Modzelewski, podczaszy łęcz. 461
Jan Mżurka ze Śladowa, Gawłowa h. Gozda-

wa, sędzia gost., klan soch. [+1473] 189
Jan Nadarzyński h. Radwan, pl. w Iłowie 249
Jan Naropiński h. Belina, pisarz król. [1506] 

43
Jan Obermut z Płonki 189
Jan Olbracht król [+1501] 58, 70, 99,108, 

117, 166, 190, 329, 330, 333, 354, 373, 
394

Jan Omeksa z Zalesia [1528] 319
Jan Pardykuła[1532] 363
Jan Pieczkowski ze Strachocina, Rozlazłowa 

h. Lubicz [+ a. 1504] 373
Jan Piercza z Boryszewa [1446] 322
Jan Piwko z Kozanek [1406] 26
Jan Piwo h. Prawda, s. Andrzeja Piwo, stu-

dent uniw. krak. [1534] 144, 190
Jan [Płocki] ze Szczawina h. Prawda [1472] 

202 
Jan Podczeski (Podczaski) h. Rola, służebnik 

norbertanek płoc [1490] 272
Jan Pomorski [1504] 333
Jan Psarski (z Psar), podstoli łęcz. [+ a. 1516] 

125
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Jan Puczek z Kupienina 265
Jan Radzanowski z Iłowa h. Prawda, s. Jana 

stolnika płoc. [+ a. 1540] 249
Jan Radzanowski z Radzanowa i Ciemniewa 

h. Prawda, stolnik płoc., kanclerz nadw. 
[+1481] 248, 249

Jan Rciechowski (Arciechowski) h. Rogala 
[1564–1565] 313

Jan Rogala z Węgrzynowa h. Rogala, marsza-
łek ks., wda czer. [+1461] 96, 281, 293, 
409

Jan Rozum z Brzozowca h. Belina [1519] 39
Jan Rybieński (Popiół) h. Radwan, s. Jakuba 

cześnika gost. [+ a. 1530] 240
Jan Rybski z Małoszewa h. Grzymała, s. Filipa 

[1518] 134, 135, 273
Jan Rybski, s. Jana h. Grzymała, podstoli gost. 

[1551–1563] 134, 135, 318
Jan Sasin z Błażejewic w. z. raw. [1474] 355
Jan Siemianowski h. Grzymała, chorąży gost. 

[+ a. 1504] 114, 137
Jan Sierakowski h. Dołęga z Piotrowa, wójt 

w Niedrzewiu [1546–1564] 63, 125, 
353

Jan Słonka z Czerniakowa [+ a. 1419] 472
Jan Słubica ze Studzieńca h. Prus, wójt Topol-

na 231, 364
Jan Słupski z Modły h. Awdaniec [1510–

1531] 33
Jan Słupski z Wałów h. Awdaniec [1440] 32
Jan Sojecki h. Grzymała [1550] 127
Jan Sokołowski h. Dołęga, s. wdy Stanisława 

Szreńskiego [+ a. 1516] 70, 71
Jan Sowiec ze Szczawina h. Prawda, podstoli 

maz., klan dobrz. [1329] 193, 194, 205, 
207, 425, 426

Jan ze Szczawina h. Prawda, s. Sieciecha 
skarbnika płoc. 198

Jan Starokowski (?) z z. płoc., faktor [1525] 
398

Jan Stępowski h. Junosza [1537] 147
Jan Stępowski, s. Marcina h. Junosza, klan 

gost. [1576] 148
Jan Suserski h. Awdaniec [1434] 27
Jan Swarocki (Swaracki) z Sadłowa h. Rogala 

265

Jan Szczawiński (Szubski) z Bronna, Ozorko-
wa, Starego Szczawina h. Prawda, podstoli 
gost. [1512–1533] 203, 204

Jan Szczawiński h. Prawda, s. Piotra cześnika 
gost., student uniw. krak. [1514] 204

Jan Szymanowski, klan płoc. [+1555] 88
Jan Szyrzyk z Fałkowa k. Opoczna 97
Jan Świętosławski, podsędek brzeski [1535] 

182
Jan Techman ze Starego Sierakowa i Kosioro-

wa h. Dołęga, podczaszy gost.[+ po 2 IX 
1501] 27, 60, 61, 70

Jan Tęczyński 40
Jan Tokarski, wójt w Czermnie [1532] 210
Jan Trestka z Grzybowa [1513] 357
Jan Trębski h. Prawda, s. Sasina [1507] 224
Jan Trębski z Poborza h. Prawda, s. Mikołaja 

[1518] 223
Jan Tritura [1564] 320
Jan Truszczek h. Dołęga 55, 57
Jan Warpęsz z Leśniewic [1453] 275
Jan Wąż z Mnicha i Trojanowa h. Wężyk, 

podskarbi nadw. [+1448] 298, 299, 401, 
402, 405, 473

Jan Witkowski h. Radwan [?], faktor dóbr 
Jamno i Dochowa [1565] 342

Jan Wituski h. Gozdawa 364
Jan [Wkrzeński] h. Grzymała, kasztelanic, oj-

ciec Andrzeja 135
Jan Wołucki h. Rawa, podsędek raw. [+1508] 

249
Jan Wysoki z Prawdziców, bp płoc. [1296–

1310] 207, 208
Jan Zaleski z Popiardowa 29
Jan Zdziarski h. Gozdawa, kan. pozn., pl. 

w Troszynie [1533] 309
Jan Zglesz dworzanin ks. [1353] 44
Jan Żak z Pomorzan [1510, + a. 1514] 333, 

334
Jan Żdżarowski ze Żdżarowa h. Gozdawa 

[1469] 101
Jan z Bab [1460] 48
Jan z Bab h. Dołęga [1476] 48
Jan z Bedlna (z. łęcz.) h. Rola 33
Jan z Białego (Bielski ?), s. Pawła Jajko [1472] 

316, 317 
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Jan z Białowieży h. Gozdawa [1472] 223
Jan z Biejkowa h. Bolesta, s. Klemensa [1444] 

433
Jan z Bieniewa h. Gozdawa, kan. pułtuski 

[1449–1450] 72, 74
Jan (Janisław) z Brześcia i Baboszewa h. Praw-

da, klan sierpecki [1390–1413] 185
Jan z Brzozowca [1452] 39
Jan z Bylina (z. wysz.) [1431] 339
Jan z Cieciszewa h. Pierzchała [1505] 108
Jan z Cielądza h. Powała, pisarz z. wysz. 

[1459–1477] 248
Jan z Cieśli [1428] 81
Jan z Ćwiklina h. Prawda ochmistrz ks., 

pkom. płoc. [+ po 1 XII 1416] 92, 278
Jan z Dębowej Góry [1518] 318
Jan z Dłutowa i Mnicha h. Wężyk, sędzia 

gost., cześnik płoc. [+ a. 1448] 297–299, 
473

Jan z Dobrzelina [1494] 117
Jan z Gawłowa zob. Jan Mżurka 
Jan z Głogowca h. Grzymała, nabywca Sie-

mianowa [+ a. 1433] 112, 136, 459
Jan z Głogowca h. Grzymała, s. Jana [1433] 

112, 459
Jan z Głogowca zob. Jan Głogowski
Jan z Gołębiewka 337
Jan z Górek h. Rola [1475] 270, 271
Jan z Grabi, klan spicymierski 70
Jan z Grodna [1511] 129
Jan z Grodzanowa, s. Jana Łaszewskiego h. 

Prawda [1493] 203
Jan z Gulewa na Kujawach [1430] 156
Jan z Iłowa, s. Jakusza h. Rogala, podłowczy 

gost. [1405] 243, 246, 247, 251, 252, 
267

Jan z Jaskłowa h. Radwan [1448] 236
Jan z Jemielina h. Nieczuja [1474] 157
Jan z Jemielna h. Nieczuja, prebendarz 

w Kruszwicy [1481] 157
Jan z Jukowa zob. Jan Jukowski
Jan z Kępy h. Bolesta [1454] 308
Jan z Kiernozi, pkom. gost. zob. Jan Kiernoski
Jan z Klonowca h. Grzymała, s. Janusza [1481] 

119
Jan z Kłobi Małej h. Pomian [1438] 180

Jan z Kłobi Małej, brat Barbary [1482] 157
Jan z Kobiernik h. Dołęga, s. Zdzisława, stu-

dent uniw. krak. [1411] 57
Jan z Koczurowa h. Rogala [1451] 248
Jan z Krzyżanowa [1424] 200
Jan z Kuchar, h. Bolesta, chorąży ciech. 

[1421–1451] 187
Jan z Kutna (Kucieński) h. Ogończyk, stol-

nik, pkom. i klan gost. [1452–1463] 27, 
37, 140, 156, 157, 163–165, 172, 292, 
324, 413

Jan z Lachowa, h. Bolesta, sędzia łomż. [1456–
1462] 246

Jan z Leśniewic [1477] 276
Jan z Lubikowa h. Gozdawa [1468] 103
Jan z Łąkoszyna, klan [1427] 112, 136
Jan z Łąkoszyna, podłowczy łęcz. [1455] 156
Jan z Miszewa zob. Jan Kurwica z Miszewa 

Murowanego h. Lubicz
Jan z Miszewa [Garwaskiego] h. Grzymała, 

s. Filipa, klan raciąski, wiski [+ po 16 XII 
1471] 132–135, 308, 309

Jan z Mnicha, sędzia gost. zob. Jan z Dłutowa
Jan z Mnicha h. Wężyk, s. Mikołaja, student 

uniw. krak., bakałarz [1457–1464] 300
Jan z Modły, wójt w Pieryszewie [1442] 28, 

385
Jan z Muchnic [1416] 328, 354
Jan z Nieborowa wda raw. i bełski zob. Jan 

Kwaczała z Nieborowa 
Jan z Niegłosowa 155
Jan z Niepiekł, s. Wojciecha, sługa archidia-

kona płoc. [1413] 383
Jan z Nowego Miasta h. Rawa, pl. w Mszczo-

nowie, kanclerz z. raw. [1438–1451] 244, 
252

Jan z Oględy w z. ciech. [1469] 153
Jan z Otoczni, Kossobud h. Pobóg, skarbnik 

płoc. [1471–1473] 339
Jan z Pacyny 171
Jan z Pacyny, s. Dobiesława h. Ogończyk, 

kan. łowicki [1459] 172
Jan z Parul [1426] 252
Jan z Pniewa (z. łęcz.) [1426] 201
Jan z Pomorzan [1471–1507] 332, 333
Jan z Pomorzan Bydlnych [1523] 334
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Jan z Porytego, dworzanin wdy [1436] 409
Jan z Raciborowa h. Grzymała 128
Jan z Radkowa h. Wężyk, s. Andrzeja Szczu-

bioła II [1472–1473] 292
Jan z Rogożowa 54
Jan z Romoki [1452–1459] 247
Jan z Rykowa [1390] 336
Jan z Rzeszkowa [1454] 132
Jan z Sałek [+ po 1476] 352
Jan z Sąchocina i Zaborowa (z. wysz.) h. Ro-

gala, s. Ścibora marszałka ks. [1440–1472] 
96, 248

Jan z Siemianowa h. Grzymała, chorąży gost. 
[1502, + a. 1504] 136, 137

Jan z Sierakowa Nowego h. Dołęga, s. pod-
sędka [1505] 62

Jan z Sierochowa [1417] 325
Jan z Solca Większego h. Pomian [1511] 

182
Jan z Suchodębia [1449] 306
Jan z Suserza h. Awdaniec [1412, 1428] 26, 

27
Jan z Suserza h. Awdaniec, s. Wojciecha, stu-

dent uniw. krak. [1411] 26
Jan z Szerzewic h. Nieczuja [1394] 160
Jan z Trębek h. Prawda, ojciec Mikołaja 

[1437] 220, 221
Jan z Trębskiej Woli, pl. w Trębkach [1425] 

220
Jan z Wąsowa, sędzia łomż. zob. Jan Czarny 

z Iłowa
Jan z Wilkowyi h. Nieczuja [1474] 157
Jan z Wioteszek [1522] 232
Jan z Wituszy h. Gozdawa [1509] 111
Jan z Zaborowa (z. wysz.) zob. Jan z Sącho-

cina 
Jan z Załusek (z. raw.) h. Junosza, sta bełski 

[1427] 76
Jan z Żakowic [1453] 275
Jan z Żychlina [1412] 27
Jan ze Skłot [1419] 380
Jan ze Słonkowa h. Rogala [1417–1418] 

255
Jan ze Słupa h. Awdaniec [1490] 32
Jan ze Słupa h. Awdaniec, s. Bogusławy 

[1402] 31

Jan ze Stradzewka i Borówka [1513] 103
Jan ze Swarocina h. Rogala, s. Macieja, student 

uniw. krak. [1483], tenutariusz Osmólskiej 
Wsi 264 

Jan ze Szczawina h. Prawda, brat Sasina Lelka 
200

Jan ze Szreńska h. Dołęga, s. Krystyna, dwo-
rzanin król. [1462–1466] 68

Jan ze Śladowa zob. Jan Mżurka
Jan, s. Andrzeja z Trębek, student uniw. krak. 

[1517] 224
Jan, s. Bodzęty, h. Poraj, podkoni łęcz. 160
Jan, s. Dobrogosta, pl. z Iłowa, kan. płoc.

[1388] 243
Jan, s. Filipa, z Miszewa Garwaskiego, zob. 

Jan z Miszewa rodu Grzymałów
Jan, s. Gromka z Pacyny, student uniw. krak. 

[1467] 171
Jan, s. Jana z Jemielna h. Nieczuja, student 

uniw. krak. [1454], prebendarz w Krusz-
wicy 157

Jan, s. Wojciecha z Leśniewic [1526] 276
Jan, s. Wojciecha z Miszewa Murowanego 

h. Lubicz [1518–1535] 308, 309
Jan, s. Stanisława Dubiela ze Stawu, student 

uniw. krak. [1533] 132 
Jan, wójt z Mnicha [1416] 324, 354
Jan, wójt z Iłowa [1544] 392
Jan, wójt z Woli Brwileńskiej [1482] 388
Janeczek Andrzej 18, 76, 84, 153, 187, 189, 

292, 293, 308
Janek Kałowski z Kał [1388] 155
Janikowo k. Ilina, z. wysz., zag. 341, 427
Janiskowizna młyn w z. gost. 168
Janisław, abp gnieźnieński 377, 422
Janusz I Starszy ks. czer.-warsz. [+1429] 43, 

47, 80, 81, 96, 144, 146, 151, 174, 180, 
181, 195, 198, 209, 216, 217, 228, 236, 
245, 246, 281, 287, 304, 307, 322, 338, 
339, 356, 362, 402, 407, 413–415, 420, 
424, 439, 441, 445–447, 449, 450, 472, 
476, 478–480 

Janusz II ks. ciech., płoc., łomż. [+1495] 60, 
68, 223, 373, 401, 405, 457

Janusz Miszewski z Miszewa Murowanego h. 
Lubicz [1563] 154
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Janusz Piotrowski, z Piotrowa h. Grzymała, 
podsędek gost. [1460–1473] 123, 124, 
176, 354, 393

Janusz Suchywilk, abp gnieźnieński [+1382] 
216, 217

Janusz z Gąbina, sołtys bpi w Jamnie [1337] 
357, 376–379

Janusz z Gieglartów w z. gost. [1524] 53
Janusz z Głogowca h. Grzymała [1433] 459
Janusz z Gnojna [a. 1454] 322
Janusz z Klonowca Starego h. Grzymała 

[1512–1514] 125
Janusz [z Klonowca i Brochocina] h. Grzyma-

ła [+ a. 1481] 119 
Janusz z Mocht (z. zakr.) h. Dąbrowa 338
Janusz z Siemianowa h. Powaby [1427] 112, 

136
Janusz z Solca h. Pomian [1475] 181
Januszew (Januszewo) nad Wisłą, z. gost. 72, 

293, 294, 322, 323, 397
Januszewo z. zakr. 322
Januszewscy h. Rola 274
Jarand, s. Jana Białej Sukni z Solca h. Pomian 

[1425] 180
Jarand z Grabi wda inowrocławski 190
Jarand z Kłobi Małej h. Pomian, klan brzeski 

[1417] 175
Jarand z Kłobi Małej h. Pomian [1438] 180
Jarand z Kłobi Małej h. Pomian, s. Piotra 

[1471–1476] 124, 126
Jarand z Solca h. Pomian [1470–1476] 181, 

182
Jarand z osady Białesuknie w z.łomż. [1435] 

180 
Jarand z Wrzącej [1428] 182
Jarand ze Skłot w z. łęcz. [1419] 380
Jarosław z Raciborowa h. Grzymała, s. Miko-

łaja z Głogowca [+ a. 1517] 129
Jarosław Bogoria, abp gnieźnieński [1342–

1374] 124, 384
Jarosz, posesor wójtostwa Mysłowni 352
Jarosz Brzozowski, brat Kaspra h. Belina 40 
Jasas Rimantas 69, 71
Jasiek Pilik h. Rogala 217
Jasiek z Głożka (Głużka) na Zawkrzu, wojski 

płoński 36

Jasieniec z. gost. 105–108, 142, 185, 225, 
227, 228, 277, 280, 283–291, 295, 307, 
394–396, 415, 424, 458, 463, 472, 473, 
476

Jasień z. płoc. 211
Jasiński Kazimierz 20, 216, 259, 407
Jaskłowo (dziś Jaskółowo) z. zakr. [Radwa-

nów] 236
Jastrzębia z. gost. 53, 54, 64, 116
Jastrzębscy h. Dołęga 53
Jan Jastrzębski h. Dołęga [1564] 53
Jaszczołt Tomasz 107, 286, 304
Jaszczułtowice w z. płoc., zag. 339
Jaśko z Roman w z. ciech. h. Ślepowron, 

miernik ks., podsędek wiski [1439–1465] 
sędzia wiski [1467–1468] 209

Jaworzyna z. łęcz. 223
Jazdów z. warsz. 19, 30, 79, 451
Jemielno (też Jemielino, dziś Imielno) z. gost. 

155–160, 343, 456, 459
Jerzy Kucieński [+ a. 1563] 334
Jerzy Stromiło (Strumiłło), z Dmoszyna h. 

Dąbrowa, chorąży, pkom. i klan lwowski 
[+ po 1485] 281, 303–305

Jerzy ze Śladowa 271
Jeziora (Jeziorka) w z. czer. 435
Jeżewo z. płoc., wieś par. [Boleściców] 369
Joachim Erich 198
Joanna, ż. Pawła z Lubiewa [1452] 102
Józef Księski z Księtego i Świedziebni 265
Józef Niewczas z Moszny h. Rawa [+ a. 1523] 

265
Józef Żdżarowski h. Gozdawa [1563] 101, 102
Jóźwiak Sławomir 416 
Jukowo (dziś Juków) z. gost. 53, 64, 116, 

117, 118, 173, 332, 463
Julianna Dyrówna, c. Hanusza Dyry i Kata-

rzyny z Kotwiczów [1551] 115
Junosza z Zaborowa Małego (z. warsz.) h. Ju-

nosza, pkom. zakr., sta generalny Janusza I, 
sta raw. Siemowita IV, sędzia ciech., wysz. 
i zakr. [+1409] 355, 356, 415, 416, 476

Junosza z Życka, s. Adama klana gost. 152 
Junosza, podsędek płoc. [1372] 120

Kaczkowizna z. łęcz. 147
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Kajzer Leszek 71, 173
Kalisz 243, 258, 259, 422
Kałki z. łęcz. 33
Kały z. łęcz. 32, 155, 312
Kały z. sieradzka 94
Kamienica z. zakr. 245
Kamień z. gost. 199
Kamion z. wysz., wieś par. w diec. pozn. 72, 

257, 312, 322, 340, 456
Kamionka z. bełska 292
Kampinoska Puszcza 79, 108, 194, 215, 240, 

426
Kanie z. warsz., par. Brwinów 43
Kaniewo pow. kowal., zag. 48
Kaniewska Irena 29
Kapica Milewski Ignacy 10, 14, 49, 55, 180, 

230, 322, 469 
Kapinos (dziś Kampinos) z. soch. 108
Kapturowa Góra, obiekt topografi czny w Pusz-

czy Kampinoskiej na E od Tułowic 426
Karczewska Joanna 70, 122, 270
Kargoszyn, na Zawkrzu 153
Kargoszyn (potem Mężenino-Węglewice) 

z. ciech. 445, 446
Karłowo z. łęcz., par. Topola, zag. 204
Karniewo z. ciech. i pow. makowski, wieś par. 

59
Karniszyn, na Zawkrzu 83, 84
Karnkowo z. zakr. 97
Karol IV cesarz 196
Karwosiek z. płoc. 354
Karwowo pow. płoński 428
Karwowo, osada w z. wiskiej 429
Karwowscy h. Cwalina (Pniejnia) 429
Kaski z. soch., wieś par. 76, 83, 92
Kasper Brzozowski h. Belina chorąży gost. 

