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Drukiem Breitkopfa i H^rtbla w Lipsku



o.
01ialkoi¥ski herhu Prawdzie^ na Kujawach. Dom

starodawny. Jan i Jerzy Obalkowscy, bracia rodzeni. Z tych

Jerzy w Krakowskiem województwie, z Zuzann czysk
pisarzown ziemsk Przemyslk, zostawi potomstwo. Bara-

noiv. Bartomiej, komornik królewski, na dworze Zyg^munta III.

miy, jedzi od teg;o Króla do wojewody Wooskiego i in-

dziej , koo roku 1609. Tomasz w Krakowskiem 1705.

Oliertyiiski. N. Obertyski mia za sob Konstancy
Lipsk skarbnikown Bezk.

Familia ta jest na Rusi i uywa herbu Sas. Z tych Krzysztof
Obertyski, spodzi Mikoaja, który z Teofil Golawsk^ miat

syna Wojciecha podsolego Nowogrodzkiego, ten wszed w luby
maeskie , z Konstancy Lipsk herbu Grabie , z któr zosta-

wi potomstwo , Mikoaja, Antoniego, Józefa i Karola
Obertyskich. Antoni Obertyski syn Wojciecha z Konstancyi

Lipskiej spodzony , oeni si z Helen Druiback Wojciecha

Drubackiego i Teresy Bilinotimef córk, z t mia synów trzech:

Felixa, 31arcina i Onufrego, córek dwie, Zofi i Tekl.
Micha Obertyski, który z Proinowsk spodzi Benedykta.
Dom Obertyskich skolligacony, z Lipskiemi , Skarbkami, Dzie-

duszyckiemi, osiami, Konarskierai itd. — Heraldyka Wieldka.

OllicloiYSki herbu Sulima. Z tym herbem wydziaem
jednego z nich nagrobek w owiczu : bo Paprocki i Okol-

ski o nich niewiedzieli. Jan Obidowski, z sejmu naznaczo-

ny do rewizyi ksig- grodzkicli zicmskicli , i podkomorskich

Winnickich. Constitut. fol. 22. Pawe w Woyskiem roku
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1674. Wadysaw w czyckiem roku 1632. Pawe w Be-
zkiem roku 1648.

Obiezierski herbu Nacz zwizany , w Wielkiej-
Polszcze, pisz si z Obiezierza, kdy gow S. Klemensa
Papiea uczciwie chowaj, z Rzymu przez jednego z nicli

sprowadzon. Jdrzej Obiezierski stolnik Poznaski, któreg-o

synowi, take Jdrzejowi, zmaremu w roku 1594. synowie
nagrobek wystawili, w kociele Obiezierskim. Mikoaj, Krzy-
sztof i 3Iarcin, kwitnli w roku 1628. Elbieta Obiezierska,

Piotra Druzbickiego maonka , matka ks. Kaspra Drubi-
ckiego Societ. Jesu, wsawionego witobliwoci ma. Sa-

muel Obiezierski, operaryusz wielki w zakonie naszym, y-
cia tego dokona w Poznaniu, w roku 1681. Brat jego ro-

dzony Rafa, upnik województw Wielkopolskich, mia za

sob Joann Twardowsk czenikown Poznask, z Szodr-
skiej kasztelanki Biechowskiej, rodzonej synowicy Jdrzeja
Szodrskiego , biskupa Poznaskiego, zrodzon, ta mu po-

wia dwie córki: 3Iagorzat zakonnic . Benedykta w Po-
znaniu, umara przeorysz, i Teres, ta najprzód bya za

Mikoajem Koczorowskim, a potem, za Stanisawem Moraw-
skim herbu Nacz, synów za trzech, z których pierwszy

Stanisaw, pisarz Waecki, modo umar: drugi Zygmunt,
ten z ApoUinary Goliskiej, mia synów. Antoniego, z Zofi
Koszursk pisarzown ziemsk Poznask w maestwie zo-

stajcego, z któr jest potomstwo : Klemensa, ten, w stanie

duchownym modo zszed z tego wiata, Ludwika i Rafaa,
córek za trzy Ann ochyskiemu maeskim lubem zwi-
zan, Konstancy i Rozali, zakonnice S. Dominika w Po-

znaniu. Trzeci syn Rafaa, Antoni, poj Pruszakown z niej

zostawi syna Stanisawa. N. bya za Zbijewskim.

Obk herbu Pókozic, w Rawskiem województwie,

a podobno temi czasy Obkowscy.

Ob]:ó«v herbu Jastrzbiec- w województwie Mazowie-

ckiem.

Oliniski* Marcin Obniski podsdek Drohicki, pod-

pisa elekcy Jana Kazimierza Króla w województwie Po-

dlaskiem.

W roku 1778. Ignacy Obniski wojski Drohicki. — N. Obniski
w Wielkiej -Polszcz mia za sob Taczanowsk siostrzenic ro-

dzon Wadysawa ubieskiego prymasa. — Krasicki.

Oboclziiiski herbu Topor, w Poznaskiem wojewódz-

twie i Bracawskiem. Adama Obodziskiego, pod interregnum

po Augucie I. Królu Polskim, wspomina Bielski fol. 668.

Samuel, wyda do druku, Promptuarium Epistoographicum.
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Siemion poborca w Bracawskiem z sejmu 1578. Constit.

fol. 353. 3Iikoaj pose na konwokacy z tego województwa
1632. Acta interregni. Krystyna Obodzinska, bya za Ale-
xan(lrem Chrynickim chorzycem Woyskim, z którym spo-
dzia córki, Alexandrc Mieleszkow, i Maryannt;; W^*o-H-
sk. Gensal. Chrynic. N. bya za Bobrownickim, a pierwszym
zwi.^zkiem za Kieczewskim, AIe.\andra, Helena, Wiktorya,
zakonnice u Wszystkich SS. we Lwowie. Alexander z Obo-
dna ObodziskI, wyda do druku in Ato w r. 1641. Ksikt;,
której tytu: Pandora staroytna Monarchów Polskich^ za-

cnoci Królów , wiatoci , wolnoci^ dzielnoci^ ozdo-
biona.

Oboruicki herbu Abdank., w Wielkiej-Polszcze. Du-
gosz ich wspomina jeszcze pod rokiem 1242. N. Obornicki
surrogator Poznaski r. 1617. MS. Calissien. Paprocki i

Okolski o nich nie pisa.

Oborski herbu Abdank^ w ksicztwie Litewskiem. Sa-
muel Jan Oborski, sdzia ziemski Kowieski 1673. w pier-

wszem maestwie mia za sob podlaszank , drug-iem Ru-
dominiank, trzeciem Chrzstowsk starociankf; Botock, która

wprzód bya za Woodkiewiczem podsdkiem Zmudzkim, dru-
glem, za Syruciem wojskim i podstarocim ksiztwa Zmu-
dzkiego, syn jeg-o Stefan Oborski. Koja. in 3JS.

Oborski herbu Godziemba, w Kaliskiem wojewódz-
twie, wspomina ich MS. de Familiis Prussiae. Jan Oborski,
dziedzic na Lutyni, cztery mile od Kalisza, podpisa list ko-
cioa Broniszowickiego w r. 1538. Jdrzej Hrehory, pose
z powiatu Rzeczyckiego na konwokacy 1696.

Oborski herbu JYacz, w Sandomierskiem wojewódz-
twie.

Oborski herbu Roch 2</o, w ksicztwie Mazowieckiem
i indziej. Dom staroytny. W Statuc. Mazowieckim

J". 110.
znajdziesz 3IIkoaja z Obór kasztelana Ciechanowskiego i Mar-
cina sdziego Czerskiego w r. 1496. Tame Jol. 7. w r.

1536. Jan Oborski kasztelan Wyszogrodzki , który dawne
zwyczaje i prawa ksiztwa Mazowieckiego spisywa. Piotr

podczaszy Warszawski, i poborca tame z sejmu 1564. Co7i-

stit. fol. 76. Serafin z Obór I Zalesia, sdzia ziemski Czer-
ski, i Mikoaj z Lecleszyc chory Czerski, w roku 1525.
podpisali dekret przeciwko heretykom u Lubien, in f^itis

Episcop. Plocen. 3Iikoaj starosta Warszawski za Zygmunta I.

któremu ten Król kaza do exekucyi przywilej pewny przy-
prowadzi. MS. Petricov. Jana, wspomina Paprockie ma
wielkiej sawy, który z pogany czste a fortunne bitwv raie-

I
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wa, trzymajc Zynków, czsto lak on od nich, jako i oni

od nieg-o, w Torkmyszowych Lindach do stou siadali : temu
to rozumiem Janowi, dla zasug- Król Stefan nada by do-

bra Serstcnica , i na nich tysic czerwonych zotych zapisa,

co potem approhowaa Konstytucya 1500. fol. 588. O 01-

brychcie Oborskim, pisze tene autor fol. 673. ale go po-

ciga do herbu Godziemba, Kojaowtcz powiada, ze niesu-

sznie, g"dy si Rochem piecztowa, by cywunem Trockim,

rotmistrzem u Stefana Króla, wiele a mnie sobie z nie-

przyjacioy poczyna, osobliwie pod Kies, Poockiem i So-

koem, winie znaczne Królowi wodzi, pod Lenwartem take
odwanie stawa. Poleru wielkiego czowiek, którego naby
z modu na dworze Cesarskim, to u rónych Królów Chrze-

cijaskich , wszdzie z dziwn mztwa swego saw. Przy-

daje Koja. e z rokoszanami trzym.ajc, w potyczce pod

Guzowem, tak w czoo samo kopi by pchnity, e elece
w gowie utkno, za staraniem jednak Zygmunta III. Króla,

chocci przeciwko niemu wojowa, g-dy mu z czoa motami
elece wybito, uzdrowiony, y potem dosye dugo: zostao

po nim potomstwo w Litwie, synowie, Wojciech pleban

Iwieniecki, i Krzysztof. Marcin podstoli Warszawski, poborca

w Czerskiem. Constit. 1590. yb/. 603. Adam starosta Liwski

1634. Constit. fol. 13.

Stanisaw w Rzymie do zakonu Societ. Jesu wstpiwszy,

w nim , sta si przykadem osobliwszej pobonoci i skro-

mnoci zakonnej; przez dziesi lat, które przey w tym
zakonie, wydawaa si w jego postpkach przedziwna aska

Boska, czem zasuy sobie, e w ostatniej chorobie jego,

pokaza mu si S. Ignacy fundator, z witemi, Stanisawem

Kostk I Aloizym Gonzaga, upewniajc go o bllzkiej mierci,

teml sowy: Gaud, hrevi venies ad Societatem nostram^ ja-

ko wity modzian, czwartego roku teologjl nie skoczy-

wszy, umar w Niewieu 1597. dokd by dla poprawy sa-

bego zdrowia odesany. Annuae impressae 1597. Nadasz
Anno Dier. Memor. 31. Julu. P. Tluczyski in J^ita S.

Stantsl. Kostka cap. 18. Drugi, tene zakon ozdobi, Miko-

aj Oborski. Ten to jest, który w cikim paroxyzmie, gdzie

adne lekarstwa nie pomogay, jednem tylko pocaowaniem
gowy S. Stanisawa Kostki, do pierwszej pory zdrowia przy-

szed, a przedtem w Rzymie, gdy si przed grobem tego
witego modli, dziwn wonno ztamtd pochodzc uczu.

Tene, w roku 1621. teje nocy, której pokój midzy Pol-

sk i Osmanem Carem Tureckim pod Chocimem stan, wi-

dzia S. Stanisawa Kostk, na wozie tryumfalnym, z Najw.
Matk, na kolanach suppllkujcych Bogu, wietn drog po



Oborski. 5

niebie od zachodu na wschód, przejedajcych. O czem
wiadczy Iiobierzyc. m f^''lad{slao Principe. Zby za by
przytomnym, g-dy w roku 1570. pierwszy raz trumn(; . Ko-
stki otwierano, twierdzid nie miem, luboc to twierdz. Da-
niel Bartolus S. J. in f^ita S. Stanislai^ i tf^ojciech Tyl-

kowski z niego, ile jako wnosz, ex Bibliot. Scriptorum

Societatis^ ten 3Iikoaj jeszcze si by w tym roku nie uro-

dzi, wstpi albowiem do zakonu naszeg-o w roku 1002. lat

majc 2id. umar 1646. w Krakowie, wieku swego 70. Rz-
dzi kollegia, Gdaskie, Lubelskie, Lwowskie, i nowicyat

Krakowski. Wyda do druku, Relacy, albo krótkie opisa-

nie cudów niektórych, B. Stanisawa Kostki^ 1630. w Kra-
kowie^ in kto^ lubo imienia swego nie przyda. By ten Mi-

koaj synem Prokopa podczaszego Czerskieg-o, który posu-
jc na sejm 1589. podpisa tranzakcy Bdzisk, mia za

sob Katarzyn osiown, kasztelank Wyszogrodzk, z któ-

rej syn jego drugi, Tomasz, ten kapaski sobie stan obra-

wszy, kanonikiem najprzód Krakowskim, potem biskupem

Laodyckim, sufraganem Krakowskim urós, dopiero w pi-
kne cnoty, które tu krótko zbieram z ycia jego, od ks.

Stanis. Kukliskiego Soc. Jesu, do druku podaneg-o. A naj-

przód do modlitwy tak by skonny, ze medytacyi co dzie
czy w domu, czy w drodze, nig-dy nie opuci, do czego za-

ywa ksiki Ludioika do Ponte S. J. Dwa razy na dzie
sumienie swoje rozbiera. Pacierze kapaskie odmawiajc,
ile móg mie sposobnoci zawsze si zamyka, za nieprzy-

stojn rzecz sobie majc z Bogiem przerywa mow, dla

czowieka. Msz wit codzie odprawowa, z nalezytem do

niej przygotowaniem i dzikczynieniem, a gdy sabo wielka

tego mu nie pozwalaa, w domu swoim mszy sucha; w dro-

dze nawet bdc, kilka mil dla mszy zjeda, kiedy po dro-

dze kocioa nie byo 5 do otarza za, eby czystcm sumie-

niem przystpowa, co dzie si spowiada, ba czasem i kilka

razy na dzie, czyni to za publicznie i przy wszystkich:

Przyganiano mu wprawdzie o to, ale m Boy, na jzyki

ludzkie najmniej si nie oglda. Potem, wol swoje, tak

z Bosk czy, e (si z tem da sysze: Mnie si prawi

nic nie dzieje nad wol moje : pytajcym si dalej o to, t
przyczyn dawa: bo prawi nigdy niczego nie pragn, tylko

tego, czego Bóg chce. Z td, gdy mu powietrzem bydo
wyzdychao, profi ks. Erazma Kretkowskiego, praata Kra-

kowskiego, eby podzikowa ]*anu Bogu, za pewn ask
sobie wywiadczon, pyta si ten, coby to za aska bya,

odpowiada Tomasz, Bóg mi bydo zabra, niech bdzie iim
jego chwalebne. Ufajc za mocno Bogu dozna w wielu oka-
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zyach opatrznoci jeg^o nad sob. Do Naj. Matki szczegól-

niej hyt nabony, officium majus, to codzienny by trybut

dla niej od Tomasza, Róaniec ustawicznie w n^ku trzyma-

jc, na nim czci Matk Bosk. Miejsca cudami przy jej

obrazach wsawione, obchodzi czst peregrynacy, posza-

nowaniem, i upominkiem. Z pokory umia to wszystko tai<5,

cokolwiek by mu mogo jak midzy ludmi estymacy uczy-

ni. Przed pochwaami ludzkiemi uchodzc, jamuny skry-

cie czyni. Sam sobie czsto izb zamiata, szaty chdozy,

ba i ata: a gdy raz w gospodzie, poyczywszy igy, to

uczyni; kilka mil dopiero przypomnia sobie, ze igy nie

odda, z ni tedy umylnego nazad wyprawi, aby bya od-

dana. W stroju tak by pomiarkowany, eby tylko powadze

biskupiej nie by ujm, bogatszych sukien na sobie nie no-

si. Honorów adnych przyj niechcia , biskupstwa nawet

Chemskiego i opactwa Mogilskiego, lubo sobie ofiarowanych,

i do tego si lubem obowiza. Nawet i suffraganji Kra-

kowskiej dugo si wzbrania, az póki spowiednik jego ks.

Fryderyk Szembek Soc. Jesu, cikiego mu w tern skru-

puu nie uczyni: wic póki y, nigdy wicej nad jedno be-

neficium kocielne nie trzyma. Cierpliwoci jego, wszyscy

którzy go znali, dziwowali si. W pewnej wsi bierzmowa

ludzi niesfatygowany biskup , skoczywszy pastersk t funk-

cy, i uoywszy wszystkie wozy, wyjeda; zastpuje mu
w tem drog biaogowa, proszc o sakrament bierzmowa-

nia 5 nic si nie zmarszczywszy biskup, kaza z wozu appa-

ratu, do tego potrzebnego, doby; ale suga skrzynk wy-

cignwszy, z zapalczyw fury, tak mocno o ziemi ude-

rzyi, e si wszystek apparat po ziemi rozlecia, wsiadszy

potem na konia, i z pistoletu strzeliwszy, z gniewem poje-

cha. Tomasz, nie tylko sowa mu przykrego nie rzek, ale

sam rkami swemi rozproszony apparat z ziemi zebra, i nie

wprzód pojecha, a za dosy uczyni probie proszcej nie-

wiasty. Kapelana swego, do uszczypliwe przycinki i grube

z sob obejcie; sug o domowe szkody ; wonic, który go

i z wózkiem wywróci na równej drodze, tak traktowa, jakby

mu adnej przykroci nie uczynili. Z kapitularza, choler

zajtrzony na niego praat, kaza mu ustpi, zaraz do wyj-

cia ztamtd zabiera si Tomasz, gdyby go byli kanonicy

insi o t krzywd jego elujcy, nie przytrzymali. Innych

jednak czasów sia poniós bogobojny biskup, szyderstw, ob-

mowisk, strofowania, które sam cierpliwoci paci, lubo

z natury do gniewu by skonny, wszake ile razy postrzeg

po sobie t passy, na ziemi si rzuciwszy, rce wycign-
wszy, twarz do ziemi lec, woa, kocham ci Boe nade-
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wszystko. Wspaniao umysu wydawaa si w nim najbar-

dziej, kiedy o lionor Boski, przeciwko najpotniejszym w
ten czas w Polszcz naszej lieretykom

,
gorliwie stawa, kiedy

o ubog-icli poddanyci krzywdy, mocno si zastawia. Ciao
swoje trapi, najprzód dalek po dwakroc do Kzvmu pere-

grynacy, któr pieszo w trzy miesice odprawi
j
potem wo-

siennic, dyscyplinami, ba i pokrzywami, mczy: óko u

niego wprawdzie piknie zawsze usane, atoli na nim nigdy

nie sypia: pospolicie albowiem, albo na worze som na-

pchanym , albo na awie , albo na ziemi lekkim kobiercem

pokrytej , spoczywa. U stou tak w jedzeniu jako i w piciu,

nie tylko w sobie, ale i wtycb, których czstowa, zacho-

wywa pomiarkowanie, dla tego ^ i nikogo do picia nie na-

gli, i pod mensur kademu wina kaza dawa. Zaproszony

od pewnego z Panów na obiad, gdy tam postrzeg biaogo-
w, wielkiej w prawdzie urody, ale niemniejszej u wszy-

stkich niesawy, ruszy si od stou, wic, ze go byli w koo
Inni gocie zasiedli, którzy mu drog do odejcia bronili,

Tomasz przez stó przesun, eby by tylko z publicznym

niewstydem wraz u niego nie goci. Niespracowany to za
by biskup: bo jako o nim wiadczy jego nagrobek, w Ba-

zylice Krakowskiej wystawiony, pod czas tej pasterskiej funk-

cyi, wici sto pidziesit i om razy; gdzie na kapastwo
powici, dwa tysice sto omdziesit i pi ludzi, krom
tych, których na dyakony, subdyakony i kleryki, ordynowa.
Kocioów sto czterdzieci i trzy, a midzy niemi, koció
S. Piotra w Krakowie; otarzów siedmset i picj portati-

lów tysic. Kielichów tysic siedmset pidziesit i siedra,

biskupów szeciu konsekrowa. Czyni to za z wielk ocho-

t, nie tylko w modszym wieku, ale i w podeszym. Naj-

bardziej si jednak, jego arliwo o zbawienie ludzkie, i

praca koo niego, wydawaa, gdy dyecezy wizytowa: co

dwa razy na rok czyni. Tak si za na to wybiera: dwóch
sobie uprosi z zakonu naszego kapanów , których funkcya

bya, spowiedzi sucha, kaza, kalechizowac ; drugich dwóch
mia swoich kapelanów, i nauk i yciem pobonem, do

tyclie funkcyi sposobnych; luboc na odgos wizyty Toma-
sza, zbiegao si z poblizka wielu innych ksiy do pomocy
tej apostolskiej pracy. Dwiema Niedzielami, nim zajecha do

której paralji, przesya listy swoje, aby ich tame z am-
bony publicznie czytano: w tych, wszystkich ludzi zachca
do spowiedzi, do sakramentu, Bierzmowania. Panów miej-

sca tego i dziedziców obligowa, aby poddanych swoich, pod
ten czas, od zwyczajnych z powinnoci robot, uwolnili, co

z chci czynili, nietylko katolicy Panowie, ale i dyssydenci.
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z opinji witobliwoci, któr mieli o Tomaszu. Przetoz wiel-

kim gminem ,
jak na odpust jaki , schodzi si lud, tak, ze

ich koció pospolicie objó nie móg, a czasem i cmentarz

:

na co patrzc Tomasz, w zy si od radoci rozpywa. Wraz
z listami swemi przesya tyle pienidzy ks. plebanowi, ile

na swoje osob i swoich, potrzebn byc rozumia; pomiar-
kowawszy dni, przez które mia si tam bawi: czyni to

za dla tego, ze niechcia cikim byc nikomu; dla tego, gdy
który z plebanów niechcia tej kwoty przyj, nad zwyczaj

by smutny, na wyjedzie tedy przynamniej od niego, po-

tajemnie j mu zostawia. Jak tylko stan w którym ko-

ciele, zaraz swoje funkcy zaczyna od Bierzmowania, do
którego, albo sam przez siebie, albo przez naszych, spo-

sobi ludzi , katechizujc. A gdy wszyscy inni kapani spo-

wiedzi suchali, (co bywao z takim naciskiem, ze od rana
drugdy do pónocy, wyjwszy w poudnie godzin do objadu,

ta wita praca wzia) sam tym czasem komuni im dawa,
albo tez w konfessyonale siedzia. eby za tem sposobniej

móg Bierzmowa ludzi , dzieli ich na dwie linji, jak dugi
by koció, tam tedy przez rodek ich chodzi, i sakrament
im ten konferowa. Nie wstydzi si ten wity praat pójó
i do gnoju i do najuboszej chaty, zby by tylko pomoc
da duszom potrzebujcym. Miosierdzia na ubogich by ta-

kiego, ze nigdy nikogo od siebie nie puci, pókiby go by
jamun jak nie opatrzy. Na Domum Projessam Soc. Jesu

w Krakowie , osobliwiej by dobroczynny, której, nie czeka-

jc rychoby go proszono, aski swoje wiadczy, starajc

si o to ile móg, zby by o tem nikt nie wiedzia. Za a-
dne formaty, ale ani insze funkcyi swojej prace, od nikogo

nic nie bra, lubo czstokro i znaczne dawano; i owszem
kapelanowi swemu, który ich raz by przyj, ledwo za wielk
instancy, da si ubaga. Nawet z swojego dowiadczenia
bardzo dobrze wiedzc, jak sia profitu uczyniy niebu, jego

wizyty dyecezyi, dwadziecia tysicy t intency zoy na

prowizy, aby sukcessorowle jego, z niej frukt biorc, w wi-

zytowaniu plebanom naprzykrzonemi nie byli , i niedosta-

tkiem nie wyamywali si od tak witego dziea. Gdy mu
z czeladzi jego, suga powietrzn zaraz umar, i dla tego,

aden si niechcia odway jego trupa pochowa, Tomasz
sam si go rkami swemi chwyci; czem i drudzy pobudze-
ni, ciao zaraone pogrzebli. Z wioski, któr w ten czas

w possessyl trzyma, dowiedziawszy si, e dziesiciny tylko

czterdzieci zotych pacono, lubo dawniejszemy czasy wi-
cej ztamtd dawano, ba i z laty, wielka do tyche dóbr pól

aukcya przybya, czterysta zotych paci, i na zawsze tyle



Oborski.

naznaczy}. Po wizycie dyecezyi sko/iczonej, kilka dni spo-

cz w dobrach swoich Tomasz, wiyc «j;dy mu pensy co ty-

godniow, z kapituy na siebie przypadajc, oddawano, a-
dn miar niechcia przyj za te dni, które spoczywa, i na-

zad kapitule pienidze odesa. W tych go wi(,'tych w cnotach

wiczeniach mier zastaa, do której go jednak, i Bóg,

przykremi bardzo kamienia bolami, dysponowa, w których

jednak przedziwn, i do zbudowania wszystkich, cierpliwo
pokazywa. Widzc si za pooonym juz w ostatnim zycla

terminie, spowied uczyniwszy, sakramenta wite przyj-

wszyj z ukrzyowanym Jezusem mile rozmawia, oczy w
niego wlepiwszy, a gdy i siy i mowa ustaa, w rce jego

ducha swego odda, w roku 1644. 3. Lipca, wieku swego
74. u Starowol. in f^ilis Episc. Cracov. rok pooony 1G45.