[+ a. 19 I 1588] 40
Kasper Kędzierzyński 358
Kasper Sierakowski z Piotrowa h. Dołęga, 

s. Wojciecha [1546–1563] 63, 125
Kasper Szczawiński z Suserza h. Prawda, 

s. Marcina, chorąży gost. [1531–1532] 29, 
204

Kasper z Piotrowa [1563] 125
Kaszczorek (początkowo Klasztorek) w diec. 

chełmińskiej 195

Kaszewo (dziś Kaszewy) z. łęcz., wieś par. 
116, 136, 158, 168, 195, 198–201, 207, 
275, 328, 460

Katarzyna Bielska (Szczawińska) z Czernie-
wa, podstolina gost., ż. Andrzeja Bielskiego 
318, 319

Katarzyna Bykowska z Żychlina, c. Pawła 
Iłowskiego z Żychlina h. Rogala, ż. Miko-
łaja Lubika z Byków 319

Katarzyna Chotomska [1509] 282
Katarzyna Kuropatwianka z Łańcuchowa, 

ż. Adama Piwo 189
Katarzyna Oleśnicka, c. Jana, wdy sandomier-

skiego, ż. Pawła Jasieńskiego 107, 108 
Katarzyna Psarska, wd. po Janie, podstolim 

łęcz. [1525] 312
Katarzyna z Buszkowa, c. Wojciecha z Busz-

kowa, ż. Mikołaja Gęby z Trębek [1411] 
221 

Katarzyna z Dmosina, wd. po Dzierżku Ko-
paczu [1387] 443

Katarzyna z Górki, klanowa kaliska [1510] 305
Katarzyna z Grodzanowa, c. Jana Łaszewskie-

go z Prawdziców, ż. Piotra Szczawińskiego 
[1493] 203

Katarzyna z Grzybowa-Gajewa, ż. Stanisława 
z Ostrowiec, Brzozowa i Sadowej [1522] 
45

Katarzyna z Kleczewa, wd. po Janie Giżyc-
kim, ż. Daniela Kiernoskiego [1504] 99, 
143, 474

Katarzyna z Leśniewic [1423] 275
Katarzyna z Pleckiej Dąbrowy, ż. Stanisława 

z Pacyny 173
Katarzyna z Solca Większego [1511] 182
Katarzyna z Szubska, ż. Jana Szczawińskiego 

ze Starego Szczawina 204
Katarzyna z Wilczyna, ż. Wojciecha Płockie-

go ze Szczawina [1507] 202
Katarzyna zw. Trojanowa, ż. Jakuba Gagow-

skiego 177
Katarzyna, c. Andrzeja Piwo, ż. Jana Ober-

muta z Płonki [1491] 189
Katarzyna, c. Andrzeja z Łąkoszyna, ż. Stani-

sława Raciborowskiego z Zaborowa [1524] 
130
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Katarzyna, c. Jana Techmana z Sierakowa, 
ż. Szymona z Grodna na Kujawach [1522] 
61

Katarzyna, c. Krystyna z Jasieńca, ż. Tomasza 
z Magnuszewa h. Radwan 107

Katarzyna, c. Mikołaja Brzozowskiego pkom. 
gost., ż. Andrzeja Szczubioła II [1448] 37, 
38, 291

Katarzyna, c. Mikołaja z Górki i Barbary Pe-
troneli z Kutna, ż. Jana Jaranda z Brudzewa 
[1495] 167

Katarzyna, c. Mirzonia z Kamienicy [1421] 
245

Katarzyna, c. Piotra z Łąkiego, sędziego gr. 
brzeskiego, ż. Jakuba z Wrzącej [1482] 
182

Katarzyna, c. Piotra z Nieborowa h. Prawda, 
ż. Mikołaja Plichty ze Skotnik [1453] 302

Katarzyna, c. Romana z Arciechowa, ż. Kry-
styna z Sarnowa w z. wysz. [1421] 313

Katarzyna, c. Stanisława Podczaskiego skarb-
nika gost., ż. Adama z Wyrowa [1520] 
273

Katarzyna, c. Stanisława Wielgusza z Bienie-
wa h. Gozdawa 74

Katarzyna, c. Stanisława z Sokołowa chorąże-
go gost., ż. Jana z Grabi 69

Katarzyna, c. Stefana z Trląga, podstolego 
pozn., ż. Marcina Rogali 251

Katarzyna, c. Ścibora z Sąchocina, marszałka 
ks., ż. Mikołaja ze Stępowa [1427] 144–
146

Katarzyna, c. Wincentego z Giżyc, ż. Spytka 
z Melsztyna 97

Katarzyna, c. Wita ze Słubic i Studzieńca 
[1480] 232

Katarzyna, c. Wojciecha z Tłuchowa, wd. po 
Niemierzy ze Szczawina skarbniku płoc. 
199

Katarzyna, wd. po Andrzeju z Brochocina 
[1481] 119

Katarzyna, wd. po Jakuszu ze Słubicy [1449] 
231

Katarzyna, wd. po Mikołaju Kukiełce z Grzy-
bowa, ż. Zygmunta Nosakowica Grzybow-
skiego [1513–1514] 357

Katarzyna, ż. Jana Techmana ze Starego Siera-
kowa i Kosiorowa h. Dołęga 61

Katarzyna, ż. Jana z Grabi, klana spicymier-
skiego 69, 70

Katarzyna, ż. Marka z Rogożewa i dziedziczka 
z Szewa Wielkiego [1492] 58

Katarzyna, ż. Mikołaja z Giżyc [1428] 94
Katarzyna, ż. Mikołaja z Maliny [1499] 

327
Katarzyna, ż. Mikołaja z Pomorzan 333
Katarzyna, ż. Stanisława Radosza, mieszczani-

na w Gąbinie, szlachcianka [1517] 358 
Katarzyna, ż. Tomasza z Głowna h. Pierzchała 

[1448] 329
Katarzyna, księżna płońska [+1479/1480] 

164
Kawieczyno (dziś Krajęczyn) z. wysz. 430
Kazanów, woj. sandomierskie 224
Kazimierz miasto, z. łęcz. 199
Kazimierz ks. cieszyński [1355] 42
Kazimierz ks. kujawski [1249] 184
Kazimierz ks. łęcz. [+1294] 79 
Kazimierz ks. maz., bp płoc. [+1480] 222, 

340, 368, 371, 386
Kazimierz II, ks. maz., bełski [+1442] 73, 77, 

181, 187, 219, 228, 229, 255, 302
Kazimierz Jagiellończyk król [+1492] 6, 62, 

69, 97, 99, 107, 108, 142, 166, 190, 201, 
202, 262, 263, 281, 282, 292, 293, 320, 
329, 340, 351, 352, 355, 360, 365, 410

Kazimierz Sprawiedliwy ks. [+1194] 477
Kazimierz Trojdenowic, ks. maz. (warsz.), 

[+1355] 41, 44, 233, 235, 366,372, 439–
442, 478

Kazimierz Wielki król [+1370] 44, 66, 79, 
80, 89, 91,150,162, 195, 196, 226, 243, 
258, 259, 284, 285, 403, 413, 414, 422, 
424, 439, 443, 447, 477

Kaźko, ks. szczeciński i dobrz. 250
Kąccy h. Gozdawa 102
Kąty pow. kowal. 167
Kąty z. gost., par. Pacyna 52, 172, 256
Kąty z. gost., par. Sochaczew 101, 102
Kąty w z. warsz. i czer. 472
Kęcerzyn z. łęcz. 321
Kędzierska Zofi a 20, 443
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Kępa z. płoc. [Boleściców] 38, 49, 153, 292, 
299, 308

Kiejstut, ks. litewski 258
Kiełczew (Wielkopolska) 200
Kiernoscy h. Junosza 140, 359
Kiernozia, dobra i miasto, z. gost. 38, 137, 

139–144, 150, 152, 172, 225, 319, 343, 
359, 385, 392, 394, 397, 403, 460, 474

Kiernozia Wieś 139, 140
Kijanki (w XIX w. Maliny) folwark, z. gost. 

191, 192, 461
Kijaszkowo z. dobrz. 27
Kisielsko (dziś Kisielsk) z. czer. 451
Klara, ż. Rogali z Zakrzewa 308
Kleczew (Wielkopolska) 99, 143, 474
Kleczkowo z. łomż., wieś par. 253 
Klemens VI, papież 196
Klemens, pl. w Dobrzykowie [1453] 370
Klemens, s. Mikołaja z Dębska, kleryk [1465] 

78
Klemens Stromiło z Petrykoz w z. warsz. 

h. Dąbrowa 281, 304, 305
Klemens z Biejkowa h. Bolesta [1386] 433
Klemens z Klonowca h. Grzymała, s. Janusza 

[1481] 119
Klemens z Przezwisk 328
Klemens z Siemianowa [1460] 48, 136
Klonowa z. łęcz., zag. 273
Klonowiec (Stary, dziś Wielki i Nowy), z. 

gost. 113, 118, 119, 121, 125, 131, 135, 
183, 211, 473

Klonów woj. krak. 255, 258
Kluczewo na Zawkrzu 315
Klukowo z. zakr., wieś par. 409
Kłobia Mała (Kłóbka) na Kujawach, pow. ko-

wal. 56, 124, 157, 175, 176, 180
Knapiński Władysław 11, 35, 39, 104, 132, 

139, 147, 171, 204, 216, 218, 234, 265, 
290, 299, 336, 457–465

Kobierniki z. płoc. 54–57, 395, 420
Kobyla Łąka pow. kowal. 49
Kobyla Wola z. gost., zag. 225 
Kobylany 189
Kobylica, jezioro w z. gost. 348
Kochanowski Jan Karol 11, 118, 156, 179, 

226, 389, 469

Kocięcino z. płoc. 355
Kocioł, jezioro z. gost. 348–350, 475
Koczerska Maria 95
Koczurowo (dziś Kaczorowy) z. płoc. 267
Kolno z. warsz., par. Cygowo 440
Kołacin i Kołacinek, z. raw. 302
Kołodziejski Stanisław 71 
Kołomyja pow. kowal. 156, 157, 159
Komadzyno (dziś Komadzyń) z. gost. 324–

326
Komorowo na Kujawach, par. Izbica 156
Konary z. łęcz. 26–28, 30–32
Koniecpole z. sieradzka 387
Konin 451
Konopaty z. płoc., par. Zieluń 287
Konopne z. bełska 153
Konopnica z. raw. 432
Konotopa jezioro z. gost. 348, 349
Konotopa z. bełska 187, 189
Konrad I Mazowiecki [+1247] 63, 80, 243, 

299, 343, 350, 382, 383, 385–387, 410, 
451, 477

Konrad II Czerski [+1294] 428, 451
Konrad III Rudy, ks. czer.-warsz. [+1503] 9, 

99, 223, 248, 373
Konrad, szlachcic, wójt w Mysłowni [1535–

1537] 276, 352, 353 
Konradziec (później Kondrajec) z. ciech., par. 

Sąchocin 96, 174, 472
Konradziec (dziś Kondrajec Pański) z. płoc. 

71, 145
Konstancja Kozłowska (?), wd. po Andrzeju 

z Kozłowa i Telatyna [1503] 293
Kopacze z Dmosina 442, 454
Kopyłowo z. bełska 307
Kopytów z. warsz. 300
Korabiewice z. soch. 37, 67, 68, 216
Korytkowski Jan 143
Korzeniówka Nowa i Stara 370
Korzeniste z. łomż., par. Poryte 446
Korzeń z. gost. 168, 181, 276, 325, 329, 330, 

349, 351, 353, 367, 390, 470
Kosaciec (dziś Koszajec) z. gost. 35, 39
Kosiorowo w z. zakr. (par. Gąsiorowo) 60, 61, 

70
Kosorz z. łęcz. 157
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Kossów (dziś Kosów Lacki) z. drohicka na 
Podlasiu 107

Koster z Doninowa, błazen Siemowita IV 
zob. Paweł Kustra, wójt w Brwilnie 

Koszelew (Koszelewo) z. gost. 33, 62, 86, 
185, 186, 188–190, 217, 366, 367, 472

Koszyce miasto 216
Kościół (dziś Kościelna Wieś) na Kujawach 

brzeskich 174
Kotliska z. łęcz. 332
Kotowice z. warsz. 102
Kotulin z. raw. 302
Koturów z. bełska 153
Kowal na Kujawach 184, 269, 332
Kowalczyk Elżbieta 155
Kowalewko i Kowalewo na Zawkrzu, par. 

Dąbrowa 65, 68
Kowalewo (?) 485
Kowalewo zob. Gawłowo
Kowalska Halina 114
kowalski powiat 48, 49, 58, 70, 71, 121, 124, 

129, 177, 182, 276, 332–334 
Kownatki z. płoc., par. Rościszewo 152
Kozanki z. sieradzka 26
Kozice z. gost. 349–351
Koziebrody z. płoc., wieś par. [Boleściców] 

82
Kozierowski Stanisław 26 
Kozietuły z. czer. [Awdańców] 30
Kozłów Biskupi z. soch. 80, 93, 230, 372, 

376, 381, 451, 456, 461
Kozłów Szlachecki z. gost. [Wężyków] 35, 37, 

38, 75, 78, 88, 137, 141, 152, 154, 261, 
278, 279, 281, 282, 288–295, 297, 307, 
323, 326, 390, 391, 395–398, 403, 460, 
461, 472, 474

Koźminek 167
Kożuszki z. soch. 298
Kórnik (Wielkopolska) 12, 35, 227, 404, 

458
Kraff t Cezary z Torunia, medyk ks. 407
Krajewice z. płoc. 317
Kraków 26, 29, 33, 67, 95, 96, 100, 111, 

114, 128, 132, 135, 138, 140, 164, 217, 
231, 237, 238, 240, 243, 259–263, 266, 
274, 293, 300, 217, 371, 448, 466

Kramsk (Crampsko) Wielkopolska, wieś par. 
263

Krasińscy z Krasnego 316
Krasne z. ciech. 316
Kręt Helena 405–407, 417
Krobice (dziś Krubice) z. wysz. 292
Krobino (dziś Krubin) z. gost. 360
Krościn w pow. płońskim 441
Krośnie (dziś Krosna) z. warsz. [Dołęgów] 

368, 371
Krośniewice z. łęcz. 159, 202
Kruszew z. warsz. 434, 435
Kruszwica na Kujawach 157, 158, 220, 449, 

460
Krysk [Prawdziców] z. ciech., wieś par. 81, 

87, 99, 201, 298, 299, 441, 473
Krystyn Brzynsza (?) z Osmolina, wójt w z. 

bełskiej [1446] 104
Krystyn Dębski h. Gozdawa [1448–1449] 

77, 78
Krystyn Pomianowic możny maz. [1219] 

385
Krystyn Wilkanowski z Witkowic Wielkich 

h. Lis 340, 341
Krystyn z Bielaw h. Gozdawa [1420] 82
Krystyn [z Gozdowa] h. Gozdawa, stolnik 

warsz., wda maz. [1373–1382] 44, 81, 88, 
89, 91, 415, 448, 478

Krystyn [z Gozdowa] h. Gozdawa, wda maz. 
[+ po 1322] 83, 343, 410

Krystyn z Karniszyna i Osuchowa h. Goz-
dawa, dworzanin król., klan raw. [1471–
1479] 83, 84

Krystyn z Kocięcina 355
Krystyn z Kubry h. Dołęga, sta ks. w Kolnie 

[1514–1518] 56
Krystyn z Magnuszewa h. Radwan [1505] 

108
Krystyn z Piaseczna, Gozdowa i Kask h. Goz-

dawa, s. wdy maz., podskarbi, marszałek 
dworu Siemowita IV, wda płoc. [1401–
1407] 67, 76, 81, 83, 84, 88, 92, 101, 
162, 343

Krystyn z Roszków, Jasieńca h. Gozdawa, 
łowczy gost.[+ a. 1452] 106, 107, 109, 
280, 290, 291
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Krystyn z Sarnowa w z. wysz. [1421] 313
Krystyn ze Słonkowa h. Rogala [1418] 255
Krystyn ze Szreńska h. Dołęga, podstoli płoc. 

[1445–1447] 68, 389
Krystyn ze Szreńska h. Dołęga, s. Jana, dwo-

rzanin Janusza II [+1488] 68, 70
Krystyn, s. Lutka z Wieszczyc 311
Krystyn, wda maz. [+1217] 215, 343, 409
Krzesin z. łęcz. 276, 336
Krzesław z Morzyc h. Ogończyk, klan kowal. 

174
Krzesław h. Poraj, klan sądecki, s. Dobiesława 

138
Krzesław z Poczernina h. Ogończyk, wda 

brzeski kujawski [1391–1412] 174, 472
Krzewie pow. kowal., par. Kłóbka 124, 231
Krzyszko ze Słonkowa h. Rogala [1400] 255
Krzysztof z Kępy h. Bolesta, podskarbi nadw., 

potem wda płoc. 38, 153, 292, 299, 308
Krzysztof Kącki 374
Krzysztof Lasocki h. Dołęga, sta gost. [1569–

1576] 29, 204
Krzysztof Pieczkowski ze Strachocina h. Lu-

bicz [1511] 373
Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz kor., sta 

gost. [+1532] 28, 203
Krzysztof Szczawiński z Bronna h. Prawda 

[1535] 204 
Krzysztof z Ruszków h. Ogończyk 174
Krzywosąd [z Suserza], wda płoc. [1299] 30, 

31
Krzywosąd łowczy i cześnik Bolesława I Kon-

radowica 31
Krzywy Kołek, młyn z. gost. 317
Krzyżanów z. łęcz., par. Łęki 165, 167, 200, 

327
Książ k. Buska, z. bełska 382
Księte z. dobrz. 265
Kuberscy h. Dołęga 55
Kubra z. wiska 55
Kuchary z. ciech., par. Sąchocin 96
Kuchary z. łęcz. 200
Kuchary z. zakr., par. Grodziec [Boleściców] 

107, 108, 187, 261
Kucieńscy 19, 158-160, 168, 295, 301, 305, 

320, 324, 326, 334, 337 

Kuczbork miasto na Zawkrzu 163
Kuczkowo z. gost., zag. 63, 330, 331, 354
Kuczyński Stefan Krzysztof 19, 20, 405, 413
Kujawy passim
Kunat z Rzeszkowa [1454] 132
Kunienarty (późniejsze Kunki k. Szreńska) 

68
Kunkel Robert M. 98, 114, 459–461, 465
Kunradziec zob. Konradziec
Kupienin z. łęcz. 265
Kuraś Stanisław 11, 12, 94, 152
Kurowo pow. kowal. 48
Kurowo z. łęcz. 223, 224
Kurowo z. płoc., wieś par. 55, 84
Kurozwęki woj. sandomierskie [Porajów] 138
Kurzelów woj. sandomierskie 285
Kurzeszyn z. raw. 82
Kusiewizna, folw. z. gost. 336
Kutno miasto, z. gost. 19, 27, 37, 63, 71, 

112, 122, 124, 125, 129, 131, 140, 156, 
157, 159, 161–170, 172, 174, 175, 178, 
182, 183, 199, 225, 273, 289, 292, 296, 
297, 300, 301, 305–307, 320, 321, 324, 
326, 329, 333–336, 350, 351, 354, 357, 
358, 375, 388, 391, 393, 395, 396, 403, 
410, 413, 456, 459, 461, 474

Kutynki z. łęcz. 168
Kuznocin (dziś Kuznocinek) z. gost., par. So-

chaczew 75, 77, 239, 241, 301, 302, 372
Kwiatkowski Władysław 164

Lachowo z. łomż., wieś par. 246
Lalik Tadeusz 20
Laski z. czer., par. Warka 444, 445
Lasoccy posiadacze Kamienia w z. gost. 199
Lasocki Krzysztof sta gost. zob. Krzysztof La-

socki
Lasocki Zygmunt 16, 65, 68, 70
Lekowo na Zawkrzu, wieś par. [Lubiczów] 

122, 482
Lelice z. płoc. 145, 146, 172
Leon z Kryska h. Prawda 298. 299, 473
Leonard, klan płoc., cześnik Wańka płockie-

go 410, 411
Leonard, rządca czer., podsędek czer. [1321] 

421
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Leszczków z. bełska 75–77, 301, 302
Leszczyno z. płoc. 86
Leszno z. soch., wieś par. 79, 151
Leszno z. łęcz. 126
Leśniewice (Wielkie, Małe, Antonice) z. gost. 

47, 58,60, 63, 117, 274–276
Leśnogóra z. liwska 451
Leżenice z. czer. [Nałęczów] 37, 99, 409
Ligaszcz z osady Białesuknie w z. łomż. h. Po-

mian [1435] 180
Liczki [Łyczki?] z. łęcz., par. Miłonice, zag. 

156, 159
Lipa pod Raciążem, z. płoc. 339
Lipa w z. nurskiej, zag. 339
Lipie k. Wilkowyi, z. gost. 160, 306
Lipie z. warsz. 281, 305
Lipieńskie z. gost. 202, 263, 360, 361
Lipno miasto, z. dobrz. 163
Lipniki z. zakr., par. Przewodowo 74
Lipniki z. płoc., par. Rościszewo 152
Lipowiec na Zawkrzu, wieś par. 247, 266
Lis Władysław 64, 464
Liszyn z. płoc. 371
Litak Stanisław 455
Litwa 67, 304, 414
Litwini 79, 417
Liw miasto 194, 411, 426, 476
liwska ziemia 155, 412
Lubaty, dwa jeziora 348, 349
Lubiatka las z. gost. 39
Lubicze z Miszewa Murowanego 308
Lubień (dziś Lubieniek) z. gost. 194, 216, 222
Lubień pow. kowal. 117, 157, 177
Lubiewo (dziś Lubiejów) z. gost. 101, 102
Lubikowo (dziś Lubików) z. gost. 103–105, 

111, 191, 319, 361, 461
Lubochnia z. łęcz. 97
Lubomirski Jan Tadeusz 11, 79, 396
Luboradz z. łęcz. 276
Lubowidz na Zawkrzu, wieś par. [Boleściców] 

438, 442, 454
Lucień z. gost. 348, 349
Lucień, jezioro 348, 349
Luciński, młyn z. gost. 349
Ludwik Węgierski król [+1382] 162, 216, 

217, 283

Luszyn z. gost., wieś par. 34, 46, 51, 103, 
147, 148, 191–193, 461 

Lutek, rządca księcia Trojdena, skarbnik czer. 
434, 435

Lutek z Niewikli h. Ślepowron, skarbnik 
ciech., warsz. [+po 1405] 275

Lutek z Wieszczyc 311
Lutko Targonia z Niewikli 275
Lutomia rz. (dziś Witonia) 101, 102, 257

Łabiszyn (Wielkopolska) 205, 206
Łajszczew (dziś Łajszew) z. soch. 328
Łanięta z. gost. 64, 116, 124, 158, 160, 167, 

168, 303, 305, 306, 332, 334, 354, 393, 
461

Łask miasto 47
Łaskarzew z. stężycka 452
Łaski Jan 326, 335
Łaszewo z. płoc. [Prawdziców] 298, 299
Łaziska z. gost., par. Trębki 216, 220, 225
Łaźnia z. gost. 187, 339, 340, 341
Łaźnin, Łaźnino Wżdżarowskie z. łęcz. 32, 

187, 232
Łąck z. gost. 261, 288, 291, 316, 387, 390
Łąkoszyn z. łęcz. 28, 32, 53, 130, 136, 156, 

161, 167–170, 182, 276, 301, 328
Łążek (Łężek) z. gost., par. Solec, zag. 168, 

182, 183, 271, 464
Łbowo z. zakr. 97
Łempicki Jerzy 15, 16, 120, 134, 154, 191, 

192, 210, 249, 282, 309, 327, 329, 371, 
378, 430

Łęczyca miasto 24, 25, 27, 28, 31, 57, 113, 
126, 133, 146, 161, 170, 175, 182, 204, 
228, 272, 275, 327, 357, 363, 418 

łęczycka ziemia passim
Łęg z. płoc., wieś par. [Dołęgów] 53, 86, 240
Łężek zob. Łążek
Łochów i Łochówek, z. raw. 41, 43
Łomny Wielkie (dziś Łomna) z. warsz. 310
Łomża 180, 322
łomżyńska ziemia 54, 60, 96, 156, 180, 270, 

322
Łowczewo (potem Łuszczew i Wola) z. zakr. 226
Łowicz 104, 106, 110, 138, 283, 285, 286, 

458
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Łubianka rz. w z. wiskiej 180
Ługowa Wola z. czer. 434
Łukasz Trębski z Gutowa h. Prawda, s. Sasina, 

student uniw. krak., tenutariusz Osmolina 
224

Łukasz, s. Jakuba Sierakowskiego wójt w Dłu-
gołęce [1550] 62

Łukasz z Klonowca h. Grzymała [1481] 119

Maciej, prep. norbertanek płoc. [1423] 261
Maciej Babski h. Dołęga [1536–1557] 47, 

49
Maciej Cygański z Cyganów [1530] 129
Maciej Drzewicki bp włocławski 125
Maciej Głowizna, mieszczanin gąbiński 

[1468] 103
Maciej Górecki h. Rola, burgrabia zamku 

gost. [1563] 271
Maciej Jastrzębski 53
Maciej Korwin król Węgier 166
Maciej Kostro z Szewa Wielkiego w pow. ko-

wal. [1492] 58
Maciej Krczon (tj. Krystyn) Dębski [1511] 

78
Maciej Kustra z Duninowa [1424–1482] 

388, 389
Maciej Maliński z Rykowa [+ a. 1522] 327
Maciej Puchała h. Gozdawa [1563] 102
Maciej Raróg z Masłek, wójt w Wituszy 111, 

366
Maciej Słubicki h. Prus [1510] 230
Maciej Słunkowski zw. Kopeć h. Rogala 

[1520] 257
Maciej Stromiło z Dmoszyna (też z Ciecha-

nowca) h. Dąbrowa 304
Maciej Załuskowski z Załuskowa Małego 

h. Rogala [1564–1565] 268, 269
Maciej z Bab h. Dołęga [1476] 48
Maciej z Dąbrówki w pow. kowal. [1471] 

333
Maciej z Górek h. Rola [1475] 270, 271
Maciej z Jemielna h. Nieczuja [1447–1474] 

156, 157
Maciej z Klonowca [1427] 119
Maciej z Lubiewa h. Gozdawa [1477] 102
Maciej z Łaźnina [1507] 232

Maciej z Malinina [1517] 336
Maciej z Nieksyna h. Cholewa, scholastyk 

płoc. 246
Maciej z Podczach [+ a. 1507] 272
Maciej z Raczyków [1427] 119
Maciej z Solca Większego h. Pomian [1511] 

182
Maciej z Wieszczyc [1404] 278
Maciej z Wrzącej h. Pomian [1429] 182
Maciej z Załęża h. Prus [1459] 233
Maciej z Żelaznej [1490] 32
Maciej ze Słubic h. Prus, s. Falisława, wójt 

w Jamnie [1381] 227, 379 
Maciej ze Swarocina h. Rogala, tenutariusz 

Osmolskiej Woli [1488] 264
Maciej, s. Andrzeja Szczubioła I, pl. w Gosty-

ninie [1427] 279
Maciej, s. Ottona, dziedzica z Wieszczyc 

[1404] 311
Maciej, s. Jakuba ze Strzelna, kapłan diec. 

włocławskiej [1438] 461
Magdalena, c. Andrzeja Balińskiego, wojskie-

go dobrz., ż. Mikołaja Swarockiego 265
Magnuszewo pow. makowski [Radwanów-

Wierzbowów] 107, 108
Maków (dziś Maków Mazowiecki) 59, 285, 

447
Malbork 107, 163, 166, 198, 213, 218, 279, 

287
Malczewo z. łęcz. 204
Malej Witold ksiądz 35
Malice z. bełska 153
Malina z. gost., par. Kutno 122, 127, 191, 

326, 327
Malinin z. łęcz., zag. 155, 336
Malscy h. Nałęcz 127
Małe z. łęcz. 127
Małgorzata, księżna gost., ż. i wd. po Siemo-

wicie V raw. [+1459] 164, 241, 262, 352
Małgorzata Baruchowska, ż. Wojciecha 

z Czerniewa [1514] 143
Małgorzata Życka, wd. po Wojciechu Ko-

złowskim z Kozłowa Szlacheckiego [1540] 
154

Małgorzata Życka, wd. po Adamie z Życka, 
s. kasztelanica Gotarda [1489] 153
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Małgorzata z Baruchowa, c. Wincentego cho-
rążego brzeskiego, ż. Jana z Kiernozi [1466] 
141

Małgorzata z Bedlna, ż. Piotra z Lutomierska, 
pkom. sieradzkiego 33

Małgorzata z Bolkowa i Sąchocina, wd. po 
Janie Rogali, wdzie maz., 2. ż. Andrzeja 
Szczubioła II, pkom. i klana gost., wdy 
raw. 292, 293

Małgorzata z Działyńskich, c. Mikołaja wdy 
inowrocławskiego, ż. Stanisława Szreńskie-
go z Sokołowa wdy płoc. [+ po 1525] 71, 
398

Małgorzata z Krzesina, ż. Wojciecha z Leśnie-
wic [1511] 276

Małgorzata z Krzyżanowa i Szydłowa, c. Fran-
ka, wd. po Piotrze, synu Floriana z Koryt-
nicy, klana wiślickiego, druga ż. Jana Ku-
cieńskiego [1434] 165

Małgorzata z Leżenic, c. Sędziwoja wdy sie-
radzkiego h. Nałęcz, I ż. Jana Giżyckiego 
99

Małgorzata z Pleckiej Dąbrowy, ż. Jana z Gło-
gowca 113 

Małgorzata, c. Andrzeja Szczubioła II, ż. 
Mikołaja Ojrzanowskiego chorążego zakr. 
293

Małgorzata, c. Andrzeja z Gólczewa, pkom. 
płoc. [1484] 192

Małgorzata, c. Godprzyda z Brwinowa, cho-
rążego warsz. 43

Małgorzata, c. Jana Techmana podczaszego 
gost., ż. Stanisława z Sokołowa [1486] 70

Małgorzata, c. Jana z Psar, podstolego łęcz. 
[1516] 125

Małgorzata, c. Leona z Kryska z Prawdziców, 
ż. Jana Węża z Mnicha 298, 299

Małgorzata, c. Mikołaja Prokopowica z Unie-
sławic, ż. Andrzeja z Bab [1484] 48 

Małgorzata, c. Mikołaja Sarnowskiego h. 
Łazęka ze Skotnik, ż. Macieja z Jemielna 
[1447] 156

Małgorzata, c. Mikołaja z Wojszyc w z. łęcz., 
ż. Marcina z Dębska [1434] 77

Małgorzata, c. Pawła Iłowskiego z Żychlina, 
ż. Jana Omeksy z Zalesia [1514] 250

Małgorzata, c. Piotra z Moszczonnego, klana 
dobrz., ż. Piotra Płockiego ze Szczawina 
pkom. płoc. 202

Małgorzata, c. Stanisława Boruty z Iłowa, 
ż. Jana Radzanowskiego h. Prawda [+ po 
1509] 248, 249

Małgorzata, c. Ścibora z Sąchocina, pkom. 
zakr., marszałka ks., ż. Arnolda z Gołymi-
na [1434] 145

Małgorzata, c. Tomasza z Walewic z Pierzcha-
łów, chorążego soch., ż. Mikołaja z Ręko-
raja 267, 268

Małgorzata, matka Zofi i Jemielskiej, wd. po 
Dadźbogu z Jemielna [1521] 158

Małgorzata, siostra Adama Domaradzkiego 
z Boczek, ż. Andrzeja z Sójek [1516] 126, 
127

Małgorzata, siostra Andrzeja z Kossowa h. 
Ciołek, c. Marcina Ciołka z Ciołkowa, sty 
pułtuskiego, ż. Krystyna z Roszków 107

Małgorzata, wd. po Sasinie z Sierpca [1435] 
37

Małgorzata, wd. ze Stępowa [1472] 146
Małgorzata, wnuczka Stachny i Jana z Much-

nic [1437] 328
Małgorzata, ż. Andrzeja zw. Obraz z Lubiko-

wa [1513] 103
Małgorzata, ż. Falisława z Kwasieborzyna 

[1415] 315
Małgorzata, ż. Jana Bielskiego [1511] 318
Małgorzata, ż. Jana Mleczko z Dębska sty beł-

skiego 76
Małgorzata, ż. Janusza Piotrowskiego 124
Małgorzata, ż. Mikołaja Jukowskiego [1497] 

117
Małgorzata, ż. Stanisława z Żukowa w z. płoc. 

[1417] 315
Małgorzata, ż. Szymona ze Świerny h. Doli-

wa, c. sędziego łęcz. Floriana z Gaju h. Je-
lita [1480] 117

Małogoszcz woj. sandomierskie 138
Małoszewo k. Miszewa Garwaskiego, z. płoc. 

[Grzymałów] 134, 135
Marcin V, papież 220
Marcin, pl. w Sikorzu [1499] 265
Marcin, rządca płoc. [1319] 422, 423
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Marcin, s. Jana z Włoszczanowa, student 
uniw. krak. [1509] 194

Marcin Arciechowski h. Rogala [1565] 313
Marcin Babka z Babic h. Dołęga, sędzia ciech. 

i wda czer. [+1391/1392] 47, 413, 415, 
416, 479, 480 

Marcin Babski [1544] 271
Marcin Biała Suknia z Wrzącej h. Pomian, 

s. Jana [1435–1438] 180
Marcin Bujno, mieszczanin płoc. [1500] 153
Marcin Ciołek z Ciołkowa h. Ciołek, sta puł-

tuski [1409–1426] 107
Marcin Czapla z pow. kowal. 48
Marcin Kaptur h. Belina 40, 41
Marcin Kącki h. Gozdawa [1563] 102
Marcin Kołozębek z Leśniewic Małych 275
Marcin Leśniewski [1509–1518] 276
Marcin Ostrowski z Gozdowa h. Gozdawa, 

pkom. bełski [1473–1476] 55, 83, 84
Marcin Podczaski h. Rola 274
Marcin Rogala h. Rogala klan inowrocławski  

[+1436–1437] 133, 199, 251
Marcin Solecki h. Pomian, miecznik gost. 

[+1619] 179
Marcin Stępowski z Zaborowa h. Junosza 

147, 148
Marcin Struś h. Gozdawa, wójt w Przewodo-

wie [1473] 56
Marcin Szczak, podkanclerzy Siemowita III, 

s. Tomisława z Dąbrowy 66, 67 
Marcin Szczawiński z Suserza h. Prawda, cze-

śnik, łowczy gost. [1511–1518] 203, 204
Marcin Trzask ze Słubic i Studzieńca h. Prus 

[1480] 232
Marcin z Baruchowa, sędzia brzeski 199
Marcin z Brzozowca [1447, 1452] 38, 39
Marcin z Dębska [1434] 77
Marcin mansjonarz z Giżyc [1490] 98
Marcin z Iłowa 246
Marcin z Klonowca 119
Marcin z Kobiernik h. Dołęga, s. Dziersława, 

pl. w Będzisławiu (dziś Bonisław) [1452] 
55

Marcin z Komadzyna [1416] 324
Marcin z Leśniewic 275
Marcin z Leśniewic Antoniowych [1524] 276

Marcin z Mocht h. Dąbrowa 338
Marcin z osady Białesuknie w z. łomż. h. Po-

mian [1435] 180
Marcin z Ostrowa zob. Marcin Ostrowski 

z Gozdowa
Marcin z Rozlazłowa, ojciec Stanisława 

[1369] 372, 381
Marcin z Rzeszkowa [1454] 132
Marcin z Szewców w z. łęcz. [1510] 62
Marcin z Zubkowic h. Radwan? [1451] 242
Marcin ze Swarocina h. Rogala [1412] 261
Marcisz ze Słubic h. Prus [1424] 228
Marek Klonowski z Klonowca h. Grzymała 

[ok. 1533] 119
Marek Paczyński h. Ogończyk [1513–1518] 

171
Marek Rogożewski h. Dołęga [1492] 58
Marek Słupski h. Awdaniec, s. Jana, student 

[1537] 33 
Marek z Jukowa [1444] 116
Marek z Korabiewic zob. Markusz z Kora-

biewic
Maria, siostra Pawła Rogali Sokołowskiego 

(?), ż. Pawła Stromiły z Dmoszyna i Cie-
chanowca 304

Marian Bykowski chorąży gost. [1631] 321
Markowo na Kujawach brzeskich 169
Markowo (dziś Marków) z. soch. 417, 418
Markusz Jeż z Markowa h. Drzewica, pod-

łowczy soch. [1399–1418] 417
Markusz, Marek z Korabiewic h. Szarza, 

pkom. gost., klan raw. [+ ok. 1449] 68
Marusza z Iłowa, bratanica (?) Pawła Iłowskie-

go z Żychlina,  ż. Mikołaja z Wituszy 111
Masłki w dobrach łowickich 366
Mateusz Brudnowic z Klonowca 119
Mazowsze passim
Mąkolin z. wysz. 266
Mąkowski Władysław ksiądz 11, 18, 79, 133, 

246, 253, 260, 323, 382, 458 
Mdzewo i Mdzewko na Zawkrzu 65
Melchior Zaborowski h. Ogończyk, stolnik 

gost. [1530–1539] 177
Mełno, jezioro w z. chełmińskiej 219
Meszna z. warsz. 237
Meszne, Meszno z. gost., zag. 47, 168, 182, 464
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Mężenino-Węgłowice 446
Miączyn z. zakr. 97, 98
Michał, pl. w Rybnie [1418–1420] 463
Michał, s. Andrzeja z Klonowa, pisarz sędzie-

go krak. h. Rogala [1400] 255
Michał, s. Jarosława z Raciborowa h. Grzy-

mała [1517] 129 
Michał Bunikowski 58
Michał Duszota z Suserza h. Awdaniec 

[1412–1460] 27
Michał Machciński, wicedziekan płoc. 282
Michał Pieczkowski ze Strachocina h. Lubicz 

[1511] 373
Michał Słupski (ze Słupa) h. Awdaniec 

[1445–1454] 25, 32
Michał Słupski h. Awdaniec, s. Jana [2. ćw. 

XVI w.] 33
Michał z Boryszewa, pl. w Gąbinie, prep. kol. 

św. Michała w Płocku, kanclerz z. gost. 
[+1438]

Michał z Dąbrówki [1511] 182
Michał z Klonowca h. Grzymała [1481] 119
Michał z Popowa Nowego 173
Michał z Rykowa [1406] 336
Michał ze Słubic h. Prus, podsędek gost., sta 

płoc. [+ po 1404] 227, 228
Michał ze Swarocina h. Rogala [1400] 258
michałowska ziemia 213
Michrów z. warsz. 435
Miczek z Trębek (z. zakr.), chorąży zakr. 187
Miechów 138
Miecław z Sierakowa, s. Więcława h. Dołęga 

[1466] 62 
Miecław ze Smogorzewa h. Łabędź, sta czer. 

i raw. 356 
Mieczko zob. Andrzej Mieczko 
Mieczko z Chrząstowa 94
Mieczko z Pomorzan [1471] 332, 333
Miecznikowo-Gołębie na Zawkrzu 337
Miedniewice z. soch. 238, 256, 303
Miedniki na Litwie 304
Miedzeszyn z. warsz. 40
Międzydrzewie (Niedrzew) 124, 353, 354, 

393
Miklasz, tenutariusz Cieląża w z. bełskiej 

[1489] 189

Miklusz ze Szczawina h. Prawda [1374] 195
Mikołaj, bp Ostii i Velletri, legat papieski 

[1303] 210
Mikołaj, klan z Białej [1276] 31
Mikołaj, pl. w Luszynie [1438] 461
Mikołaj, pl. w Pacynie [1468] 52, 56
Mikołaj, pl. w Piotrkowicach (Piotrkowie) 

[1446] 463
Mikołaj, tenutariusz Wituszy [1509] 111
Mikołaj, włodarz w Troszynie [1450] 369
Mikołaj, kan. płoc., pl. w Wyszkowie [1388] 

243
Mikołaj Arciechowski h. Rogala [1563] 313
Mikołaj Baruchowski z Mosiębrzy i Barucho-

wa [1514] 143
Mikołaj Borsza h. Dołęga, s. Borszy, kan. 

włocławski, kustosz płoc. [1364–1373] 66
Mikołaj Bykowski (Lubik) z Byków (Bur-

grabicz), wójt w Brzeziu [+ po 1531] 319, 
320, 359

Mikołaj Bylina z Bledzewa [1434] 73
Mikołaj Dobrzykowski h. Dołęga, kan. płoc. 

i sekretarz król. [1511] 371
Mikołaj Dołęga, Krośnia z Krośni, Dobrzy-

kowa h. Dołęga, sędzia płoc., klan płoc. 
[+1496] 371 

Mikołaj Dołęga ze Srebrowa h. Dołęga, woj-
ski wiski, klan wiski [1507–1509] 49, 50

Mikołaj Drzewiecki [1510] 169
Mikołaj Dziadkowski h. Korab 268
Mikołaj Działyński, wda inowrocławski 71, 

262, 264
Mikołaj Gałecki [z Gałek, z. wysz.] [1472] 

268
Mikołaj Gęba z Trębek h. Prawda, chorąży, 

sędzia gost. [1446–1454] 221, 222, 403
Mikołaj Głogowski h. Grzymała, s. Wojcie-

cha 130
Mikołaj Gocłowski (?), pl. w Sannikach 

[1519] 273
Mikołaj Goczanowski, miecznik inowrocław-

ski [1530] 240
Mikołaj Grabic z Rykowa [1522] 336
Mikołaj h. Grzymała, klan wysz. [1319] 131, 

134, 184, 430, 431, 437, 453
Mikołaj Jukowski h. Grzymała [1497] 117
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Mikołaj Kaczka h. Gozdawa [1387] 81
Mikołaj Kiełbasa z Markowa h. Nałęcz, dwo-

rzanin król., chorąży inowrocławski 169 
Mikołaj Kosior z Klonowca [1423] 119
Mikołaj Krośnia z Dobrzykowa zob. Mikołaj 

Dołęga
Mikołaj Kucieński z Łąkoszyna h. Ogończyk, 

s. Andrzeja, klan gost. [1506–1508] 168, 
169

Mikołaj Kucieński h. Ogończyk, kasztelanic 
[1388–1394, + a. 1413] 163

Mikołaj Kucieński h. Ogończyk, podstoli, 
sta i stolnik gost., hetman ks., wda łęcz. 
[+1493] 164–168 

Mikołaj Kukiełka z Grzybowa w z. łęcz. 357
Mikołaj Kurowski, abp gnieźnieński 243
Mikołaj Latek z Leśniewic [1504] 276
Mikołaj Leśniewski z Leśniewic [1530] 276 
Mikołaj Łyczewski [1563], faktor 125
Mikołaj Majnowic ze Studzieńca h. Prus 

[1505] 232
Mikołaj Miksz z Romoki na Zawkrzu [1436–

1438] 247, 328
Mikołaj Mitoraj z Tokarzyna [Tokar] h. Praw-

da, podczaszy ks., wojski płoc. [1458–
1468] 209, 210

Mikołaj Nagórka z Zawidza h. Bolesta [1345] 
438

Mikołaj Nieborowski h. Prawda, chorąży 
soch. [1465] 85

Mikołaj Ojrzanowski h. Prus, chorąży zakr. 
[1475–1482] 293

Mikołaj Okuń, klan czer. [1347–1361] 41, 
44, 444, 445

Mikołaj Ostrowski h. Belina sędzia z. gost. 
[1534–1543] 46

Mikołaj Paczyński h. Ogończyk, s. Dobiesła-
wa z Pacyny, skarbnik gost. [+1538] 173

Mikołaj Piotrowski z Kaniewa h. Grzymała 
48, 124, 125, 354

Mikołaj Piwo z Konotopy w z. bełskiej h. 
Prawda [1508] 189

Mikołaj Piwo z Koszelewa, Opolska h. Praw-
da, tenutariusz Chrząstawy i Siedlec (dziś 
Sielce), wojski sieradzki, kaliski [+ po 
1541] 189, 190

Mikołaj Plichta ze Skotnik h. Półkozic, pod-
czaszy soch. [1436–1460] 302

Mikołaj Podczaski [+ a. 1468] 272
Mikołaj Prokopowic z Uniesławic [1484] 48
Mikołaj Radzanowski h. Prawda, s. Jakuba 

z Nasielska [1449] 207 
Mikołaj Rembiewski, s. Mikołaja, wójt w Sta-

ropolu [1555] 363
Mikołaj Rogala Słonkowski h. Rogala, pisarz 

ks., kanclerz z. soch., pl. w Gostyninie 255, 
256, 261, 262

Mikołaj Rudowski, podsędek gost. [1544] 
249

Mikołaj Rybieński z Rybna h. Radwan [1536] 
365

Mikołaj Rykowski, wójt w Strzelcach [+ a. 
1623] 336

Mikołaj Sarnowski h. Łazęka ze Skotnik 
[1447] 156

Mikołaj Siemianowski h. Grzymała, pisarz 
z. (?) gost. [1560] 137

Mikołaj Sierakowski z Piotrowa h. Dołęga 
[1512–1535] 125

Mikołaj Sierakowski h. Dołęga, delator 
[1497] 63, 331, 354

Mikołaj Słubica h. Prus, wójt Bronowa pod 
Wizną, sta wiski [1451–1456] 229, 230 

Mikołaj Słupski h. Abdank [1563] 34
Mikołaj Sojecki z Gnojna Wielkiego h. Grzy-

mała [1514–1522] 126
Mikołaj Sokołowski, s. Stanisława Szreńskie-

go [+ a. 1520] 70, 71
Mikołaj Solecki 182
Mikołaj Sołtan z Zaborowa Starego h. Ogoń-

czyk, skarbnik gost. 176, 177, 471
Mikołaj Sowka ze Szczawina h. Prawda, s. Sie-

ciecha, kan. i scholastyk płoc. 198
Mikołaj Swaracki h. Rogala, tenutariusz 

Osmólskiej Wsi 265
Mikołaj Szarukan [1388] 423
Mikołaj Szczawiński h.Prawda, podsędek, sę-

dzia gost. [1491–1495] 202, 203
Mikołaj Techman ze Starego Sierakowa h. 

Dołęga [1519–1546] 60, 61
Mikołaj Trąbiński, s. Floriana [1567] 363
Mikołaj Trębski z Gutowa h. Prawda [1552] 224
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Mikołaj Trębski z Poborza h. Prawda, pl. 
w Trębkach, Pacynie, kan. płoc. 223 

Mikołaj Trojan Taraskowski z Taraskowa h. 
Ślepowron? pkom. wiski [1504–1509] 378

Mikołaj Tungen, bp warmiński 166
Mikołaj Wąż z Dobrzankowa h. Prawda, cho-

rąży ciech. [1458] 97
Mikołaj Wilkanowski h. Lis, kan. płoc. 340, 

382
Mikołaj Wituski, z Wituszy h. Gozdawa 111, 

250
Mikołaj Wydżga ze Szczytna h. Bolesta, 

pkom. soch. [1460–1468] 78, 101
Mikołaj Wżarowski z Łaźnina [1514] 32
Mikołaj Zaborowski z Głębokiego [1507] 333
Mikołaj Załuskowski [1472] 268
Mikołaj Załuskowski, s. Jakuba, wójt w Brze-

ziu [1554] 269
Mikołaj Zaręba, rządca ks. w Młodzieszynie 

[1476] 373
Mikołaj Żernicki, faktor w Mistrzewicach 

[1544–1556] 384
Mikołaj z Bab 48
Mikołaj z Borysowa (Boryszewa) w z. soch. 