Krom inszych ozdób, odkaa do katedry Krakowskiej pasto-

ra biskupi, krzy z acuszkiem zotym, infu perami i ka-

mieniami sadzon. Piercie zoty z szafirem, naczynia do

oleju witego srebrne ;^ cztery za lichtarze srebrne do kon-

gregacyi nobilium przy S. Barbarze w Krakowie. Po mierci,

pogrzebiony w katedrze, przy wielkim konkursie i tumie lu-

dzi, którzy z opinji o jego witobliwoci, cisnli si do ciaa

jego, chustki pocierajc o niego, albo cokolwiek z rzeczy

jego za relikwie zabierajc. Jako, niektóremi askami swemi
Bóg, sug swego, tak za ywota jego, jako i po mierci

uczci. Grzegorz wonica jego, w drodze na cik malign
zapad, tak, e wszyscy desperowali, eby byli mieli ruszy
tego dnia z miejsca, donioso si to do Tomasza, tylko co

mu da oliwy z winem wypi, tak ozdrowia Grzegorz, e
tego dnia w drog pojecha. Ziemianin pewny, usyszawszy,

e w Zygmunta w katedrze Krakowskiej dzwoniono,
^
pyta si

komu to dzwoni? odpowiedziano, sulFraganowi. wity to

prawi by czowiek, pójd do niego jak bd móg: bo z

óka przez siedm lat nie wstawa; czogajc si tedy prawi,

przyszed na gradusy Bazyliki Krakowskiej, i tam zaraz zu-

penie si zdrowym obaczy. To i drugi zezna, ju ksi-

dzem zostawszy, pod przysig, e przy ciele Tomasza mod-
szym bdc, zdrowie odebra. Powiadaj, e i biaogowa
jaka wzrok stracony, przez przyczyn jego odebraa. Córka

Marcina Oborskiego starosty Liwskiego, wnuczka Tomasza,

gdy si na odr rozchorowaa, lak, e krosty, które na

wierzch wyszy byy, znowu si wewntrz pokryy, i nadziei

zdrowia jej nie byo, skoro tylko ojciec 3Iaryi Eleonory, (to

jej imi byo,) ycie ks. Tomasza pod plecy podoy, za-

sna, a w godzin obudziwszy si, znaleziono, e tyle krost,

i na tera miejscu , na nic znowu na wierzch wyszo, ile owa



10 Ofiorski,

ksika podoona miejsca zastpi moga : przez co do zdro-

wia przysza. Pisarz ycia tego o sobie wiadczy, ze na ka-

mie ciko zapadszy, przez dziewi miesicy bole nieznone
wytrzymawszy, skoro si pasem Tomasza cisn wolnym od

kamienia zosta, co i po drugi raz uczyni z tyme skutkiem.

We wsi Skrzynki nazwanej, chopiec w stawie uton, któ-

rego z wody ledwo w godzin, i to juz nie ywego, wy-
cigniono, zasta paczcych nad nim, wizytujcy w ten czas

dyecezy, Tomasz, i pomodliwszy si nad nim, ywego od-

da rodzicom. To si z drugim stao w gocicu pod Lu-

blinem , to z trzecim we wsi Pachn Wola nazwanej, bli-

zko Kazimierza. Z tego pozna, jak wielkich zasug by przed

Bogiem Tomasz; lubo i o inszych faworach niebieskich w
yciu jego namieniaj: jako e mu si w chorobie Najw.
Matka pokazaa, e go nie raz na powietrzu modlcego si
widziano, i od ziemi podniesionego. Ze worek z pienidzmi

stracony przywróci jednemu, tak, e ten w nim tyle dru-

gie pienidzy znalaz, ile by zgubi.

Jan Oborski dziedzic na ukowcu, tego dwóch synów
zostao. Mikoaj, sullragan i archidyakon Krakowski, biskup

aodyckI, po stryju swoim Tomaszu, lubo nie zaraz wzi-
wszy suffragani, cnót te jego sta si naladowc, a naj-

przód, pobonoci, pokory, hojnoci na ubogich, w wizy-

towaniu dyecezyi skrztny, na zakon nasz dobroczynnie a-

skawy: raz po Gbickim, drugi raz po Trzebickim, biskupach

Krakowskich, administratorem obrany, rzdzi t dyecezy z

wielk roztropnoci, z ukontentowaniem wszystkich. Skoro

Jan III. na tronie Polskim zasiad, Mikoaja cnót doznawszy,

arcybiskupstwo mu Lwowskie konferowaa ale go z pokory

przyj niechcia. Do katedry Krakowskiej dwa lichtarze mie-

dziane, i wielkoci i robot znaczne, przed wielkie otarz

odda. Komissarzem do processu o cudach i yciu S. Sta-

nisawa Kostki, B. Jana Kantego , B. Salomei, i B. Kune-

gundy, z Rzymu naznaczony, prac t nietylko z chci na

siebie przyj, ale te do podanego koca przyprowadzi.

W lat 75. ycia swego, drugie prymicye odprawi, a te
w r. 1689. wieku swego 78. witobliwie od ks. Walen-

tego Queka Soc. Jesu na mier dysponowany, przeniós si

na wieczno, 16. kwietnia, na kapastwie 55. na biskup-

stwie lat 31. przepdziwszy, co o nim wiadczy nagrobek

jego marmurowy, w Bazylice Krakowskiej. W Rzymie, wraz

z Czartoryskim, potem arcybiskupem Gnienieskim, i J-
drzejem Trzebickim, potem biskupem Krakowskim, uczc si,

Juris utrinsque Doctor zawoany, tame przy groble SS. Apo-

stoów w Bazylice Watykaskiej, pierwsz ofiar odda Bogu.
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Powróciwszy z Rzymu, od Zadzika biskupa oflGcyaem uczy-

niony, od Trzebickiego na biskupstwo konsekrowany. Drugi

brat 3Iikoaja, Jan podsoli Bielski, ten zczywszy si do-

ywotnie z Zofi Potencyann opack kasztelank Zakro-

czymsk, wdow po Marcinie Cieciszewskim, ^Icla Curiae

f^arsay. 1650. z niej spodzi córk Teres, która najprzód

ya z Uciiiskim, po nim, z Pawem Slenickim kasztelanem

Czerskim, ale sierilis ^ synów dwóch, Pawa, jest jego w
druku, Oracya o S. Katarzynie ^ pod tytuem t^ictrix sa-

pientia, 1670. infol. Crac. ten sobie potem stan duchowny

obra: i Jdrzeja.

Jan podkomorzy Liwski, tego z Cieciszewskiej córka Ma-
ryanna, dwa razy luby maeskie ponawiaa

,
pierwszy raz

z Wojciechem uzeckim , drugi raz z Zbigniewem Ossoli-

skim. Synów tego Jana byo trzech ; Wojciech i Franciszek,

od obudwu zostao potomstwo; trzeci Marcin, najprzód ka-

sztelan, a dalej wojewoda Podlaski, starosta Liwski i Go-

bskl, m tej ojczynie w wielu funkcyach, które godnie

piastowa, dobrze zasuony, dwa razy albowiem marszako-

wa w izbie poselskiej
,
pierwszy raz 1666. drugi raz w r.

1672. tyle razy w trybunale koronnym, raz na komissyl

Radomskiej, komissarzem za, to do traktatów z Moskw o

pokój, Consttt. 1661. yb/. 1. do pretensyi kurfirszta Brande-

bursklego , i ksizcia Kurlandzkiego, Constit. \^1^. fol. 12.

et 43. gdzie te jego zasugi Rzeczpospolita potomnym cza-

som na zaszczyt zapisaa ; do dystrybuty hiberny , Constit.

1685. fol. 6. do uspokojenia pogranicznych od Prus dyffe-

rencyl, Const. 1690. yb/. 19. Z drug zon Ludowik Rozra-

ewsk wojewodzank Inowrocawsk, bra lub, w r. 1685.

Zuhiski mowy róne fol. 49. Z pierwsz Izabell Ossolisk,

byy trzy córki, Anna, Helena i Angela Rzewuskiego Flo-

ryana podskarbiego nadwornego koronnego maonka. Synów
za plciu, Zbigniew starosta GobskI

,
poj Ludowik córk

Franciszka Rzewuskiego stolnika Liwskiego, z której by syn

Marcin, ale modo sterilis umar ; drugi Karol, kasztelan Bra-

cawski, starosta Liwski, i marszaek konfederacyi r. 1704.

Jerzy, Jan i Antoni bezpotoml.

Karol, kanonik Krakowski i Warszawski 1682. N. pod-

komorzy Czerski, ona Zofia Czyowska, syna mu powia
Konstantego Janusza, owczego Czerskiego, który modzia-

nem umar, kilka sióstr jego zostao. Stanisaw Oborski na

wojnie zgin. Jan kasztelan Warszawski 1676. i 1670. r.

Constit. fol. 26. córka jego jedna Konstancya z Stanisawem
Morsztynem, chorym Zatorskim, a potem wojewod Sen-
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domlersklm , druga z Jakóbem Kuczborskim, doywotnie zmó-

wione. Acta Castren. Czeimen. 1677. N. z Eufrozyny Bo-

giiszowny, spodzi syna Stanisawa, i córki trzy: BrYgitt(^

Wereszczakowfj , Ann Strzeiniek, i Eleonor. Jan staro-

sta Liwski, jedzi posem do Moskwy od Wadysawa Króla,

synowie jeg-o dwaj byli, Stefan starosta Liwski 1648. zona

jego Zofia Baranowska, i Stanisaw starosta Sochaczewski.

Adam, najprzód stolnik 1666. potem kasztelan Liwski 1670.

podpisa elekcy Króla Michaa. Zygmunt chory Czerski r.

1632. Stanisaw podstoli Czerski, by pierwej miecznikiem

Warszawskim, z Teofili Kosiskiej spodzi piciu synów, i

córk jedne, umar 1654. w Pocku pogrzebiony. N. mia
la sob Mirska, z tej by syn Hrehory starosta Horbowski,

pose i mówca zacny, ale Kalwinskiemi bdami zaraony,

syn jego zosta katolikiem, Rafa, starosta Horbowski z Gru-

rewskiej Anny podkomorzanki Zmudzkiej urodzony. Kazimierz

stolnik Czerski, Jan starosta Sochaczewski 1683. komissarz

do granic. Const. fol. 11. Ludwik Konstantyn kasztelan Liw-

ski, o nim Konslytucya 167S. Jol. 43. i 1696. mia za sob
Kdzierzawsk kasztelank Smolesk. Kasper Constit. 1638.

fol. 52. Stanisaw poj Zielesk kasztelank Pock. Okolskt

kadzie Marcina kasztelana Czerskiego, ja Marcina czytam pod-

komorzym Liwskim, posowa na sejm 1659. Tene czy in-

szy Marcin, starosta Sochaczewski 1667. Constit. fol. 21. i

1670. yb/. 26. Piotr ekonom Trocki, o którym Okol. tom. 3.

fol. 250. wspomina, ze kaplic przy kociele Wiskim wysta-

wi i fundowa. Julia podkomorzanka Liwska, z Cieszkowskiej

urodzona, Krzysztofa Godlewskiego starosty Nurskiego, temi

czasy maonka. Janusz mia za sob Regin Krasisk, wdow
po Jakóbie Zauskim chorym Rawskim.

Lubo uczyniony tu przez Niesieckiego opis familji Oborskich jest

do dokadny
,
jednak gdy porzdek genealogiczny niezupehiie w

nim zachowany — a Duczewskiy^ h^rhdiTZM poda nam jak naj-

obszerniej uczyniony porzdek tej familji, który lubo co do naj-

dawniejszych w nim uczynionych poda, nietylko wiele bdów
w sobie mieci, lecz wymienia osoby nigdy nieistniejce, cytuje

daty z sob si niezgadzajce , i nietylko osobom tej familji, ale

innym przypisuje urzda których nigdy nie piastoway : przeto,

opuciwszy oczywicie bdny pocztek tego opisu, umieszczamy

go tutaj od Mikoaja Oborskiego wspomnianego ju przez iYze-

sieckiego. —
Z piciu braci Oborskich, najstarszy, Mikoaj Oborski, którego

wspomina Stai. Mazow. fol. 110. mia za sob Zofi Stryisk,
stoinikown Grodziiisk, i z niej synów trzech: Marcina sdziego
Czerskiego, w Stat. Mazow. wspomuionegoy! 7.;;. 1496. Krzy-
sztofa obonego Czerniechowsiciego, i Wadysawa stranika

koronnego. Marcin z Mciskiej., kasztelanki Wieluskiej, spo-
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dzi Jana i Piotra, którego syn Stanisaw urodzony z Z*ff/y-

csi/s/ciej podkomorzanki Uezkiej, wst.-jpiwszy do zakonu Soc. Je&u

umar w Rzymie, w rok po swoich pryraicyach. Z córek 3Iarcina,

jedna bya za Gabryelem Lwowskim kasztelanem Poznaskim.
Krzysztofa Oborskiego z Stadnickiej podczaszanki koronnej

dwóch zostao synów, Micha i Antoni, o Michale puko-
wniku J. K. Mci, powiada Stri/jkowski , e na batalji Francu-

zów z Hiszpanami poleg na placu, ku;j raniony. Wadysaw
mia jednego syna Kazimierza, rycerza dwóch orderów, to jest

niepokalanie pocz^'lej Panny Maryi, i biaego Ora. Córka Anna,
Zawiszy wojewody Miskiego maonka. —

Drugi, Jan Oborski kasztelan Wyszogrodzki, ona jego Elbieta
Ossoliska , kasztelanka Czechowska , czterech na wiat wy-
daa mu synów. Pierwszego Jdrzeja, podczaszego Mazo-
wieckiego, drugiego Hrehorego, to jest Grzegorza, po-

sa na konwokacy z województwa Sendomierskiego ; trzeciego

Piotra podczaszego Warszawskiego, i poborc z sejmu 1564.

wedug Konstyticyi fol. 76. którego z Lasockiej, podkomorzanki
czyckiej, synowie Wojciech, 31ikoaj i Stanisaw, ten

obrawszy zakonne in Societate ycie , sta si osobliwszym po-

bonoci i pokory przykadem. Tych siostra Helena zakonnica u
wszystkich witych we Lwowie. Czwarty syn Jana, Józef pod-

komorzy Czerski, którego z Maryanny O/ew^A//* syn jeden Adam
starosta Liwski, wedug Konstytucyi 1634. foL 13. i córki dwie,

Elbieta i Teresa. —
Trzeci, Szymon starosta Warszawski, \&m % Leszczyskich ^^ism,

zalubi sobie Regin, podstolank Krakowsk, z której to si liczy

potomstwo: Pierwszy syn Serafin z Ohor\ Zalesia Oborski, któ-

rego z Morskiej burgrabianki Ostrzeszowskiej synowie, Rafa,
Józef i Antoni, córki Helena i Barbara : drugi Hieronim dzie-

dzic na ocieszycach, chory Czerski, a tego syn jeden Mikoaj,
którzy w r. 1525. podpisali dekret przeciwko heretykom, jako jest

u ubiiisk. in Vitis Episcop, Plocen. Trzeci syn z y m o n a sta-

rosty Warszawskiego z Leszczyskiej Jan, o którym wspomina
Paprocki. Czwarty syn Szymona Olbrycht. Zostao po nim
potomstwo, Wojciech wprzód pleban Iwieniecki, potem kano-

nik Gnienieski, Krzysztof i Marcin podstoli Warszawski,
poborca w Czerskiem. Constit. 1590. fol. 603. —

Czwarty, Prokop podczaszy Czerski, ten posujc na sejm

roku 1589. podpisa tranzakcy Bdzisk, mia za sob Kata-

rzyn osiown , kasztelank Wyszogrodzk , która mu trzech

powia synów: pierwszego 31ikoaja, ten wstpiwszy do zakonu

Societ. Jesu roku 1602. majc wieku swojego lat 26. rzdzi kol-

legia. Gdaskie, Lubelskie, Lwowskie, i nowicyat Krakowski.

Drugi syn Prokopa Oborskiego, podczaszego Czerskiego z o-
siowny .,

Tomasz take sobie stan duchowny obra, w którym

kanonikiem najprzód Krakowskim ,
potem biskupem Laodyckim, i

suffraganem Krakowskim zosta. Umar roku 1689. w lat ycia
swojego 75. drugie prymicye odprawi, po których trzeciego roku

z tym wiatem poegna si dn. 16. Kwietnia, na kapastwie lat 55.

na biskupstwie 31. przeywszy. Drugi syn Jana Oborskiego dzie-

dzica na Lukoiccu, (jak Nicsiecki) W a w rz eniec podstoli Bielski

wspomniony in yictis Curiae Varsavicn, 1650. ten zczywszy
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si doywotnie z Zofi opacky kasztelank Zakroczymsk, wdo-

w po Marcinie Cieciszewskim, spodzi z ni córk Teres, która

najprzód ya z Uciskim, a potem z Pawem Sienickim, kaszte-

lanem Czerskim sterilis: oprócz niej byo synów dwócli , Pa-
we, którego oracya wydrukowana w Krakowie znajduje si pod

tytuem Victrix Sapientia 1670. o S. Katarzynie, potem zosta

ksidzem, brat jego Jdrzej, a córka Jana, Anna. —
Pity , Gabryel Jan Oborski ,

podkomorzy Litewski , któ-

rego z Cieciszewskiej córka Maryanna, dwa razy luby mae-
skie ponawiaa, raz z Wojciechem ueckim, drugi raz z Zbi-

gniewem Ossoliskim. Synów tego Jana byo trzech, pierwszy

Wojciech, którego synowie Jerzy i Szymon, córka za je-

dna Teresa : drugi Franciszek, którego synowie Adam i Jó-
zef, a córki trzy, Katarzyna, Helena i Anastazya : trzeci syn

Jana Marcin, najprzód kasztelan, a potem wojewoda Podlaski,

starosta Liwski i Gobski. Z drug on Ludowik Rozraiew-

sk , bra lub roku 1685. Zauski w mowach rónych fol. 49.

Z pierwsz Izabell Ossolisk , kasztelank Poanieck , mia
córek trzy, Angel Floryana Rzewuskiego, podskarbiego nadwor-

nego koronnego maonk ; Ann i Helen. Synów za zostawi

piciu: Jana, Jerzego, Antoniego, Zbigniewa, starost

Gobskiego, który poj Ludowik Rzewusk^ stolnikown Liw-

sk , a z niej by syn Marcin, którego córka z Cieszkowskiej

urodzona, Krzysztofa Godlewskiego, starosty Nurskiego maonka.
Pity syn Marcina wojewody Podlaskiego, Karol kasztelan Bra-

cawski, starosta Liwski i marszaek konfederacyi r. 1704. tego

z Maryanny L?^f;502^j;z?/ zostao potomstwo, pierwszy Andrzej,
podkomorzy Czerski, któremu Zofia Czyowska powia syna Kon-
stantego Janusza, i córek cztery: Elbiet, Barbar, Ma-
gdalen i Krystyn, te za zkim byy skolligowane? wiadomoci

nie masz. Drugi syn Karola, Stanisaw kanonik Krakowski i

Warszawski, trzeci Franciszek starosta Liwski, ten z Eufro-

zyn Roguszown spodzi syna Karola, i córek trzy, Brigytt

Wereszczakowi , Ann Strzelnickiemu , w maestwo oddane,

i Eleonor. Czwarty syn Karola, Jan kfisztelan Warszawski,

wspomniony w Konstytucyi 1670. i 1676. Zona jego Lanckoron-

ska, owczanka Sendoraierska , z której potomstwo, Konstancya

Stanisawowi Morsztynowi, wojewodzie Sendomierskiemu ; Elbieta

Jakóbowi Kuczborskiemu zalubione, yeta Castren. Czerscen.

1677. synów za trzech: Stanisaw, ten na wojnie poleg;

Adam najprzód stolnik 1666. potem kasztelan Liwski 1670. r.

podpisa elekcy Króla Michaa. Ludwik wkrótce po bracie

swoim, take kasztelan Liwski, Konstyt. 1G7S. fol. 43. i 1696.

którego z Kdzierzawskiej\ kasztelanki Smoleskiej, ci byli sy-

nowie: pierwszy 31 ar ci n kasztelan Czerski, wprzód podkomorzy

Liwski, starosta Sochaczewski, by posem na sejm 1659. którego

wspomina Konstyiucya 1667. fol. 21. i 1670. fol. 26. drugi Jan
starosta Liwski, który jedzi posem do Moskwy od Wadysawa
Króla, a majc w maestwie Zofi Raranoicsk, zostawi z ni
synów, Stefana starost Liwskiego, i Stanisawa starost

Sochaczewskiego ; trzeci Zygmunt chory Czerski roku 1632.

czwarty Piotr, który przy kociele Wiskim wystawi kaplic,

by ekonomem Trockim : pity Stanisaw podstoli Czerski, mie-

cznik Warszawski , ten oeniony z Teofil Kosisk , zostawi
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synów czterech , i córk jedn^ , sam umar 1654. pochowany w
Pocku, pierwszy syu jego Kazimierz stolnik Czerski, drugi

Jan starosta Soohaczcwski , komissarz do granic 1C83. Cojistit.

Jol. 11. trzeci Leo Janusz, który mia za sob Regin /fro-

sisk wdow, po Jakóbie Zauskim, chorym Rawskim, z któ-

rej syn Józef; czwarty Stefan, mia za sob Mirska, z któ-

rej synów dwóch, Stanisaw, który z Zieleii.sk kasztelank
Pock, spodzi syna Kaspra; drugi syn Stefana z Mirskiej,

Andrzej Hrehory starosta Horbowski, pose i mówca zaczny,

w seua(;ie i Rzeczypospolitej mia on Ann Gruzcwsk chor-
ank Zmudzk, z Teodory 0^?/5A7V;' kasztelanowy Trockiej uro-

dzon która mu dwóch synów powia Oborskich, Stefana b-
dcego w maestwie z Domoslawsk , a z niej córek dwie ; i

Rafaa zalubionego z Moskiewicnowii, z Czadowskiej krajczyny
Mcisawskiej zrodzon, z której zostao si potomstwo. Ber-
nard starosta Horbowski, Józef i Franciszek synowie, i

córek dwie, Katarzyna Baranowiczowi, obonemu Grodziskiemu,
i Anna Horajmowi koniuszemu i pisarzowi grodzkiemu Wileskie-
mu, w maestwo dane. Tych za pradziad, trzymajc pierwej
dobra znaczne zastawem w województwie 31iskiem, a potem dziad

i ojciec pomienionego Bernarda Oborskiego, starosty Horbowskie-
go, z braci i siostrami jego dopiero wspomnionemi, dobra ziem-
skie , dziedziczne wiecznemi czasy pokupowali w tyme woje-
wództwie Miskiem , nazwane Pereiyny , Bialorucze , Hajany^
Biesiady., Dalkiewicze

., z przylegociami , i Horki; a Kormui
i Borawiki w województwie Nowogrodzkiem , do tego trzymajc
zastaw dobra Bereiyn, Pacówf G i ozyce pod Miskiem itd.

tame osiedli
,

gdzie i teraz znajduj si , z Polski i wojewódz-
twa Mazowieckiego przeniósszy si. — To Duiiczewski.

W roku 1778. Felicyan Oborski wojski Liwski. -^ W r. 1788.
Ignacy miecznik Pocki. — Onufry podstoli Liwski. — Jó-
zef kasztelan Ciechanowski. — Krasicki.

Obrpalski herbu Lubicz., w Drohickiej ziemi. J-
drzej Obrpalski pisarz grodzki Halicki, którego Okolski
chwali z rozsdku wielkiego i sprawiedliwoci. Wawrzeniee
pisarz grodzki Halicki, pose na sejm 1626. ztamtd deputat

na trybuna Radomski. Constit. fol. 6. Stanisaw w Podla-
skiem województwie 1648. Micha, Józef i Franciszek w za-

konie naszym teml czasy.