[1412] 77
Mikołaj z Brudzewa, sta brzeski, wda sieradz-

ki [1474] 157
Mikołaj z Brzozowca h. Belina [1447, 1452] 

38, 39 
Mikołaj z Brzozowa h. Prawda, pisarz dworu 

ks., pkom. gost. [1435–1441] 36, 37, 473
Mikołaj z Ciechomic h. Wężyk, kustosz wło-

cławski 277–279, 289, 311
Mikołaj z Ciechomic h. Wężyk, s. Andrzeja, 

notariusz publiczny [1494] 282
Mikołaj z Ciecierska [1414–1440] 315
Mikołaj z Czerniewa i Kiernozi h. Junosza, 

podczaszy gost. [1456] 141, 172
Mikołaj z Dłutowa, Mnicha h. Wężyk, dwo-

rzanin ks. [+ po 1459] 299, 300
Mikołaj z Dolecka h. Junosza, wójt w Roża-

nicy [1424] 245
Mikołaj z Dolecka i Dobrej h. Junosza, wo-

jewodzic 151
Mikołaj z Głogowca h. Grzymała, s. Jana 

[1433] 112, 113, 459

Mikołaj z Goślic zob. Mikołaj z Raciborowa 
Mikołaj z Gólczewa h. Prawda, bp płoc. 195
Mikołaj z Górek (Górecki) h. Rola [+1417] 

269, 270
Mikołaj z Górek h. Rola [1475] 270, 271
Mikołaj z Górki, klan gnieźnieński 167
Mikołaj z Gumina w z. łęcz. [1449] 306
Mikołaj z Jamna, pl. w Solcu [+1516] 183
Mikołaj z Jasieńca zob. Mikołaj z Ciechomic
Mikołaj z Jaskłowa h. Radwan [1448] 236
Mikołaj z Jemielna h. Nieczuja, s. Mścisława, 

pl. w Goworowie 156
Mikołaj z Kał [1519] 312
Mikołaj z Kaszewa [1415] 328
Mikołaj z Kątów w z. gost. h. Grabie [1517–

1520] 52
Mikołaj z Kołomyi [1470] 159
Mikołaj z Kórnika h. Łodzia, bp pozn. [1375–

1382] 227, 379, 458
Mikołaj z Kuchar [1409] 200
Mikołaj z Kurdwanowa h. Półkozic [1451] 242
Mikołaj z Kurowa, bp pozn. 243, 380, 381
Mikołaj z Kutna (Kucieński), s. Andrzeja wdy 

raw., klan gost. [+1508] 169
Mikołaj z Kutna h. Ogończyk, s. Jana, stol-

nik i sta gost., wda łęcz. [+1493] 164–167, 
305, 306, 320, 358, 375, 388, 391, 410

Mikołaj z Leśniewic [1453] 275
Mikołaj z Maliny [1499] 327
Mikołaj z Milanowa [Milanówka] h. Belina, 

skarbnik raw. 41–44
Mikołaj z Miłonic [1454] 165
Mikołaj z Miszewa [Garwaskiego] h. Grzy-

mała [1495–1501] 135
Mikołaj z Mnicha h. Wężyk, dworzanin ks., 

brat Jana Węża [+ po 1459] 168, 300, 354
Mikołaj z Modzel, pisarz z. wysz. 461
Mikołaj z Muchnic 328, 354
Mikołaj z Niedarzyna, klan sierpecki 357
Mikołaj z Niemściszewa [1442] 187
Mikołaj z Nowego Klonowca h. Grzymała 

[1516] 119
Mikołaj z Ogrodzienic, pl. w Wyszkowie 111
Mikołaj z Osowca [1472] 329
Mikołaj z Piotrowa h. Grzymała [1411–1414] 

122
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Mikołaj z Piotrowa, s. Janusza h. Grzymała 
[+ po 1504] 124, 125

Mikołaj z Pocierzyna h. Ogończyk, podstoli 
gniewkowski 174

Mikołaj z Podczach, s. Stanisława [1502] 
272

Mikołaj z Pomorzan [1471-1475] 332, 333
Mikołaj z Pyszkowa [1475] 270
Mikołaj z Raciborowa h. Grzymała [1445] 128
Mikołaj z Rękoraja, mąż Małgorzaty z Wale-

wic [1488] 268
Mikołaj z Rogozina h. Prawda, burgrabia 

płoc. [1452] 187, 188
Mikołaj z Rogozina h. Prawda, nabywca Ko-

szelewa [1406] 186
Mikołaj z Sarnowa [1438] 246
Mikołaj z Sierakowa zob. Mikołaj Techman
Mikołaj z Sokołowa (Sokołowski), z Małego 

Dziankowa h. Dołęga [+ po 1479] 69, 70
Mikołaj z Solca h. Pomian, brat Wawrzyńca 

[1501] 182
Mikołaj z Solca Większego h. Pomian [1511] 

182
Mikołaj z Sosnkowa [1482] 368
Mikołaj z Sójek h. Grzymała, s. Świętosława 

124, 126, 322
Mikołaj z Szerzewic 159
Mikołaj z Trębek, dworzanin bpa pozn. 

[1474] 223
Mikołaj z Trębek h. Prawda, s. Jana, kleryk 

[1437] 221
Mikołaj z Trębek h. Prawda, wojski płoc., s. 

sędziego Mikołaja Gęby [1471–1512] 210, 
222, 223

Mikołaj z Trębek (Małych) w z. zakr., h. 
Prawda 220

Mikołaj z Walewic h. Pierzchała, pkom. soch. 
268

Mikołaj z Wilkowyi h. Nieczuja [1474] 157
Mikołaj z Witkowic [1429] 338, 339, 342
Mikołaj z Wituszy h. Gozdawa [1513] 111
Mikołaj z Wojszyc [1434] 77
Mikołaj z Wojszyc [1524] 273
Mikołaj z Wyszkowa, kan. płoc. [1388] 243
Mikołaj z Zaborowa Nowego h. Ogończyk 

[1505] 177

Mikołaj z Zakrzewa h. Pomian [1417, 1438] 
180, 270

Mikołaj [z Zakrzewa] h. Pomian, pl. w Kłobi 
[1468] 56

Mikołaj z Zawstowa [1424] 323
Mikołaj ze Stępowa, Stępowski h. Junosza 

[1427–1442] 144–146, 256
Mikołaj ze Stróżewa [1470] 242
Mikołaj ze Strzelec, pl. w Ciechomicach 

[1472] 282
Mikołaj ze Swarocina h. Rogala, s. Macieja, 

tenutariusz Osmólskiej Wsi [1511–1513] 
264, 265

Mikołaj ze Swarocina h. Rogala, s. Piotra, stu-
dent uniw. krak., pisarz z. gost. [+ a. 1467] 
261, 262

Mikołaj ze Swarocina h. Rogala, sędzia soch. 
[1359–1402] 258–260, 395

Mikołaj ze Szczawina h. Prawda, s. Sieciecha 
skarbnika płoc. 198

Mikołaj ze Szczawina h. Prawda, brat Sasina 
Lelka [+ a. 1434] 200

Mikołaj ze Szczawina h. Prawda, podsędek 
i sędzia gost. [1493–1495] 202, 203

Mikołaj ze Świętosława [+ a. 1535] 182
Mikołaj zw. Markiem z Pacyny h. Ogończyk, 

s.Jakuba [1511] 173
Mikołaj, s. Gotarda z Luszyna, student uniw. 

krak., bakałarz [1473–1480] 192, 193
Mikołaj, s. Jana Żaka z Pomorzan [1514] 

334
Mikołaj, s. Mikołaja Wżarowskiego z Łaźnina 

[1514] 32
Mikołaj, s. Mścisława z Jemielina, pl. w Go-

worowie 156
Mikołaj, s. Piotra ze Środy Wielkopolskiej, 

pl. w Jamnie [1377] 379
Mikołaj, s. Trojana z Różyc [1428] 182
Mikołajew z. soch., par. Sochaczew [Półkozi-

ców] 87
Mikulin w z. bełskiej 104
Milanowo (dziś Warszawa Wilanów) z. warsz. 

[Rogalów] 439, 440, 454
Milanów (dziś Milanówek) w z. warsz. k. Bło-

nia 42 
Milków jezioro 348
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Miłonice z. łęcz. 159, 165, 166
Miłosna z. warsz. 472
Mioduszowa, wd. z Bab 49, 117
Miroszewice z. łęcz. 336
Mirzoń z Kamienicy 245
Mistrzewice z. gost. 253, 338, 383, 384, 457
Mistrzewo [1241, 1257] 383
Miszewo Cztanowo (dziś Stanowo Dolne) z. 

płoc., par. Bodzanowo 212, 430
Miszewo Garwaskie (dziś Miszewko Garwac-

kie) z. płoc. 131–135, 184, 199, 212, 309, 
430, 437, 454

Miszewo Murowane (Wszystkich Świętych) 
z. płoc. [Lubiczów] 154, 212, 308–310, 
339, 416, 482

Miszewo Strzałkowskie z. płoc. [Prusów] 212, 
388

Miszewo św. Wincentego, zw. Święcieniec 
(dziś Święcieniec) z. płoc. 212, 215 

Miszewo-Stefany (dziś Miszewko-Stefany) z. 
płoc. 212, 329, 471

Miszewscy h. Grzymała 430
Mława, miasto na Zawkrzu 123, 244
Mławka rz. 247
Młodzieska Puszcza 90, 226, 374
Młodzieszyn z. wysz., wieś par., włas. ks. 90, 

226, 257, 373, 457
Mnich z. gost., wieś par. 116, 119, 163, 168–

170, 193, 278, 284, 288, 289, 295–301, 
311, 324, 325, 327–330, 354, 393, 394, 
401, 402, 405, 458, 462, 473, 483, 485

Mnichowice z. gost.149, 153
Mniszewscy h. Prus I z Miszewa-Stefany 

[1563–1565] 329
Mochty z. zakr. 338
Modlibórz pow. kowal. 157
Modła (dziś Helenów) z. gost., par. Suserz 24, 

25, 27, 28, 31–34, 52, 56, 464, 473
Modła na Zawkrzu, par. Podkrojewo 430, 

431
Mojnowo z. płoc. 37
Mojżesz, pl. z Białynina [1477] 102
Molscy [z Modły] h. Awdaniec 33, 34
Mołtawa (Mutawa, Mułtawa) rz. 184, 212, 

430, 436
Morzyce na Kujawach 174

Mosiębrza z.łęcz. 143
Moszków z. bełska 77
Moszny (dziś Moszna) z. warsz. 265
Mroczek Warpęs z Paprotni h. Pierzchała, 

podsędek z. soch. [1389–1432] 93, 260 
Mroczek z Gnojna 321
Mroczek z Sosnkowa [h. Pomian] [+ po 1405] 

441
Mroczek z Witowic [Witkowa], klan raciąski 

[1345–1374] 314
Mroczek ze Szczawina h. Prawda 198
Mroczkowizna folwark, zag. 336 
Mroga rz. 442
Mszczonów miasto ks. w z. soch. 246, 247, 

252, 254, 291
Mścichna, wd. po Piotrze z Nasielska 206
Mścigniew ze Szczawina h. Prawda, s. Jana 

Sowca [1374] 195, 197 
Mścisław (Mścigniew, Mścich, Mściszek) 

z Jemielna h. Nieczuja 155, 156, 160
Mścisław z Jemielnah. Nieczuja, s. Pawła, stu-

dent [1488] 157
Mścisław z Sokołowa h. Korab, pl. w Rybnie 

[1437–1440] 463
Mścisław z Suserza h. Awdaniec, s. Wojcie-

cha, student uniw. krak. [1411] 26 
Mściszew (Niemściszew) z. gost., par. Gąbin, 

zag. 188, 189
Muchnica, potem Muchnowo (też Muchnice, 

dziś Muchnów) z. gost., par. Mnich 116, 
168, 201, 295, 327–330, 352, 354, 462 

Muchnice Stare (Muchnowo Mniszewskich, 
dziś Muchnice) z. gost., par. Strzelce 327–
330, 394

Mysłownia z. gost. 276, 349, 352, 390
Myszczyn z. warsz. 264
Myślibor z Ciecierska 314, 315, 471
Myślibor stolnik ks. czer. [1339] 316

Nadarzyn miasto, z. warsz. 239, 248
Nadbor z Chamska i Niechłanina h. Bolesta, 

chorąży czer. [1383–1394] 413
Nadbor z Chamska, Opinogóry h. Bolesta, 

chorąży ciech. [1397–1421], cześnik ciech. 
[1421–1433] 413, 414

Nadolny, młyn w Górkach 271
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Nakwasin z. wysz. 246, 253
Nałęcze z Borkowa 454
Narew rz. 96, 245, 304, 470
Naropna z. raw. [Belinów] 43
Nasielsk miasto, z. zakr. [Prawdziców] 206, 

261, 428, 436, 447, 474 
Nasięgniew z Jemielina h. Nieczuja [1388] 155
Nasięgniew ze Szczawina h. Prawda, s. Jana 

Sowca [1374–1393] 195, 197–199
Nasiło ze Słonkowa h. Rogala [1400] 255
Nasutko dworzanin ks. [1353] 44
Nazębaj z Pułtuska [1497] 378
Neapol miasto 148
Neitmann Klaus 163, 287
Nick obok Dłutowa na Zawkrzu 297, 299
Nieborów z. soch. [Prawdziców] 80, 93, 166, 

186, 259, 280, 302, 325, 410
Niechłanino na Zawkrzu 413
Niedarzyn pow. płoński 356, 357
Niedrzaków z. gost. 353
Niedrzewie (Międzydrzewie, dziś Niedrzew) 

z. gost. 63, 124, 330, 331, 353, 354, 393
Niedzieliski (Niedzieliszyno, dziś Niedzieli-

ska) z. gost. 39, 45, 139, 140, 142, 152, 
319, 394

Niegłoszew z. łęcz., par. Grochów, zag. 61, 
103, 318, 336

Nieksyn (dziś Leksyn) z. płoc., par. Łętowo 
212, 246

Niemierza z Nieborowa h. Prawda, klan soch. 
[1356–1386] 217, 259

Niemierza z Nieborowa h. Prawda [1461] 
325

Niemierza ze Szczawina, Kaszewa h. Prawda, 
skarbnik płock. [+1417] 133, 136, 175, 
199, 251

Niemierza ze Szczawina, s. Sasina, student 
uniw. krak. [1473] 202

Niemierza ze Szczytna h. Bolesta, pkom. 
soch.[1427–1429] 101

Niemściszewo (potem Mściszew) z. gost., par. 
Gąbin, zag. 86, 187–190 

Niemygłowy (dziś Niemgłowy) z. raw. [Bole-
ściców] 292

Niemysłowo k. Turka z. sieradzka 334
Niepiekły (dziś Niepiekła) z. zakr. 383

Nieradze pow. kowal., zag. 69–71
Niesiecki Kasper 14, 59, 109, 122, 127, 132, 

137, 177, 190, 204, 207, 226, 274
Nieustęp z Niegłoszewa 61, 103, 318, 336
Niewiadów z. raw. 426
Niewikl (dziś Niewikla) z. ciech. 275
Nieździno (dziś Niździno) z. wysz. [Gozda-

wów] 103
Ninogniew Kryski h. Prawda, klan raciąski, 

wiski, wda płoc. [1496–1507] 87, 99
Ninogniew z Kryska i Łaszewa h. Prawda, 

chorąży zakr., sędzia, klan i wda płoc. 
[+ 1467/1468] 87, 201, 299

Ninogniew z Radogoszczy h. Poraj, pkom. 
łęcz. 94

Ninota z Radzikowa h. Pomian, podsędek 
warsz. [1434–1460] 229, 431 

Nisino zob. Nieksyn 
Niszczyce pod Bielskiem, z. płoc. [Prawdzi-

ców] 50, 449, 450
Nosarzewo na Zawkrzu 282, 428, 469
Noteć rz. 206
Nowa Wieś w diec. płoc. 116, 201
Nowa Wieś w z. łęcz. 53, 130, 168
Nowacki Józef ksiądz 11, 18, 25, 29, 32, 34, 

35, 40, 52, 58, 62, 87, 92, 98, 104, 110, 
112, 114–116, 126, 127, 136, 139, 143, 
147–149, 171–173, 191, 192, 194, 201, 
216, 223, 234, 235, 239, 241, 247, 249, 
251-254, 264, 265, 272, 274, 278, 283, 
290, 291, 294, 296, 299, 311, 353, 355, 
356, 358, 359, 361, 378, 379, 381, 384, 
392, 396, 435, 451, 452, 456–465, 467

Nowak Tadeusz 19, 26–28, 32, 48, 77, 94, 
136, 146, 147, 151, 156, 158-160, 165, 
199–201, 221, 222, 231, 321, 325, 328, 
336

Nowe z. łęcz. 33
Nowe Miasto z. raw. [Rawiczów] 244, 252, 

293
Nowogród w z. łomż. 322, 334, 445, 446
Nowomiejscy h. Rawa 293
Nowowiejski Antoni Julian 18, 141, 154, 207, 

260, 405, 459
Nowy Dwór z. warsz. [Nałęczów] 58, 245, 

311, 328, 356, 448, 470
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Nowy Dwór z. raw. 55
Nowy Korczyn woj. sandomierskie 367
Nowy Młyn z. gost. 367
Nrowa (dziś Utrata) rz., prawy dopływ Bzury 

79, 298, 431, 473
Nrzesno zob. Drześno

Obizor, brat Windyki, protoplasta Prusów 
Mazowsza czer. 233

Oblin z. gost., zag. 159
Oborki, par. Iłów 249
Obryte z. nurska, wieś par. 107
Ochmański Jerzy 303
Ochnia rz. 31, 131, 155, 156, 159–161, 170, 

324, 335, 396
Ocice z. łęcz. 273, 275, 380
Oględa z. ciech., par. Przasnysz 153
Ogon, rycerz dobrz. [2. poł. XIII w.] 162
Ogrodzienice z. czer. 111
Ojrzanów z. warsz. [Prusów] 80, 293
Okoleniec z. łęcz. 200
Okolski Szymon 14, 133, 199–201, 205, 206, 

251
Okunie z Grodziska w z. soch. 41
Okunin z. warsz. 107, 108
Olechna, c. Ścibora z Sąchocina, marszałka 

ks., 1. ż. Wincentego z Giżyc 96, 97
Olechna, wd. po Dobiesławie z Pacyny 173
Olga, c. Aleksego z Ojrzanowa h. Prus, ż. Jana 

Mżurki ze Śladowa h. Gozdawa [1438] 80, 
85

Olszowa Struga z. ciech. 446
Olszowa Wola (dziś Wola Olszowa) pow. ko-

wal. 157, 167, 332
Olszyny z. wiska, par. Drozdowo 230
Opinogóra z. ciech. 414
Opole nad Bugiem k. Załubic 433
Opolsk (Opulsk) k. Sokala z. bełska 187–

190 
Oporów z. łęcz. 69, 455
Oraczewice (dziś Oraczew) z. łęcz. 122
Orłów, miasto powiatowe w z. łęcz. 151
Orszymowo pod Wyszogrodem, z. wysz. 469
Orzechowo z. zakr. 206, 261
Osetnica rz. 349
Osiecko, Osieczek, Osiek maz. 419

Osiny (O. Gostyńskie) z. gost., par. Gostynin 
63, 64, 330, 331, 354

Osiny z. gost., par. Kiernozia 138–140, 152
Osmolin miasto w z. gost. 103–105, 109–

111, 118, 140, 191, 215, 224, 273, 274, 
361, 457, 460, 461

Osmolska Wola (Osmólska Wieś) z. gost. 
104, 262, 361

Osowa Kaleń (dziś Osówka) na Zawkrzu 
438

Osowiec maz.? 329
Ossowo/Ossów z. warsz. 440
Ostoja z. łęcz. 29
Ostrowce (Ostrowiec, Ostrowce Małe i Wiel-

kie) z. gost. 39, 45, 46
Ostrowecz (Ostrowiec) zob. Ostrowce
Ostrowy (potem Nieznachy) nad Wisłą 

z. gost. 243
Ostrowy z. łęcz., król. 201, 202
Ostrowy z. płoc. 55, 84
Ostrów z. bełska, wieś par. [Gozdawów] 83, 

84
Osuchowo (dziś Osuchów) z. soch. [Gozda-

wów] 83, 84
Oszczewo (Oszczów) z. bełska, wieś par. 

[Gozdawów] 229
Oszkowice z. łęcz. 187
Ośnica z. płoc. 173
Ota z Kuczborka h. Ogończyk [1413] 163
Otroscio 387
Otton, dziedzic z Wieszczyc 311
Owka, c. Mikołaja z Rudna 49

Pacuski Kazimierz 9, 11, 17, 25, 27, 35–37, 
41, 43, 50, 56, 61, 68, 69, 72, 76, 77, 79, 
82–87, 91–93, 95, 96, 99, 101, 107, 120, 
124, 131, 133, 134, 137, 138, 140–142, 
146, 152, 162, 164, 165, 167, 168, 172, 
175–178, 185, 186, 192, 195, 197–203, 
208, 209, 215, 219, 222, 223, 225–227, 
229, 230, 239, 240–242, 246, 248, 253, 
256, 258, 259, 275, 278–284, 286, 288, 
289, 291–293, 297, 298, 302, 307, 309, 
315, 325, 328, 339, 350, 355, 369, 371, 
378, 387, 394, 403, 405–407, 410, 412–
418, 420, 423, 424, 429, 431, 436, 442, 
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443, 445, 456, 457, 460, 472, 476, 478, 
480

Pacyna miasteczko z. gost. 52, 116, 123, 148, 
156, 171–174, 215, 223, 255, 256, 272, 
394, 397, 462 

Pakosław z Białotarska [rządca] [1414] 122
Pakosław z Suserza h. Awdaniec 26
Pakosz (Pakosław) z Modły h. Awdaniec 27, 

28, 30, 32
Pakosz z Solca h. Pomian, służebnik ks. 

[1434] 181–184, 351, 352, 470
Pakulski Jan 442 
Pałucki Władysław 20, 223, 409
Pałuki pod Ciechanowem, z. ciech., wieś par. 

[Prawdziców] 193
Paprocki Bartosz 14, 24, 39, 40, 59, 81, 112, 

122, 132, 135, 137, 143, 144, 147, 177, 
204, 225, 226, 236, 274, 283, 298, 401, 
429, 434, 469

Parys, s. Piotra z Żabiczyna i Nasielska h. 
Prawda 206, 207

Parzniewo z. warsz. [Belinów] 43
Pasikonie z. soch. 109
Paszek z Radzanowa zob. Paweł z Radzanowa 

445, 449, 
Paweł, brat Świętosława Mżurki z Bielaw h. 

Gozdawa [1387] 81
Paweł, bratanek Piotra, wójta z Woli Brwileń-

skiej [1441] 387
Paweł, wikariusz z Rzekunia, pl. w Wąsowie 

[1450] 245 
Paweł Baran 320
Paweł Ciechomski h. Wężyk, s. Stefana pod-

sędka gost., dworzanin król. 283
Paweł Czerniewski h. Junosza chorąży gost. 

[1588] 40, 144
Paweł Dobek z Rozlazłowa [1497] 373
Paweł Dobrzykowski h. Dołęga [1511] 371
Paweł Dunin-Wolski h. Łabędź, sta gost., kanc-

lerz kor., bp pozn. [+1546] 114, 143, 204
Paweł Gajewski [1522] 45
Paweł Garwaski h. Grzymała, klan sierpecki 

[1553] 120
Paweł Gawłowski h. Gozdawa [1504] 87
Paweł Giżycki h. Gozdawa, kan.płoc., altarzy-

sta, pl. w Miączynie [+1487] 98, 224

Paweł Giżycki h. Gozdawa, s. Wincentego, 
bp płoc. [+1463] 56, 73, 74, 85, 86, 94, 
95, 98, 106, 109–111, 262, 343, 378, 459, 
467, 469, 474 

Paweł Głogowski, dziekan kapituły płoc. 
[+1580] 114, 130, 459

Paweł Gromadzki, podstarości gost. 351
Paweł Grzywa, wojski warsz. 265
Paweł Iłowski (Gylowsky) z Żychlina h. Ro-

gala 111, 249, 250, 319
Paweł Jajko z Białego [+ a. 1472] 316–318, 

354, 355, 390
Paweł Jasieński z Jasieńca h. Gozdawa, wójt 

w Obrytem, klan sandomierski, sta chełm-
ski [+1485] 107–109, 142

Paweł Jasieński h. Gozdawa, s. Pawła, tenu-
tariusz król. Kapinosu (Kampinos), sta 
chełmski 108

Paweł Jeż z z. gost. [1514] 159
Paweł Kiernoski, poborca podatków w z. 

gost., klan gost. [+1546] 142, 460
Paweł Kustra (Koster) z Duninowa, błazen 

ks., wójt w Brwilnie 388, 389, 391, 407
Paweł Leszczyński z Zaborowa Małego h. 