W ksiztwie Litewskiem w r. 1778. Szymon Obrpalski miecznik
Poocki. — Hilary regent ziemski Poocki. — Krasicki.

Obrbski herbu Cholewa^ w Przemyskiej ziemi i in-

dziej. N. Obrbski kanonik . Floryana, doktor w akademji
Krakowskiej 1566. Gregor. Sambarit. eleg. 3. Zygmunt to-

warzysz Radziwia ks. marszaka Litewskiego, pod Pieszko-
wem pieszo szed do szturmu 1582. Papro, fol. 405. Ma-
teusz w ziemi Ciechanowskiej, Kasper w Róaskiej, Jakób
w województwie Inowrocawskiem 1632. r. Pawe, które'>^

córka z Jdrzejem Baranowskim herbu Rawicz doywotnie
zmówiona. Kazimierz na Ruczewku , sdzia kapturowy Ino-
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wrocawski 1697. zona jego Maryanna Goczanowska herbu

lepowron , córka Barbara , Wojciechowi Wadowskiemu
herbu Topor, zalubiona, i syn Jakób. Micha w zakonie na-

szym, rzdzi kollegia Kaliskie i Lubelskie, jest w druku

jeg-o panegiryk. Paprocki i Okolski o nich nie pisa.

W roku 1788. Karol Obrbski wojski Nurski. — Wawrzeniec
skarbnik. — Krasicki.

01ii*ociivor herbu Prawdzie. Widziaem w Zamociu
z tym herbem (Paprocki i Okolski o nich nie pisa) nagro-

bek, Marynie z aszczów Obrociworów, 1612. wystawiony

od ma jej Macieja Leniewskiego, starosty Raciborskiego,

drugi herb tam by Leliwa, trzeci w cyrkule Balas, Czwarty

Nacz zwizany.

Oliryuski herbu Charyton. Mówiem juz o nich T. IIL

fol. 20. pod herbem Charytonowicz, tu przydaj, e Obry-
skich imi wzili od dóbr Obrynia w Nowogrodzkiem wo-

jewództwie lecych. Jana Charytonowicza chorego Nowo-
grodzkiego, trzech si synów zostao, Jan, Jdrzej i Siemion.

Z tych Jdrzej pisarzem by ksiztwa Litewskiego, i posem
do Moskwy, jako pisze historya Górnickiego 1570. córka zda

mi si jego Maryna, z kniaziem Sokoliskim Druckim, pod-

wojewodzym Poockim , doywotnie zmówiona, umara 1640.

wprawdzie^ si w domu heretyckim urodzia, atoli w pra-

wowiernej potem ycia tego dokonaa wierze, Ostrozaski

Kazanie Zote kosy. Brat jej rodzony jeden Krzysztof Do-

minik, podkomorzy Nowogrodzki, z sejmu 1613. komissarz

do zapaty wojsku , Constitut. fol. 3. i deputat na trybuna

fiskalny /o/. 8. i 1627. Constit. fol. 11. dalej referendarz

Litewski, który spodzi Jana Karola dworzanina królewskie-

go. Drugi brat Jdrzej, sdzia ziemski Nowogrodzki, m
wielkiego rozsdku i sprawiedliwoci, posowa na sejm 1629.

zkd by deputowany na trybuna skarbowy; synowie jego,

Micha kanonik Smoleski, pleban Mohilowski, Stanisaw Flo-

ryan modo umar; jest w druku jego Panegirijk., Wady-
sawowi IV. gdy z 3Ioskwy powraca z tryumfem^ przypi-

sany. Vilnae 1634. in fol. Krzysztof Antoni, najprzód pod-

stoli Wokowiski 1653. pose na sejm Brzeski, z niego de-

putat na trybuna skarbowy, Constit. fol. 16. dalej podko-

morzy Nowogrodzki , i pisarz dekretowy Litewski , z tym ty-

tuem posowa na sejmy 1659. 1661. /o/. 59. 1662. Kazi-

mierz Godfryd, Ordin. Min. Corwent. S. Franc. S. Theol,

Doctor., kustosz Wileski, czowiek witobliwy, i nauk
znaczny; wyda albowiem do druku (lubod mnie si widzie

zupenego exeraplarza nie dostao), w pierwszej ksidze (bo

w jednej wiele jest ksig tytuów) Rzymskich kiedy Bolia-
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tyrów pci obojej przykady^ carmtne Aet^oico. 2do. Magna-
nimilatis Polonae specimen, per aliijuot brevia Poemata^
illustralum^ in 12. 1652. 3tIo. Bercstecensis Bellona^ seu
debellatoj^um Scytharum^ domitorumque rebcllium^ sub Be-
resteczko , commune trophaeum lib. 2. 1652. poema lieroi-

cum. 4to. Epigrammatum libri tres ^ tn 12. 1651. Sto. 31a-
vors Israelis Dux Mojses^ seu de eductione populi sacn\
ex captiritate Pharaonis ^ deque unwema Bibliorum histo-

ria^ libri 12. carmine heroico, in 12. 1653. Felicyan w No-
wog;rodzkIem, Stefan w Mazowieckiem województwach 1648.

Zofia podkomorzanka Nowogrodzka za Woodkiewiczem pod-
sdkiem 3IIiiskim. Konrad Kocharyn Obliiiski (tak g-o napi-

sano) pose z województwa Bracawskieg-o
, podpisa Uni

Litwy z Koron 1569. Constit. fol, 172. N. bya za Kry-
szpinem Jezierskim.

Obrzyeki herbu Prus \mo, z Mazowsza na Podolu
osiedli. Felix Obrzycki pose na sejm Warszawski z Mazo-
wsza 1589. podpisa tranzakcy Bdzisk.

OBucHOwicz ^vA^mmm^!:l herb

w polu ezerwonem powinien byd klucz biay, zbami
do góry prosto

,
przecie zby te , nie s takim ksztatem

formowane, jak pospolicie u kluczy bywaj, ale na ksztat

litery T wielkiej , z boku leweg-o powinna byc przy nim gwia-

zda, a na hemie trzy pióra strusie; tak go opisa, i nazwa
Jasieczykiem, Ks. Kojal. in MS. bo Paprocki i Okolski o

nim nie wiedzia. Zowi go tez kluczem rozdartym. W Wo-
yskiem, Kijowskiem , i indziej, kwitn Obuchowiczowie,
którzy si nim zaszczycaj. Iwan ObucLowicz ziemianin Wo-
yski, o którym Metryka Woyska wiadczy 1528. N. za

Jana Albrychta w potrzebie Ruskiej z Tatary wzity w nie-

wol od nieprzyjaciela, umar w wizieniu. Jdrzej z Wo-
ToM VII. 2
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ynla przeniós si do Mozyra , wziwszy danin od Króla

Alexandra za wysugi swoje. Fiedor poborca w ziemi Mo-
zyrskiej 1009. Constit. fol. 928. Zacharyasz w Witejsitieni

1()13. Uniw. Pobor. N. sdzia ziemsici MozyrskI, synów jego

trzecli: Filip, Teodor i Zacliaryasz. Z tych Filip Kazimierz,

najprzód wojski Mozyrski, rotmistrz królewski pod Garamuj-

z ,
g-dzie grafa Turna zbito; z tyme tytuem marszako-

wa w izbie poselskiej, na elekcyi Jana Kazimierza Króla r.

1648. z wielk pochwa; zostawszy pisarzem Litewskim,

odprawowa poselstwo do Cara Moskiewskiego , i na sejm

1653. zkd by naznaczony komissarzem do zapaty wojsku.

Constit. fol. 5. Wojewod Smoleskim bdc, dla niezgody

swoich, i po desperowanych posikach, podda Smolesk Ca-

rowi Alexlemu pod pewneml kondycyami w roku 1654. Pod
Warszaw bdc pukownikiem królewskim mnie stawaa

umar 1657. syn jego Micha Lew, pod którego imieniem

od akademji Wileskiej wyszed panegiryk , Jt^esele -przy

weselnym akcie 3Iichaa Karola Radziwia Ks. 1645. in fol.

rotmistrzem by potem i pukownikiem 1660. pod Brudnem,

gdzie mnie si ciera z Moskw, i juz zniós by ich raj-

tary, atoli od swoich odbieany, lubo si dugo broni, po

cikich jednak razach, w niewol si dosta: wyszed potem

z wizienia, i \v nagrod swych zasug, wzi straniko-

stwo Litewskie. Drugi syn wojewody, Teodor podkomorzy

Nowogrodzki, suy w wojsku pod Chocimem przeciw Tur-

kom 1673. zwiedzi cudze kraje z Królem Janem Kazimie-

rzem po abdykacyi jego : starost Cyryskim bdc, posowa
na sejm 1668. zkd deputowany do zapaty wojsku. Constit.

fol. 4. Umar kasztelanem Nowogrodzkim, ubom ja go opu-

ci w pierwszym tomie, e roku doczytaclem si nie móg:
zostawi synów, córka za jego bya, za Cypryanem Wojn
Jasienieckim. Teodor Micha drugi brat wojewody, podko-

morzy Mozyrski, onierz sawny, porucznikiem by chorgwi

usarskiej Alexandra Gosiewskiego, posowa na konwokacy

1632. by komissarzem od Rzeczypospolitej na ujcie Koza-

ków : zostawi potomstwo. Zacharyasz trzeci brat wojewody,

dziekan Smoleski umar 1658. Mikoaj Obuchowicz skarbnik

i pisarz grodzki, a potem sdzia Mozyrski 1648. Jdrzej w
województwie Brzeciaskiem 1650. Micha znaczny benefa-

etor rezydencyl naszej Owrucklej 1686. Jan Franciszek, ale

Obuchowski go napisano 1674.

W r. 1778. Józef Obuchowicz podwojewodzi Nowogrodzki. —
Ignacy podczaszy Mozyrski. — Krasicki.

Ocliopowski* Metryka JVolyska wspomina ich

jako zlemianów swoich w roku 1528. Jan Mienieta Ocho-
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powski roku 1632. podpisa w Woyskiem elekcy Wady-
sawa IV.

Ocliocki herbu Nowina , w Sieradzkiem wojewódz-
twie. Paprocki i O/wis/ii.

Oclioeki /lerbu Ostoja. Trzech byo braci rodzonych
Ochockich: Hieronim kustosz Pilecki, kanonik i officya Wi-
licki: Gabryel P/iilos. et Medic. Doct. rajca Krakowski, i

Piotr: ojciec lubo z antenatów swoich szlachcicem sie; uro-

dzi, przecie tej swojej prerog-atywy zapomniawszy, w mie-

cie Krakowie osiad. Piotr jednak syn jeg-o, z modszych
zaraz lat wojenno traktujc, i z Szwedami mnie si za oj-

czyzn potykajc, kul postrzelony i okaleczony, wysuy to

sobie, ze Konstytucya 1G76. na koronacyl Króla Jana, zby
mu ojcowski proceder najmniej nie szkodzi, zagrodzia, i za

rodowitego z przodków swoich szlachcica przyznaa. Const.

f. 63. Do teje aski tame przyjto Stanisawa Jacka Ocho-
ckieg-o, synowca tego Piotra, a syna Gabryela. Stanis. Bie-
anów, w panegiry/iu Sapiens Magni animi Umbra^ Gabrye-
lowi temu 1673. przypisanym, herb im Ostoja przywaszczy.
Paprocki i Okolski o nich nie pisa.

,
Ocliotuicki na Woyniu. Jan Ochotnicki podstoll

ytomierski, pisarz Kamieniecki 1690. ona jego Alexandra
Dobraczyska. Anastazya zakonnica u wszystkich . we
Lwowie. Wadysaw podstoll ytomierski mia za sob Ann
Siemiaszkown.

Marcin Jasieczyli Ochotnicki R. P. B. podpisa elekcy Stani-
sawa Augusta Króla z powiatu Grodzieskiego. — /Vieldek.

Oe]iryiii0^vicz. Fiedor Ochrymowicz ziemianin Wo-
yski 1528. Metryka tVoyska.

Ocliycki. w ziemi Wyszogrodzkiej. Jan Ochycki pod-
pisa elekcy Jana III. Króla.

Ocieski /lerbn Jastrzbiec, w Krakowskiem woje-
wództwie. Jan Ocieski z "Ocieszyna , najprzód kasztelan Ble-

eki , Sdecki starosta, ochmistrz Królowv, tak si podpisa
na licie Augusta Króla, danym miastu Lwowskiemu 1548.
a oraz podkomorzy I burgrabia Krakowski, dalej podkanclerzy

koronny i podkomorzy Krakowski, umar kanclerzem koron-

nym 1503. Krakowskim, Owicimskim, Zatorskim, Sde-
ckim, Olsztyskim starost. Okolski Inszeg-o hyc rozumie Jana
kasztelana Bieckiego, Inszeg"© Jana kanclerza koronne<»"o, ale

si myli; jedene to by, tylko postpowa, f^ir non solurn

tngenio prudentiaue singulari.^ et admirabili nadam di-

cendi faciiltate, sed etiam summa, in Cat/iolica ort/iodou:a-

que fide constantia praeditum^ mówi Rescius in Epist. de-
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dicnt. Confutati. Prolego. Brcntii { Orichov. dial. 6. de

Execut. lUius eloquentia cum summa gravtlate et prudenia
tantafuit^ ut nullus tunc Regum Christianorum

^
parsem Uli

Cancellarium habuerit; toz powiadcza Górnicki ukasz w
swoim Dworzaninie fol. 153. Jedzi w rónych legacyach

do postronnych nionarcliów , jako to do Rzymu, Niemiec,

i \V«^^g^ier , z wielkim dowcipu sweg^o zaleceniem , do Cara

Tureckiego, kdy wymóg- surowe zakazy, aby Tatarskie Ordy,

albo wycieczki Piotra Multaskleg-o hospodara, granic Pol-

skich nie infestoway. Oric/iov. oraf. Tarcica^ Biel. J. 575.

Jf^argocki ; w roku 1553. po Katarzyn Auslryaczk zon
Augusta I. Króla, Orichov. Paneg. nuptial. kdy go zowie

f^irum consilio et lingua promptum. Jest tom. 2. Operum
Hosiif. 160. list Hosiusza kardynaa.) do niego dany 1557.

peen jego pochwa. Córka jego Zofia dostaa si w mae-
stwo Stanisawowi hrabi Tarnowskiemu, kasztelanowi Sen-

domierskiemu, synów jego dwóch modo umaro, Rafa Ma-
ciej 1547. i Stanisaw 1556. obadwa w Krakowie u S. Trójcy

pogrzebieni , zostao si byo jeszcze dwóch , Jan starosta

Olsztyski posowa na sejm 1589. i podpisa tranzakcy B-
dzisk, umar bezenny. Drugi Joachim, któremu brat star-

szy spu!?cl starostwo Olsztyskie, umar kasztelanem Sde-
ckim, w roku 1609. z tym tytuem, byt komissarzem do po-

granicznych od Szlska i Wgier dyfferencyi. Const. f. 897.

Stefanowi Królowi na expedycy Moskiewsk znaczne ludzi

rycerskich roty stawia : pod Byczyn take przeciwko Ma-
xymilianowi , chorgiew jego piknie si popisaa, z Roko-

szanami sia pracowa, eby ich by Zygmuntowi Królowi

przejedna, mia za sob Ann Mieleck herbu Gryf staro-

ciank Sendomiersk, z któr, dalek do Rzymu peregry-

nacy odprawi, umar jednak sterilis koo r. 1620. ostatni

z domu Ocieskich : to Baranów. Mikoaj brat Jana kanclerza

dworzaninem jeszcze bdc królewskim, goni z kopi na we-

selu Zygmunta Augusta Króla 1553. Orichov. in panegir.

nupt. Obrawszy sobie potem stan duchowny, kanonikiem by
Krakowskim 1568. in Liter. Padniev. u Nakiel. fol. 637.

Adam trzeci brat kanclerza, po którym zosta podkomorzym
Krakowskim, zszed z tego wiata w r. 1566. wieku sweg-o

56. któremu w kociele Wojnickim pogrzebionemu, Anna
Koniecpolska maonka starocianka Wieluska nagrobek wy-
stawia, a potem posza za Zygmunta Zaklik kasztelana Po-

anieckiego a potem Bezkiego. Papro, fol. 45. Katarzyna

synowica kanclerza koronnego, bya za Wojciechem Karczew-

skim , siostra za jego bya za Kmit pisarzem ziemskim Kra-

kowskim, druga za Mstowskim.
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OczetLlIilski. Wspomln.-ij;^ ich Ksigi Grodzkie

Ostrzeszowskie iv j'oku 1574.

OczIo. Dorn len z Czech ilo nas przyszed, co [>o-

zna(5 z tego co pisze, Purpura doda in Supplemen. f. 147.

Joannes Oczko Bohcmus ex nohili et anti^ua familia Domi-
norum UlarsiiHy intimus quondam Consiliarius et Secreta-

rius Caroli If^. Caesaris^ ex Praeposilo Omnium Sancto-

rum in arce Pragensi^ favore ejusdem Caesaris ac Bohemiae
Regis ^ Episcopus Oonuicensis creatus ^ non multo post ad
Metropolianam Ecclesiam Pragensem post Ernestum a Por-

diibiz ranslatus , licet repugnans. Hic secundus Pragensis

Archiepiscopus exstit.it ^ cui aucta fuit dignitas a Pontificc

Urbano f^I. qui eidein crucem auream., rubeum pileutn 11^79.

cum titulo Duodecim xipostoloriim adscripsit , Icgatunujue

Apostolicae sedis in regno Bohemiae renuntiavit. Xenodo-
c/iiiim Pragae^ pro iis qui in paupertatem prolapsi sunt, aut

qui ad sacra loca peregrinari volebant^ liberalissime fun-
davit. Domum Archiepiscopalem Pragensem , miris stru-

cturis eleganter auxity et in ea nobilissimum sacellum in

honorem Deipare^ nec non aliud aeque celebr pro memoria
Dominicae Passionis construxit. Sub hoc Praesule collecta

sunt mortuorum Ecclesiae Pragensis Episcoporum corpora^

quae in unum junctim locum ^ marmoreo sarcophugo tcctum

reposita sunt , eorum vero nomina ac tituli in privato libro

conscripti ^ ad rei memoriam et distinctionem Archiepisco-

porum deinceps fulurorum asservantur (hinc patet Archie-

piscopos Pragenses non fuisse ant Ernestum a Pordubiz^

sed solum Episcopos). Porro altaria , oratoria, hospitalia,

Ecclesias, plurimaque id genus pietatis aedi/icia, tanio ?iu-

mero y tum Pragae, tum per Bohemiam erexit, ut multa au-

reorum millia expendisse tradatur, Regem f^enceslaum ac

postea Imperatorem
,
projligatae vitae Principem , monebat

solus liber , et accipiebal Rex grate ab eo , tum ob morum
suaritatem, tum ob sanctimoniam ejus. In funere Caroli 11^.

Imperatoris orationem habuit, quae extat impressa , obiit

1380. Fertur, lethaliler decumbenti Beatissimam spectabi-

lem se praebuisse, et de salute animae suae certum reddi-

disse. Wojciech Oczko wyda ksi(;g^f; wielk, Dc rariis af-

fectionibus Corporis humaui \^^\. Starowa. Ilecat. N. w
zakonie Kaznodziejskim doktor teologji tego wieku.

OCKOSalski herbu Paprzi/ca^ w województwie 3Ia-

zowieckiem i indziej. Jdrzej l()o2. Jan i Piotr 1648. Ma-
xymilian sdzia Bracawski, z sejmu 1()47. r. komissarz na

upatrzenie fundacyi Karmelitów. Constil. fol. 'M\. Jan mia
za sob Jadwig, Lesiowsk, i\. bya za Krzysztofem Tcbo-
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rzewsklm. Jadwiga 3Iikoaja Potrykowskiego czenika Czer-

skleo-o maonka herbu Paprzyca. Okol. tom. 1. fol. 513.

Kazimierz 1085.

OdacllolYSKi herbu Grzymaa^ z czyckiego woje-

wództwa w powiecie Radomskim. Z których Jdrzej Oda-

chowski w zakonie Cystercyeskim 1582. Podobno s inni

herbu Abdank w Wielkiej-Polszcze. N. Odechowska bya za

3Iaciejem Jerzmanowskim. Jan Odachowski mia za sob Zofi

Brzechwiank podezaszank Warszawsk, wdow po Michale

Róyckim.
OdaclAO^^ski herbu Nacz , z l jednak rónic, ze

w hemie pi piór strusich kad, a na nich Nacz, Pa-

procki i Okolski o nich nie pisa, ale Kojalow. in MS. gdzie

powiada, ze si z czyckiego przenieli do ksiztwa Litew-

skiego, zwali si przedtem Zieliscy. Adama wspomina Gór-

nicki 1553. Stanisaw Odachowski, syn jego Jan, poj Sku-

minown Tyszkiewiczown, siostr Fiedora wojewody Nowo-
grodzkiego, z tej synowie: Lew pierwszy, podkoniuszy Li-

tewski, podpisa pacia convenla Wadysawa IV. 1632. Jan

drugi syn w Wokowiskim i Piskim kraju, czowiek mony,
fundowa wespó z zon swoj, plebani w Olszowie, w kraju

Sonimskim, umar 1660. zona jego Olszowska powia mu
kilku synów, N. czowieka rycerskiego pod chorgwi het-

mask, Teofila, który umar powietrzem w Warszawie 1660.

i innych : Hieronim trzeci syn w ksiztwie Zmudzkiem, któ-

rego córka Cundziewiczowa podczaszyna Starodubowska, i

synowie trzej, Jan w zakonie Soc. Jesu kapan godny, Krzy-

sztof cywun Berzyniaski pukownik królewski , zawsze sia

i mnie dokazowa przeciwko Kozakom, Szwedom, i Mo-
skwie, gdzie tez w rk postrza odniós, zabity zdradziecko

1661. od swoich konfederatów w kole wojskowem, syn jego

z Zieliskiej modo umar, córki dwie zostay: Konstantyn

trzeci syn Hieronima, syn jego Jan rotmistrz. N= pisarz gro-

dzki Zmudzki, i pose na sejm tak 1722. jako 1724. Jan

skarbny Litewski, starosta Botocki, pose na konwokacy w
roku 1733.
W, roku 1778. Jan Odachwoski cywun wielkich Dyrwian w ks.

Zmudzkiem. — Krasicki.

OrtejoiEYicz. Mikoaj Odejowicz wojski Oszmiaski,

poborca w Oszmiaskiem 1590. Constit. fol. 602.

Ofllauiski patrz Poczoliut. Jdrzej Poczobut Odla-

niski podczaszy Grodzieski i Antoni 1700.

Ofluodzki herbu Junosza, w Pockiem województwie,

ci s wani Rociszewscy, ale od dóbr Odnogi Odnodzkie-

mi zawoani.
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0€liiO^VSCy lisiita^ tak rozumiem ie teg^oi herbu,

co i ksi/4'ta Ruskie, poniewa jednaz w nich i procedencya

od Jedynowadzców Ruskich, co pozna z tego, co si(; mó-

wi bdzie pod ksitami Pruilskiemi.

OclllOitNki patrz lEcrlllirt. Odnowski wojewoda Kra-

kowski , mia za sob Ann Lig-cziankc. N. I)ya za Jakóbem

Paniewskim herbu Godziemba.

Oclolik.oi«ski herbu Topor w Prusiech.

OdoliliskK Jan Odoliilski podstoli Grodzieski 1032.

w Trockiem , Jdrzej w czyckiem 1048. podpisali elekcye

królewskie. Wiktoryn Odoliski pleban Ptyczki, jest ta Pty-

cza mil dwie od Dubna, temu cik chorob zoonemu
. Franciszek Xawier aposto niegdy Indyjski, ile e by do

niego szczeg-ólniej nabony, widomie si pokazawszy, tak su-

y, jak domowy jaki, ju pokarm w usta kadc, ju óko
przecieajc, ju go witemi rozmowami cieszc, co on

przyszedszy do lepszego zdrowia, pod przysig zezna w
konsystorzu uckim; dla gruntowniejszego dowodu kad tu

jego sowa. Ego infra scripus testor sub Jide ^ honore ^ et

conscientia ^ quod per hebdomadam in gravi infirmitate mea
S. Franciscus Xaverius veluti servus mihi inservierit^ el

collouia mecum dulcissima mtermiscuerit. Inuirente me
de nomine

^
qui esset in vestilu Jesuitico , respondit se esse

Franciscum JCayerium, ibi servivisse ^ ad obseguium et so-

latium a Dwina Majestate transmissum. Datum Pfyczae,

21. Augusti \CiQiS. yictorinus Odoliski Parochus Ptijczen-

sis S. R. M. Secretarius. By to kapan pobony i na zakon

nasz askawy. Uistor. Provinciae et Histor. Colleg. Ostróg.