Gozdawa [+ a. 1494] 86
Paweł Ławski ze Strzegocina h. Pomian, klan 

zakr. [1486–1494], potem klan czer. 61
Paweł Mochacki z Grodkowa h. Dąbrowa 

338
Paweł Mżurka z Gawłowa h. Gozdawa, kan. 

płoc., pl. w Pawłowicach [+ a. 1494] 86, 
87

Paweł Ogon z Lubina i Spicymierza, wda łęcz. 
[1337–1339] 162

Paweł Ojrzanowski h. Prus, dworzanin ks. 81, 
85

Paweł Ostrowski [1526] 46
Paweł Plichta ze Skotnik h. Półkozic, marsza-

łek ks., chorąży soch. [1413–1424] 406
Paweł Psucki, faktor z Kozłowa 397, 398
Paweł Radzanowski z Iłowa, s. Jana  h. Prawda 

[1540] 249
Paweł Rogala Sokołowski z Sokołowa w z. 

drohickiej 304
Paweł Stępowski (Stempowski) h. Junosza, 

sekretarz król., kan. włocławski, płoc. 
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i sandomierski, pl. w Czersku, dyplomata 
polski w Neapolu [+1568] 148

Paweł Stromiło z Dmoszyna i Ciechanowca 
h. Dąbrowa 304

Paweł Warda [z Żabiczyna] h. Prawda, klan 
ciech. [1333–1343] 207, 435

Paweł Witkowski h. Kościesza albo Lis, rząd-
ca Wilkanowskich w Witkowicach [1563] 
341

Paweł Wolski, sta gost., kanclerz kor., bp 
pozn. 114, 143, 204

Paweł Zbroszek z Żernik, wojski bełski [1495] 
293

Paweł Żabikoń z Pomorzan Wielkich [1497] 
333

Paweł z Bab [1430] 47
Paweł z Barcikowa [+ a. 1523] 135
Paweł z Belska, notariusz publiczny [1448] 

323 
Paweł z Bobrowa, pl. w Luszynie [1483–

1492] 192
Paweł z Borzewa h. Pomian, s. Grzymisława, 

kanclerz nadw. [+1428] 181, 228, 479
Paweł z Brzozowca [1447, 1452] 38, 39
Paweł z Bylina [1431] 339
Paweł z Drobnina [+ a. 1441] 247
Paweł z Gąbina, pl. w Solcu [1516] 183
Paweł z Głogowca h. Grzymała, s. Jana [1433] 

112, 459
Paweł z Grąbczewa h. Lubicz, kan. płoc., pl. 

w Radzikowie [1439] 237
Paweł z Gumina, wójt w Pacynie 394
Paweł z Iłowa h. Rogala, s. Jana, kuchmistrz 

Siemowita V 247, 267, 406
Paweł z Kiernozi, s. Jana Kiernoskiego, klana 

gost. 139
Paweł z Kryska i Łaszewa h. Prawda [1446] 

299
Paweł z Leszna h. Gozdawa, klan warsz. 

[1429] 151
Paweł z Leśniewic [1453] 275
Paweł z Lubiewa h. Gozdawa [1452] 102
Paweł z Łyczek, archidiakon włocławski i puł-

tuski [1491] 189
Paweł z Magnuszewa [1505] 108
Paweł z Mocht h. Dąbrowa [1429] 338

Paweł z Pogorzelic h. Junosza [1464] 141, 
143

Paweł z Pomorzan [1471] 332
Paweł z Pomorzan Bydlnych [1523] 334
Paweł (Paszek) z Radzanowa h. Prawda, cho-

rąży warsz., płoc. [+ po 1408] 198, 217, 
445, 446, 449

Paweł z Trębek, klan gost. 185, 186, 216–
218, 250 

Paweł z Wilkowyi h. Nieczuja [1474] 157
Paweł ze Słubic h. Prus, brat Więcława sty 

bełskiego 229
Paweł ze Studzieńca h. Prus [1507] 232
Paweł ze Swarocina, prep. norbertanek płoc. 

[1390–1416] 260, 261
Paweł ze Swarocina h. Rogala [1481–1505] 

264
Paweł ze Świdna h. Półkozic, s. Wojciecha 

[+ a. 1360] 432
Paweł zw. Kupiec, mieszczanin gost. [1476] 

182
Paweł zw. Mściszek z Wilkowyi h. Nieczuja 

[1470] 159
Paweł zw. Paszko, prep. kol. św. Michała 

w Płocku [1365–1368] 197
Paweł, s. Pawła z Iłowa h. Rogala [1472] 266
Pawiński Adolf 53
Pawlec, rycerz pasowany 428, 429, 469
Pawłowice z. soch., wieś par. 87
Pazyra Stanisław 171
Pątki k. Lubowidza 438
Pełka z Jaskłowa h. Radwan [1448] 236
Pełka ze Śledzi [1428] 81
Perejasława, księżna maz., ż. Siemowita I 

[+1283] 226
Perthees Karol 161, 185, 269, 271, 317
Petronela (Piotrusza), c. Jakuba Gawłowskie-

go [1539] 88
Petronela z Kutna zob. Barbara Petronela
Petrykozy z. warsz. 281, 305, 323
Pianowo z. zakr., par. Nasielsk 206
Piaseczno z. warsz. 76, 81, 83, 88, 92, 101, 

343
Piaski z. łęcz. 273
Piechna, posiadaczka Brzozowa [1395] 35, 

38, 44, 92, 392
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Pieczko, s. Wigama (?) [1346] 388
Pieczyska (Pieczowiska, Pieczyska Wielkie, 

dziś Pieczyska Iłowskie) z. gost. 97, 111, 
243, 250

Piekosiński Franciszek 203, 259, 448
Pieryszew z. gost., włas. duch. 28, 32, 215, 

384, 385
Pierzchała Ludwik 120
Piętka Jan 11, 15
Pilecki z Pilczy z. czer. h. Ciołek 100
Pilica rz. 138, 243, 432, 434, 440
Piotr, pl. w Jamnie [1480] 232
Piotr, pl. w Kiernozi [1442] 460
Piotr, pl. w Pacynie, wikariusz w kol. łowic-

kiej [1427] 171
Piotr, plebejusz, wójt w Woli Brwileńskiej 

[1358] 387
Piotr, spowiednik i altarzysta Jakuba z Gli-

nek, sty wiskiego [1507] 467
Piotr, wójt z Woli Brwileńskiej 388
Piotr Biała Suknia z Rogożewa h. Pomian 

[1426] 54
Piotr Giez h. Junosza z Żeromina [1384] 470
Piotr Giżycki, s. Andrzeja [1539] 100
Piotr Grzymała, podsędek płoc. [1373–1392] 

120
Piotr Kiernoski z Chrośla h. Junosza, stolnik 

gost. [+ a. 1490] 107, 108, 141, 142
Piotr Kopytowski z Kopytowa h. Prawda, klan 

warsz., sta wysz. [+1543] 88, 294, 300
Piotr Kucieński z Łąkoszyna h. Ogończyk, 

s. Mikołaja klana gost. [1518–1524] 169, 
170 

Piotr Lutomirski h. Jastrzębiec, pkom. sie-
radzki 29, 33

Piotr Łukasz z Babska i Lubani h. Radwan, 
podczaszy Siemowita IV, wojski raw. 
[1434] 238, 406

Piotr Milanowski h. Rogala [1446] 440
Piotr Myszkowski, klan rozpierski, wda łęcz. 

167
Piotr Ogon klan dobrz. [1350–1364] 162
Piotr Petrykoza-Potrukoza, pl. w Zgierzu 

(dziś Zegrze) i Skołatowie [+1482] 323
Piotr Piwo [z Koszelewa] [1473] 86, 189, 

190

Piotr Płocki, ze Szczawina, Ostrowów h. 
Prawda, pkom. gost. [+ a. 1491] 201, 202

Piotr Rembiewski, s. Mikołaja [1555] 363
Piotr Rybski z  Małoszewa h. Grzymała, s. 

Jana [1547–1564] 134
Piotr Sitko, wójt wsi ks. Strzelce [1447] 356
Piotr Streit, kan. płoc. [1372] 385
Piotr Szarukan [1388] 423
Piotr Szczawiński ze Szczawina Wielkiego 

(Borowego) h. Prawda, s. cześnika Piotra, 
stolnik gost., klan gost. i soch. [+ a. 27 III 
1557] 204

Piotr Szczawiński h. Prawda, podstoli, cześnik 
gost. [+1521] 203, 204, 273

Piotr Szczawiński, Szubski ze Szczawina Bo-
rowego h. Prawda, s. podstolego Jana, pl. 
w Bierzwiennej i Giecznie 204, 205

Piotr Świnka ze Strzyg, stolnik dobrz. 162
Piotr Woyor (?) h. Prus, chorąży ciech. 

[1374–1394] 413
Piotr Zakrzewski [1504] 373
Piotr Żoch, mieszczanin gost. [1476] 351
Piotr Życki, s. Andrzeja, podczaszego gost. 

[1522–1537] 154
Piotr z Bab h. Dołęga [1457] 48
Piotr z Brzozowca h. Belina [1447] 38
Piotr z Chalna 162
Piotr z Chodkowa, dr medycyny, kanclerz ks., 

bp płoc. [+1497] 168, 280, 300
Piotr z Dłutowa h. Wężyk [1448] 299
Piotr z Dusburga 419
Piotr z Galin, pl. w Pomnichowie (dziś Pomie-

chówek), pisarz bpów płoc. [+1497] 230
Piotr z Głogowca h. Grzymała, s. Jana [1433] 

112, 459
Piotr z Gołębiewa 337
Piotr z Gólczewa h. Prawda 36, 37, 192, 291
Piotr z Iłowa i Załuskowa h. Rogala, s. pod-

łowczego Jana [+ po 1472] 247, 266, 267 
Piotr z Januszewa, bratanek Wierzchosława 

[1411] 322
Piotr z Jaskłowa h. Radwan [1448] 236
Piotr z Jemielina h. Nieczuja [1399] 155
Piotr z Kijaszkowa w z. dobrz. h. Doliwa 27
Piotr z Kłobi Małej h. Pomian, chorąży brze-

ski 124, 180
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Piotr z Łąkiego, sędzia gr. brzeski [1482] 182
Piotr z Malinina 155
Piotr z Moszczonnego, klan dobrz. 202
Piotr z Nieborowa h. Prawda, ojciec Katarzy-

ny [1453] 302
Piotr z Osmolina h. Gozdawa [1434] 103, 

104
Piotr z Plecewic [1450] 339
Piotr z Podczach h. Rola [1519] 273
Piotr z Radzikowa h. Pomian [1505] 431
Piotr z Rakowa h.Radwan, kan. płoc., warsz. 

i pl. w Gąbinie [+ a. 1461] 236–239
Piotr z Rogowa h. Gozdawa, stolnik wysz. 

[1464–1488] 99
Piotr z Sarnowa [1438] 246
Piotr z Sosnkowa [1365] h. Pomian? 441
Piotr [Prawda z Tokar?], podsędek gost. 

[1424] 27
Piotr z Trębek h. Prawda 220
Piotr z Wituszy h. Gozdawa [1507–1509] 

111
Piotr z Załuskowa h. Rogala [+ po 1472] 247, 

266, 267
Piotr z Żabiczyna h. Prawda, s. Jakuba z Na-

sielska klana ciech. [+ a. 1425] 206, 207
Piotr ze Słubic h. Prus [1425] 230, 231
Piotr ze Swarocina h. Rogala [1448] 261
Piotr ze Szczawina h. Prawda, s. Sieciecha 

skarbnika płoc. 198
Piotr zw. Czupanczicz (?) pkom. płoc. [1322] 

436
Piotr zw. Liszka, mieszczanin gost. [1438] 

351 
Piotr, s. Adama Trycza z Barcic i Pieczysk 

h. Prus, późniejszy kan. warsz. 221
Piotr, s. Adama z Życka 140
Piotr, s. Andrzeja z Kozłowa i Telatyna, h. Wę-

żyk [1503] 293
Piotr, s. Floriana z Korytnicy, klana wiślickie-

go 165
Piotr, s. Jakuba Sierakowskiego, wójt w Dłu-

gołęce [1550] 62
Piotr, s. Jakuba z Borowa h. Junosza [1440] 

152
Piotr, s. Michała z Popowa Nowego w z. łęcz. 

173

Piotr, s. Stanisława Wielgusza z Bieniewa, 
uczeń w Pułtusku [1464] 74 

Piotr, s. Świętosława z Petrykoz, kleryk diec. 
pozn., notariusz publiczny [1448] 323

Piotr, s. Wysława (Wyszka) z Rakowa h. Ra-
dwan, pl. w Gąbinie, kan. płoc. i warsz. 
236, 237

Piotrkowice zob. Piotrków
Piotrków (Piotrkowice, dziś Piotrkówek) 

z. gost., wieś par. 247, 250–254, 462, 
463 

Piotrków (dziś Piotrków Trybunalski) miasto 
w z. sieradzkiej 268

Piotrowo (dziś Piotrów) z. gost. [Grzymałów] 
48, 121, 122, 124–127, 182, 270, 332, 
354, 393, 473

Piotrowski Tadeusz 203, 255
Pirna (Perna) z. łęcz. 158
Piwki z. łęcz. 168
Piwonino (dziś Piwonin) z. czer. 434
Piza miasto (Włochy) 260, 261
Plecewice z. soch. 339
Plecka Dąbrowa z. łęcz. 113, 173, 222
Płochocin z. warsz. 101
Płociczno z. płoc. 268, 438
Płock passim
Płock Mały (dziś Mały Płock) z. łomż., wieś 

par. 180
płocka ziemia passim
Płodownica las w z. ciech. 59, 60
Płona (dziś Płonka) rz. 427, 428
Płońsk miasto 427
płońska ziemia i powiat passim
Pniewo z. łęcz. 143
Pniewy z. warsz. 435
Poborz z. gost. 216, 220, 222–224
Pobuże 42, 411
Pocierzyn na Kujawach 174
Poczernin z. zakr. [ciech.], par. Krysk 187
Poczernin 472
Podczachy z. gost., par. Pacyna [Roliczów] 

29, 52, 172, 215, 256, 272–274, 462
Podczachy (Małe, Remki i Żuczki) z. gost. 

272
Podczachy Większe z. łęcz. 168, 273
Podsusze z. liw. 451
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Pogorzel folwark (Pogorzelicze) z. gost., zag. 
141

Pogorzelec (dziś Grochy Pogorzelskie) z. łomż. 
60

Pohorecki Felix 228 
Polaczkówna Helena 43 
Polik z. płoc., par. Rościszewo 152
Pomarzany 331
Pomianowie z Ław i Strzegocina 61
Pomnichowo (dziś Pomiechówek) 230, 482
Pomocna z. gost., zag. 386, 463
Pomorzany z. dobrz., par. Nowogród 334
Pomorzany z. łęcz. 158
Pomorzany z. gost. 64, 331–335, 463, 468
Pomorzany Bedlne, Bydlne (dziś Belno) 

z. gost. 331, 334
Pomorzany Mieczki (dziś Niecki) z. gost. 

331
Pomorzany Migaczowe i Strumieńskie z. gost. 

331
Pomorzany Wielkie z. gost. 117, 331, 333, 
Pomścibor Dzierzgowski z Pawłowa h. Ja-

strzębiec, klan ciech. [1507–1514] 142
Ponarwie 42
Poniatowo nad Wkrą na Zawkrzu 287, 289, 

297
Popiardowo z. gost., zag. 24–26, 29, 257, 

274, 464
Popki-Białesuknie (dziś Popki) z. łomż. 180
Popłacin z. gost. 387, 470
Popowino (obok Białego) z. gost., zag. 316
Popowo Nowe z. łęcz. 173
Popowo-Pruskiestany z. wiska, par. Grajewo 

223
Poppe Danuta 153 
Porębska Krystyna 195
Poryte z. łomż., wieś par. 445, 446
Poryte (Poryte-Jabłoń) z. łomż., par. Za-

mbrów 409
Potkański Karol 227
Potrzaskowo z. gost. 25
Powsin z. warsz. 40
Poznań miasto 10–12, 95, 103, 125, 361, 

381
poznańska diecezja 78, 93, 103, 112, 136, 

143, 191, 201, 220, 226, 230, 235, 261, 

278, 280, 284, 296, 312, 323, 342, 376, 
379–382, 384, 386, 450, 452, 456, 457 

Pożarzyn (dziś Pozarzyn) z. wysz. 338
Prace z. warsz. 80
Praga czeska 406
Prawda z Tokar, podsędek gost. [1427–1444] 

208, 209
Prawdzice z Brochowa 211
Prawdzice z Brześcia i Baboszewa 186, 217
Prawdzice z Gólczewa 36, 38, 192, 193, 195, 

307, 308, 409, 472
Prawdzice z Kaszewa 275
Prawdzice z Kryska i Łaszewa 298, 299
Prawdzice z Nasielska 261
Prawdzice z Radzanowa, Niszczyc i Tarnoszy-

na 454
Prejlo Skierdo z Gadnowa h. Prus [1452] 

107
Prędota cześnik raw., ojciec Jana z Nowego 

Miasta 252
Prędota Trzcieński, zTrzciany i Żelaznej h. 

Rawa, klan gost., wda raw. [+1518] 142, 
293, 313

Prędota z Pomorzan [1444–1471] 332
Prędota z Trzciany i Żelaznej h. Rawa, cześnik 

raw., wda płoc. [+1465/1466] 84, 410 
Proboszczewice z. płoc., wieś par. 211
Prokop Sieprski z Gólczewa h. Prawda, chorą-

ży i sta płoc. [+ 1514] 191, 192, 249, 361
Prokop z Iłowa h. Rogala 247, 266
Promna z. czer., wieś par. 434
Prusy z. raw. 307
Prusy z. soch.[?] 101
Przecław Chebda z Zakrzewa i Suska h. Po-

mian [+ a. 1436] 269, 270
Przecław Głowa [1358] 442
Przecław z Komadzyna [1416] 324
Przecław z Lubikowa [1435] 103
Przecław z Zakrzewa [1400] 308
Przecławice z. wysz., par. Kamion 257, 340
Przedbor Koniecpolski, dworzanin król. 

[+1475] 166
Przedbor z Koniecpola sta kujawski [1358] 

387
Przedbor ze Słubic h. Prus, s. Giedejta, nota-

riusz publiczny [1450] 228, 231
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Przejka, wd. po możnym maz. [1349] 80
Przeradowo pow. makowski [Półkoziców] 93
Prześmień, bór w Puszczy Kampinoskiej na 

SE od Brochowa 426
Przewodowo z. zakr., w dobrach bpstwa płoc. 

56
Przezwiska z. łęcz. 328
Przybek (Przybysław) z Siemianowa [1460] 

48, 136
Przybek z Zakrzewa [1411] 122
Przybujewo z. zakr. 97
Przybysław z Wilamowic h. Cholewa?, wójt 

ks. w Sannikach, Siedlcach i Brzeziu [1418] 
359, 362

Przybysław zw. Szczecina z Krajkowa, wojski 
i sta raw. 242

Przybyszew nad Pilicą 440
Przysowa rz. 24, 148, 255
Przytomno, jezioro 348, 349
Przyzórz z. gost. 216
Psucin z. zakr. 398
Psurnowo (Psornowo) nad Bzurą k. Rozlazło-

wa, zag. 88, 374
Psurz (dziś Psurze) z. łęcz. 334, 468 
Pułtusk miasto 74, 95, 96, 110, 254, 262, 

378, 482
Pyszkowo na Kujawach 270

Rabiej, młynarz 317
Rabiejewski, młyn 317
Rachutowo (dziś Rakutowo) pow. kowal. 58
Raciąż miasto w z. płoc. 63, 131, 212, 282, 

314, 315, 339, 412, 430, 482
Raciążnica rz. 63, 315
Racibor z Golejewa, pisarz z. płoc., kanclerz 

nadw. i z. płoc. [+1481] 209, 421
Racibor z Goślic 128, 131
Racibor z Liczek 156, 159
Racibor z Ujazdu komes, podłowczy łęcz. 

[1283] 426
Racibor z Wilkowyi 159
Racibor [h. Grzymała], klan raciąski [1319] 

115, 121, 130, 131, 134, 343, 477
Raciborowo (dziś Raciborów) z. gost. 46, 

112, 113, 115, 120, 121, 127–131, 178, 
230, 311, 337, 343, 473

Raciborowo Małe (Wola Raciborowska, dziś 
Raciborówek) z. gost. 114, 127–130

Raczyki z. łęcz. 119
Radków z. bełska 292, 295
Radogoszcz (dziś Łódź-Radogoszcz) z. łęcz. 

33, 94
Radotki z. dobrz. 309
Radwanka z. raw. 43
Radwanków z. czer., wieś par. 243
Radzanowo [Stare] z. płoc., wieś par. [Praw-

dziców] 198, 206, 207, 435–437, 450, 
454

Radzanów nad Wkrą miasto, z. płoc. [Praw-
dziców] 437

Radzanowscy 207, 248, 249, 254, 393, 435, 
437, 449

Radziejowice z. soch. [Junoszów] 343
Radziejowscy wojewodzice 365
Radzikowo (dziś Radziki) z. dobrz. 162, 198
Radzikowo z. płoc., zag. 131, 195, 211, 215, 

386
Radzikowo z. warsz. [Pomianów] 431, 432
Radzikowo z. zakr., wieś par. 211, 237 
Radzimiński Andrzej 9, 19, 66, 69, 95, 96, 

151, 196, 199, 213, 214, 220, 221, 237, 
243, 254, 267, 278

Radziwie z. gost. 278, 456, 458
Rafał, opat czerwiński 40, 300
Rafał Grabski h. Dołęga, podstarości gost. 

[1619] 52
Rafał ze Strzegocina h. Pomian, chorąży ciech. 