1060. Maryanna Odolinska Alexandra Bieliskiego maonka.

Oflorski* Daniel Odorski horodniczy Dyneburski, wspo-

minaj go Iionstytucye 1078. fol. 17. podobno od Odorskich

na Szlsku id , którzy si herbem Gryf piecztuj.

ODROW HERB.

Ma by w polu czerwonem strzaa biaa, z kocami na

obie strony zakrzywionemi , w hemie ogon pawi, a w nim

tene herb, przecie na bok obrócony. Pisali o nim. Papro,

w Gniazdzie fol. 109. i 1172. O herbach fol. 392. Okolski

tom. 2. fol. 299. Klejnoty fol. 09. Wszyscy si na to zga-

dzaj X Dugoszem, e ten herb do Polski naszej wniesiony

z 3Iorawy, który autor przydaje o familiantach tego domu,

e byli zawsze Proridi etfacundi. Zgadzaj si i na to, co

pisze Paprocki, którego tu sowa kad. Z powieci staroda-
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ODROW HERB.

wnych, o pocztku herbu tego, od potomstwa ta jest fabua,
zby przodek mz jeden sawny w Morawie, w cudzej ziemi

z poganami o sztuk strzela z uku, polem z nim i za pasy

chodzi, i dziwnych sztuk rycerskich z sob próbowali. On
Poganin widzc, ze na szczcia z mocy niemia, przed

monarch krainy onej, znajc ask Pask; dla tego, ze mu
si z kadym nieprzyjacielem fortunnie w potrzebach zdarzao,

chcc i nad onym gór otrzymad, o szczudki z nim przed

Cesarzem czyni chcia. On z gniewu, majc to sobie za

2elzywo(5, uchwyci go za gb, któr mu z wsem i nosem
oderwawszy, na strza wetkn, i ukaza Panu, który wzgar-
dziwszy onym oszpeconym Poganinem, da temu, za wieczny
upominek, onej jego zwierzchnoci nad nim, strza przez

ws przewleczon, i nazwa go Odrzyws , a per corru-

ptionem sennoins Odrow po ten wiek
;

poty Paprocki:
Okolski za chce, ze przodek herbu tego strza z uku wsy
obadwa, i z misem mu uci. Balhinus Epitom. Rerum
Bohemie, in notis c. 15. herb Odrowów Sagittam circum-

Jlexam zowie, i przydaje, ze niektóre przedniejsze domy w
Czechach tym si herbem szczyciy, z których Tobiasz by
biskupem Praskim, za czasów Przemysawa Ottokara drugie-

go
5
juz jednak temi czasy mówi Balbinus^ gdy to pisa, a-

dnej familji w Czechach nie masz, któraby si tym herbem
piecztowaa, tylko w Morawie, Tworkowscy i Siedlniccy,

fol. 291.

Wtpliwo tylko zachodzi, kiedy do Polski wesza fa-

milia Odrowów. Paprocki z przywileju ysej góry kla-

sztora, danym w roku 966. wypisa Saula de Koskie, za

panowania Bolesawa Chrobrego, ale si myli, bo i klasztor

ysej Góry póniej fundowany, i Bolesaw Chrobry nietylko

jeszcze nie panowa w Polszcz, ale si podobno jeszcze by

J
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nie urodzi. Dla teg-o drudzy ostroniej mówi , domylajc
si, ze jeszcze z Dbrówk w Polskich granicach stan dom
Odrowów, przez Saula de Koskie, który tu z wiclkieml

przyszed skarbami. Przecie Severinus w kanonizacyi S. Ja-

cka , z Gniazda Paprockiego , twierdzi , ze pierwsze prze-

nosiny tego Saula, dopiero przypady na rok 1080. którego

syn take Saul z Koskiego, hrabiów tytu otrzymaws7,y, pe-

wne dziesi(,'ciny nada we wsi swojej ojczystej Koskim, kla-

sztorowi Trzemeszyskiemu, o czem wiadczy list temu kla-

sztorowi dany, czy to 1140. czy 1145. jako inni chc. Kwi-

tn take pod te czasy, Radosaw hrabia z Koskiego, ten

z swojej ku Bogu rozrzutnoci, miasteczko Skarzeszów z przy-

legociami, Twargow wol i Dzierzchowem, wiecznem pra-

wem klasztorowi Miechowskiemu zapisa, córk swoj Jaxie

herbu Gryf, fundatorowi tego klasztoru zalubi : NakieL
in Miechoy. fol, 68. et 106. gdzie przydaje tene autor, e
w Skarszewskim kociele , by jego obraz z herbem Odrow
i siedmiorgiem dzieci, e w owej nieszczliwej z Prusaka-

mi potyczce w roku 1167. by te i on przytomnym, ale

dziwn opatrznoci Bosk zguby uszed, takbym rozumia,

e to by brat rodzony drugiego Saula , tego rachuje Seve-

rin. dwóch synów. Pierwszy by
Iwo biskup Krakowski , ten po dobrowolnej abdykacyi

Wincentego Kadubka, z kantora Gnienieskiego, kanonika

Krakowskiego , kanclerza Leszka Biaego Krakowskiego i Sen-

domierskiego ksiccia, zgodnie do tej infuy obrany, i od

Henryka arcybiskupa Gnienieskiego w roku 1218. powi-
cony, sta si przykadem swoim owieczkom pobonoci,
szczodrobliwoci na ubogich

,
gorliwoci o zbawieniu ich,

z której przezacne do ludzi miewa kazania, Paskiej ku Bogu
fantazyi, z tej sia pamitnych dzie jego podzidzie wldzie-

mv: bo najprzód w Kaczycach klasztor zakonnikom Cyster-

cyensom stawia pocz , który potem przeniós do 3Iogiy

mila od Krakowa, Clurae Tumbae nazwany, ten tak dziesi-

cinami, jako I wasnemi dobrami uposay, koció to z ciosu,

to z cegie wspaniay wystawiwszy wyroku 1226. Potem za-

konników Ordinis Praemonstratensis . Norberta w Brzesku

ufundowa, pi mil od Krakowa, który temi czasy Hebdow-

sklm zowlemy, koo roku 1223. Szpital, dla ubogich, zeho-

rzaych, I staroci zwtonych który antecessor jego Fulco

w Sawkowie wystawi , osadziwszy przy nim Fratrcs IIo-

spitalarios de Saa;ia^ na Prdnik pod Krakowem przeniós,

a gdy si i to miejsce nie zdao by<5 dla nich sposobne , do

samego miasta Krakowskiego, nowe tak na szpital, jako i na

klasztor budynki dwignwszy, koció . Ducha wymuro-
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wa, i drug^i blizki pod tytuem S. Krzya, jako i trzeci w
Biskupicach do teg-o miejsca inkorporowa; sukcessorowie

za jeg^o Prandota i Pawe Przemankowski, tyme kanoni-

kom de Saxia wicej prowentów przyczynili. W Mstowie ka-

noników reg^ularnycli osadzi i nada, plebani im przyczy-

wszy, dziesiciny niektóre przywaszczywszy. Panny take
zakonu . Norberta w Imbramowicach, nad rzek! Dubni
fundowa, na pewnych dziesicinach i dobrach swoicli dzie-

dzicznycli, to jest Imbramowicach j Brzesno, Ratajach i Gro-

dzisku. Klasztorom , Wchockiemu wie swoje ojczyst u-
kawa, Sieciechowskiemu wedug Papro, dwie wsi Biskupie,

Górno i Szawowice darowa. Wedug* tego w Krakowie

klasztor kanonikom regularnym S. Augustyna i w Kaliszu u

. Ducha fundowa 5 atoli Krakowskich póniej fundacya sta-

na za Króla Jagie. Kocioy w Konskiem ojczyzny swojej

w Gnienieskiej dyecezyi, w Dzierzsnej, w Luborzycy, Go-

lanczowie, Wawrzenczycach, Daleszycach, w Sendomierzu

. Pawa wymurowa i dostatecznie opatrzy. Bdc w Bzy-

mle u Honoryusza Papiea, i tam przypatrzywszy si yciu

i cudom S. Dominika patryarchy, synowca swego, S. Jacka,

kanonika na tenczas Krakowskiego, i trzech innych do zakonu

jego ofiarowa, których potem dobrze od niego w wite
cnoty wprawionych, z sob do Polski odprowadzi, w Kra-

kowie koció im . Trójcy odda; w pikny i bogaty apparat

sporzdziwszy goj i braci tego zakonu naleyt fundacya

zapisawszy. W zamian za za koció . Trójcy, kdy przed-

tem fara bya, inny koció i far przy nim w samym rynku

Krakowskim pod tytuem Najw. Matki wymurowa. Drugi

zakonowi Kaznodziejskiemu klasztor fundowa w Sendomierzu,

za miastem pod tytuem . Jakóba w roku 1226. jako Bzo-

vius in propag. S. Hyac. fol. 5. pisze, e z pozostaych

dóbr po mierci Adleidy siostry Leszka ksicia, ta erekeya

stana. Na synodzie prowincyalnym w roku tyme, gdy mi-
dzy nim i biskupem Wrocawskim na Szlsku kontrowersya

o procedency urosa, wola z synodu ustpi, nieli albo

byc jakiej kótni okazy, albo te prejudykat czynie, dawnej

prerogatywie biskupów Krakowskich. Ra/naldus in Annal.

tom. 13. num. 34. pisze, e po mierci Henryka arcybiskupa

Gnienieskiego w roku 1219. gdy si zgodzid kapitua na

jednego niechciaa. Papie Honoryusz Iwona ju by na ar-

cybiskupstwo to naznaczy, lubo(5 potem zna za dobrowol-

nem jego ustpieniem , Wincenty t Metropolitask godno
na siebie utrzyma. Tene pod rokiem 1223. twierdzi, e
si Iwo lubem by obowiza, zoywszy infu w zakonnej

klauzurze, reszt ycia swego pod posuszestwem powici.
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i juz na to konsens by otrzyma od Honoryusza Papiea,
wszake ten dowiedziawszy si, j''*kby wielk szkod mia
koció Krakowski , g"dyby takiego paslerza mia postrada,

teg^o mu zabroni. Ale oniewski in add. ad t'e^. S. ^4u^.

powiada o nim, e przyj regu kanoników de S. f^ictore

w Paryu, to powiadcza Pruszcz, i StarowoL in Vitis

Episcop. Cracoy. namienia, ze strój alb(» Rokiel nosi, na

sobie pomienionych kanoników. Gdy wielkie deszcze i powo-
dzi, nie tylko e zboa w polu zepsowaly, ale te wiele do-

mów potopiy i powywracay, ciki ztd gód i powietrze,

Polsk przez trzy lata trapio, pod który czas ojcem si sta

ubóstwu, którycb cblebem swoim karmi, i jako móg, y-
wi. Jeszcze kanclerzem bdc, Kolomanowi Wgierskiemu
i Halickiemu Królowi, maonk jego przysz Salome od-

prowadza, Cromer lib. 6. Wedug Grodiciiisza w yciu
S. Jacka i Sewerina^ trzy razy do Rzymu jedzi, pierwszy

raz legacy sprawujc od Leszka Biaego, drugi raz w in-

teressacb dyecezyi Krakowskiej, trzeci raz, gdy midzy nim

i biskupem Wrocawskim, o pierwsze miejsce, zasza zatarga.

W^ ostatniej tedy peregrynacyi swojej do Peruza do Grze-

gorza Papiea zaszedszy, mile od niego przyjty, wszystko

o co prosi otrzyma: Rzym potem nawiedzi, a te powra-

cajc do ojczyzny, w Burgu nie daleko 3Iutyny, na ivit
si przeniós wieczno w roku 1229. dwanacie lat, na tej

katedrze prezydujc. Z Mutyny za, kdy z razu ciao jego

byo pogrzebione, koci do Krakowa przeniesione, i w wiel-

kim cbórze zoone, nad któremi nagrobek marmurowy, Jan

Wyk na ten czas opat Mogilski, a nakoniec arcybiskup

Gnienieski wystawi. Pruszcz fol. 45. daje mu tytu bo-
gosawionego i przydaje, e przy grobie jego niektóre cuda

P. Bóg uczyni.

Eustachiusz brat Iwona biskupa Kraków, mia dwóch
synów, Jakóba dziedzica na Kamieniu, którego on Przy-

bysaw ju konajc, do pierwszego zdrowia przyprowadzi,

w roku 1589. wity Jacek. Seuerinus in f^^ita S. Ili/acin.

lib. 2. cap. 23. Drugi wity Jacek, ten z modoci, w bo-

jani Boej wychowany, nie tylko w domu u pobonych ro-

dziców, ale te i u stryja swego Iwona, który potem by
biskupem Krakowskim , od niego do szkó w Polszcz na

nauk oddany, (Severinus i Grodzicius pisz w akademji Kra-

kowskiej i Praskiej, ale si myl: bo ich jeszcze nie byo)

gdy w nich znaczny postpek uczyni, do Bononji wysany,

tam w prawie duchownem i w pimie witem, prdki i wielki

wzi pochop, tak i wielu dowcipem i pilnoci przecho-

dzc, wielkim teologiem zosta: czego aby ju zaywa, a
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na poytek kocielny t nauk obraca, Iwo biskup przyzwa
go do kocioa swego, i baczc w nim , nietylko umiejtn,
ale yw, wit, i praw w obyczajach teologi, kanoni-

kiem go Krakowskim uczyni; by albowiem Jacek jako wzór
i pochodnia cnót kapaskich, w naboestwie gorcy, na

sumieniu pikny, na ciele czysty, w obcowaniu mdry, w
rozmowie przyjemny i ostrony, i we wszystkiem bardzo przy-

kadny. yS^ krotce do Rzymu wyjedajc, w potrzebach ko-

cioa swego Iwo biskup, wzi w t z sob drog i S. Ja-

cka, gdzie stanwszy, gdy si pozna z S. Dominikiem, który

na on czas u wszystkich by w podziwieniu , nauk i cudy

przez niego uczynionemi, wiele do pokuty i poprawy ycia
prowadzc; prosi go pilnie; aby z nim braci swoje do Pol-

ski posa.M wity, który rozmnoenie czci Boskiej, w po-

mocy ludzkiego zbawienia miowa, ochotnym si do lego

Iwonowi pokaza, jedno i jeszcze tak wielkiej liczby braci

swojej nie mia, aby temu zaraz za dosy móg uczyni pro-

si, jeeliby mia których Polaków, któreby P. Bóg do y-
cia zakonnego powoywa, aby mu ich da na wiczenie. Bi-

skup na onej radzie przestajc , midzy swemi najpierwszego

i najochotniejszego do tego znal.az S. Jacka, i drugich, to

jest Czesawa, Hermana Niemca, Henryka Morawianina, który

caym dworem rzdzi u tego biskupa, jako wiadczy na-

grobek Iwona u S. Trójcy. Z wielk ich tedy swoj radoci
prezentowa S. Dominikowi, ten z niemniejsz do zakonu

swego przyj w roku 1219. jako pospoliciej pisz historycy

ycia tego, Pruszcz. Bzovius^ Severtnus i Grodzicius^ lu-

bo(5 Rajnal. kadzie rok 1218. a Hiissovilanus 1216. ale si
to utrzyma nie moe , bo w tym roku Iwo jeszcze nie by
biskupem Krakowskim. Dowiedziawszy si Honoriusz Papie,

o witem do zakonu kaznodziejskiego przeniesieniu S. Jacka,

zaraz rokujc powiedzia: Bdzie, prawi, z niego wielkie w pó-
nocnych krajach wiary prawdziwej objanienie: (^Sever. lib.A.

fol. 360.) i nie omyli si, Jacek albowiem wszkole Domi-
nika S. dobrze wywiczony prdko urós; a czego inni, za

wiele lat w takim ywocie nie dochodz, to on za rok idc
z cnoty w cnot

,
pod pokornem posuszestwem , i zaprze-

niem samego siebie doslgn. Po roku z onymi towarzyszmi

sweml, luby zakonne oddawszy, ju jako doskonay, od S.

Dominika posany jest do Polski, jako kamie wgielny i

fundament w tej stronie. W drodze samej nie^ prónowa,
ale t mioci, której si by w szkole ma S. napi, ku
zbawieniu dusz ludzkich zapalony, gorce o wzgardzie wiata,

i yciu pobonem kazania czyni, któremi w Fryzaku mie-

cie Tyrolskiem , tak bardzo ludzkie serca wzruszy, i ku pra-
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g-nieniu nauki swej wzbudzlf, Iz "^o pu!»cl(5 ztamtd nie chcieli,

a by im zakonu swego braci tam osaJzit i fundowa. Rzecz
rzadko sycbana, i podziwienia «^odua , za pó roka Fryza-

czanie koció i klasztor braci S. Dominika postawili , tak

mocno i g"orco roso sowo Boe z ust Jacka S. i do tak

wielkich jamuzn przywiodo, a co jeszcze dziwniej, tak si
wiele serc kapaskich I kleryckich skruszyo, ze si ich sia

do zakonu tego wprosio: nad któreml zostawiwszy przeo-

onym Hermana Niemca towarzysza swego, sam si z Cze-

sawem do Polski wraca. Do Krakowa przybliajcemu za-

szed drog-c Iwo biskup z calem duchowiestwem, z wielk
czci i radoci ludzi przyjmujc go, i do kocioa S. Trójcy,

gdzie bya fara wprowadzi, (toz twierdzi Grodzicius, atoli

Dugosz libro de Monast. Diaec. Cruc. u Nakiel. in Mie-
chov.fol. 138. powiada, ze przez niejaki czas, w paacu bi-

skupim dano im stanowisko, póki i kocioa innego farnego

w rodku rynku Krakowskiego i im konwentu,^ Iwo nie wy-
murowa, dopiero w roku 1223. do kocioa . Trójcy na
ten czas drewnianego przeniesieni, to powiadcza Pruszcz
in deseript. Cracou. Jol. A2.). Stanwszy w Krakowie, zaraz

si zakrztn do prac apostolskich, kazujc do ludzi to w ka-

tedralnym kociele ; to wród rynku Krakowskiego u S. Woj-
ciecha, z wielkim naciskiem do siebie ludzi, ale i z niemniej-

szym dusz poytkiem, co ywo, gardzc wiatem, cisno
si do zakonu kaznodziejskiego, jako sia bardzo za stara-

niem jego konwentów nie tylko w Polszcz, ale i pobllszych
prowincyach stano. Jacek S. pamitajc we wszystkiem na
nauk S. Dominika, sta si im przykadem w pokorze, czy-

stoci, w mioci ku blinim, i pilnem regu chowaniu; mo-
dlitwy swoje hojnemi zami polewajc, na nich czsto w ko-

ciele noc trawi, pewnego do sypiania miejsca nie majc,
gdziekolwiek spracowany przypad , tam si troch przedrzy-

mawszy, do pracy si swojej, w której by nieprzerobiony,

wraca; zawsze albo si uczy, albo modlitwy czyni, albo

kaza, albo spowiedzi sucha, albo chore nawiedza. Ciao
swe, duchowi go niewolc, a do krwi biczowa, w pitki

i wigilie Panny Przeczystej i apostolskie, na samym chlebie

i wodzie przestawa; miosierdzie nad ubogleml I troskllwemi

mia nieuhamowane, jell im co dobrego uczyni niemóg,
nad niemi rzewno paka. Boga za Ich ndze proszc. Po-

ciechy niewysawlone na modlitwie miewa. Baz w wigili

Wniebowzicia Matki Boskiej , ywot jej z paczllwem we-
selem, i chwa jej w niebie rozmylajc, wiatoó niebie-

sk, w niej przenajchwalebniejsz dziewic widzia, sowy
si jej, które sysza bezmiernie ucieszy. W tej Pani tak
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ufno pokaza, ze w najtrudniejszych rzeczach do niej si
jak o pewny ratunek ucieka, i dozna na sobie jej faworu:

bo o cokolwiek jej kiedy prosi, wszystko otrzyma. ycia
jeg-o witobliwo rozlicznemi cudami P. Bóg, tak za y-
wota jego, jako i po mierci a podzidzle wsawi. Szla-

chetnego Piotra z Proszowa w Wile utopioneg"o, do ywota
prob swoj do Pana Bog-a

,
przywróci. Drugiego Wisawa

syna Przybysawy, w Rabie rzece utopionego, gdy znaled
nie mozono, Jacek rozkaza moc Bosk, aby wypyno, i

stao si, ze na wierzch si pokazawszy, samo z lekka, a

jeszcze pod wod do brzegu przybio , nad którym modlitw
uczyniwszy, ywego na nogi postawi. Którego dnia ciao S.

Jacka do grobu woono, modziana jedneg-o Zegot, któreg-o

ko z siebie zrzuciwszy stratowa i zabi, pokrewni zabitego,

trupa do kocioa przynieli, i na grobie S. Jacka pooyli;
w g^odzin patrz, a ów modzian oy, bez adnej na ciele

blizny albo rany: a Hilarion Rangonius twierdzi, e pi-
dziesit i czterech wskrzesi a do czasów swojej kanoniza-

cyi S. Jacek. Dwiema synom, matki Witosawy, w siedmiu

leciech bdcym, ale na obadwa oczy lepym, skoro krzy
wity na powiekach uczyni, wzrok przywróci. Jutt zacn
z Kocielca, paraliem ruszon, na prob syna jej Pran-

doty, i innych szeciu na t affekcy uleczy. Dwiema ma-

tronom przez kilka lat niepodnym, potomstwo uprosi. We
wsi Kocielcu, pi mil od Krakowa, widzc zboe od wiel-

kiego gradu potuczone, poty od modlitwy nie przesta, póky

owe wszystkie kosy do góry nie powstay. Bulla Canonisat.

Rainald an. 1257. A i by gorcej chuci na rozmnaanie
czci Chrystusowej, i zbawienia ludzkiego, nie przestajc na

Polszcz, wysa Czesawa swego spóucznia, do Prag-i z bra-

tem Hieronimem, a sam umyli si uda do Kijowa. Na
tej drodze, g-dy by w Mazowszu w Wyszogrodzie, Wis,
która mu przechodu, bardzo wylewajc, bronia, gdy si

w czem przewie nie mia, uskromi ; i sercem apostolskiem,

mia w imi Cbrystusowe wodzie rozkaza, aby go bez szko-

dy, i braci jego na drugi brzeg przeniosa. Puci si za-

tem sam na wod , woajc na trzech braci swoich : Floryana,

Godyna, i Benedykta, aby za nim szli, a nic si nie bali:

bo Chrystus prawi, i wodom rozkazuje, a jemu posuszne,

i tym którzy go miuj, by musz ^: a gdy si jeszcze oni

ocigali, zdjwszy z siebie kapic . Jacek, rozpostar j
na wodzie, i rzek, oto taki most wam Chrystus ciele, wsia-

dajcie, a w mocnej wierze na nim stójcie; wstpili tedy bra-

cia, a kapica nie pogrza, ale jako w odzi najbezpieczniej-

szej na drug stron ich, on dziwny eglarz przewióz. Do
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Kijowa przyszedszy , wiele pog^ailstwa i odszezepieców do

jednoci kocioa witego pozyska, i tam cztery lata na pra-

cacli apostolskicli, koo dusz ludzkicli przemirszka. Pod ten

czas, gdy Tatarzy niezwyczajnym tumem, jak inszyci wiele

Królestw i prowincyi ogniom i mieczem pustoszyli, tak te
za powodujcem szczciem znag-a pod Kijów przypadli, i

ju do miasta wpadali, wanie w ten czas msz wit przy

otarzu koczy S. Jacek, przestrzeony tedy od braci swoich

o niebezpieczestwie, tak jak by w kapaski strój przybrany,

wziwszy w rk Najwitszy Sakrament, eby by na ohyd
nie przyszed zajademu pog-astwu, wychodzi z kocioa;
g-dy ju wpó zaszed owego przybytku Boskiego, syszy gos
z statuy Matki Boskiej : A mnie to Jacku zostawujesz tu na

despekt od kanalji onierskiej : zadumiay na to S. Jacek
rzecze do statuy: Nie mam tyle siy, która by zdolna hyc

mog-a do wyniesienia z tej burzy ciebie wita Panno, ala-

bastrowy albowiem by posg- nie jednego czowieka rkami
acno dwigniony. Nie bój si prawi sugo mój, wystarczy
tyle siy, bye mi wzi. Tak tedy w jednej rce trzyma-

jc Sakrament Najwitszy , w drug ow statu wziwszy,
z Kijowa wyszed : i nie tylko e tak lekki mu si sta ów
kamie, e z nim móg tak dalek podró odprawie, nie-

tylko , e przez wojsko nieprzyjacielskie idc zdrowo ze swoj
braci wyszed^ ale te gdy przyszo przebywa rzek do<5

bystr i wielk Dniepr, a przewozu nigdzie, ani czóna a-
dnego nie byo , such nog za spraw Bosk po jej iluktach

przeby. Pisze o tem Severmus lib. 1. cap. 13. Bzovus^ Rii-

szel. Tame pod Kijowem, e na pewnej wyspie na rzece

Dnieprze lecej, djaba, z drzewa rosego kijem swoim wy-
pdzi, któremu si jeszcze niektórzy bawochwalstwem uwi-

kani, kaniali, wiadcz ci autorowie. Do Krakowa si po-

tem przez Prusk ziemi wraca, gdzie w Gdasku nauk
swoj i ywotem witobliwym, wiele ludzi do ycia pobo-

nego pobudzi, i tara tedy klasztor zakonu swego zaoy-
wszy, nad nim przeoy Benedykta, sam si z bratem FIo-

ryanem do Krakowa wróciwszy, gdzie coraz to w wikszych
cnotach postpujc, czas zejcia swego wiedzc, zwoa braci

przedniejszych, w wigili Wniebowzicia 3Ialki Boskiej, i tak

do nich mówi: Jutro najmilsi bracia z wami si rozstan,

pokor, mio spoin, i ubóstwo dobrowolne wam zalecam,

bo to jest wiecz^nego dziedzictwa testament: biorc tedy na-

zajutrz, obron witych Sakramentów, po komplecie w mó-
wieniu owego psalmu, W tobie Panie mam nadziej, ducha
w rce Bogu odda, w roku 1257. wedug pospolitego pi-

sarzów ycia jego zdania, w tem si tylko nie zgadzaj, e
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Severinus lib. 1. cap. 18. powiada, ze si mia urodzi(5 .
Jacek w roku 1185. umar w roku 1257. wieku swego 71.

tot^by jeszcze niewyehodzi rok jeden ; Cynus za twierdzi,

ze si urodzi 1183. umar 1257. loby zy lat 74. w za-

konie take Dominika S. nie zy lat wicej ten wity nad

lat 38. jako z komputu lat wnosz, cokolwiek bd, co inni

pisali, ze czterdzieci, inni wicej niz czterdzieci, w nim
przey. Po mierci jego Bronisawa panna zakonna na Zwie-

rzycu widziaa od kocioa S. Trójcy, w którym S. Jacek

by zoony, drog- dziwn jasnoci wietn, ku niebu, po

której Naj. Matka w komitywie wielu innych witych, Ja-

cka . do nieba, za rk go wziwszy prowadzia, piewajc
owe sowa ; Ibo ad montem myrrhae et ad colles Libant.

Leander, Cornel. a lap. in Cant. c. 4. Miechov. 1. 3. c. 53.

Sever. 1. 1. cap. 21. Prandota take, który potem by bisku-

pem Krakowskim, przez sen widzia S. Jacka, krom zotej

korony, dwiema wiecami na gowie ozdobionego, z których

jeden doktorskiej jego nauki, drugi niezkaonego paniestwa

by dowodem. Rajnal. tom. 14. num. 14. Sever. 1. \. c. 20.

Widziano take nad grobem jego trzy promienie, z których

jeden by nad gow, drugi nad piersiami jego, trzeci w no-

gach. Temi i innemi wiel cudami wzruszony Zygmunt I.

Król Polski, pisa do Leona X. Papiea upraszajc o jego

kanonizacy, jako ten Papie naznaczy by komissarzów na

inkwizycy o cudach jego, Klemens potem VII. Papie, dzie

16. Sierpnia jego witu naznaczy, i msz jako o Wyzna-
wcy we wszystkich kocioach Dominikaskich , i pacierze

mówic pozwoli r. 1523. któr ask i do innych kocioów
rozcign Pawe trzeci Papie

,
prowincyi Polskiej zakonu

Kaznodziejskiego, die non impedita^ we czwartki kadego
tygodnia, olRcIum i msze mieó pozwoli; a te Klemens VIII,

w roku 1594. w liczb witych go policzy, i wito jego

dnia 16. Sierpnia sub ritu semiduplici w caym kociele wi-
ció rozkaza, a to na instancy Zygmunta III. Króla Pol-

skiego, który w tej sprawie wysa by do Rzymu Stani-

sawa Miskiego wojewod czyckiego, posa swojego, a

potem w r. 1607. synod prowincyalny Piotrkowski potwier-

dzony od Urbana VIII. postanowi, aby w^ Polszcz naszej

S. Jacka wito, w pierwsz niedziel po wicie Wniebo-

wzicia matki Boskiej odprawowao si. Koci tego witego
najprzód 1543. znalezione, we dwie lecie w kaplicy na to

wymurowanej przystojnie zoone , a gdy t kaplic daleko

okazalsz i wspanialsz wystawiono, w r. 1583. Piotr My-
szkowski biskup Krakowski w otarzu alabastrowym ich zam-

kn. Innocenty XI. Papie w liczb go . patronów Pol-



skich wpisa roku 1G86. a blilszemi czasy, zby wito jego
w Polszcz, sul) ritu dupUci primae classis i z oktaw ob-

chodzono stolica apostolska pozwolia. Pisali o nim Nicol.
Hussouilanus carm. heroico 1525. in kto. Abraham Bzo-
vius^ titulo Thaumaturgus Poloniae f^enet. 1(300. in kto.

Anton. Grodzicki Ordin. Praedicat. O cudach ywocie i

postpku lianonizacyi S. Jacka in Svo 1595. Cracor. Seve-
rinus Cracovie?tsis, De f^ita et Miraculis S. Hyacinthi Ro-
mae in Svo 1594. Petrus Skarg-a Soc. Jesu w ywotach
SS. Paulus Ruszel Ordin. Praedic. titulo Tryumf. Frydry-
chowicz Dominicus titulo S. Hyacinthus Regni Poloniae Pa-
tronus in fol. Cracov. 1687.

Prandola z Biaaczowa biskup Krakowski , o tym mó-
wiem w pierwszym tomie. Okolski mieni g-o byc trzecim

synem Saula drug^iego , ale bez fundamentu, raczejbym ro-

zumia, ze by synem Radosawa, o którym juz wyej si
mówio , ile ze siedmioro potomstwa zostawi , a Okolski
o nim nie wiedzia. Ten autor chcia osnow domu Odro-w zupenie wyprowadzi, tylko e drug-ich, tylko z do-

mysu swego ukada, innych nic komputu lat nie uwaajc
szereguje; dla tego, zanim pójó nie mog-, ale tak jakom
si o którym z przodków tego herbu móg doczyta, tak ich

tu poo. Równo z S. Jackio-m kwitna Bronisawa zakon-

nica Premonstrateilska albo S. Norberta, ta z ojca Stani-

sawa Prandoty Odrow, z matki Anny herbu Gryf urodzo-

na, w modych leciech pogardziwszy rozkoszami wiata teg-o,

oddaa si na sub Chrystusowi, w pomicnionym zakonie

przy Krakowie na Zwierzycu, tam wszystko ycie swoje do
zakonnych ustaw konformujc w modlitwie i rozmylaniu Mki
Paskiej prawie si zata])iaa; ciao panieskie ronem umar-
twieniem w pokorze trapia, zabaw z wieckiemi ludmi pilno

si strzega, wiele prac nad przyrodzenie biaogowskie, dla

mioci oblubieca swego Chrystusa zwyciywszy, wiele te
tajemnych od niego z nieba pociech uznaa, osobliwie g-dv

widziaa w zachwyceniu w dzie sam zejcia z tego wiata
S. Jacka, z jakim go tryumfem Naj. 3Iatka do nieba wpro-

wadzia, czem i ona utwierdzona, tem chtniejsz bya do

gortszej suby P. Bogu, a te w ostroci wielkiej, lat

czterdzieci przeywszy, gdy si przyblia koniec jej ycia.

Sakramentami Switemi na drog wiecznoci o()atrzona, po-

sza do oblubieca sweg-o po zapat, w roku Paskim 1259.

dnia 19. Sierpnia. Ciaa jej przez dug-i czas znale nie mo-
ono, i pisma dawne o tem, przez nieszczliwy przypadek

pogorzay, atoli potem znalezione na otarzu S. Anny zo-

one, ze czci chowaj mówi Józef Jl^erhski Kanon. Chelm-

ToM VII. 3
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ski w Zwierzciedle Matron^ który tez tytu jej przypisa Bo-

o-osawionej, z Miechów. 1. 1. cap. 2^. fol. 94. Seve?'inus

t inni.

B. Czesaw wedug^ Bzoinusa in Propag. i Okols., syn

Euslachiego, brat rodzony . Jacka, bdc kanonikiem Kra-

kowskim i kustoszem Sendomierskim, razem z S. Jackiem

do zakonu . Dominika wprosiwszy si, z nimze o lepsz

w cnocie certowa. Wróciwszy si do Polski, yciem swojem

witobliwem sia dusz Bogu pozyska, niemniej potem iw
Czechaci, dokd od S. Jacka by wysany, tam w Pradze,

klasztor swego zakonu pod tytuem . Klemensa wystawi,

wszake si zakonowi Societ. Jesu potem dosta. Ztamtd

do Szlska zabieg z t ochot i arliwoci dla Boga, gdzie

take klasztor braci swojej pod tytuem . Wojciecha ufun-

dowa, kdy te osobliwsze cnót swoich przykady zostawi-

wszy osobliwie arliwoci apostolskiej, posuszestwa, aniel-

skiej czystoci, wyniszczenia siebie, przez gbok pokor,

umartwienia, a te w roku Paskiem 1242. zasn w Panu,

w Wrocawiu, cudami od Boga wsawiony: a midzy niemi

licz i ten, e gdy Tatarowie obiegli byli Wrocaw, widziano

Czesawa modlcego si , a nad nim kolumn ognist z nieba,

której jasnoci przeraony nieprzyjaciel, od miasta odst-

pi. Klemens Papie tem imieniem jedenasty zakonowi ka-

znodziejskiemu pozwoli o nim mówi pacierze kapaskie,

któr ask Klemens XII. temi czasy, gdy to pisz, rozci-

gn do caego Królestwa Polskiego sub ritu diiplici
.,

na

dzie dwudziesty Lipca, w roku 1735. yli tyche czasów.

Iwan i Miosaw bracia rodzeni, których synowie, fundacy

od stryja swego Iwona biskupa Krakowskiego w Mogile, za-

konowi Cystercyeskiemu uczynion, kassowac chcieli ; o czem

wiadcz 3Ionimenta tego klasztoru ; lubo potem od tej im-

prezy swojej odstpili: dalsi za Odrowowie, chcc t ofiar,

Bogu przez Iwona powicon, przy zupenem prawie zosta-

wi, w roku 1462. potwierdzajc j, wszyscy si podpisali.

Imiona ich te: Joannes de Sprowa Archiep. Gnesn. et Pri-

mas Regm\ JSicolaus Episcopus Premisliensis. Nicolaus Ah-

has Andreioviensis. Audreas Odrow Palatinus Leopol. et

Generalis Capitaneus Russiae. Jacobus de Dbno ^ alias de

Szczekocin.) Regni Poloniae Thesaurarius, Capitaneus San-

dec. et R. 31. Pincerna Supremus. Eustachius de Sprowa

Caslellan. Radomiensis, Capitan. Opocinensis et Unieiovien-

sis. Dohieslaus dc Sprowa Castellanus Premisliensis
.,
Ca-

pitaneus Loriciensis. Stanislaus de Szydoiuiec Castellanus

arnoviensis. Paulus de Sprowa., Dapifer Leopoliensis.

Dobieslaus de Szczekocin, Subdapifer Sendomiriensis. Pau-
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lus de Szczekocin Capitaneus Olsztynensis Zavichosensis^

ukoviensis . Jacobus Obulus de Góry ^ Sithpinccrna Crac.

Capitan. Czorsztynerisis. Petrus Godowski ye.riHifer Ha-
licicnsis. Henricus de Szczekocin^ Cnpilaneus Lublin. Ja-

cobus de Pniów , Archidiuconus et Administrator Episcop.
Cracov. Fratres armorum et Domus Odrowsinae.

Z teg-o co si do tych czas mówio, pozna; ze przod-

kowie domu Odrowów w Polszcz, jedni si z Koskiej
woli pisali, i od tych poszli Koneccy, drudzy z Biaaczowa,

i od tych rozrodzili si Biaaczowscy i Straszowie. Inni z

Chlewisk, i od tych Szydowicccy, Chlewiccy. O tych na

swojem miejscu mówi si. Inni z Sprowy. Z tych bv Jan

kasztelanem Lubelskim w roku 1336. Prandola Gaua Tortun-

nym hetmanem przeciwko Czechom, za Kazimierza Wielkiego©

1345. o czem Cromer. lib. 12. Eustachi alho Ostafijej ka-

sztelanem Wilickim, zszed z tego wiata 1350. w Mogile

z nagrobkiem pochowany, jam go w pierwszym tomie po-

oy midzy kasztelanami czyckiemi , idc za Paprockim,

ale to omyka. Jan z Sprowy sdzia ziemski Sendomierski

1419. u Papro, na licie fol. 559. i u JSakiel. in Miech.

1429. /o/. 431. i u ask. iv stat. U^^. fol. 52. tego dwóch
synów czytam, pierwszy Jan arcybiskup Gnienieski i Pry-

mas koronny, ten z proboszcza Sendomierskiego, kanonika

Gnienieskiego, po Wadysawie Oporowskim, zgodnie od

kapituy obrany, wstpi na t katedr w roku 1454. mz
gboki w radzie, niezamany kocioa i duchowiestwa obro-
ca, w mdrych i pobonych ludziach kochajcy si, któ-

rych na godnoci kocielne wynosi, kapitule swojej prowen-

tów przyczyni, to owiadczy! wikaryom Gnienieskim i kol-

legiacie owickiej, niektóre im dziesiciny przyczywszy:
kocioowi Gnienieskiemu, wiele srebra nada, miednic,

infu itd. kaplic przy nim pod tytuem Zwiastowania Matki

Boskiej i wystawi i uposay. We wsi Damba, miasteczko

zaoywszy, Skierniewicami go nazwa, przywilej na to od

Króla otrzymawszy, koció tame wymurowa. W owiczu
ju by take far murowan z fundamentów pocz wypro-

wadza, wszake mier zamysy jego pobone przerwaa.

Niemniej ojczynie sprzyja, kiedy na zapat wojsku, w
Prusieeh przeciwko Krzyakom zasuonemu, kaza w swo-

jej archidyecezyi srebra kocielne topie: t intency kilka

synodów zoy, to jest na obmylenie od duchowiestwa
pieninej pomocy, przeciwko Krzyakom, Królowi Kazi-

mierzowi. Zoy te i prowincyalny synod w czycy w
roku 1459. na którym wiele bardzo poytecznych rzeczy

kocioowi postauowi. Elbiet , córk Wojciecha Króla
3-
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Rzymskiego, t domu Ausiryackiego, oik^ Kazimierza Króla

Polskieg;() , koronowa
;
jedzi imieniem królewskiem na

ug^od Króla Wc/g-ierskiego i marg-rabiów Misnjl. Za jego

czasów l)iskupstwa Pruskie do metropolji Gnienieskiej przy-

czyy siy. Grzywn zola, klónj corocznie ksi/ctom 3Ia-

zowieckim powinni l)yli arcybiskupi Gnieniescy pacie, z

klucza owickiego, na znak feudi , raz zapaciwszy, wyje-

dna u Kazimierza ksi;}Z(;cia ]\Iazowieckiego , aby na potem

nigdy nie pacono. Przeniós sl^ na ycie niemiertelne w
roku 14G4. 10. lal na arcybiskupstwie przeywszy. Pisali o

nim Crom. lib. 22. et 23. Bielaa fol. 465. i indziej, Da-
rnal. in Archieji. Gnesn. Frydnjck in Hyacint. Eustacbi z

Sprowy kasztelan Radomski, starosta Opoczyski i Uniejow-

ski, brat rodzony tego arcybiskupa, który po nim sukces-

sy bra, i ciao jego w Gnienie pochowa. Papro, i z

niego Okolski kasztelani mu Sendomiersk przypisali, alem

ja w pierwszym tomie dowodzi, e to nie moe by, y
jeszcze 1475. ten kasztelan Radomski, jako si podpisa na

na licie Króla Kazimierza danym miastu Lubelskiemu. Drugi

brat tego arcybiskupa Dobiesaw kasztelan Przemyski i sta-

rosta owicki 1462. Pawe stolnik Lwowski.

Jan z Sprowy starosta Sendomierski, w r. 1412. pod-

pisa list klaszt. Miechów, u Nakiel. fol. 384. Mikoaj opat

Jdrzejowski, picdziesi{[t lat klasztorowi temu prezydujc,

umar w r. 1426. to Papro. Starowol. mier jego skada

na rok 1496. in f^ila Kadubek
^
gdzie przydaje, e pi-

dziesit lat ten klasztor rzdzi , z wielkim jego poytkiem.

Piotr najprzód wojewoda Podolski 1436. z tego postpi na

Ruskie, m rycerski, lak si heroicznemi dzieami, i wielk

roztropnoci. Królowi Jagiellonowi zaleci, e go ten Król, nie

bez zazdroci inszych, w obszerne dobra ubogaci, cae albo-

wiem Podole, i wielk cz Rusi, w zasugach mu puci.

Ten w Pruslech przeciwko Krzyakom mnie puki przywo-

dzi, na Podolu widrygiea tamte kraje pustoszcego, na

Avielu miejscach przytumi. Wadysawowi Królowi Jagiel-

loczykowi , na posiek z ludmi swemi przyszedszy do W-
gier, Czechów, którzy góry wojskiem zalegszy, przejcia

mu bronili, spdzi; z Koszyc wycieczkami wypadajcychW-
grów, zbi na gow, indziej lake fortunnie nieprzyjaciela

pogromi; atoli zdrad, gdy by na obiedzie u biskupa Agryi,

od Telefa, w Koszycach kommend majcego, pojmanym zo-

sta, len Telefus, chcc rebelljl swojej przeciwko Wadysa-
wowi Królowi, uj susznego karania. Piotra Odrowa do

Króla odesa, z niepochybn nadziej, e przez t swoj
przysug, mia by od niego uwolniony, wszake nazajutrz,
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mszczc si zdrady nad swoim wodzem uezynioiiej , wojsko
Odrowa, Telefa zbili, i /ywo pojmali. Po nieszczliwej
pod Warn porace Wadysawa Króla, l»azimierz Król Pol-

ski , teg;o Odrow/a z wojskiem wysa do Wooch, aby bv
na hospodarstwie wyzuteg-o z nie<>;o Alexandra ksizcia osa-

dzi , stoczywszy bitw z Bo^^daiiem wojewod Wooskim,
samci wprawdzie, i dobrego wodza i m/.neg^o onierza fun-

kcyi zadosyc uczyniwszy, na placu polega w r. 1450. prze-

cie przy naszych wyg-rana stana. Starowol. in Betlnt.

Sarm. Frydrycli. in llyac. Cromer. Uh. 22. Ciao jeg-o we
Lwowie pochowane, gowa za jego do Mogiy pod Kraków
zawieziona, tame i z zon jego spoczywa. Papro.

Jan z Sprowy arcybiskup Lwowski, brat rodzony Pio-

tra wojewody Ruskiego, po którego iuierci, w wielkim i

nieutulonym alu zostajc, i sam za nim tego roku wszed
do grobu, w katedrze Lwowskiej pogrzebiony. Wstpi by
na t godno w roku 1436. za promocy Jagie Króla,

za instancy Eliasza hospodara Wooskiego, lubo od kapi-

tuy zgodnie juz by obrany Sihester Seiechowski ; dla tego

tez midzy nim i kapitu a do mierci jego, nie ukojone
dyssensye zawziy si, tak dalece, ze gdy on im niektóre

prowenta, od antecessora swego pozwolone odebra, ci do

koncylium Bazyleskiego ten interes zaniósszy , kltw na
niego otrzymali, od której nim si uwolni, tym czasem
mier przyspiaa. Cromer lib. 22. Miechowita lib. 4. c. 59.

Scrobiszou. in Arc/iiep, Gnesn. Frydrychów, in S. Hyacin.

fol. 134. gdzie mu wicej pochwa ten autor zapisa.

Jdrzej z Sprowy Odrow wojewoda Ruski , i staro-

sta generalny Lwowski, które krzeso wzi zaraz po mierci
brata swego rodzonego Piotra wzwy wspomnionego , ale i

oblig-acy od Kazimierza Króla, aby by broni Ale\audra

ksicia Wooskiego^ jeszcze na len czas niedorosego, prze-

ciwko Bogdanowi
;
jako szczliwie i nie raz temu zadosy

uczyni; Tatarów take. Podolskie kraje najedajcych, z

Buczackim Teodorem zwycizko pasza, Krzyaków w Pru-

siech dumy, nie jedn utarczk dobrze przytar, zkd wiel-

kiego wojownika imi sobie zasuy. W roku 1455. przy-

sig od Piotra Wooskiego wojewody, na Kazimierza Króla

Polskiego odebra. Róne legacye do postronnych monarchów
z niema imienia swego i rozsdku pochwal odprawi. Jest

jego list u J^^adinga in Annal. JJinor. tom. 0. w roku 1462.

num. 35. pisany do Piusa wtórego Papie/.a, w którym go
prosi, o kanonizacy B. Jana Kapistrana, z którym gdy tu.

by w I*olszczc, zy w wielkiej koniidencyi, i czci go o&ft-.
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bliwiej. Klasztor 00. Bernardynom pod tytuem . Jdrzeja,

zbudowa we Lwowie, 1460. a gdy w Iciliia czasów zawzi-

to scliizmalyiiów Rusiiici, t ofiar jego spaliwszy, z dy-

mem do nieba posaa, nowy natychmiast z gruntu wystawi,

i nic taiciego nie opuci, coby dla vvygody tyche zalconnl-

ków suzyc mogo, wszake potem ten klasztor, w t jako

widziemy teraz struktur wymurowany, czyj insz szczodro-

bliwoci powsta koo roku 1020. Zszed z tego wiata w
r. 1465. pan bez obudy pobony, bez pychy dostatni. Prze-

cie po jego mierci, e sobie szlachta Ruska uciaa. Król

na wykupno z domu Odrowów starostwa Lwowskiego, Gli-

niaiiskiego, Zydaczowskiego , Samborskiego, posia dwakro
stolysicy, i tak te dobra odebra. Biel. fol. 436. Crom,

1. 2Q. Starowol. in Bellat. Sarmat. Frydrych. inHyac. Bar-

bar z Sprowy kasztelanow Krakowsk owiadcza jej nagro-

bek w 3Iogile wystawiony w roku 1477. Elbiet z Sprowy
list który podpisaa, potwierdzajc pewn darowizn na ple-

bani w Samborze. Elisaheth relicta, Spitconis de Tarnóiu

Palatini Cracoviensts ^ domina et haeres Ducatus Samho-
riensis. Anna z Sprowy Odrowowna, bya za Piotrem Gro-

chowskim koo roku 1450.

Jan z Sprowy najprzód wojewoda Podolski, a potem Ru-

ski 1480. (w ksigach ziemskich Przemysklch pod rokiem

1466. znajdziesz Jana Odrowa z Sprowy, starost Sam-
borskiego, podstolego Sendomierskiego, który si pisa z Ku-

pnowic, niewieme czy to nie tene sam Jan) Bielski go

zowie bratem Jdrzeja wojewody Ruskiego , i dziedzicem,

gdy pisze fol. 436. e odbiera pienidze, z królewszezyzny

na Rusi lece, które i on, i brat jego trzyma w zasta-

wie, Cromer Uh. 2Ci. i 29. gdzie powiada, e przeciwko Ta-

tarom czuwa z wojskiem w roku 1479. a w nastpujcym,

by komissarzem do pewnej ugody, o czem Okol. pod her-

bem odzi fol. 160. 00. Bernardynom w Samborze kla-

sztor, pod tytuem Wniebowzicia Matki Boskiej zbudowa
w roku 1472. i z on swoj Biet albo Beat Tczysk,
bibliotek go znaczn opatrzy, a gdy go Turcy i Tataro-

wie spustoszyli, znowu od teje Beaty w r. 1514. by wy-

stawiony. Powtórnie potem z zoci schizmatyckiej pogorza

z gruntu ten klasztor, ale ju czyj insz dobroczynnoci,
ten który w tej porze widziemy stan. Vadingus in Annal.