[1498–1501] 61
Raguszyno z. łęcz., zag. 221
Rakowo z. wysz. 249
Rakowo (Warszawa-Raków) z. warsz. [Ra-

dwanów-Wierzbowów] 235–242, 365, 
473

Rakowo (dziś Raków) z. łęcz. 33
Raszewo z. gost. 168
Rata z. bełska 295
Rataje z. gost. 349
Rauhut Lechosław 212 
Rawa, dziś Rawa Mazowiecka 41, 42, 59, 

121, 187, 209, 239, 242, 250, 258, 285, 
286, 302, 429, 432, 476 

Rcieszewo (Arciszewo) z. wysz. 72
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Rcylino (dziś Arcelin) pow. płoński 340, 
341

Rdułtowo (dziś Rdutów) z. gost. 155
Regnów z. raw. 242
Regnowy (Regny) z. raw. 442
Remki 272
Rempin (Rępino) z. płoc., par. Gozdowo 84
Reszki (Rzeszkowo) z. gost., par. Gąbin 132
Retko z Klonowca [1423] 119
Retkowo pod Stanisławowem, z. warsz. 440
Rębowo (dziś RembówRządowy) z. gost. 125, 

380, 381
Ręczaje z. warsz. 439, 440
Rękaciec (dziś Rękawiec) z. raw. 442
Rękawczyn z. płoc., par. Gozdowo 76, 83, 84, 

301
Rękawki z. gost. 149, 152 
Rękoraj z. sieradzka 268
Roch, s. Jakuba Sierakowskiego, wójt w Dłu-

gołęce [1550] 62
Rogala z Zakrzewa 307
Rogala, podstoli i klan gost. [1377–1382] 

217, 250, 251, 344, 477
Rogale z Kruszewa 435
Rogale z Milanowa (dziś Wilanów) i Ręczaj 

454
Rogale ze Swarocina 473
Rogienice z. płoc. 33
Rogowo z. wysz. [Gozdawów] 99
Rogozin z. płoc. 186–190, 218 
Rogozinek z. płoc. 186
Rogożew (Rogożowo Wielkie i Małe) par. 

Gostynin 54, 56–58, 117, 349, 394, 395, 
420, 473

Rokitnica z. raw. 202
Rokitno k. Błonia, gród ks. 411
Roman z Arciechowa [1421] 313
Romany z. ciech. [Ślepowronów] 209
Romoka (dziś Rumoka) na Zawkrzu, par. Li-

powiec 247, 266, 267, 328
Rosin Ryszard 19, 162, 167
Rosłan Szczawiński h. Prawda [1563] 319
Rospond Stanisław 161, 184
Rostuszewo z. wiska 209
Roszki (dziś Ruszki) z. gost., par. Rybno 90, 

99, 100, 105, 107, 130

Rościszewo z. płoc., wieś par. [Junoszów] 
152, 343, 439

Rozlazłów (Rozlazłowo) z. gost. 77, 88, 
106, 235, 239, 240, 301, 302, 372–374, 
381

Rozlazłów Królewski i Szlachecki 374
Roztoka w z. chełmskiej 107
Rożanica (potem Załuże) w pow. rożańskim 

245
Róża, c. Jana z Psar, podstolego łęcz. [1516] 

125
Róża, c. Wincentego Malskiego, pkom. sie-

radzkiego, ż. Świętosława z Sójek [1525] 
127

Różan, Rożan, miasto, do 1370 z. zakr., po-
tem z. rożańska 245, 246, 446, 447

Różyce z. łęcz. 182
Ruda na Zawkrzu 266
Ruda, młyn w z. gost. 330, 349, 354
Rudniki (Rudnik) z. raw. 442
Rudno z. czer., par. Kołbiel 107
Rudolf, s. Wojciecha z Miszewa Murowanego 

h. Lubicz [1518] 308 
Rudowo z. płoc. 249
Rusinki z. łęcz., par. Nowe, zag. 129, 321
Ruszewo (potem Hruszów) z. bełska 77
Ruszki na Kujawach brzeskich 174
Ruś Czerwona 81
Rutki-Zaborowo z. wiska 49
Rutkowski Henryk 90, 106
Rybie z. gost. 132–135, 199, 251
Rybno z. gost. 90, 105, 106, 234–242, 265, 

283, 284, 290, 302, 303, 365, 366, 372, 
375, 396, 417, 457, 461, 463, 473

Rycharcice z. płoc. 327
Ryczyki z. łęcz. 168
Rykowo (dziś Ryków) z. gost., par. Kutno 

166, 327, 335–338
Rymut Kazimierz 337
Rypin z. dobrz. 213, 448
Ryżewski Grzegorz 107 
Rzeczki z. bełska 295
Rzeczkowo (dziś Rzeczków) z. raw. 432
Rzekuń z. łomż. 245
Rzeszkowo zob. Reszki 
Rzetelska-Feleszko Ewa 54, 102, 419
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Rzewnino (dziś Rzewin) z. płoc. 340, 341, 
403

Rzętkowo (dziś Rzędków) z. łęcz. 312
Rzy z. ciech., par. Sąchocin 174, 472
Rzym, Kuria Rzymska 87, 112, 220, 221, 

467

Sadłowo z. dobrz. 162, 265
Sadowa/Sadowo z. gost., par. Brzozów 39, 

45, 46
Salm Jan 71 
Sałki z. gost. 352
Samsonowicz Agnieszka 417
Samsonowicz Henryk 9, 19, 20
sandomierskie woj. 97, 98, 138, 284, 387
Sandomierz 219
Sanniki z. gost., wieś par. 90, 191, 273, 358, 

359, 362, 380, 457
Sapa, posiadacz młyna 316, 317
Sara z Nowej Wsi i Łąkoszyna w z. łęcz. 53
Sarbsk (dziś Szapsk) z. płoc. 340
Sarnowo na Zawkrzu 246
Sarnowo z. wysz. 246
Sasin, podstoli [1299-1300], klan soch. 

[1303] 205
Sasin Gęba z Trębek h. Prawda, dworzanin 

ks., sta gost., pkom. gost., płoc., klan płoc. 
[+ po 8 I 1432] 198, 218, 219, 404, 424, 
467, 480

Sasin Lelek ze Szczawina, Ostrowów h. 
Prawda, s. Sasina, łowczy gost., klan płoc. 
[+ a. 17 III 1463] 199–202

Sasin Sasinowic z Trębek, s. Sasina Gęby, pl. 
w Gostyninie, prep. kapituły płoc. [1420–
1430] 218, 221, 382, 383

Sasin Trębski h. Prawda, wojski gost. [1495–
1504] 223, 224

Sasin, s. Piotra z Nasielska h. Prawda [1425] 
206, 207

Sasin z Kaszewa, Okoleńca h. Prawda, łowczy 
gost. [+ a. 20 IV 1428] 198–200

Sasin z Nieborowa h. Prawda, pkom. i klan 
soch. [+1425] 80, 93, 186

Sasin z Sieprca h. Prawda [+ a. 1435] 36, 37, 
192

Sasin z Wrońsk h. Prawda [1400, 1402] 307

Sasin ze Szczawina Starego h. Prawda, asesor 
sądu z. gost. [1519] 204

Sawicki Jakub 11
Sąchocin (dziś Sochocin) miasteczko w z. 

ciech. 96, 144, 174, 281, 292, 304, 400, 
406, 472

Sebastian Kędzierzyński, wójt w Gąbinie 358 
Sebastian Sędek z Łążka [1544] 271
Sebastian Sierakowski h. Dołęga [1563] 60
Sebastian Zaborowski 58
Sebastian z Piasków [1519] 273
Semkowicz Władysław 6, 14, 15, 26, 28, 57, 

150, 175, 202, 218, 228, 231, 244, 255, 
275, 418

Senkowski Jerzy 18, 197, 405, 421, 469
Serock miasto w z. zakr. 96, 305, 312, 313, 

433
Sęczys Elżbieta 15, 51
Sędek z Meszny 237
Sędka, c. Macieja z Dąbrówki 333
Sędowo 112
Sędziwój z Leżenic h. Nałęcz wda sieradzki 

37, 99
Sędziwój z Rzętkowa 312
Sękowo z. płoc. [Prawdziców] 211
Sieciech palatyn ks. Władysława Hermana 

161
Sieciech z Oraczewic h. Łazęka [1424] 122, 

123
Sieciech ze Szczawina, Kaszewa i Dąbia h. 

Prawda, skarbnik płoc. [1387–1410] 198, 
199

Sieciechowo/Sieciechów z. gost. 161, 163, 
168, 170, 324, 326, 395

Sieciechów woj. sandomierskie 429, 452
Siecień z. dobrz. 309
Siedlce (dziś Sielce) z. gost. 62, 189, 232, 

320, 359, 362, 363
Siemiankowo (Janikow) k. Ilina 427
Siemianowo z. gost. 48, 112, 113, 121, 131, 

135–137, 472 
Siemiątkowo w pow. raciąskim, z. płoc. 427
Siemichów z. sieradzka 94
Siemiony pow. kowal. 47, 333
Siemowit I Konradowic ks. [+ 23 VI 1262] 

30, 184, 243, 383, 451, 477
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Siemowit II wiski ks. [+ 18 II 1345] 42, 121, 
195, 233, 316, 407, 416, 421, 422, 431, 
432, 435, 436

Siemowit III Trojdenowic [+ 16 VI 1381] 25, 
41, 42, 44, 65–67, 80, 81, 88, 89, 91, 120, 
121, 131, 138, 150, 185, 195, 197, 216, 
217, 227, 233, 235, 236, 243, 250, 258–
260, 265, 277, 283–286, 295, 314, 315, 
244, 349, 366, 370, 372, 387, 395, 407, 
411, 412, 416, 419, 422–425, 441–445, 
448, 475–478

Siemowit IV ks. [+ 6 I 1426] 9, 19, 25, 36, 56, 
64, 65, 67, 72, 73, 75–77, 80–83, 88–93, 
103, 105, 122, 123, 134, 138, 139, 145, 
146, 150, 151, 156, 161–164, 174, 175, 
181, 186, 195, 198, 200, 217–219, 227, 
228, 236, 238, 241, 243, 244, 246, 252, 
255, 256, 258, 260, 261, 277–279, 286–
289, 291, 296, 297, 302, 303, 307, 308, 
314, 315, 321, 326, 328, 337, 350, 351, 
353, 355, 356, 359–362, 364, 366–368, 
372, 389, 392, 393, 395, 400, 402, 403, 
406, 407, 409, 413, 417, 418, 423–425, 
442, 445, 447–450, 463, 470, 471, 476, 
483

Siemowit V rawski ks. [+ 17 II 1442] 12, 
36, 37, 56, 104, 106, 109, 110, 123, 
133, 145, 146, 164, 172, 176, 181, 200, 
219, 231, 232, 236-241, 247, 248, 256, 
261, 262, 267, 279, 291, 302, 303, 320, 
351, 352, 354, 358, 361, 363, 364, 365, 
375, 386, 395, 404, 406, 417, 418, 457, 
461

Siemowit VI ks. [+ 1 I 1462] 62, 209, 240, 
262, 263, 281, 352, 364, 365, 373

Sienno (dziś Sianne) bór w Puszczy Kampi-
noskiej na E od Brochowa 426

Sieprc zob. Sierpc
Sieradz miasto 155, 158
sieradzka ziemia 94, 117, 188, 189, 210, 227, 

268
Sierakowo z. gost. 58-60, 63, 141, 152, 275
Sierakowo Nowe (dziś Sieraków) w par. 

Strzelce 58, 61, 62
Sierakowo Stare albo Techmany, (dziś Siera-

kówek), w par. Gostynin 59–61, 70 

Sierakowscy ze Starego Sierakowa h. Dołęga 
59, 61, 331

Sieraków z. płoc., par. Raciąż 63
Sieraków Mały (dziś Sierakówek) 59 
Sieraków Wielki 330
Sierochowo k. Komadzyna (dziś Sieraków) 

z. gost., par. Kutno 289, 295–297, 301, 
324–326, 462

Sieromino (dziś Szeromin, Szerominek) pow. 
płoński 427

Sierosław z. sieradzka 265
Sierpc (dawniej Sieprc) miasto w z. płoc. 36, 

37, 51, 72,192, 412
Sierzchowy z. raw., wieś par. 418
Sikorz (dziś Sikórz) z. płoc., wieś par. 265, 

378
Sinogóra na Zawkrzu, par. Lubowidz 300
Skłoty z. łęcz. 380
Skotniki z. łęcz. 156
Skotniki z. soch. [Półkoziców] 77, 239, 302, 

372, 406
Skórzewo (dziś Skórzewa) z. gost. 116, 168, 

170, 201, 295, 296, 300, 316, 328-330, 
352, 354, 462, 484, 485 

Skrwa rz., lewy dopływ Wisły 63, 175, 317, 
330, 350, 387, 388

Skrwa (Strkwa) rz., prawy dopływ Wisły 439
Skrwilno z. dobrz., wieś par. 439
Skrzany z. gost. 355, 356, 476
Skrzynki z. łęcz. 393
skrzyńska kasztelania (woj. sandomierskie) 

451
Słaboszewo zob. Sławoszew
Sławęcin z. łęcz. 169
Sławiec (Sławek) Mżurka z Gozdowa h. Goz-

dawa, s. Świętosława Mżurki 82
Sławiec z Boglewic h. Jelita, klan czer. [1401–

1431] 413
Sławiec z Niemygłów h. Bolesta, sta i klan 

soch. [1485] 292
Sławomir [z Krasnego, h. Ślepowron], wda 

[raw.] Siemowita II [1313–1317] 316
Sławoszew (Słaboszewo) z. łęcz.,wieś par. 26, 

31, 321, 336
Słonkowo (dziś Słomków) z. gost. [Rogalów] 

52, 172, 215, 255–257, 365
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Słubica, później Słubice z. gost. [Prusów] 
225–233, 252, 269, 275, 286, 379, 430, 
463 

Słubice-Majno (dziś Słubice), z. gost. 225, 
228

Słubice-Przedbory (dziś Przyborów), z. gost. 
225, 228

Słucz z. wiska, wieś par. 209, 253
Słudwia rz., dopływ Bzury 24, 137, 148, 255
Słup z. gost., par. Suserz 24, 25, 28, 31–34, 

463, 473
Słupca miasto (Wielkopolska) 171
Słupia k. Kościana 34
Słupscy h. Awdaniec 33
Służew z. warsz. 239 
Służewo na Kujawach 213
Smogorzów woj. sandomierskie, wieś par. 

356, 476
Smolechowo z. zakr. 409
Smołucha Janusz 148
Sobiejuchy pod Żninem (Wielkopolska) 68, 

69
Sobota z. łęcz. 341
Socha, młyn norbertanek płoc. 317
Sochaczew 35, 36, 44, 77–80, 82, 84, 86, 88, 

90, 101, 102, 104, 106, 110, 151, 153, 
164, 235, 239, 248, 250, 257, 258, 280, 
283, 284, 286, 292, 293, 298, 299, 301, 
302, 372, 376, 377, 381, 411, 426, 438, 
441, 453, 456, 473, 476, 479 

sochaczewska ziemia passim
Sochaniewicz Kazimierz 55, 187
Sochora, młyn 349
Sojeccy h. Grzymała 122
Sokal miasto z. bełska 82, 93, 186, 187, 189, 

402
Sokołowo (dziś Sokołów) z. gost., par. Kier-

nozia 139, 140, 152
Sokołowo (dziś Sokołów) z. gost., wieś par. 

[Dołęgów] 41, 50, 53, 61, 63, 64, 68–71, 
116, 173, 175, 203, 332, 334, 389, 390, 
391, 398, 463, 464, 480 

Sokołowo (dziś Sokołówek) z. warsz., par. Se-
rock 433

Sokołowo (dziś Sokołów) z. warsz., par. Pęci-
ce [Korabów] 463

Sokołów na Kujawach brzeskich 173
Sokołów z. drohicka 107, 304
Solec (Solec Kościelny) z. gost., wieś par. 

[Pomianów] 46, 117, 168, 179, 180, 182–
185, 271, 464

Sompolno na Kujawach brzeskich 113, 137
Sosnkowo z. wysz. 228, 368, 441
Sosnowa Góra, pole 362
Soszczyna, wd. po Sosze [1472] 316, 317
Sowikowice (dziś Sejkowice) z. gost. 272, 

273
Sójki z. gost. 122, 123, 126, 127
Spytek, klan krak. [1509] 313
Srebrna pod Płockiem, z. płoc. 449
Srebrowo z. wiska 47, 49, 50
Stachna z Szerzewic 160
Stachna z Łajszczewa (dziś Łajszew) panna 

[1389] 328
Stachna, c. Franka ze Zleszyna, ż. Jana 

z Muchnic 328
Stachna, ż. Jana z Sierochowa [1417] 325
Stachna, ż. Jana, wójta Mnicha 393
Stanclewice (dziś Warszawa-Szczęśliwice) w z. 

warsz. [Radwanów-Wierzbowów] 236
Stanek, komes 432–434
Stanisław, faktor w Strzelcach [1540] 356
Stanisław, ksiądz, s. Mikołaja z Głogowca h. 

Grzymała, pl. w Głogowcu (?) [1461] 113
Stanisław, mieszczanin z Kiernozi, zbiegły 

[1495] 140
Stanisław, rządca gost. [1356] 423
Stanisław, wójt dobrzykowski [1441] 370
Stanisław, wójt gąbiński [1468] 358
Stanisław, wójt gost. [1476] 351
Stanisław Boruta z Iłowa, zw. Borutą h. Ro-

gala, cześnik gost. [1439–1462] 248, 267, 
386

Stanisław Brachowski z Gąbina, tenutariusz 
w Czermnie, nobilis, mieszczanin 357

Stanisław Czeczsky (Ciecki?) służebnik ks. 
[1356] 441

Stanisław Ciołek, kleryk diec. płoc. [1399] 
485

Stanisław Ciołek, bp pozn. 133
Stanisław Czerniewski h. Junosza, stolnik 

i cześnik gost. [+ po 1565] 143
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Stanisław Dołęga z Bab h. Dołęga [1435–
1457] 46, 47

Stanisław Dubiel z Bielina w pow. kowal. 
334

Stanisław Dubiel ze Stawu (Stawowski) h. 
Grzymała, skarbnik gost. [1538] 132

Stanisław Dudek z Psurza 334
Stanisław Gawłowski h. Gozdawa, s. Jakuba 

[1504] 87
Stanisław Gawłowski h. Gozdawa, s. Jana 

[1547] 88
Stanisław Giżycki, s. Andrzeja h. Gozdawa 

[1539] 100
Stanisław Golanka [z Golanek] wojski gost. 

[1389] 420
Stanisław Grad z Sokołowa i Szreńska h. Do-

łęga, wda płoc. [+1440] 50, 64–68, 70, 
218, 219, 388–391, 463, 464, 480 

Stanisław Grad z Galemina zob. Stanisław 
z Sokołowa

Stanisław Grzywa z Jasieńca h. Kościesza, 
chorąży gost. i dworzanin król. 108, 109

Stanisław Jelonek, mieszczanin z Kiernozi 
[1477] 140

Stanisław Jeż (Jeżyk) z Markowa i Sierzcho-
wów h. Drzewica, podłowczy wiski [1436–
1437] 418

Stanisław Jukowski h. Grzymała [1563–1565] 
116, 118

Stanisław Kaczka z Gumina h. Rola? 147
Stanisław Kościelecki, wda inowrocławski, sta 

malborski 268
Stanisław Kucieński h. Ogończyk, wda raw. 

[1530–1542] 47, 169, 183
Stanisław Lasocki z Brzezin, pkom. pozn., sta 

raw. [+1534] 29
Stanisław Leśniewski h. Ślepowron 276, 277
Stanisław Lubikowski h. Gozdawa [1524] 

103
Stanisław Mieczko z Siedlca 232
Stanisław Mirowski h. Kościesza, scholastyk 

płoc. [1509] 384
Stanisław Myszkowski z Mirowa, s. Piotra 

wdy łęcz. 167, 334 
Stanisław Osiecki h. Korab, sprawca osiecki 

[1564] 210

Stanisław Ostrowski h. Belina [1563–1565] 
45

Stanisław Pawłowski h. Pierzchała, kanclerz 
nadw., bp płoc. [+1439] 95, 116, 201, 
211, 237, 244, 246, 253, 262, 279, 280, 
386

Stanisław (?) Piekarski 125
Stanisław Podczaski h. Rola, skarbnik gost. 

[1506–1531] 177, 272, 273, 471
Stanisław Potocki, klan gost. [1497] 142, 167
Stanisław Raciborowski z Zaborowa h. Grzy-

mała [1524] 129, 130
Stanisław Radosz, mieszczanin w Gąbinie 

[1517] 358
Stanisław Rogożowski h. Dołęga, sta buski 

[+ po 1468] 54–56
Stanisław Rybieński z Rybna h. Radwan 

[1536] 365
Stanisław Rychlik z Wituszy h. Gozdawa, 

dworzanin bpa [1450–1453] 110
Stanisław Sierakowski h. Dołęga, pkom. gost. 

[1563] 62
Stanisław Skłodowski [ok. 1530] 126
Stanisław Słoński h. Doliwa z Sadłowa i Bia-

łej, klan słoński 265
Stanisław Słupski h. Awdaniec [1563–1565] 

33
Stanisław Sobiejuski ze Staroźreb h. Dołęga 

69
Stanisław Sojecki z Maliny h. Grzymała 

[1563] 127 
Stanisław Sokołowski zob. Stanisław Szreński 

z Sokołowa
Stanisław Solecki h. Pomian, skarbnik gost. 

[+1588] 179
Stanisław Sówka ze Szczawina h. Prawda, bp 

płoc. [+1375] 195, 196
Stanisław Srebrowski h. Dołęga [1462] 49
Stanisław Stańczyk, mieszczanin warsz. 264
Stanisław Stępowski h. Junosza, s. Falisława, 

kan. włocławski, dworzanin abpa 147
Stanisław Stromiło z Dmoszyna h. Dąbrowa 

304
Stanisław Strzelczowicz [1520] 355
Stanisław Swaracki h. Rogala, tenutariusz 

Osmólskiej Wsi 265
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Stanisław Szczawiński z Bronna h. Prawda 
[1535] 204

Stanisław Szreński z Sokołowa h. Dołęga, 
s. Mikołaja, klan wiski, wda płoc. [+1510] 
40, 41, 49, 50, 61, 70, 398

Stanisław Techman z Sierakowa [1437–1451] 
h. Dołęga 59, 60

Stanisław Tokarski (Osiecki) h. Korab, wójt 
w Czermnie [1539] 210

Stanisław Trębski z Poborza h. Prawda [1552] 
223

Stanisław Trębski, klan gost. [1565] 331
Stanisław Trębski z Gutowa h. Prawda, s. Sa-

sina, tenutariusz Osmolina 224
Stanisław Wielgusz z Bieniewa h. Gozdawa 

72–74
Stanisław Wieszczycki h. Grzymała z Wiesz-

czyc i Woli Raciborskiej, podstoli gost. [do 
1774] 310

Stanisław Wrona, trębacz ks. Siemowita III 
[1374] 407

Stanisław Złe Mięso h. Junosza, wojewodzic 
146, 151

Stanisław z Bab, bratanek Stanisława Dołęgi 
[1457] 48 

Stanisław z Babska h. Radwan, ojciec Gotar-
da 238

Stanisław z Brzozowca [1452] 39
Stanisław z Ciecierska, s. Mikołaja, dworza-

nin ks. 315
Stanisław z Dziankowa Wielkiego [1493] 

177
Stanisław z Góry, pisarz wdy maz. Jana Rogali 

z Węgrzynowa [1450] 409
Stanisław z Kaszewa h. Prawda [1399] 136
Stanisław z Kątów h. Dołęga? [1468] 52, 

256
Stanisław z Kłobi Małej h. Pomian [1471] 

124
Stanisław z Komorowa na Kujawach [1421–

1422] 156
Stanisław z Kubry h. Dołęga, łowczy wiski 

[1514] 56
Stanisław z Lutoborza 176, 471
Stanisław [z Milanowa i Ręczaj] h. Rogala, 

pkom. warsz. [1350–1381] 439–441

Stanisław z Myszczyna [1481] 264
Stanisław z Nieździna h. Gozdawa [1434] 

103
Stanisław z Nosarzewa, pl. w Ciechomicach 

[1519] 282
Stanisław z Ostrowiec, Brzozowa i Sadowej, 

Sadowskih. Belina [1522] 45 
Stanisław z Pacyny h. Ogończyk, podstoli 

gost. [ok. 1467–1481] 156, 172, 173
Stanisław z Parzniewa h. Belina [1377] 43
Stanisław z Parzniewa h. Belina podczaszy 

warsz. [1421–1442] 43
Stanisław z Podczach Małych zob. Stanisław 

Podczaski
Stanisław z Pomorzan [1471] 332
Stanisław z Rybna h. Radwan, s. Gotarda kla-

na soch., student uniw. krak. [1474] 240
Stanisław z Rybna h. Radwan, s. Więcława 

stolnika gost., student uniw. krak. [1531] 
241

Stanisław z Rybna, Zubkowic h. Radwan? 
wojski raw. [1430–1434] 241, 242

Stanisław z Rzeszkowa [1454] 132
Stanisław z Sierakowa Nowego h. Dołęga, 

podsędek gost. [1491, + a. 1505] 62
Stanisław z Sierakowa Nowego h. Dołęga, s. 

podsędka [1505] 62
Stanisław z Sokołowa zw. Sokołowskim h. 