Minor. 1472. a num. 97. który przydaje, e mia ten Jan z

teje Beaty jedne córk zostawi i dwóch synów. Kromer
lib. 30. Bielskifol. 486. pisze, e wojewodzie Ruski Odro-

w, na wojnie Wooskiej pod Bukowin w r. 1497. czy si
w niewol dosta, czy zgin, w lat omnacie potem zna-
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laz si, od matki z ponnej racyi za syna przyjty; bo po-

spolicie inni nie chcieli g-o znad za prawdziwej^o, i z lej ra-

cyi, ze i obyczajów by g-nunycb, i ycia niestworneg-o. O
córce jego Beacie pisze Paprockie ze w kociele Samborskim
po mierci zoona, i nagrobek jej wypisa, z tego jednak

trudno rozezna, czyja to córka bya, i za kim; troch ni-

ej ten autor powiada, e Jdrzeja wojewody Kuskiego Odro-

wa córka, bya za Stanisawem askim wojewod Siera-

dzkim, w tym si jednak pomyli: bo ta mowi swemu a-
skiemu wspomnionemu, nagrobek w asku stawiajc, tak si
podpisaa, Beata de Sproiua Joannis Odrow Palatini Riis-

siae filia posuit^ to nie bya córk Jdrzeja, czy jednak tego

Jana, czy inszego, o którym, niej, nie masz pewnoci. Gro-

dziciis IV yciu S. Jacka pisze, e Jan Odrow wojewoda
Ruski, z Beaty Tczyskiej spodzi córk Jdrzeja Stadni-

ckiego maonk i synów dwóch, Jdrzeja i Jana. Z tych:

Jan z Sprowy wojewoda Bezki, a potem Ruski, jakom
dowodzi w tomie pierwszym z rónych przywilejów, które

podpisa, syn Jana z Tczyskiej, umar 1515. jako e o

te czasy kwitn ten Jan, i z ind dochodz: bo Jan Sta-

nisaw z Sprowy, starosta Opoczyski, 1501. podpisa elek-

cy Alexandra Króla u Kartikoivsk. de Primatu ^ tene pod

opuszn w roku 1509. Tatarów mnie porazi i pod \Vi-

niowcem 1512, Bielski fol. 521. (Tomasz brat wojewody

Ruskiego, zostawi syna Eustachiusza starost Opoczyskiego

bezpotomnego. Siostry jego w róne domy rozniosy fortun,

jedna w dom Szafraców, od której by Stanisaw wojewoda
Sendomierski , druga Przerbska kasztelanowa Sieradzka, to

Papro, fol. 396. atoli fol. 56. pisze, e Stanisawa woje-

wody Sendomierskiego ojciec, by Stanisaw podkomorzy Kra-

kowski, matka Sieniska herbu Dbno, nie Odrowowna,
to pewna, e ten Tomasz wsawi si by rycerskiemi dzie-

ami przeciwko Kozakom, za co od Króla udarowany 1462.

Cromer lib. 25. Biel. fol. 456. O drugim Odrowu wiad-

czy tene Paprocki
.^
e córk jego poj J*Iotr Derszniak z

Roklenice.) Grodzicius w yciu S. Jacka powiada: e ten

Jan wojewoda Ruski mia za sob Ann Tarnowsk kaszte-

lank Krakowsk, i z niej spodzi Stanisawa wojewod Ru-

skiego, cókolwiek bd, e Paprocki omylnie tego Stani-

sawa wojewod Ruskiego, chce mie synem Jdrzeja woje-

wody Ruskiego: bo i przecig lat jednego od drugiego, wie-

rzy temu nie pozwala. By i drugi br.it rodzony Stanisawa

wojewody Ruskiego, Hieronim; ten tylko dwie cóikl zosta-

wi, Beat Oszczowsk w Bezklem, i Ann, ta przy Prze-

worskim klasztorze, panieskie ycie prowadzc w wielkiej
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witobliwoci posza do Pana po zapat w roku 1588. Se-

rerinus iv yciu S. Jacka ^ sto dwadziecia lat zyela jej na-

znacza, I Katarzyn zowie.

Stanisaw z Sprowy syn Jana wojewody Rusklcg-o z Tar-

nowskiej, w r. 1518. kasztelan Zarnowski, podpisa przy-

wilej dany miastu Krakowskiemu, w roku 1530. kasztelan

Biecki, ^/e/*A7'yb/. 561. w roku 1534. kasztelan Lwowski,

w roku 1536. wojewoda BezkI, w roku 1538. wojewoda

Podolski, nakoniec wojewod Ruskim umar w 1546. r. by
oraz i starost Samborskim, dziedzic miasta Jarosawia, gdzie

czci swoje, I do nich nalece wsi, Gawowo , Sioo i

Wola Moszczona, i z zon swoj Katarzyn hrabiank z

Gorki (bya to wojewodzanka Poznaska ukasza córka) i

insze
,

przeda Dobrogostowi i Janowi Szamotulskim jur
redemptionis ^ za pi tysicy zotych Polskich, o czem czy-

taem lisi Zygmunta I. in JJS. Petricov. w którym appro-

bowa t Ich tranzakcy. Po mierci Katarzyny z Gorki, po-

j Ann ksin Mazowieck, Konrada III. ksicia Ma-
zowieckiego córk, ostatni ksicej tej llnji dziedziczk,

z której tylko jedne córk spodzi Zofi, ta pierwszym zwi-
zkiem ya z Janem hrabi Tarnowskim, kasztelanem Woj-
nickim, starost Sendomlerskim , atoli bezpotomne mae-
stwo byo. Wdow zostawszy, acz Zygmuntowi Augustowi

Królowi Polskiemu, który j c\\c\dL\ m\e6 vitae et sceptri so-

ciam^ wymówia si susznemi przyczynami, jednak za rad
i bogosawiestwem papiezklem, i krewnych naleganiem, po-

sza za Jana Kostk wojewod Sendomlerskiego. Pochwaa-

mi jej zagcili historycy ksigi swoje. Ortchovius Qumc. 2.

Samic/ii lib. 5. Papro. Okol. Pigoiuski in elog. Hincza

kazanie^ Korona zota^ Nakiel. in Miechov. fol. 709. Jako
bya to Pani witobliwa i wzór pobonoci , tak woowom,
jako i zamnym matronom, co tydzie raz przynajmniej do

tajemnie otarzowych przystpowaa. Sia ubogich panienek

rónego stanu, czy to za klauzur zakonn, czy w stan ma-
eski wybierajcych si, szczodrobliwle uposaya, inszych

za potrzebujcych, miosiernie wspomagaa. Wdow bdc
kolleglum Soc. Jesu w Jarosawiu w miecie pod tytuem

. Jana 1571. ufundowaa, wprawdzie nasi, yczyli sobie,

eby bya t intency swoj do Przemyskiej fundacyl zamie-

nia, ale si tym skadaa, szkrupu prawi miaabym wielki,

ebym swoich ludzi pominwszy, inszym i do siebie nie na-

lecym, tego szczcia nagalla. Sachinus parte 3. Histor,

Soc. lib. 7. num. 54. Przy zdrowiu lepszym bdc, zwycza-

jem sobie w kady tydzie nieodmiennym, we Czwartek w
szpitalu, ubogich czstowa zwyka, sama do zgotowania
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potraw pomagajc , i osobliw pokor usugi kuchenne od-

prawujc, sama wydawajc potrawy, a niektórych sabszych,

sama rk swoj Pask karmic, potem o kadeg-o z osobna

potrzebach pytajc si z domu o cokolwiek prosili, posyaa.
Do Najw. Trójcy osobliwsze si w niej wydawao naboe-
stwo, tak, ze nie byo jej nic milszego, jako o niej sy-

sze: nikomu niczego nie odmówia, kto j w to in)i pro-

si. U stou nawet, gdy usyszaa co na pochwa jej, po-

wstawaa i z powinna weneracy czcia imi Boskie, ile mo-

ga, i o pónocy na modlitw si porywaa, wic raz trafio

si, ze snem na niej zmorzona bya gwatownie, tym czasem

stoczek dopaliwszy si do caego krgu, wszystek si zaj
i zupenie wypali, kobierca na którym sta, tylko tyle wy-

paliwszy, ile sam miejsca móg zastpi. Do kocioa przy-

szedszy najwiksza jej konfidentka panna suebna, szczep
jak pod kolana pokadaa, na której cay czas goymi no-

gami przeklczaa. Co rok pieszo na ys gór, drzewem
Krzya S. wsawion, chodzia; i owszem postrzezono , ze

trzewiki na ten czas bez podeszew byy, zkd pochodzio, ze

po owej skalistej, korzenistej górze, do krwi czstokro nogi

porania, umiaa Jednak te swoje dobrowolne umartwienia

dobrze tai : bo w bogatych sukniach i modnie si nosia,

przecie z powag i przystojnoci. Tego dnia, którego j
P. Bóg rozwiza mia przy poogu kadym, w szpitalu ubo-

gim suya, dzieci skoro si które urodzio, na sianie go,

na wzór Chrystusa tak narodzonego zoy kazaa. Pasierbicy

swojej Kostkownie, zaraliw chorob zoonej, z tak pil-

noci usugowaa, e te od niej zaraziwszy si, w roku

1580. wieku swego 40. w witobliwych aktach ycie to

zamkna, w Jarosawiu fundacyi swojej, po mierci zoona.
Kad tu to, co sama przed poogiem napisaa: Synu miy
albo te córko moja, mówia, posuchaj pilnie tych sów
moich do ciebie, a przyjmij je odemnie, jako od miujcej

ci matki, która napisaam t swoj rk wasn, w ten czas

gdym ci porodzi na ten wiat miaa z aski Boej. Oznaj-

muj pobon wol moje i jako matka prosz ci, o jej

zupene wypenienie. Bdc ja wdow przez siedm lat, z pra-

wego serca yczyam sobie od Pana Boga tego, abym mu
moga suy wiecznie w czystoci, a dobra lorlunne swoje,

na cze i na chwa Bosk prawie wszystkie, by to mogo
by obróci: do czego em ja adnym sposohem, chociem

tego sobie yczya, dla wielkich trudnoci moich przyj nie

moga, ciebie potomka mego, o to upominam i prosz, aby
ty w osobie swojej, móg to zici i chcie; do tego niech

ci Pan Bóg natchnienia swego, i ratunku uyczy, lubami
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iaidnemi nie obowizaam ci, ale tylko dza moja bya,

ieby raczej w duchownym pobonym stanie P. Bogu su-

y, obróciwszy na chwa Bo, dobra odemnie tobie zo-

stawione. W czem racz ci P. Boe ratowa, i sprawowa
wedug" woli witej swojej Amen. W tyme czasie kwitn
N. z Sprowy Odrow starosta Opoczyski, który mia za

sob Ann ask wojewodzank Sieradzk Stanisawa córk.
Papro, o herb. fol. 465. Odrowowna z Gostynia Anna,

bya za Bardzkim Maciejem stolnikiem Poznaskim.
Inni Odrowowie pisali si z Szczekocina, albo z D-

bna. Z tych synli, Jan z Szczekocina kasztelan Lubelski

1366. Piotr kasztelan take Lubelski w roku 1370. Jan ka-

sztelan Lubelski w roku 1413. i 1428. Jan stolnik Sendo-

mierski , i starosta Lubelski, podpisa list Kazimierza Króla

dany miastu Lubelskiemu 1445. u ask. iv Statucie 1458.

fol. 68. ten u Opoczki z Witoldem wielkim ksiciem Li-

tewskim, sia a mnie dokazywa, o czem Krotner lib. 22.

Kazimierza Króla chojnic w Lublinie przyjmowa 1447. r.

Dugosz. Jan podkomorzy Lubelski 1438. na licie Jagie
danym miastu Lubelskiemu. Bielski w roku 1427. fol. 328.

wspomina dwie siostry rodzone z Szczekocina, Katarzyn I

Elbiet, Piotra i Dobka Szczekockich, a w nastpujcym
roku pisze, e Piotr z Zawisz czarnym, za Zygmuntem Ce-

sarzem przeciwko Turkom nad Dunajem mnie si bijc,

dosta si w niewol , wszake potem z tej niewoli by wy-

kupiony. Piotr Woda z Szczekocina podkanclerzy koronny

1438. u ask. w Statucie fol. 129. i w roku 1451. u tego

fol. 84. zgin pod Chojnicami 1454. r. Dobiesaw podstoli

Sendomierski, Pawe starosta Olsztyski, Zawichojski i u-
kowski , Henryk starosta Lubelski w roku 1462. kwitnli.

Bartomiej którego syn Jakób z Szczekocina albo z Dbna,
kasztelan Krakowski umar 1490. r. w Mogile gdzie zdawna

dom Odrowów grób swój mia, pochowany z nagrobkiem,

i napisem i herbem Odrow: Paprocki \ Okolski ju go

pod Rawiczami Dbiskiemi, ju pod Odrowami kad, za

któremi i ja idc, mówiem o nim obszerniej pod Dbi-
skiemi, atoli i z nagrobku, i z jego podpisu tak u Papro.
jako i u Okol. pooonego , w którym z inszemi Odrowa-
mi, potwierdza fundacy klasztoru Mogilskiego 1462. r. po-

zna, e by Odrow, pozna i to, e jedene by ten, co

by podskarbim koronnym , co i kasztelanem Krakowskim,
ale z podskarbstwa koronnego, postpi na piecz, z tej na

województwo Sendomierskie, a nakoniec na kasztelani Kra-

kowsk. By i drugi Jakób z Dbna, kanonik Gnienieski
w r. 1443. tak si podpisa na dekrecie, u Damal. w iy-
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ciu B, Bogumia. Jan z Szczekocina stolnik Lubelski i sta-

rosta 1532. roku na licie Zyg;munta I. danym Lublinowi.

Piotr Odrow biskup MarjjarytanskI , sullrag^an Kujawski,

archidyakon Warszawski za czasów Zygmunta IlL Króla.

Frydrychov. in Hyacin.
iVicldek w heraldyce w pocz.itkowej gcnealog^ji tej familji wiele

si róni od Niesieckiego , co za do Radosawa hrabiego na
Koskich (jak wyej JSiesiecki) stryja Iwona biskupa Krakow-
skiego, temu trzech synów naznacza, Prandot, Wizo na i

Hostazego, i tak dalsz tyche genealogi prowadzi: Synowie
Radosawa, Prandota, Wizon i Hostazy, niiasteczlca Hro-
decz dziedzice , tame poddanych swoich w olnoci za przywile-

jem w roku 1280. udarowali. Od Wizona za syna Radosawa
Piotr, Dobiesaw i witosaw, którym Pomstyboryusz
hrabia z Sokolia, czterdzieci dziewi,morgów na Hosicich roku
12()4. wieczystem daniem zapisa. Od Swilosawa za syna Wi-
zona , Iwan kawaler królewskiej korony , którego synowie z
Magorzaty ony jego , Nawogiusz i Wojciech, czyli 01-

brycht Wysocki nazwany, dóbr ojczystych i macierzystych w Gnie-
nie roku 1336. zrobili podzia. Od Wojciecha za syna Nawo-
giusza : Marcin, Jdrzej, Otto, Marynus, Krzysztof,
Floryan i Krystyn, hrabstwa Koskie dziedzice. Od Krzy-
sztofa za syna Wojciecha z Doroty Budzyskiej maonki swo-
jej , Jdrzej, Mikoaj, Bartosyusz i Fulko czyli Peka
dóbr JVijsocice i Gotyszyn w ziemi Krakowskiej,, take Rudka
i Ostj^uw w ziemi Sendomierskiej dziedzic, który Switosawa
i Piotra synów zostawi. Od Mikoaja za syna Krzysztofa

Zofoniasz i Czuboryusz dóbr Siercza '\ Wysoka dziedzice.

Tene 31ikoaj poowy anu w Kazanowie Czuboryuszowi syno-

wi swemu w omiu grzywien monety Praskiej r. 1385. w Gnie-
nie uczyni zastaw. Od Zofoniasza za syna Mikoaja z Kata-
rzyny ony swojej, Przecaw, Micha i 3Iikoaj, któremu
Konstantyn Russocki na summ tysica grzywien monety Praskiej

w Rawie 1450. roku prawne uczyni uwolnienie. Od Mikoaja za
syna Zofoniasza, Franciszek Adam dwóch imion, Wady-
saw, Wojciech, Anna Mikoaja Borowskiego maonka i 3jfi-

koaj dwoistego imienia. Od tego za Mikoaja Jan Kurzaski
czyli Wysocki zwany, od którego z Doroty familji Brohomirów
herbu Zadora Klemens, Franciszek Wojciech i Jakób.
Wyej za pomieniony Wadysaw czci dóbr Wysokie prze-

rzeczonemu Janowi synowcowi swemu, w Sendomierzu 1491.

roku prawnie ustpi. Take od tego Mikoaja 3Iaciej i Mi-
koaj, od którego Jan i dalsze potomstwo jego, r. 1511. mi-
dzy Janem i Mikoajem braci rodzonenii synami 31 i koa ja
dóbr Sierawce i Slohoda, zamiana. Od Klemensa za syna Jana

z Anny domu Raszków herbu Sas, 31aciej dóbr O/ma/tki i Sc-

dyrów dziedzic, Jan i 3Iikoaj Pocki zwany, i Tomasz.
Roku 1558. Jan Potocki czci Pofoka dziedzic, Janowi i 3Ia-
iuejowi synowi Klemensem przed akiami zieniskicmi Ksizkiemi
uczyni zastaw. Od Franciszka wyej pomienioncgo Jana syna

Gabryel. Od Wojciecha za tego Jan;i syna z Anny Dulskiej

herbu Przegoni ^ Wawrzeniec pukownik wojska Czeskiego,

który Zofi Adama Jastrzbiec Borowskiego maonk i Zygmunta



OdroYF.

zostawi. Od Jakóba za tego Jana syna Mikoaj Leo, ten

z UrszuU FalczewskPj lierbu Trby, zostawi synów Szymona
i Jdrzeja, od którego z Jadwigi Podolskiej herbu Nacz,
Szczepan, Idzi, który z Katarzyny Leszczj/skiej herbu Ra-

dwan, zostawi Salome, Teodora abckiego maonk. Od
Macieja za syna lilemensa z Agnieszki Poloc/cieJ herbu Pilawa,

Jan, Katarzyna Alberta Wojciechowskiego ona, i Wojciech,
którv z Ewy Czepowskiej herbu Jasti^zhiec , zostawi Stani-
sawa Floryana dwóch imion, i Jdrzeja, od którego po-

tomstwo. Koku 1601. Zygmunt III. Król Polski, Janowi VVyso-

ckiemu synowi Macieja Odrow z linji Radosawa hrabi na

Koskich, niegdy z pokolenia Hillini prawdziwemu — przodków

swoich potomkowi, summy od sukcessorów Marcina Zadory Rus-

sockiego przynalecej si , uczyni przywilejem darowanie , któ-

rego w aktach ziemskich Krakowskich dnia 13. Lipca 1797. roku

nastpio wpisanie. Od tego Jana syna Macieja z Doroty War-
gawskiej herbu Rola, Micha majtnoci Turobojcze, w powie-

cie Kieszczadeckim dziedzic, Stanisaw, który z Anny Ossii-

ckotoskioj herhn Pomia;i , Jdrzeja, Jana, Marcina, Ale-
xandra i Jadwig, Wojciecha Piotrowskiego maonk, zosta-

wi: i Piotr, który z Agaty Gi^odowskiej zostawi Józefa
Konstantyna i Helen. Od Michaa za syna Jana z ZoQi

Zbskiej \\tYh\x Nacz, Ignacy wojsk Rzeczypospolitej Polskiej

pukownik, Micha, Stanisaw, Mikoaj i Szczsny. R.

1684. Jana III. Króla Polskiego, Ignacemu Odrow Wyso-
ckiemu Michaa Odrow synowi, niegdy za Jana Odrow
wnukowi

,
przeciwko Turkom pod Wiedniem w Austryi dokona-

nego zwyciztwa wiadectwo. Od tego Ignacego Michaa syna

z Anny Chojeckiej herhu L?ibicz, pierwszego maestwa, Fran-
ciszek wsi Poczno dziedzic, powtórnego za lubu z Teresy

domu Tarbortów herbu Mo?isztern , Walenty, Jan Pawe
dwóch imion i Stanisaw, któremu i przerzeczonemu Fran-
ciszkowi przez Karola VI. Cesarza Rzymsko Niemieckiego w
roku 1733. chwalebny list dany. Od Walentego za syna Igna-

cego z Jadwigi Zamojskiej herbu Jelita, Jan, Onufry i Mi-
koaj, od którego z Zuzanny Grajewskiej herbu Oliwa, Jan,

Mikoaj, Onufry. R. 1749. Józef Potocki hetman wielki ko-

ronny na osadzenie majtnoci Hoowczyna zwanej, Michaowi
i Tomaszowi Odrowom Wysockim potomkom Jana Pawa
Odrow Wysockiego, prawo uczyni. Od tego Jana Pawa dwóch

imion syna Ignacego z Apollonji Lityskiej herbu Grzymaa,
Micha, Anna Mikoaja Kaniewskiego maonka, i Tomasz,
który z Rozalji Sadowskiej \\c^vh\x Drogomir, Józefa, który za-

lubi sobie Tekl Michaowsk: Ferreryusza vice -regenta

grodzkiego Krakowskiego, Franciszka w wojsku Cesarskiem

kawalera, i Pawa w zakonie reguy Cysterzów zostawi. Od
Stanisawa za tego Ignacego syna z Anny Horodyskiej herbu

Korczak, Jan Nepomucen chory kawaleryi Rzeczypospolitej

Polskiej, i Franciszek, od którego z Anny Kamieskiej herhn

Jastrzbiec, Serafin vice-prefekt gwardyi "Kremaskiej. Teje
familji Odrowów liczne monumenta summaryusz wyszczególnia

w aktach grodzkich Krakowskich 1790. r. z strony domu Odro-

wów Wysockich zapisany. —
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Bbnowskiy
Biaaczows/n\

Btuszko wieki,

Buchta,

Burkucki,

CedrouKtki,

Lhlewicki,

Chreplowicz,

Chwalkowski^

Diiracz,

Godowski,
Goi^ski,

Goswicki^
Juczyni^
Jeleski^

Kamieskie
Kapusta knia
Karnicki,

Herbowni,

Kiet/iskij

Konecki,

Krzyszkowski,
Kuliski,

Kurzaski,
Litawor^

uskina,
Mieszkowski,

Miecki,
Minkiewicz^

Mniewaki^
Pacanowski,

Pawowicz,
Pkalski,
Pieniek,
Ploszowski,

Pniewski,

Potj^ykowski,

Pruszkowski,

Przedwo?'ski,

Pfaszyski,
Siedlniski,

Sprawy,
Strasz,

Sczekocki,

Sypniewski,

Szydowiecki,
f^anikowski,

JVerda,

fVilkoski,

JVizgcrd,

IVolski,
IfWysocki,

aba,
Zaranowskt.Potempski,

Maachowskie lVieldek i inni nastpujce familji podaj, jako tego

herbu uywajce:
Abratoioicz^ Przedwojewski, ff^issogerd,

Minoski, lVilkowski, Wyssegerd.

Niektórzy jednak tu pooeni, z t odmian herbu Odro-w uywaj, e na strzale pó krzya przydaj, od lewego
boku, a w hemie ogon pawi bez strzay kad: i takim si
piecztuj Jelescy w ksiztwie Litewskiem. Drudzy jako u-
skinowie Zaranowscy w teme ksiztwie , cay krzy przez

strza kad, a w hemie trzy pióra strusie. Inni jako Za-
bowie tame w Litwie, dwa krzye przez strza równe sobie

pod eiecem jej nosz, w hemie za trzy pióra strusie. O
kadym z tych na swojem mówi si miejscu.

0(lroivski herbu Pomian, w Prusiech wiadczy o nich

MS. o Familiach Pruskich, luboc tak Paprocki jako i Okol-

ski ich opucili.

Konstytucya sejmu roku 1642. nakazuje ziemi Halickiej repelycy
Z. 3910. z poboru u sukcessorów Olbrychta Odrowskiego po-

borcy Halickiego pozostaych. — yol. If^. fol. 39. —
Odr^volfr herbu Bibersztein na Szlsku , to jest s

ucite rogi jelenie, z sob u spodu zoone, na hemie sze<5

piór strusich, ten herb Paprocki w Sztambuchu Slzkim przy-

pisa Janowi OdrwolIT sdziemu ziemskiemu Opolskiemu i

Raciborskiemu, i jego synowi Janowi de Stradomie dolne

w roku 1607.