Dołęga, s. Stanisława Grada, pl. w Szreń-
sku, chorąży gost. 1450, łowczy gost. [+ a. 
14 II 1476] 68, 69

Stanisław z Trębek (Małych) z. zakr. h. Praw-
da 220

Stanisław z Wilkanowa i Śmiecina h. Lis, oj-
ciec Adama sty 340

Stanisław z Witkowic, pl. w Żmijewie [1519] 
341

Stanisław z Wituszy h. Gozdawa [1509] 
111

Stanisław z Zaborowa Starego h. Ogończyk 
[1518] 177

Stanisław z Zakrzewa h. Pomian [1468] 56
Stanisław z Żakowic [1412] 27
Stanisław z Żukowa w z. płoc. [1417] 315
Stanisław ze Słonkowa (Słonkowski) h. Roga-

la [1517–1529] 256, 257
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Stanisław ze Swarocina (Swarocki) h. Rogala, 
s. Jakuba, kan. pułtuski [1456–1476] 262, 
263

Stanisław ze Szczawina h. Prawda, brat Siecie-
cha skarbnika 198

Stanisław ze Szczawina, s. Nasięgniewa, archi-
diakon dobrz. [ok. 1396–1424] 199 

Stanisław, s. Jana z Białego, student uniw. 
krak. [1484] 317

Stanisław, s. Jana z Gawłowa, Żukowa i Śla-
dowa [1547] 88

Stanisław, s. Marcina z Rozlazłowa [1369] 
372, 381

Stanisław, s. Sędka z Meszny, scholastyk płoc. 
[1439] 237, 382

Stanisław, s. Wojciecha z Miszewa Murowa-
nego h. Lubicz [1518–1535] 308, 309

Stanisławów miasto, z. warsz. 440
Stara Warszawa 440
Stare Muchnice z. gost. 329
Starepole (Staropole, dziś Staropol) z. gost. 

363, 461
Stare Sierakowo z. gost. 59
Staroźreby z. płoc. 67–69
Stary Szczerców (dziś Szczercowska Wieś) 

z. sieradzka 188
Staw z. gost. 132, 133, 135
Stawiska (dziś Stawiski) z. łomż., par. Poryte 

446
Stawiszyn (Wielkopolska) 54, 94
Stefan Batory król 283
Stefan, posiadacz Miszewa-Stefany i Muchnic 

329
Stefan (Szczepan) Ciechomski h. Wężyk, 

podsędek gost. [1563] 283
Stefan (Szczepan) Goły z Miszewa [-Stefany] 

i Szczytna h. Prus, dworzanin ks., klan 
płoc. [1468–1481] 371

Stefan z Trląga, podstoli pozn. 251
Stępowo (dziś Stępów) z. gost. [Junoszów] 

139, 144–148, 191, 264, 395, 461
Stępowska Wola z. gost. 144–148, 191, 395, 

461
Stężaryce z. bełska 289, 297
stężycka ziemia 452
Stoczek (dziś Stoczek Łukowski), z. czer. 452

Stoki z. łęcz. 165
Stopino z. płoc., par. Rościszewo 152
Strachocin pow. makowski 373
Stradzewko z. łęcz., zag. 103
Strogomir ze Żdżar (Zdziaru) h. Gozdawa, pl. 

w Gozdowie, kan. płoc. i prep. wieluński 
382 

Stroniatyn z. lwowska 304
Stroniewscy 373
Stróżewo z. zakr. 242
Strugały z. gost., par. Życk, zag. 149, 465
Strzegocin z. zakr., par. Gąsiorowo [Pomia-

nów] 61
Strzegowo z. płoc./zawkrzeńska 65
Strzelce z. gost. 58, 61, 63, 101, 112, 126, 

127, 131, 136, 175, 296, 311, 327, 328, 
330, 336, 351, 353, 355–357, 457 

Strzemeszna z. gost. 369
Strzemilcz z. bełska 308
Strzeszewo pow. płoński 54
Strzeże (dziś Strzyże) z. zakr., nad Narwią 97
Strzygi z. dobrz. 162, 192
Studzianki z. zakr. 398
Studzieniec z. gost. 225, 231, 232, 364
Studzieńscy ze Studzieńca h. Prus 232
Sucha z. soch. 77
Suchodębie z. gost. 158, 160, 167, 303, 306
Suchodolska Ewa 19
Suchodolski Stanisław 161
Suchodół z. gost. 211
Sulerzyż na Zawkrzu 470
Sulimowie z Załęża 447
Sułek z Bab h. Dołęga [1457] 48
Sułkowska-Kuraś Irena 11, 12, 143, 263
Sułoszewo (?) 315
Sumin z. dobrz., wieś par. 170
Sumino, jezioro z. gost. 349, 350
Supruniuk Anna 9, 11, 19, 25, 36, 57, 65, 68, 

76, 82, 89, 90, 92, 93, 121, 122, 134, 146, 
150, 151, 163, 174, 186, 197, 198, 217, 
218, 222, 226, 227, 238, 242, 250, 278, 
279, 283, 288, 291, 308, 315, 356, 367, 
388, 389, 400, 402, 403, 406, 407, 415, 
420, 424, 448, 449, 476

Suserz z. gost., wieś par. [Awdańców] 24–34, 
60, 148, 194, 203, 204, 414, 464, 473, 474
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Susk z. łomż. [Pomianów] 180, 270
Swarocin (dziś Szwarocin Stary) z. gost. [Ro-

galów] 206, 235, 237, 255, 257, 258, 
260–265, 395, 473 

Swarocki, kan. pułtuski 263
Swieżawski Aleksander 18, 256, 302
Sybold [1227] 382 
Sygietyńska Hanna 460
Sypice z. bełska 101
Szacherska Stella Maria 12, 20, 181, 218
Szalony Dwór [?] 202
Szarukan (Garzucano) rządca płoc. [1350], 

protoplasta Szarukanów z Błomina i Wierz-
bicy 423

Szczawin Borowy (Wielki) z. gost. 127, 204, 
205

Szczawin (Szczawino, Sz. Stary) z. gost. 25, 
27–29, 126, 133, 136, 175, 193–207, 
251, 275, 282, 318, 425, 426 

Szczedrzyk zob. Wojciech Szczedrzyk
Szczepan, pl. z Kozłowa Szlacheckiego [1418–

1431], stryj Mikołaja z Modzel 461 
Szczepan, sędzia z. soch. [1358] 258
Szczepan Łochowski h. Belina, kan. skalb-

mierski [1506] 43
Szczepan Miodusewicz z Bab h. Dołęga 

[1430] 47
Szczepan Piekarski z Zakrzewa Małego i Za-

wad w pow. kowal. 125
Szczepan Wężyk z Jasieńca i Ciechomic 

h. Wężyk, pkom. gost. i raw., sta gost., 
ciech., sta generalny płoc. [+1406/1407] 
185, 227, 228, 277, 278, 280, 283–291, 
295–297, 301, 307, 311, 394, 395, 415, 
424, 458, 462, 476, 483 

Szczepan Zaborowski h. Ogończyk [1511] 
177

Szczepan z Bab h. Dołęga [1457] 48
Szczepan z Mnicha, pl. w Mnichu [+ po 

1487] 168, 300
Szczepan z Trębek, s. Tomasza z Trębek, pl. 

w Grzegorzewie [1418–1419] 220
Szczepan z Wilkowyi [1432] 159
Szczerców, tenuta w z. sieradzkiej 188–190
Szczutowo z. dobrz. 37
Szczygieł Ryszard 55

Szczyt z. łęcz. 325
Szczytno z. ciech. [Nałęczów] 89, 447
Szczytno z. płoc. 371
Szczytno z. soch. [Boleściców] 78
Szeromin, Szerominek zob. Sieromino 
Szerzewice z. gost., zag. 155, 156, 158–160, 

343, 460
Szewo Wielkie pow. kowal. 58
Szołajdy z. łęcz. 275
Szreńsk miasteczko na Zawkrzu 61, 65–71, 

177, 389, 398, 480 
Szreński, wda płoc. zob. Stanisław Szreński
Szubina z. łęcz. 158
Szubsko z. łęcz. 204
Szulc Halina 8
Szweda Adam 251 
Szybkowski Stanisław 19, 69, 124, 141, 163, 

169, 173, 174, 199, 202, 251
Szydłowo (dziś Szydłów) z. łęcz. 165
Szymanowo (dziś Szymanów) z. soch. 256
Szymański Józef 226
Szymczak Jan 419 
Szymczakowa Alicja 33, 70, 94, 117, 127, 

166, 167, 189, 203
Szymon Babski h. Dołęga [1536] 49
Szymon Ciechomski, z Ciechomic h. Wężyk, 

łowczy gost. [1519-1538] 29, 282, 283
Szymon Gostyński z Ciechomic zw. Szym-

kiem, s. Andrzeja Szczubioła I 279–281, 
283

Szymon Juda Słubicki  h. Prus [1505] 230 
Szymon Konradzki [1543] 327
Szymon Siemianowski h. Grzymała, chorąży 

gost. [1560–1568] 137
Szymon Szczawiński z Bronna h. Prawda 

[1535] 204
Szymon z Głogowca [1486] 137
Szymon z Górek h. Rola [1413] 269
Szymon z Górek h. Rola [1475] 270
Szymon z Pomorzan Bydlnych [1523] 334
Szymon z Siemion w pow. kowal. [1429] 47
Szymon ze Świerny h. Doliwa [1480] 117
Szymon ze Żdżarowa h. Gozdawa [1449] 101

Ścibor, bp płoc. 112, 121, 178, 336
Ścibor, s. Mikołaja ze wsi Prusy [1469] 101
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Ścibor z Bab [1460] 48
Ścibor z Rakowa i Jaskłowa h. Radwan, wójt 

w Rybnie 235–237, 239, 241, 242, 365, 
473 

Ścibor z Sąchocina h. Rogala, pkom. zakr., 
marszałek dworu Janusza I [+ a. 4 II 1432] 
96, 144, 145, 281, 304, 400, 406

Ścibor z Zaborowa (z. warsz.) h. Rogala, 
s. marszałka 281

Śćmielnica (dziś Golanka) rz. 186, 366
Śladowo (dziś Śladów) z. soch., par. Kamion 

80–84, 87–89, 254, 271
Śląsk 115, 161, 472
Śledzie (maz.) 81
Ślesin na północ od Konina 451
Śleszyn z. łęcz. 48
Śleszyńscy 144
Śmigiel (Wielkopolska) 100
Śniedzanowo z. płoc., par. Borkowo 89, 447, 

448
Środa (Wielkopolska) 379
Świątniki na Kujawach brzeskich 278, 311
Świder rz. 411, 426, 451
Świdno z. raw. 432
Świecie nad Drwęcą, z. chełmińska 129
Świecino k. Żarnowca 108
Świedziebnia z. dobrz. 265
Świerna pow. kowal., par. Lubień 117, 332
Święcice z. warsz. 229
Święcieniec z. płoc., wieś par. 212, 420
Święszek z Sójek 126
Świętka, wd. po Janie z Zaborowa [1479] 248
Świętka, wd. po Szczepanie z Ciechomic 

[1407] 278
Świętka, ż. Techmana [1460] 27
Świętochna z Podczach, siostra Mikołaja 

[1468] 272
Świętochna z Węglewic h. Poraj, wd. po Pio-

trze z Giżyc [1428–1436] 94
Świętochna ze Szczawina, ż. Jana z Krzyżano-

wa [1424] 200
Świętochna, ż. Michała Duszoty z Suserza 

[1460] 27
Świętosław, mąż Heleny z Popiardowa 29
Świętosław, s. Piotra z Piotrowa, kleryk diec. 

włocławskiej [1360] 122

Świętosław, wikary w Grochowie 155, 335
Świętosław Azembej z Goworowa w z. płoc. 

378
Świętosław Goliasz z Łęgu h. Dołęga, marsza-

łek dworu ks., klan soch. [1463, + a. 16 V 
1465] 86

Świętosław Lelek, zw. Święszkiem ze Szczawi-
na h. Prawda 200

Świętosław Mżurka z Bielaw i Śladowa h. 
Gozdawa, kuchmistrz ks. i król. [+ ok. 
1420] 77, 81, 82, 84, 86, 89, 402 

Świętosław Żukowski, z Żukowa h. Gozdawa, 
stolnik gost. [+1507/1508] 86–88, 142 

Świętosław na Kujawach 182
Świętosław z Kobiernik h. Dołęga, podskarbi 

dworu ks. 55, 56
Świętosław z Lipy w z. płoc. h. Pobóg 339
Świętosław h. Lubicz, kustosz płoc. [1375] 

66
Świętosław z Miroszowic 336
Świętosław z Petrykoz 323
Świętosław z Piotrowa h. Grzymała, podcza-

szy gost. [+ a. 1439] 122, 123, 126, 270, 
354, 393

Świętosław z Sójek h. Grzymała [1525] 
127

Świętosław z Wojcieszyna, kustosz warsz. 
[1446] 112

Świnary (dziś Świniary) z. łęcz. 28
Świnary Średnie z. łęcz. 358
Świniary z. gost. 149, 152–154, 306, 308, 

463, 465

Tarczyn z. warsz. 82, 228, 435
Taszycki Witold 14
Tchórz z. płoc. 128
Techlew (później Tehlów) pod Bełzem 229
Techmanowie z Sierakowa 59
Tekla, c. Janusza z Mocht h. Dąbrowa, ż. Mi-

kołaja z Witkowic 338
Telatyn z. bełska 292–295
Teofi l z Jemielina h. Nieczuja [1474] 157
Teofi l z Kotowic [1512] 102
Tłuchowo z. dobrz. 199
Tokary (początkowo Tokarzyno) z. gost. 

208–210, 215
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Tokary z. sieradzka 210
Tomasław z Parzniewa h. Belina [1377] 43
Tomasz h. Awdaniec, pl. w Trębkach [1460] 

27
Tomasz, bp płoc. [1275–1294] 213
Tomasz, ojciec Dobka z Bab [1429] 47
Tomasz, pl. w Duninowie [1445] 316
Tomasz, podsędek i rządca warsz. [1313] 

421
Tomasz Cwalina 180
Tomasz Głowieński h. Pierzchała, stolnik raw. 

[1493] 329 
Tomasz Piwo z Konotopy w z. bełskiej h. 

Prawda [1508] 189
Tomasz Rozlazłowski [1539] 88
Tomasz Siestrzeniec z Ruśca i Służewa h. Ra-

dwan-Wierzbowa, sta gost. [1436-1441] 
104, 239

Tomasz Swaracki h. Rogala, tenutariusz 
Osmólskiej Wsi 265

Tomasz Trąbczyński, kan. gnieźnieński 
i pozn., pl. w Gąbinie [1476] 264

Tomasz (Tomek) z Bab [1398] 47
Tomasz z Głowna h. Pierzchała, łowczy raw. 

[1460-1475] 329, 418
Tomasz z Książa, kan. płoc., archidiakon i ofi -

cjał pułtuski 382
Tomasz z Łąkoszyna [1496] 168
Tomasz z Magnuszewa h. Radwan [1464] 

107
Tomasz z Siemianowa [1460] 48, 136
Tomasz z Trębek (Małych) w z. zakr. h. Praw-

da 220
Tomasz z Trębek h. Prawda, ojciec Szczepana 

[1418–1419] 220
Tomasz z Trębek h. Prawda, s. Piotra z Trębek, 

pl. w Trębkach, kan. płoc. [+1441] 220 
Tomasz z Walewic, Walewski h. Pierzchała, 

podczaszy, chorąży soch. [1476–1492] 
165, 267, 268

Tomasz (Trzansk) ze Słubic h. Prus, student 
uniw. krak. [1454] 231

Tomasz ze Swarocina (Swarocki) h. Rogala, 
s. Jakuba, dr praw, pisarz król., kan. płoc., 
pl. w Kramsku, Gąbinie i Złakowie [+ a. 
1476] 237, 263, 264

Tomasz ze Swarocina, s. Macieja, student 
uniw. krak., tenutariusz Osmólskiej Wsi 
265, 266

Tomasz zw. Susza, sołtys [1372] 385
Tomisław z Dąbrowy, ojciec Marcina Szczaka 

podkanclerzego ks. 66
Topolno z. gost. 231, 231, 257, 281, 282, 

363–365
Toruń miasto 195, 198, 288
Trawkowski Stanisław 20
Trębki z. gost., wieś par. [Prawdziców] 25, 

26, 94, 152,185, 186, 188, 190, 205–207, 
210, 215, 216, 218–225, 250, 279, 311, 
331, 355, 397,401, 403, 404, 424, 436, 
464, 465, 467, 474, 480

Trębki z. zakr. 187, 220
Trębska Wieś (dziś Wola Trębska Wieś) z. 

gost. 216
Trojan z Zaborowa [Starego] h. Ogończyk, 

dworzanin ks., podsędek gost. [1456] 123, 
176, 404

Trojan ze Strzeszewa [1405] 54
Trojanów z. soch. 80, 177, 298, 299, 300, 

374, 402, 473, 474
Trojden I ks. czer. [+ 13 III 1341] 42, 44, 

233, 284, 407, 421, 432, 434–436, 438, 
440, 441 

Troszyn z. płoc., wieś par. 59, 73, 139, 149, 
244, 252, 261, 307–309, 366, 367, 369, 
370, 387, 457,460, 465

Trzciana z. raw. [Rawiczów] 142, 313, 410
Trzebowo, jezioro 270
Trzepowo z. płoc., wieś par. 211
Tułowice z. soch. 426
Turowice k. Opoczna, woj. sandomierskie 

100
Turowski Kazimierz Józef 14
Turza na Zawkrzu 485
Turze z. warsz. 440
Tyburcy Siemianowski z Klonowca Starego 

h. Grzymała, pisarz z. gost., sędzia z. gost. 
118, 137

Tyfan z Kruszewa h. Rogala 434, 435
Tymieniecki Kazimierz 10, 17, 56, 73
Tyszkiewicz Jan 410
Tyszowce z. bełska 104
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Uchański Arnolf, wda płoc. zob. Arnolf 
Uchański

Ujazd z. łęcz. 426
Ulanowski Bolesław 35, 78, 109, 111, 140, 

144, 254, 293, 394
Uniejów miasto, z. sieradzka 115
Uniesławice pow. kowal. 48
Urban Techman z Sierakowa h. Dołęga 60
Uriel z Górki, bp pozn. [+1498] 167
Urszula, c. Prokopa Sieprskiego, ż. Marcina 

Ostroroga [1533] 192
Urszula, c. wojewodzianki Anny z Kutna 

i Stanisława Potockiego klana gost., ż. Wa-
cława z Ostroroga 167 

Uruski Seweryn 14, 173, 274
Usianka jezioro 348
Utrata (Nrowa) rz. 79, 298, 431, 473

Wacław Bolesławowic ks. płoc. zob. Wańko
Wacław Giżycki h. Gozdawa [1539] 100
Wacław Izdbieński [1539] 294
Wacław z Ostroroga klan kaliski 167
Wajs Hubert 11
Walenty Nadarzyński h. Radwan [1526] 249
Waliszew k. Szczawina, z. gost. 194, 199, 

201, 464
Wały z. łęcz. 26, 28, 30
Wanszowo zob. Wąsewo 
Wańko (Wacław Bolesławowic) ks. płoc. 

[+1337/1338] 377, 430, 435–437
Warka w z. czer. 444
Warna miasto 305
Warsz z Żelaznej h. Rawa, sędzia z. raw. 

[1411–1428] 396
Warszawa 42, 79, 81, 83, 236, 250, 264, 281, 

409, 411, 421–423, 429, 440, 441, 445, 
472, 478, 479

warszawska ziemia passim
Warszka, wd. po Stanisławie Borucie z Iłowa 

[1472] 248, 386
Wasylowce z. bełska, zag. 187
Waśko (Wincenty ?) z Muchnic 328
Wawrowo na Zawkrzu 287
Wawrzyniec, komes, klan z Białej [1295–ok. 

1304] 205
Wawrzyniec z Kątów h. Dołęga [1520] 52

Wawrzyniec z Muchnic [1389] 328
Wawrzyniec z Solca h. Pomian, brat Mikołaja 

[1501] 182
Wawrzyniec z Sosnkowa [1482] 368
Wawrzyniec z Szerzewic h. Nieczuja [1394] 

160
Wawrzyniec z Żakowic [1453] 275
Wąsewo, Kujawy brzeskie 68, 82, 83, 389
Wąsowo (dziś Wąsewo) pow. ostrowski, 

z. nurska, wieś par. 245, 247, 248, 267
Wdowiszewski Zygmunt 180, 203, 255
Wejsce (Granica) w dobrach łowickich 34, 

138, 140, 394
Węglewice z. łęcz. 94
Węgrzynowo z. ciech., wieś par. [Rogalów] 

96, 409
Wiadrowo na Zawkrzu 84
Wiączemin z. gost. 36, 289, 306–310, 395
Wiązowo zob. Wąsewo
Wichna, wd. po Janie z Głogowca [1433] 

112
Wichna, ż. Sasina z Kaszewa, Okoleńca łow-

czego gost. [1417–1428] 200
Wielisław z Wieszczyc (Wieszczycki) 311
Wielka Wola (dziś Warszawa Wola) z. warsz. 

99
Wielkopolska 68
wieluńska ziemia 27
Wiernek (Werner) z Pilchowa h. Rogala, woj-

ski wysz. [1415] 307
Wierzbięta [z Karwosieka], sta gost. [1453–

1455] 316, 354
Wierzbie z. gost., par. Kutno 326, 327
Wierzbica pow. płoński 423
Wierzchosław z Januszewa [1411] 322
Wieszczyce z. gost. 128, 276, 278, 297, 310–

312, 351, 415
Wieteska Józef 172
Więcław, kan. płoc., rządca raw. Siemowita II 

[1334–1338] 422
Więcław, podstoli warsz. zob. Więcław z Brze-

ścia
Więcław Majno ze Studzieńca h. Prus [1505] 

232
Więcław Rybieński, z Rybna h. Radwan, stol-

nik gost. [1528–1535] 240, 241, 302

http://rcin.org.pl



567Indeks osób i nazw geografi cznych

Więcław z Brześcia h. Prawda, podstoli warsz., 
pkom. gost. [+ po 1368] 185, 259

Więcław z Giżyc (ze Żdżar, dziś Zdziar) h. 
Gozdawa, ochmistrz księżnej Aleksandry, 
sędzia z. soch. i gost. [+1427] 90–93, 98, 
100, 109, 208, 407

Więcław z Januszewa, bratanek Wierzchosła-
wa [1411] 322

Więcław z Sierakowa 62, 63
Więcław ze Słubicy, z Techlew, kuchmistrz 

ks., sta bełski [1438–1444] 228, 229, 231
Wigand, chorąży płoc. i sta bełski zob. An-

drzej Wigand
Wiktor z Załęża h. Sulima 447
Wiktoria, c. Sieciecha skarbnika płoc., ż. 