46 Odrzechowiski—Od[ira^a«

Odrzecliowsli Holohut herhu Sas^ i o tych nasi

pisarze milcz, atoli w Przemysikiej ziemi kwitn.

0€lrzyivolsKi herbu Nacz, Z tego si pisz Odrzy-

woa, co jest w Radomskim powiecie, co zna<5 i z nagrob-

ków ich w kociele Odrzywolskim wystawionych. Z tych Do-
brogosta Czarnego z Odrzywoa starost Radomskiego, wspo-

mina Bielski fol. 290. ze pod Kozienicami na Wile most

stawia, w roku 1409. N. mia za sob Podlodowsk siostr

starosty Radomskiego. Papro, fol. 125. Jan 1587. podpisa

ustawy zjazdu Pokrzywnickiego. Constitut. fol. 427. Adam
1632. r. w województwie Sendomlerskiem. Abraham Mikoaj

dziedzic na Odrzywole, m rycerski, czego da dowody w
"Wgrzech, Inflanciech i na Podolu, zakrysty przy kociele

Odrzywolskim wymurowa, umar 1640. jako wiadczy tame
nagrobek jego ; wszake ju temi czasy , dobra dziedziczne

ich Odrzywó, ju si w cudzych rkach znajduj. Jan ka-

sztelan Czerniechowski , starosta Winnicki i Zydaczewski,

zona jego Anna Czuryowna
,
pidziesit tysicy naznaczya

na wymurowanie kocioa naszego Winnickiego , sam za
konwentowi Winnickiemu 00. Dominikanów folwark daro-

wa z mynem i z stawem. Okol. Russ. Flor. Jol. 98. By
to m wojenny, rycerskich dzie pocztki zaoy pod Szy-

monem Kopyciiiskim marszakiem niegdy zwizkowym
;
pod

Cecora potem z ókiewskim hetmanem z razu, mnie si
stawi, atoli potem, widzc nieprzebyty sztych zguby, który

i hetmana i wojsko nasze czeka, zawczasu z Stefanem Chmle-

lecklm ostatniej klski uszed; przecie potem od Cecorskiej,

a do Batochowsklej kampanji, we wszystkich okazyach pi-

knego serca da dowody, osobliwie jednak pod Korsuniem,

gdzie Tohajbega na siebie nacierajcego, odwanie zrzuci;

lewem skrzydem wojska na ten czas rzdzc ; wszake tara

w niewol od Kozaków i Tatarów wzity, i do Tauryki by
zaprowadzony. Pastor. Hist. Plen. lib. 1. et Kochów. Wy-
szedszy z niewoli ,

gdy znowu pod Batowem za ojczyzn

piersi swych nadstawia, tame poleg w lat ycia swego bli-

sko omdzlesit. Potoc. Centur. fol. 132. Antoni stolnik La-

tyczowskl pod Krosnem, czowiek wojskowy, bracia jego

Mikoaj i Jdrzej, po którycli zostali sukcessorowie.

Oclr!Eyivolsli herhu Rogala w Mazowszu, tak o nich

pisze Papro. Do tych rozumiem naley Piotr Odrzywolski

1578. r. poborca w ziemi Czerskiej. Constit. fol. 353. Jan

w ziemi Warszawskiej 1674. r. N. Mikoaja Leszczyskiego

maonka 1560.

Odifaga herb
,

patrz Konopacki*
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ODYNIEC ^iWmmmmM,>m^ herb

Ma by w polu niebiesklem strzaa blafa, zelecem prosto

w gór wyrychtowana , z krzyem przez jej rodek, u dou
na prawy bok zaamana, tak jednak, ze pióra koca jej nie

wida, na bemie pi piór strusich, tak go opisuj. Papro,
w Gniazdzie fol. 1190. O herb. f. 680. Okol. t. 2. /. 316.

w ksice Klejnoty nazwanej, obadwa koce strzay, tak u

góry jako i na dole, na lewy bok zaamane, bez piór i e-
leca. Koja. tn MS. powiada, ze pole tarczy powinno by
czerwone, a na bemie tylko trzy pióra strusie. Ten herb od

ksit Ruskicb nadany, jednemu mnemu onierzowi, który

nie tylko z ludmi silnemi, ale te i z samemi passowa si
Odycami, z ukiem i szabl wychodzc, sam jeden wojska

nieprzyjacielskie na pojedynek wyzywa, I ztd go Odycem
nazwano, e mu równego w sile nie byo, mnoci, mia-
oci i chybkoci. Niektórzy z nich nad strza gwiazd kad.

Herbouni.
Barynowski^ Burha^ Szyszka,

Bohusz^ Odyniec, 1Vislouch.

Brzozowiecki, Szostowicki.,

O Burbach mówiem w drugim tomie, alem herbu ich

niewiedzia, Ks. Kojalowicz in MS. do tego ich herbu po-

ciga, przecie z t rónic, e strzaa powinna by u wierz-

chu bez eleca, zamana, i nakrzywiona na prawy bok, a

u dou na lewy, w hemie za trzy pióra strusie, Takinie

ksztatem nosz herb swój Szyszkowie , Wisouchowie. Bodaj

do tego herbu nie naley Maciej biskup Wileski, który na

t dostojno w roku 1421. podniesiony, przez lat trzydzieci

i dwa, kocioem Wileskim z pochwa rzdzi. Herh jego

przez niewiadomo tak wyraaj niektórzy jak liter Z, ale

powinno by by takim ksztatem , ^ Burbowie ci w Zmu-
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(Izkiem kslztwie kwitn i w powiecie Grodzieskim. Z tych

3Iikoaj Gabryel Burba pisarz ziemski Zmudzki, zostawi z

Bilewlczowny syna Stanisawa , ten trzech synów Mikoaja,

Marcina i Jana. Dawid 1621.

Odyniec Wasil kniai Barynowski. Teodor Odyniec knia,

jeden z Panów fakcyi Swidrygieowej, wzity w niewol pod
Oszmian w roku 1433. Koja. par. 2. Stryjk. N. starosta

Orszaski z Elbiety Chlebowiczowny wojewodzanki Wile-
skiej, i kanclerzanki Litewskiej, spodzi syna Jdrzeja ma
rycerskiego. Paprze, f, 658. Tene autor w Ogrodzie f.l^^*
wspomina Odycowiczów z Jawnucianki ksiniczki Zasaw-
skiej Bog-dana córki urodzonych. Fiedor w powiecie Orsza-
skim, mia synów Wasila, Jdrzeja i Jana. Wasil skarbnik

Wilkomierski , Jana syn Jakób. Jan koniuszy województwa

Kijowskiego, który czsto z pogany w potrzebie bywa, m
znaczny. Dymitr czowiek rycerski. N. czenik Wileski,

córka jego Anna, bya za Danielem Filipowiczem obonym
Miskim. Anna Odycowna Macieja Boguckiego podstolego

Podlaskiego maonka. Podobno s Odycow^ie herbu Leli-

wa. Daniel stranik Smoleski 1674. w powiecie Wokowi-
skim. N. Odycowna Alexandra Jelca maonka. Zofia Ody-
ska Krzysztofa Karskiego. Alexander i Mikoaj w zakonie

naszym temi czasy. Anna Odycowna Krzysztofa Scipiona

maonka. Kazimierz Odyniec skarbnik Wileski 1700.

W województwie Podolskiem w r. 1778. Andrzej Odyniec wojski

Czerwonogrodzki. — Krasicki.

OGISKI (IC\m\ mt myj he.rb.

Powinna by brama obozowa, a na wierzchu jej krzy
rozdarty, nad hemem mitra ksica, tak go opisuje Koja.
in 3IS. bo Paprocki i Okolski o nich milcz. Herb ten na-

byty z tej okazyi, gdy Tatarowie, bram w obozie przea-
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mali, przodek tego domu powodem by, ie z nim ksita
Ruscy, Tatarów wyparowali i zbili. He mi si na rónych
miejscach widzie(5 dostao , brama tego herbu powinna by
czerwona, krzy biaym pole tarczy bkitne. Niektórzy s je-

dnak tego zdania, ze na wierzchu bramy, nie jest do krzy
rozdarty, ale lilji biaej, w cyrkule zotym listki : pospoliciej

jednak drudzy mówi, ze krzy od wierzchu rozdarty. Ge-
nealogia domu tego, na blasze sztychowana wysza od aka-

demji Wileskiej w roku 1707. której ladem idc, autor

ksiki, Annibal ad portas w roku 1732. na wiat wydanej,

na wszystko co tam ten pisa, powiadcza, przecie dug bo

od Wodzimierza Jedynowadzcy caej Rusi, od roku 990.

a do czasów naszych genealogi wywodzc, adnego autora

po sobie obadwa nie przywodz. wiadcz si wprawdzie
monimentami tego przewietnego domu, które powinnyby by(:

albo z przywilejów temu domowi nadanych, albo zapisów,

tranzakcyi ziemskich czy grodzkich, ale i tego nigdzie w nich

nie czytam, dopiero roku, którego który z nich y albo

umar, ciko znale. A co najwiksza, nietykajc szeregu

ksit Ruskich, powiadaj, e Jerzy albo Juria Fiedorowicz

knia na Kozielsku, syn Teodora, wnuk w dziewitym sto-

pniu Wodzimierza monarchy, za Zygmunta I. w roku 1514.

po odebraniu Smoleska od Moskwy, z dwoma synami swo-

jemi w ksiztwie Litewskiem osiad. Czy moesz hyc, eby
przez lat wicej ni piset dwadziecia i cztery a tylko dzie-

wi pokolenia byo? a tu mówi wnuk w dziewitym sto-

pniu W^odzimierza. Ale si to lepiej jeszcze ztd pokae,
z dalszej ich osnowy : pisz tedy e ten Jerzy Fiedorowicz

spodzi dwóch synów, z tych jeden Wadysaw dla maej
a otyej statury od ojca swego nazwany Puzyr, a potem z

lekka Puzyna, od którego dom Puzynów poszed, drugi Grze-

gorz dla ognistej i gorcej komplexyi , Ohen z Ruskiego za-

zawoany, od którego Ogiskich familia rozpleniona, ten al-

bowiem Grzegorz , mia dwóch synów jednego Dymitra stol-

nika Litewskiego , drugiego Macieja owczego Litewskiego,

cywuna Wileskiego. Dymitra genealogi tak wywodz, sy-

nów jego miao by dwóch, Roman za Zygmunta II. wale-

cznlk wsawiony, i Teodor tego z Rystrzyck dwaj synowie

zostali pierwszy Grzegorz, któremu Jakuszewska trzech sy-

nów powia. Piotra którego z RudomInlankI syn Jan mar-

szaek Rracawski, Rogdana tego córka zalubiona Rudoml-
nie, a syn Micha. Dymitra tego z Chrapowicklej dwie tylko

córki byy, jedna Rarbara Korsakowa, druga Petronella W^o-
roniczowa. Drugi Teodora syn z Rystrzyckiej, Bogdan pod-

stoli Rracawski. Maciej owczy Litewski, cywun Wileski,

Tom vii. 4
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o którym wyej, brat Dymitra stolnika Lltewskieg-o , spodzi

Teodora kasztelana Wileskiego marszaka Litewskiego, ten

Bogdana kasztelana Wileskiego, ten Macieja owczego Li-

tewskiego, którego z Tarowny córki cztery : Katarzyna Mle-

czkowi sdziemu ziemskiemu Wikomierskiemu, Barbara Dzie-

watowskiemu cbor^zemu Kowieskiemu, Jadwiga Narku-

skiemu, Anna Cbojnackiemu doywotnie zalubione, i synów

dwócb, Jan stolnik Litewski, i Marcin Bogdan podkomorzy

Trocki , wnuk w pitnastym stopniu Wodzimierza Jedyno-

wadzcy Ruskiego, kwitn ten Bogdan podkomorzy Trocki,

w roku 1601. jako o nim wiadczy Konstytucya tego roku

fol. 761. Jeeli tak jest, toc od Jerzego Fiedorowicza który

pierwszy w ksicztwle Litewskiem gniedzi si pocz, byo
pokolenia sze, az do tego Marcina Bogdana podkomorzego,

a jeeli przez sto lat nie zupene sze generacyl wyszo,

wedug tych autorów to co od Wodzimierza Jedynowadzcy

do Jerzego Fiedorowicza pierwszego w Litwie ziemianina,

to jest wicej niz przez piset lat, powinni byli ci auto-

rowie pokolenia narachowa najmniej I trzydzieci, drugich

rzeczy w tej od nich pooonej osnowie nie roztrzsam, ale

trzyma si jej cale nie mog.
Przyznaj to z chci tak zasuonej w Królestwie tem

famlljl, e z ksit idzie, bo i Konstytutucye koronne na

kilku miejscach osobliwie dawniejsze , tytu im kniaziów przy-

znaway, jako Konstytucya 1628. fol. 10. gdzie wspomina

Matfieja kniazia Ogiskiego cywuna Wileskiego, e by w
roku 1560. komissarzem do dóbr pewnych, i roku 1601.

fol. 671. a nic podobniejszego, e z ksit Ruskich, pro-

cedencyi jednak tego domu trudno dowodnie zgadn, tak

dla staroytnoci ich, jako te I dla tego, e rozplenione

potomstwo tych ksit, na wiele si linjl podzielio. Przy-

znaj i to, e dom kniaziów Ogiskich i Puzynów jedene

jest, bo si z zdawna tak cl, jako I drudzy z Kozielska pi-

sz, a nic pewniejszego, e od braci rodzonych rozrodzeni

i zna z tej okazyi imion tych nabyli
,
jako ci autorowie

wzwy pooeni twierdz Ile e tego im I inni zdania po-

magaj. NIewieme, czy nie do nich take nale Jeowiccy

na Woyniu, bo si takime herbem, jako I Og-iscy I Pu-

zynowie piecztuj, tylko e u Jeowickich krzy na bramie

cay, nie rozdarty kad. Kojaowtcz in MS. powiada, e
si dom Ogiskich, nie z Moskwy, ale z ksiztwa Slewier-

sklego a podobno z llnjl ksit Siewlersklch do Litwy prze-

niós, czy to z Helen Moskiewsk, Króla Polskiego Ale-

xandra maonk , czy te pod czas owych zawieruchów,

kiedy z Michaem Gliskim Smolesk do Moskwy odpad wiele



albowiem tamecznych Panów niechcc Moskwie hodowa,
zostawiwszy w rku ich ojczyste dobra, do Litwy si wy-
nioso, jako wiadczy Bielski fol. 524.

Marcin z Kozielska Og-Inski, jako g"o g-enealog-Ia zowie,

czyli raczej Bogdan jako go i nieraz konstylucye koronne
tytuuj, syn Macieja cywuna Wileskiego, podkomorzy Tro-
cki, sawny pukownik za Stefana i Zygmunta III. wziij w
krwawych zasugach od ojczyzny, pewn summ«^ na Dorsu-
niszkach, o czem Konstylucya 1607. Jol, 863. g-dzie na tym
sejmie posowa, i znowu 1609. zkd by deputatowany do
korrektury praw i statutu Litewskieg;o. Consit. fol. 909.
3Iia za sob Reg-ln Woowiczown kasztelank Mcisaw-
sk, wedug- genealogjl, czy wojewodzank Smolesk, we-
dug Kojal. z niej potomstwo Barbara Szemetowa podko-
morzyna Wikomierska, a potem Wileska, Ruta Badzlcka,
Apollonia najprzód Szemetowa , a Ido voto Zienowiczowa,
Ann Stetkiewiczow genealogia przydaje czwart córk, inne

modo pomary, synowie za Roman w modym wieku wszed
do g-robu, Dymitr, wedug ff^ajnilowicza Kazania pukownik,
Samuel cywun Trocki , Jan Felix kasztelan Mcisawski, Ko-
Ja. in MS. wojewod g-o Mcisawskim zowie, i przydaje,

ze w roku 1633. podczas expedycyi Wadysawa VI. pod
Smolesk, w Wilnie na presidium by od Króla zostawiony.

Konslytiicye 1613. fol. 38. wspominaj tego Jana, ze byt
komissarzem do uoenia prowincyi Smoleskiej, wieo od
Moskwy odzyskanej, w ksice Annihal ad portas , i dru-
giego Jana Fellxa kasztelana Witepskiego za syna przypi-

suj temu Bogdanowi, genealogia za drugiego syna Dy-
mitrem zowie i starost Winnickim, którego ona Pieni-
kowna Maryanna podczaszanka Krakowska z tej syn Jerzy
modo umar.

Alexander kasztelan Trocki, syn take Bogdana podko-
morzego Trockiego najprzód chory Trocki r. 1623. potem
chory nadworny Litewski r. 1643. dalej wojewoda 3Iiski
1648. jako si j)odpisa na elekcy Jana Kazimiera, z tego
postpi na kasztelani Trock, na której umar roku 1653.
Z tego pozna, e go omylnie pisze liojal. wojewod Mci-
sawskim, Perarski wojewod Smoleskim, bv oraz staro-

st Rohaczewskim i Dorsuskim, Pan wielkiego serca, z któ-

rym heroicznie stawa przeciwko Szwedom pod Kircholmem,
przeciwko Moskwie pod Smoleskiem, przeciwko Turkom
pod Chocimem, kdy na harcu znacznemu Turczynowi gow
uci, zwycizk t szabl na |)amitk odwagi jego, do tych

czas w tym domu chowaj. Za Wadysawa IV. pod Smo-
4*



^2 O^iiiskL

leiisklem, pukownik srebrnej chorgwi, tak nazwanej od wy-

boru pod m mów, i rynsztunku onierskieg^o, na tysic

i dwiecie piechoty Moskiewskiej uderzy i porazi. Niemniej

rad niz gow poyteczny Ijy ojczynie, posujc na róne
sejmy, jako 1623. Constit. fol. 10. i 1616. Constit. fol. 6.

zkd by deputowany na trybuna fiskalny Litewski, 1643.

zkd komissarzem stan do opatrzenia obrony naleytej mia-

stu Smoleskiemu; poj w doywotni przyja Poubiilsk
Katarzyn wojewodzank Parnawsk, z tej jedna córka He-
lena, tak j zowie Geneal. Ogiskich^ Alexandr za pisze,

Geneal. Zawiszów^ ya z Jdrzejem Zawisz pisarzem Li-

tewskim : druga Teodora za Janem Gruzewskim podkomo-

rzym mudzkim. Synowie za jego , z pierwszcy ony Sze-

metowny kasztelanki Smoleskiej : Bogdan chory nadworny
Litewski, w roku 1647. komissarz do zapaty, piechocie Smo-
leskiej, Constit. fol. 23. m wojenny, wszake modo umar
w Krakowie , z Poubiskiej za powtórzonego maestwa
jako si wyej mówio: Marcyan, Samuel, i Jan marszaek

Bracawski (atoli panegiryk akademji Wileskiej pod tytu-

em Iter gloriae i Kazanie ff^ojniowicza ^ stryjecznym go

bratem zowiMarcyana kanclerza Litewskiego, i e by z matki

Zofji Rudomianki urodzony wiadcz, od siedmnastego roku

ycia swego, a do czterdziestego szóstego, w którym yd
przesta i wojowa w r. 1680. w obozie bezenny na saw
imienia swego pracowa pod Januszem Radziwiem, Pawem
Sapieh i Michaem Pacem , który mu rzdy caego wojska,

dufajc jego przezornoci powierza pod Kuszlikami w oka-

zy! z Moskw, kul postrzelony, gdy i ko pod nim raniony,

i on lecia z niego, od swoich przecie by ratowany. Do
rozwizania zwizku po zabiciu Gosiewskiego sia pomóg.
Brat jego Jerzy modo umar.

Marcyan synAlexandra kasztelana najprzód stolnik Trocki

w roku 1648. dalej czenik Litewski, 1661. r. potem woje-

woda Trocki starosta Radoszkowski Dorsuski , Mciborski

umar kanclerzem wielkim Litewskim w roku 1690. z dwiema

onami bezdzietnie yjc : z tych pierwsza bya Marcybella

Chlebowiezowna wojewodzanka Wileska, druga Konstancya

Wielopolska kanclerzanka koronna. Stawa odwanie z swym
ludem w rónych expedycyach, mianowicie przeciw Wgrom
i Kozakom, gdy Rakocego za granice z Polski wyparowano,

pod Kownem w potrzebie, kul w nog postrzelony, nie ust-

pi kroku nieprzyjacielowi, Szwedzi take i Moskwa mztwa
jego doznali. W publicznyci take obradach, na dobro oj-

czyzny by nlespracowany, posujc na róne sejmy, jako

1661. zkd by deputowany na trybuna skarbowy Litewski,
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Constit. fol. 4. komissarz do granic 1070. Constit, fol. 0.

a 1683. do traktowania z 3Ioskw o pokój wieczny, Constit.

fol. 3. i owszem posem jedzi z Grzyniutowskim wojewod
Poznaskim, na stolic Moskiewsk do traktatów pokoju.

3Iarszakowa w trybunale Litewskim w roku 1671. Zakon
Kaznodziejski w zamku Trockim kiedy ufundowany od Kró-

lów Polskich, ale przez nieprzyjacielskie inkursye gdy kla-

sztor zrujnowano, ztamtd rugowany, tame wprowadzi, osa-

dzi, fundacyi przyczyniwszy, konwent restaurowawszy. Ko-

ció take w Rogonie w powiecie Wikomierskim, w swojem
dziedzictwie ufundowa, wie do niego przydawszy Ojukiany,

które obiedwie jego fundacye, approbowaa /fon*(y/Mcy« 1678.

fol. 17. Drugi w nowym miecie koció; za jego kosztem

stan uposaony, wIslÓczj Konsti/tuci/a 1690. yb/. 17. i kol-

legium nasze 3Iiiiskie
,
jego szczodrobliwoci i zony jego

fundowane. Constit. 1683. fol. 9. Samuel brat Marcyana
rodzony z Poubisklej, stolnik Trocki 1632. a potem cy-

wun 1648. czowiek rycerski z sejmu 1647. na którym posem
stawa naznaczony komissarzem do zapaty wojsku. Constit,

fol. 2^. Z Billewiczowny zostawi trzy córki, Regin, ta pier-

w^szym zwizkiem ya z Korfem, drugim z Lenartem Po-

ciejem wojewod Witebskim , Krystyn, ta z Tyszkiewiczem

3Iichaem stolnikiem Trockim, Helen ta \mo voto z Stan-

kiewiczem 2do z Tyszkiewiczem, Praxed, ta w klasztorze

Panieskim na sub wieczn zalubia si Bogu. Synów za
dwóch: Szymon i Jan. Z tych

Szymon Karol najprzód podkomorzy Witebski, dalej mie-

cznik Litewski, fundator 00. Karmelitów Bosych pod Wil-
nem za W^ili, gdzie tez po mierci ciao jego zoone. Trzy
razy luby maeskie ponawia, pierwszy raz z hrabiank
Hollendersk, drugi raz z Korsakown herbu Kotwica, trzeci

raz z W^ojniank, od tych potomstwo zostao dwie córki,

Eleonora Józefowi Mniszchowi marszakowi wielkiemu koron-

nemu, Pani i rozsdku i ludzkoci i pobonoci pena, druga

Kierowi marszakowi Starodubowskiemu w maestwo si
dostay, z synów za piciu, Samuel w zakonie Kaznodziej-

skim powiciwszy si Bogu, w krotce przeniós si na wie-

czno. Bogusaw marszaek Kowieski, Pan sprawiedliwy,

i na ubogie chojny
, posowa na sejm 1724. zostawi syna

jedynaka Karola starost Dorsuskiego, i ten jednak modo
wszed do grobu, spodziwszy z Raheli Wyhowskiej kaszte-

lanki Miskiej syna starost Dorsuskiego i córk. Córka
Bogusawa marszaka, wydana za Karola Gustawa Diukicra

generaa Szwedzkiego. Jerzy modo znikn. Alexander sta-

rosta Uwiacki 1704. zczy si by doywotnie Iwo vota
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z Sziijsk pisarzown Litewsk, 2do z Rudominiank, ten

si urodzi z Wojnianki.

3Iarcyan wojewoda Witebski, starosta Borysowski, Prze-

walski, syn pity Szymona miecznika Litewskiego, a przed-

tem najprzód miecznik Litewski, dalej kasztelan Witebski,

przeciwko Turkom, Kozakom wojownik, godzien któremu i

nieraz caego wojska Litewskiego rzdów powierzano w izbie

poselskiej sze razy posujc, mówi, co na nim mio ku

ojczynie wymagaa, marszakujc trzy razy w trybunale Li-

tewskim , raz 1712. drugi raz 1718. trzeci raz 1723. s-
dzi wedug Boga i prawa. W Mikulinie fundowa 00. Ber-

nardynów koció i rezydency, w Witebsku midzy innemi

koció Soc. Jesu dobroczynnie po wielkiej czci dwign,
kaplic S. Józefa znacznym sumptem przy nim wystawi, a

na zakon nasz cav nieustannie po pasku askawy. Do B.