Wszebora z Radzików 198
Wilamowice z. wysz. 359, 362
Wilczyska 242
Wilkanowo z. wysz. [Lisów] 340, 382
Wilkowyja (dziś Wilkowia) z. gost. 155, 156, 

158, 160
Wilkowyja zob. też Szerzewice
Wilska Małgorzata 216, 389, 400, 407
Wincenty, s. wdy kujawskiego, dworzanin ks. 

[1353] 44
Wincenty Giżycki, z Giżyc h. Gozdawa, mar-

szałek dworu ks. i księstwa., klan wiski 
[+1467] 78, 93, 96–98, 100, 109, 406, 
474

Wincenty Kot, abp gnieźnieński [1437–
1448] 115, 119

Wincenty Lubieński, z Lubienia wojski krusz-
wicki, klan kowal. 157

Wincenty Malski 127
Wincenty z Baruchowa (Głębokiego) h. Do-

liwa, chorąży brzeski 141
Wincenty z Kołomyi na Kujawach 157
Wincenty z Muchnic, podsędek gost. [+ po 28 

IX 1455] 176, 208, 327–329, 354, 471
Wincenty z Życka, Życki h. Junosza, podcza-

szy gost. [+ a. 22 II 1504] 61, 153
Windyka ze Słubicy h. Prus [1407] 228, 231
Windyka, brat Obizora, protoplasta Prusów 

Mazowsza czer. 233
Windyka [ze Słubic?] h. Prus, podsędek gost. 

[1505] 230

Windzin, stolnik maz. [1237–1239] 66
Windzin, ojciec Jana Borszy z Galemina h. 

Dołęga 66
Winnica z. zakr. 220, 398
Wioteszki w z. łęcz. 232
Wiscouo (Wiśniewo?) na Zawkrzu 430
wiska ziemia 47–50, 55, 56, 110, 117, 176, 

180, 209, 229, 230, 287, 378, 318, 419, 
429, 469

Wiskicka Puszcza w z. soch. 417
Wiskitki z. soch. 417
Wisła rz. 51, 72, 74, 79, 96, 97, 99, 111, 

115, 149, 154, 178, 208, 209, 214, 215, 
231, 243, 248, 250, 251, 277, 283, 288, 
289, 304, 306, 308, 312, 322, 323, 338, 
370, 371, 386–388, 391, 397, 411, 430, 
434, 436, 437, 440, 470

Wisłoboki z. lwowska 304
Wisowa (Wisowo) z. gost. 35
Wiśniewo, Wiśniewko na Zawkrzu 430, 431
Wiśniewski Jerzy 20, 56
Wit, kanclerz z. gost. [1358] 416
Wit z Mocht, Pożarzyna h. Dąbrowa 338
Wit ze Słubic i Studzieńca h. Prus 232
Witkowice (Witkowo) pod Raciążem, z. płoc. 

314
Witkowice z. łęcz. 204
Witkowice (Wielkie i Małe) z. gost. 309, 

338–342, 384, 468
Witold Kiejstutowicz, wielki ks. litewski 

[+1430] 303, 304, 406, 449
Witonia z. łęcz., wieś par. 321
Witowo z. łęcz., par. Nowe 336
Wittyg Wiktor 14, 16, 34, 43, 46, 257, 276, 

277
Witusza z. gost. 104, 105, 109–111, 313, 

365, 366, 469
Wizna gród ks., miasto w z. wiskiej 47, 48, 

89, 176, 209, 229, 230, 285, 378, 411, 
419, 445

Wkra na Zawkrzu [Grzymałów] 131, 430
Wkra rz. 174, 289, 297, 437, 438, 449 
Władysław Herman ks. [+1102] 138, 161
Władysław Jagiellończyk król Czech 166, 

263, 304
Władysław Jagiełło król [+1434] 417

http://rcin.org.pl



568 Indeks osób i nazw geografi cznych

Władysław Łokietek król [+1333] 436
Władysław Opolczyk ks. 163, 250
Władysław Warneńczyk król [+1444] 263, 

304
Władysław z Miłonic h. Sulima, cześnik łęcz. 

165
Włocławek miasto 137, 278, 283
włocławska diec. 306, 332, 456, 461
Włodek z Pomorzan [1444–1453] 332
Włodek, pl. w Mnichu 119
Włodzimierz z Ciecierska 314, 315
Włodzimierz z Rykowa [1406–1408] 336
Włodzimierz ze Sławoszewa 26, 31
Włodzisław I ks. płoc. [+1455] 37, 39, 45, 

47, 54, 55, 59, 60, 76, 77, 84–86, 95, 104, 
106, 123, 134, 146, 152, 153, 164, 165, 
172, 175, 176, 181, 186, 200, 209, 222, 
229, 230, 238–240, 247, 255, 262, 266, 
279–281, 291, 297, 298, 300, 302, 305, 
315, 323, 328, 337, 339, 354, 360, 364–
366, 369–371, 373, 401, 402, 404–406, 
418, 425, 473 

Włodzisław II ks. płoc. [+1462] 110, 240, 
329, 352, 364, 373

Włost, pisarz marszałka Jana Rogali [1444] 
409

Włoszczanowo (dziś Łuszczanów) z. gost. 
193–195, 425, 426, 428, 476

Wojciech, komes, sędzia gost. [1345] 415
Wojciech, ojciec Stanisława z Komorowa 

[1401] 156 
Wojciech, skarbnik płoc. [1365–1369] 197
Wojciech, s. Jana z Gołębiewa, student uniw. 

krak [1459] 337
Wojciech, s. Jarosława z Raciborowa h. Grzy-

mała [1517] 129 
Wojciech Arciechowski [1509] 313
Wojciech Babski h. Dołęga [1557] 47
Wojciech Czerniewski h. Junosza [1579] 

144
Wojciech Głogowski z Raciborowa Małego 

h. Grzymała, podczaszy gost. [+ po 1564] 
114, 115, 129

Wojciech Grabski h. Dołęga, rotmistrz zacięż-
nych z woj. raw., poborca z. gost. [1532] 
34, 46, 51, 52

Wojciech Jastrzębiec, bp pozn. [1399-1412], 
krak., abp gnieźnieński [+1436] 113, 129

Wojciech Jemieliński h. Nieczuja [+ a. 1521] 
158

Wojciech Jukowski h. Grzymała, s. Wojciecha 
[1563–1565] 116, 118

Wojciech Jukowski h. Grzymała, podsędek 
gost. [+1538] 118

Wojciech Kozłowski z Kozłowa Szlacheckiego 
h. Wężyk, s. Andrzeja [+1539] 35, 88

Wojciech Krzęcieski 130
Wojciech Kucieński z Łąkoszyna, s. Mikołaja 

klana gost. [1518–1524] 169, 170
Wojciech Kurwica z Miszewa [Murowane-

go] h. Lubicz, podstoli płoc. [1417–1429] 
309

Wojciech Kurwica Miszewski z Miszewa Mu-
rowanego h. Lubicz, s. Jana [+ a. 1512] 
309

Wojciech Leśniewski wójt w Mysłowni 
[1535] 276

Wojciech Lubikowski h. Gozdawa, wójt 
w Osmolinie [1564] 361

Wojciech Majno h. Prus 232 
Wojciech Markowicz, wójt w Skrzanach 

[1565] 355
Wojciech Molski 34
Wojciech Nagórka z Zawidza h. Bolesta, pod-

stoli soch. [1350] 438
Wojciech Płochocki z Płochocina h. Szeliga 

[1469] 101
Wojciech Płocki ze Szczawina h. Prawda 202
Wojciech Rozum [z Brzozowca] h. Belina 

[1579] 39
Wojciech Rukała z Żochowa h. Prus, podsę-

dek płoc. [1394–1407] 120
Wojciech Sierakowski h. Dołęga [+ a. 1546] 

63, 354
Wojciech Skóra z Gaju, wda płoc. [1510–

1511/1512] 192
Wojciech Słąkowski h. Rogala [1564] 257
Wojciech Stępowski z Kaczkowizny, Woli h. 

Junosza, wojski gost. [+1564] 147, 148
Wojciech Supiołek z Gumin [1522] 232
Wojciech Szczawiński zw. Płocki, tenutariusz 

wsi Ostrowy i Wołodrza [1529] 202 
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Wojciech Szczedrzyk z Popiardowa, Suse-
rza i Wałów h. Awdaniec, podsędek gost. 
[1416–1420] 26–28

Wojciech Warpęch z Leśniewic [1521] 276
Wojciech Wieszczycki (Wiszczycki) h. Juno-

sza [?] [1563] 310
Wojciech z Bab [1476] 48
Wojciech z Bielaw [1524] 204
Wojciech z Brzozowca [1447, 1452] 38, 39
Wojciech z Buszkowa, s. Mikołaja, stolnika 

łęcz. 221
Wojciech z Czerniewa h. Junosza [+ a. 1523] 

143
Wojciech z Głogowca zob. Wojciech Głogow-

ski z Raciborowa
Wojciech z Górek h. Rola [1436–1451] 270
Wojciech z Górek h. Rola [1544] 271
Wojciech z Grzybowa, mieszczanin z Gąbina, 

nobilis [1520] 358
Wojciech z Klonowca h. Grzymała, pl. w Sol-

cu [1481] 119
Wojciech z Krajewic 317
Wojciech z Leśniewic 276
Wojciech z Łąkoszyna h. Ogończyk, s. Miko-

łaja Kucieńskiego [1518] 301
Wojciech z Pleckiej Dąbrowy h. Doliwa, klan 

słoński 222
Wojciech z Podczach h. Rola [1455] 272
Wojciech z Tłuchowa h. Cholewa, podczaszy 

dobrz. 199
Wojciech z Wilkowyi h. Nieczuja [1474] 

157
Wojciech z Wojszyc h. Dołęga [1427] 175
Wojciech ze Skrzynek [1527] 393
Wojciech ze Słupa (Słupski) 28, 32
Wojciech ze Świdna h. Półkozic [+ a. 1360] 

432
Wojciechowice z. łęcz. 28, 32, 168
Wojszyce z. łęcz. 273
Wola Biejkowska z. czer. 432
Wola Braniecka z. soch., zag. 236
Wola Brwielińska z. gost. 387
Wola Brzozowska z. gost. 39, 45, 46
Wola Bylina, Bylinina, z. raw. 43
Wola Czesława (Muchnowo) z. gost. 462
Wola Gęsia z. gost. 225

Wola Iłowska z. gost. 249, 267
Wola Klonowska (Klonowiec Nowy) z. gost. 

118
Wola Łaziska (dziś Łaziska) z. gost. 225
Wola Łącka z. gost. 261, 288, 291, 352, 390
Wola Niska z. gost. 225, 233
Wola Pacyńska 255
Wola Raciborowska z. gost. 127, 128
Wola Radzanowska z. płoc. 437
Wola Słonkowska (dziś Wola Pacyńska) z. 

gost. 255
Wola Stara 242
Wola Stępowska z. gost. 144, 145, 147, 148, 

191, 395, 461
Wola Szydłowska z. łęcz. 165
Wola Śladowska z. soch., zag. 80, 83, 87
Wola Trębska z. gost. 216, 220
Wola Wysoka z. gost. 225, 233
Wola Żabicka albo Brzozowiec z. zakr. 206
Wola Żegocka z. gost. 249, 267
Wolff  Adam 10, 13–15, 17, 18, 20, 54, 55, 

82, 84, 85, 102, 165, 176, 197, 238, 240, 
282, 297, 302, 311, 320, 384, 400, 405, 
406, 408–411, 414, 415, 417, 419–421, 
424, 427, 453, 457

Wolica [Załubska] z. warsz. 433
Wolimir z Szerzewic i Jemielna h. Nieczuja 

156–160
Wolkmar, kan. płoc., archidiakon dobrz., ku-

stosz płoc. [1333] 210–215
Wołodrza z. łęcz. 201, 202
Worskla rz. 449
Woźniki z. płoc., wieś par. [Ciołków] 363
Wójcik Urszula 54, 58, 110, 138, 155, 160, 

161, 208, 231, 257, 290, 312, 335, 342, 
420

Wrociszew z. czer. 223, 451
Wrogocino z. płoc. 196
Wronino z. wysz. 186, 309, 339
Wroniszewski Jan 16, 17
Wrońska z. zakr. [Prawdziców] 153
Wrząca z. gost. 54, 168, 179–185, 349, 414, 

464
Wrzeciona las w z. łęcz. 221
Września z. płoc., par. Rościszewo 152
Wszebor z Radzików 198
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Wszeliwy z. gost. 268
Wychudz (dziś Wychódźc) nad Wisłą, z. zakr. 

96
Wyczałków k. Bronna, z. łęcz., zag. 204
Wydżga z Rępina, chorąży płoc. zob. Andrzej 

Wydżga 
Wykowo z. płoc. 152
Wyrowo z. łęcz. 273
Wysław, pl. w Życku [1442] 149, 465
Wysław z Iłowa h. Rogala, ojciec Czambora 

i Jakuba 243, 246, 251 
Wysław (Wyszek) z Rakowa h. Radwan 

(Wierzbowa) 237
Wysoczyn z. czer. 243
Wysoka Wielka z. łęcz., par. Nowe 33
Wyszków nad Bugiem 104, 105, 110, 230, 

243
wyszogrodzka ziemia 430, 441, 457, 468
Wyszogród 37, 73, 89, 106, 149, 188, 195, 

217, 258, 281, 283, 284, 286, 307, 338-
340, 342, 373, 397, 411, 423, 430, 453, 
461, 469 

Wyszyny na Zawkrzu 146, 151, 343
Wzdwórz (Zdworskie), jezioro 349

Zaborowo (dziś Nowy i Stary Zaborów) z. 
gost. 123, 129, 148, 175–179

Zaborowo na Zawkrzu 228, 441
Zaborowo z. łomż., par. Poryte 446
Zaborowo z. wysz., par. Gumino [Rogalów] 

248
Zaborowo Nowe z. gost. 64, 175, 177
Zaborowo Stare (Wielkie) z. gost. 64, 175–

177
Zaborowo Małe (dziś Zaborówek) z. warsz. 

86, 355, 415, 476
Zachorowski Stanisław 254 
Zajączkowski Stanisław 170, 335
Zajączkowski Stanisław Marian 335
Zajezierze (dziś Zaździerz) z. gost. 250, 277, 

278, 281–283, 289, 367, 423, 425, 441, 
458

Zakroczym gród, miasto 89, 97, 153, 285, 
299, 322, 338, 342, 383, 411, 416, 445

zakroczymska ziemia passim
Zakrzew z. soch. 80, 93

Zakrzewo na Kujawach, pow. kowal. 56, 122, 
125, 180, 182, 184, 269, 270, 332

Zakrzewo z. wysz., wieś par. 36, 37, 192, 291, 
307, 472

Zalesie w z. łęcz. 33, 250
Zalesie w z. zakr. 322
Załęscy h. Prus z z. warsz. 228
Załęże k. Tarczyna w z. warsz. [Prusów] 228, 

233
Załęże Małe z. warsz. 281
Załęże pow. rożański 446
Załubice z. warsz. 433
Załuski z. raw. [Junoszów] 76
Załuskowo (dziś Załusków) z. gost. 266, 267
Załuskowo Małe (Szlacheckie) z. gost. 266, 

268
Załuskowo Wielkie 266–268
Zambrów z. łomż. 60
Zamość z. bełska 187
Zamoyski Jan 259
Zaskrodzie z. łomż., par. Poryte 446
Zathey Jerzy 236, 425, 457
Zator z. soch. 291, 419
Zawada pow. kowal. 48, 124, 125
Zawady pow. rożański 304
Zawady z. soch., wieś par. [Półkoziców] 93
Zawisza Dłużniewski z Konradźca [1527] 71
Zawisza z Konradźca, sta płoc. [1436] 145
Zawisza z Łąkoszyna [1496] 168
Zawisza, bp krak. [1381] 448
Zawkrze (z. zawkrzeńska na Mazowszu płoc.) 

18, 36, 65, 67, 68, 80, 122, 130, 153, 162, 
163, 198, 212, 218, 228, 246, 247, 266, 
275, 286, 287, 289, 297, 328, 337, 343, 
411–413, 428–430, 441

Zawstów z. czer., zag. 323
Zbądz Mały pod Rożanem 245
Zbiewiec (dziś Żbiwiec) z. łęcz. 33
Zbigniew Jasieński h. Gozdawa, s. Pawła 

[1485] 108
Zbigniew Oleśnicki, bp krak., kardynał 95, 

107
Zbigniew Oleśnicki, podkanclerzy kor., abp 

gnieźnieński 108
Zbigniew Wilkanowski h. Lis 340
Zbigniew z Witkowic [1431] 339, 468
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Zbójno z. płoc. 83
Zbrosław [h. Pomian], pkom. gost. [1319] 

184
Zbrosław z Wrzącej h. Pomian [1429] 182
Zbrosza Mała z. czer., par. Promna 433
Zdrowa (Zdrowy) z. wieluńska 27
Zdworskie, jezioro 349, 366, 441
Zdwórz z. gost. 106, 349, 366–368 
Zdziesław Skowronek z Wituszy, pokojowiec 

bpa płoc. [1450–1453] 111 
Zdziesław, Zdzisław z Chrośli albo Byków, 

burgrabia gost. 320, 358, 359, 375
Zdziesław, wójt w Gąbinie [1445] 320, 358
Zdziesław z Leśniewic 275
Zdzisław z Leśniewic [1407] 47
Zdziszek albo Zdzisław z Kobiernik, wojski 

gost. [1408–1416] 56, 57, 420
Zgierz (dziś Zegrze) z. zakr. 304, 323
Ziejka, młyn z. gost. 349
Zieliński Gustaw 244
Zieliński Jan 244
Zielona z. ciech., par. Sąchocin 96, 174, 472
Zielona na Zawkrzu 438
Zieluń z. płoc. 286, 287, 289, 297, 300
Ziemak h. Junosza, wojski rożański [1436] 

447
Ziemak [h. Junosza], klan ciech., wda płoc. 

[1301–1305] 30, 154
Ziemak Młodszy z Wyszyn h.Junosza, łowczy 

płoc. [1454–1467] 146
Ziemak Redwan z Babska h. Radwan, kuch-

mistrz i podskarbi ks. [+ a. 1443/1444] 
238, 239, 298

Ziemak [Starszy] z Wyszyn h. Junosza, łowczy 
płoc. [1424–1432, + a. 1437] 146

Ziemak z Rościszewa h. Junosza cześnik płoc. 
[1459–1462] 152

Ziemak z Wronina h. Lis [1450–1451] 186, 
309, 339 

Zierhoff er Karol 211, 419
Zimolza z. płoc. 222
Zleszyn z. łęcz. 328
Złaków, par. w dobrach łowickich 144, 146–

148, 191, 264, 461
Złota z. gost. 37, 78, 234, 235, 290, 292–

294, 395, 396, 461, 463 

Zofi a, tenutariuszka Wituszy [1509] 111
Zofi a Jemielska, wd. po Dadźbogu z Jemielna 

158
Zofi a, c. Andrzeja Szczubioła II,  ż. Pawła 

Zbroszka z Żernik, wojskiego bełskiego 
[1495] 292, 293

Zofi a, c. Andrzeja z Łąkoszyna, ż. Wojciecha 
Krzęcieskiego 130

Zofi a, c. Piotra Szczawińskiego, ż. Wojciecha 
z Bielaw [1524] 204

Zofi a, c. Stanisława Szreńskiego, ż. Zawiszy 
Dłużniewskiego z Konradźca [1527] 70, 
71

Zofi a, wd. po Macieju Jastrzębskim, h. Prus 
I [1565] 53

Zofi a, wd. po Macieju z Podczach [1507] 
272

Zofi a, ż. Mikołaja z Nowego Klonowca 
[1516] 119

Zubkowice (Zupkowice, potem Zubki Wiel-
kie i Małe), z. raw. 242

Zuzanna Jaszczołtowska 58
Zygmunt I Stary król [+1548] 28, 39, 46, 
Zygmunt II August król [+1572] 62, 101, 

148
Zygmunt, s. Świętosława Mżurki h. Gozdawa 

[1421–1443] 82, 83
Zygmunt Nosakowic Grzybowski, nobilis, 

mieszczanin z Gąbina [+ a. 1520] 357, 
358

Zygmunt Wieszczycki [1508] 311, 351
Zygmunt Zaborowski h. Ogończyk [1530] 

177
Zygmunt Życki, s. Adama, student uniw. 

krak. [1489] 153
Zygmunt Życki [1563] 154
Zygmunt z Brzozowca [1452] 39
Zygmunt z Giżyc h. Gozdawa, dziekan kol. 

kruszwickiej, kolektor papieski, prep. płoc. 
[+1457]

Zygmunt z Kuznocina, Leszczkowa h. Goz-
dawa 301, 302, 372

Zyrzawa (Rzężawa) z. płoc., par. Lubowidz 
438

Żabiccy h. Prawdzic 207
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Żabiczyn Mały czyli Krczyn (dziś Chrcynno) 
206

Żabiczyn z. zakr. 206, 207, 261, 436
Żakowice z. łęcz. 27, 275
Żarnów, woj. sandomierskie 138
Żarnówka z. liw. 451
Żbików z. warsz., wieś par. 381, 451
Żdżar (dziś Zdziar) z. płoc. [Gozdawów] 73, 

91, 382
Żdżarowo (dziś Żdżarów) z. gost. 101, 102
Żdżary (Wżdżary) z. łęcz. 159, 187
Żebrowski Tadeusz ksiądz 11, 20, 34, 49, 114, 

115, 181, 183, 196, 207, 211, 221, 253
Żegocin z. gost., zag. 249
Żelazna z. łęcz. 32
Żelechlinek z. raw. 43
Żerniki z. bełska 293

Żeromin z. zakr. 470
Żmudź 419
Żochowo pow. płoński, wieś par. 120
Żuk z Ocic [1419] 380
Żukowo z. płoc. 315
Żukowo, Żuków (dziś Żukówka) z. gost. 78, 

79, 83–88, 189, 190, 374
Żurawianka rz. 427
Żychlin miasto, z. łęcz. 27, 111, 147, 249, 

319, 321, 336
Żychliński Teodor 14, 38, 163, 293, 323
Życko (dziś Życk Polski) z. gost. [Junoszów] 

138-140, 146, 149–154, 225, 251, 252, 
259, 308, 342, 343, 392, 394, 402, 403, 
413, 460, 463, 465, 474

Żyra, wda maz. [1185] 386
Żytkowicz Helena 289
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