Jozafata Mczennika szczególniej nabony. Zczy si by do-

ywotnie z Teres Brzostowsk pierwszym zwizkiem, z tej

krom modo zmarycb, kwitn temi czasy gdy to pisz, sy-

nowie, Ignacy obony Litewski, starosta Bracawski, mar-

szaek trybunau koronnego 1732. pose kilka razy na sejmy

poj temi czasy Helen Ogisk wojewodzank Wilesk*).
Franciszek Xawery w zakonie Soc. Jesu, Tadeusz starosta

Przewalski **), Kazimierz starosta Babinowicki, Stanisaw sta-

rosta Wierzbowski, córki za Barbara Krzysztofowi Pacowi

najprzód pisarzowi Litewskiemu a dalej kasztelanowi Poo-
ckiemu, Anna Mateuszowi Biaozorowi starocie Kiernow-

skiemu pisarzowi Wileskiemu, 3Iarcyanna Michaowi Poto-

ckiemu wojewodzie Woyskiemu zalubione, i Benedykta Pan-

na. Drugim lubem z Teres Tyzenhauzown wojewodzank
Mcisawsk, z tej dwie córki zostay Stanisawa i Marya.

Trzecim lubem, z Krystyn Abrahamowiczown ta wiat
poegnaa w roku 1739. w kociele naszym Witebskim po-

grzebiona.

Jan wojewoda Poocki, hetman polny Litewski, starosta

Stokliski, syn drugi Samuela cywuna Trockiego: przedtem

za bv marszakiem Wokowiskim
,
posem na sejm 1662.

Constit. fol. 2. wojewod i starost Mcisawskim 1674. ry-

cerskie dziea jego, buaw mu poln day, puki albowiem

wodzc, juz przeciw Moskwie i Szwedom, juz przeciwko

*) By póniej marszakiem wielkim Litewskim i kasztelanem Wi-
leskim, umar r. 1774. bezpotomny. — Przypisek Krasickiego.

") By kasztelanem,- nakoniec wojewod Trockim , z Radziwiowny
mia synów dwóch. — Przypisek Krasickiego.
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Turkom i Talarom wsz«;(lzie dzielnoci swoj straszny by
nieprzyjacielowi, wszake zwrciczk jej;o r(;k , nie dlug"o

si ojczynie cleszvc dostao g-(lv albowiem z |)od Wiednia,
z sawnej e.\pedycvi powraca, na m iec/ny si«; pokój w Kra-

kowie przeniós 1684. 25. Luteg-o, fundowa OO. Franciszka-

nów w opienicY, co approbowaa lionsijtucya 1000. f. 17.

Mia za sob \mo voto Siemaszkown, 2^/o Jo;uin»; ]\arusze-

wiczown«;, z pierwszej bya córka Helena Joanna, Izajkow-

ska cbor/.yna Grodziilska, a drug-Im zwizkiem Tarowa eze-

nikowa Litewska i synowie trzej : 3Iikoaj, Grzeg^orz i Leo.

Z drug^iej bya córka Maryanna, lino voto Chalecka staro-

cina Mozyrska, drugim Tyszkiewiczowa starocina Starodu-

bowska, i synowie Alexander, Kazimierz i 3Iarcvan.

Mikoaj kasztelan Trocki 1712. a przedtem podskarbi

nadworny Litewski, marszaek Wolkowiski, syn Jana woje-

wody Poocklego
j
pose do Cara Moskiewskiego i na róne

sejmy, Kopciowna cztery mu córki powia: Ró, Stanisawa
Krasiskiego kasztelana Pockiego, starosty Warszawskiego
maonk : Marcybell, w zakonie Panien wizytek Bogu zalu-
bion : Teres i Franciszk Massalsk starocin Grodzisk
wojewodzin Mcisawsk. Z synów za jego , Ludwik by
biskupem Smoleskim, nie dugo jednak na tej katedrze pre-

zydowa, mier albowiem niespodziana w r. 1718. osnow
mu dalsz ycia i honorów przerwaa. Jerzy starosta Rado-
szkowski bezennie zy i umar. Antoni starosta Berznicki

w modym wieku zszed z tego wiata , troch przedtem
do zakonu Societ. Jesu wstpiwszy.

Grzegorz Antoni starosta Zmudzki, hetman polny, a po-

tem wielki Litewski, syn drugi Jana wojewody Poockiego,
a przedtem chory Litewski, starosta McisawskI, marsza-

ek trybunau Litewskiego w r. 170G. do S. Xawiera szcze-

gólniej nabony, waleczny na kilku miejscach Szwedów zwy-
cizca, umar w Lublinie 1709. w opienicy pogrzebiony,

do której fundacyi od ojca swego rozpocztej sia tam dopo-

móg. Zalubi by sobie, Tekl czy Teofil ksiniczk Czar-

torysk podkomorzank Krakowsk, pozosta wdow po Je-

rzym Krasickim, stolniku Przemyskim , z tej spodzi trzy

córki, to jest Elbiet, ta ya \?no voo z Gegudem pisa-

rzem Litewskim, drugim z Antonim Puzyn chorym na-

dwornym Litewskim, Angel ta z Felixem Parysem, EuCro-

zyn ta z Pacem starost Wilejskim. Synów za dwóch

:

Jana kuchmistrza Litewskiego i Kazimierza podstolego Litew-

skiego starost Bracawskiego, obadwa modo pomarli
,

prze-

cie Kazimierz z Katarzyny Humleckiej wojcwodzanki Podoi-
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skiej, zostawi sukcessora syna Józefa *) Leo podstoli Litew-

ski, trzeci syn Jana wojewody Poockieg^o, któreg^o z Kotowny
siostry podskarbiego Litewskiego syn Micha starosta Sto-

kllski, i córek dwie: Ludwika i Helena, jedna z nicli zmó-
wiona z Kazimierzem Królikowskim instygatorem Litewskim.

Alexander czwarty syn wojewody Poockiego, starosta Mci-
borski

,
jest w druku jego Oracya na B. Jana Kaniego

w roku 1680. miana Palma in Ecclesia Dei exaltata. Mar-
cyan Karol kasztelan Mcisawski, pity syn Jana wojewody
Poockiego, mia za sob Cbaleck starociank Nowosielsk
ale z ni zy sterilis : by i miecznikiem Litewskim.

Kazimierz najprzód wojewoda Trocki, po Pocieju wzi
1730. województwo Wileskie, starosta Gorzdowski, biaego

ora kawaler, szósty syn Jana wojewody Poockiego, mar-

szakowa w trybunale Litewskim w roku 1725. komissarz

przez sejm delegowany do Kurlandyi, zszed z tego wiata
w roku 1733. mia za sob Eleonor Wojniank marszako-
wn Pisk herbu trzy Trby, z niej cztery córki, Marcy-

bell Ignacego Zawiszy miecznika Litewskiego, starosty Mi-
skiego maonk, Teres, Helen i Maryann, i syna Jó-

zefa wojewod Trockiego , które krzeszo wzi po ojcu roku

1730. i starost Gorzdowskiego , umar roku 1737. ten z

Anny ksiniczki Winiowieckiej kanclerzanki Litewskiej, ma
svna i córki.

Ignacy Ogiski, miecznik Litewski starosta Oszmiaski, Guzowski,
starszy syn Tadeusza wojewody Trockiego, m w naukach

biegy, z Szembekow?iy wdowy po Potockim starocie Guzow-
skim zostawi potomstwo. — Józefa wojewody Trockiego z 1Vi-

sniowieckiej potomstwo sze córek ; Augusta za Platerem woje-

wod Mcisawskim, N. za i3rzostowskIm podskarbim w Lit. N.
za Brzostowskim kasztelanem Pockim, N. za Przedzleckim pod-

kancierzym Litewskim. N. za Wlelhorsklm owczym Litew. N.
siostra Honorata zakonnica u Dominikanek we Lwowie : i syn

jeden: Micia Ogiski ietman wielki Litewski, Piski, So-
nimski, Merecki , Tucholski ild. starosta z AIexandr ksini-
czk Czartorysk wdow po Sapiee podkanclerzym Litewskim
oeniony. — Krasicki,

Osiecki. Jan Oglecki burgrabla Nowomiejski, z sejmu

1G47. komissarz naznaczony, do naprawy mostów i grobel

Zarnickich. Constit. fol. 13.

O^ilicki* Stefan Ognicki dla heroicznych, dzie, w
rónych expedycyach wojennych podjtych, od Jana Karola

*) Ten Józef starosta MciborskI modo umar : siostra jego rodzona
ya bezdzietnie z Józefem Podowskim wojewod Pockim, i tym
sposobem caa substancya linji Grzegorza po biaogowach, prze-

sza w dom Paców, Wojnów i Parysów. — Przypisek Krasickiego.
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Chodkiewicza hetmana zalecony, w komput rycerstwa Pol-

skiego policzony, przez Konstytucy sejmow 1616. yb/. 50.

OGONCZYK HERB.

Ma byd pó strzay hiaej, elecem do góry prosto wy-

rychtowanej, na pópiercieniu, w polu czerwonem, w he-

mie dwie rce Panieskie od góry wycignione, tak go opi-

suj, Papro, w Gniazdzie fol. 1179. O herbach fol. 410.

Okol. tom. 2. fol. 318. Bielski fol. 217. Wedug tyche

autorów w 3Iorawie staroytna Odrowów familia Ogo-
czykowi swój pocztek daa ; ztd podobno w prawdzie obojga

domów klejnotne znaki, niejak jednak odmian rozrónio-

ne, z takiej okazyij wpad w 3Iorawc nieprzyjaciel w roku

1100. (ile si dorozumiewa Duryew. in MS. byli to Curii

albo Cmnani^ o których wiadczy, Joan. Turoc. Chro, e
troch przed tym rokiem Wgierskie Królestwo, Morawom
od wschodu przylege, najedali; a w roku 1252. szeroko

w Czechy i Morawy zagony zapuciwszy, znaczn liczb lu-

dzi w niewol, z tych krajów nagnali. O czem Balbinus

Epist. Jlist. Bohem. c. 14.) ztamtd z bogatym plonem po-

wracajc, midzy insz zdobycz, jeden z najezdników i po-

ganów owych szlachetnego Odrowów domu jedynaczk upro-

wadza, tak z tego upu kontent, jak ta nad niedol swoj sar-

kaa. INapad na to nieszczcie Piotr z lladzikowa, odwany
kawaler, u którego z paczem rce wycigajc Panna, obrony

ebraa. Nie da si dugo prosie Piotr, natar koniem, po-

ganina zabi, a Pann na nieprzyjacielskiego konia wsadzi-

wszy, szczliwie uwióz, i na bezpiecznem osadzi miejscu.

Na zawdziczenie tej aski, ju si widzc woln z petów
Panna, na now si ale przyjacielsk odwaya niewol,

piercie albowiem, który na palcu miaa, zamawszy, swemu
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obrocy poowic go daa, poprzysigajc , ze si nie komu
inszemu w maestwo dosta(5 miaa, tylko jemu. Odebra-

wszy niespodzian deklaracy , i podzikowawszy, ze sn
dlug-o , mu tam bawi, czy interessa jego, czy rewolucye

tych tam czasów niedozwalay, odjecha. Panna w krotce po-

tem, g-dy si jej zacny i z urodzenia I z fortuny kawaler tra-

fi, luho si na sowo poprzysizone obrocy swemu dane
ogldaa, przecie g-dy jeg-o nie wida byo, a perswazye

rodzicielskie nalegay ; na maestwo z drugim zdaa si na-

kania. Ju tedy dzie wesela naznaczony przyszed, wszy-

stko do teg-o aktu g-otowo byo; w tem nadjeda i Piotr z

Radzikowa, poow piercienia sobie od Panny daneg-o po-

kazuje, sowa si upomina, ale nie wiele mówi tej byo
trzeba, ta albowiem poznawszy swego dobrodzieja, z t si
przed swemi rezolucy daa sysze, e raczej mier sobie

obieram, nieli ebym miaa raz danej obietnicy mojej nie

dochowa. Godzien tego ten, ebym mu calem yciem przy-

ja wiadczya, który mi ycie przywróci. Widzc rodzice

i Piotra z Radzikowa godno, i rzeczy suszno, córk mu
w maestwo oddali, a na pamitk tego, herb tym kszta-

tem, jako si wyej mówio, uoono. Herb ten inni zowi
Pogoczyk, czy od pogoni za nieprzyjacielem, czy e Po-

ganina zabi, zowi go i Ogoczyk, od syna tego Piotra

Ogona, zowi i Powaa: od drugiego syna tego Piotra,

Powaa nazwanego.

W genealogji Ogoczyków w r. 1692. wydanej, u4no-

nymo aiitliore^ insz osnow czytam; famili albowiem Ogo-
czyków wywodzi, od Króla Scythyi Og nazwanego, którego

Josue zabi, jako mamy Numer 21. Tego potem potomkowie
wynieli si do Kappadocyi, ztamtd do Woch, kdy blizko

Renewentu miasto Caudim wystawili, a po naszemu Ogon,
ztd znowu do Pannonji przeszli, ale ta osnowa adnej pe-

wnoci, ani po sobie autora nie ma. Tame powiada, e w
Radzikach nie daleko cmentarza ku zamkowi , znaleziono ka-

mie z obudwu stron obupany, i przejedajcemi wozami
wytarty, na nim herb Ogoczyk widzie byo z t inskry-

pey. Petrus de Radziki F. Nicolai, F. Georgii^ F. Janussii,

F. Petrassii ^ Miroslai^ F. Powaa hic requievi^ anno Chri-

sti MCXXf^I. z tego ten autor wnosi, e pierwszy przodek
domu Ogoczyków Powaa nazwany, z Wgier do Polski

przyszed za Leszka II. koo roku 805. syna mia Mlrosa-
wia, ten Plotrasza, który koo roku 90G. pojwszy Odrow-
zown, herb swój dawny w Ogoczyka przemieni, syn jego
Janusz, tego za Jerzy, tego Mikoaj, tego Piotr z Radzi-

kowa , od którego rozrodzona familia Kocieleckich w roku
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1136. zmary. Co jeeli tak jest, toby trzeba mówid, ze

dawniejszy dom Og^onczyków w Polszcz, ni/.eli chce Papro-

cki; przecie ten Piotrasz, który wzi za maonk Odro-
wown, cbyba kwitn;j koo roku 9()(J. kiedy Polacy wiar
Chrzecijask.-j przyjli, ile e dawniej Polacy na len czas

Podanie, pewnie e imion katolicklcb, to jest Piotrów na si
niebrali. Dugosz w r. 14.'V1. Jdrzeja z Lubina herbu Po-

waa wspomina, ale ten nalea do herbu Doliwa, jako si
])od liter L. mówio. Wisawa take niektórzy biskupa Kra-

kowskieg^o do tego herbu pocigaj, który y w r. 1284.

a to dla tego e si pisa z Kocielec inszy jest w Krakow-

skim, z którego si ten Wisaw i jego dom herbu Zabawa
pisa, co o nim wiadcz pospoliciej insi. Jam dawniejszych

tego herbu przodków pod Kocieleckiemi pooy, i pod Po-

waa. Sangaw jeden z Panów Litewskich na sejmie Hrodel-

skim, herb ten na siebie i na dom swój przyj.

Augustynowski^
Baliskie
Bialohocki^

^^lechowski^

Blocha
Bogorski\

Boroiviecki,

Borowskie
Broniewskie

Butowiecki^

Cym,
Czarno tulski,

Czerski,

Dbrowski,
Dobiecki,
Dobr%ieh o ivski<f

Domajowski,
Drwalewskiy
Drzewiecki,

Dziayski,

Dzicioowski,

Godziszewski,

Goleski,
Gorniclii,

Goryslii,

Gorzecliowski^

Herhowni.

Grodzicii,

Grokowski,
Hayko,
Jakimowicz,

Jankowski,

Kadzidowski,
Kijowski,

Kodzki,
Koclinski,

Kocz,
Kocielecki,

Kocielski,

Kotliski,
Kuciski,
Kuczhorski,

Lesiozoski,

towski,
Magnuszeivski,

M/ioiaski,

3Ialanows/d,

Mi/akou>ski,

Mikoajewski,
Mirosawski,
Mniewski,
Mniszek,

Morawiec,

Murzynotuski,

Myakowski,
Niedrzwicki,

Niedwiecki^
Ogonoiuski,

Paczyski,
Padze2vslii,

Paprocki,

Parul.

Pogórski,

Powaa,
Proszyslii,

Pruszkowski,

Hadojewski,

liadzikowski,

Rosnoioski,

Roszkowski,

Rozyski,
Sangaw,
Sieczkowski,

Sierakowski,

Siewierski,

Skarbieski,

Skorzewski,

Skrzypieski,

Sokooioski,
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Stachoiuskty JViesiolowski^ Zaorskie

Staski^ Wlewski^ Zarpalskiy

Stai^osielski^ If^o liskie Zboiski^
Sziuykowskt^ Wolskie Zelski^

Towiski, Jf^oyszyk^ ótowskie
Trojanotuski^ W^ydzierzewski^ Zwolski.

Trzebuchowski^ If^ysocki,

Twardowskie Zakrzewskie

Duczewski, Kiiropatnicki, Maachowski i inni nastpujcym fami-

liom , take herb Ogoriczyk przyznaj

:

Koczko, — Kuczyiiski, — Patyski, — Sieszkowski.

Nie wszyscy jednak tu pooeni, jednakowo tego herbu

zaywaj: bo niektórzy z nich, tak na hemie rce ukada-

j, zby trzymay w palcach piercie
j
jako Dziayiiscy, Grot-

kowscy, i inni. Drudzy rce bez piercienia nosz, jako

Kuczborscy. Insi na strzale krzy kad, jako Konczowie w
Litwie, inni dwa krzye, jako Jakimowiczowie.

OgonoiTSki herbu Ogoczyke w Krakowskiem woje-

wództwie. Adam Ogonowski na wojnie Pruskiej przeciw Szwe-

dom zalecony, zszed z tego wiata w roku 1640. w Kra-

kowskim kociele S. Katarzyny pogrzebiony i z tym herbem

Starowol. in Monum. do którego miejsca 00. Augustyanom

dobroczynnoci swoj, ten si dom przyoy. Dryacki w
yciu B. Izajasza Bonera p. 2. c. 9. Józef podwojewodzy

Sandecki 1705. i Teresa. Jan w Pockiem 1674. pisz si
z Ogonowa. Jan w ksiztwie Litewskiem 1700.

Ogroclziuski. Wodko Ogrodziski 1384. Bielski

fol. 268. Bartomiej w nieszczliwej pod Chojnicami na-

szych potyczce, od Krzyaków pojmany roku 1454. Bielski

fol. 404. Jan i Walentyn w Pockiem r. 1632. N. mia za

sob Ew Palczewsk, z tej córka Maryanna bya za Jakó-

bem Pabierowskim.

W roku 1780. Ogrodziski biskup Poznaski , kanclerz wielki ko-

ronny. — W r. 1788. Adam Ogrodziski wiceregent Czerski.

— Krasicki.

Oi^^elY herbu Radwan e w ziemi Warszawskiej. Jan,

Remigian, Wiktoryn i Mikoaj Okccy r. 1648. N. mia za

sob Agnieszk Karczewsk pisarzown ziemsk Czersk.

Antoni Okcki biskup Chemski koadjutor biskupstwa Poznaskie-
go, — Kazimierz skarbnik Czerski. — Wiktor skarbnik War-
szawski. — Józef podsdek Warszawski. — Krasicki.

Oklccloi¥Ski 9 w ziemi Zawkrzeskiej. Piotr Okl-
dowski 1648.
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OKMINSKI i HERB.

Iioja. tn 31S. (bo Paprocki i OkolskI o nim nie wie-

dzieli) tak ten herb opisuje, strzaa z obudwu stron koczata,

do góry prosto, przez cyrku przewleczona, u której na dole

na ksztat Habdanka, na hemie trzy pióra strusie *). Tak form
ten herb mia sobie przysany, od jednego z tych familian-

tów. Atoli od drugieg-o juz insz symmetry by uoony,
to jest strzaa z góry prosto na dó zelecem serce przeszya,

a po czterech rogach tarczy krzye, po jednemu troch z

ukosa do strzay nakonione, trzy cae, czwarty z góry od

lewego boku tarczy, nie zupeny. Dom to dawny, i kiedy
w ksicztwie Siewierskiem kwitncy, ale gdy to i Smolesk
od ksicztwa Litewskiego odpado, Bogusz dobra swoje zo-

stawiwszy w rku Moskiewskich, uda si do Zygmunta I.

Króla, od którego w nagrod swej yczliwoci, wzi wie
Okmina nazwan, od której imienia naby, OkmiskI zawo-

any, luboc ich insi pisz Ochmiski Bogusz. Z tych Jan w
województwie Witebskiem , syn jego jeden Stefan koniuszy

Witebski 1648. Floryan Bogusz Okmiski, poborca w mu-
dzi 1601. Consti. fol. 111 . Abraham cywun Twerski. J-
drzej dziekan Bracawski umar 1658. Karol Szymon. Jan

czy ^Yojciech Okmiski komornik ukowski i podwojewo-

dzy , poj Elbiet Rolank, z niej byy cztery córki, Anna
Zaleska, Maryanna Stocka, Zofia Grochowska, Dorota Mia-

stkowska. Stefan r. 1700. N. mia za sob Katarzyn by-
sowsk.

Okno zote herb patrz l§cliTei*iil«

Okolski lierhii liawicz^ w Sendoniierskiem wojewódz-

twie. Jan Okolski trzech synów zostawi, Szymona, Stani-

*) Podug Maachowskiego w dziele Zbiór nazwisk szlachty, pole

herbu tego powinno by niebieskie. — P. W.
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sawa, który wojn suc na Podolu osiad, i Jana, Ittóry

w okazyi z nieprzyjacielem zg^in. Szymon w zakonie Ka-

znodziejskim S. theologji doktor, rzdzi prowincy Rusk,
wyda do druku t ksigi, Imo. Orbis Polonus albo her-

barz Polskie na trzy tomy podzielony ^ fierwszy wydruko-
taany 1641. in fol. Cracov. Drugi 1643. Trzeci 1648. w
Krak, in folio. 2do. Russiam Floridam seu de Incrementis

sui Ordinis^ laboribus fundationibus Convenluum in Russia^

1646. in 4. Leop. 3tio. Praeconem Divini Verbi Albertum
Magnum ampliatum^ seu Conciones in Dominicas pars \ma^

Cracov. in 4. 1649. 4to. Dyaryusz wojny pod Starczem.

Sto. O Cudach iv Podkamieniu przy Obrazie Matki Boskiej

in kto Cracov. 1648. pod tytuem Góra Cudami wsawiona^
na ten czas Przeor w Jezupulu. 6to. Tryumfalna chor-
giew

.,
Kazanie na pogrzebie Cetnera. Braun libro de Scri-

ptor. Polon. fol. 78. przymawia mu i susznie, ze niektóre

znaczne poopuszcza familie, jako Radziwiów ksit Ostrow-

skich, ksit Zasawskich, i wielu inszych o których nie

móg niewiedziec, dla ich wielkiej sawy w tem Królestwie,

i z Paprockiego nawet Kosików famili bardzo krótko, wspo-

mniawszy, ni6\\\ Joanns Castellanus Zacrocimensis N. ejus

ex Kryska.) o S. Stanisawie Kostce ani wspomnia, lubo juz

go Polska publicznie w kocioach jako Bogoslawioneg-o od

trzydziestu lat czcia. W tem jednak zda si by bez winy
Okolski , co mu jednak zarzuca tene Braun, ze jedne ob-

szerniejszym stylem domy wyprowadzi, drugich saw w kilku

wierszach albo sowach skurczy: bo to jest jawna, ze jedne

familie kwitny rozrodzone w wielu i w wielkich ludzi ; dru-

gie przez sto lat a czasem i wicej, ledwo tylko jednego

albo drugieg-o dziedzica imienia i sawy swojej dochoway,
czego si i teraz napatrzemy w domach rónych : jednych

historyce nasi i autorowie potomnym wiekom dziea rozpi-

sali, o drugich mao albo nic nie znajdziesz : o jednych mia
sobie dostateczne przysane informacye, drudzy cho proszeni,

mniej oto dbali: có tu winien Okolski? albo Paprocki, albo

któkolwiek w tej materyi pisa. Przydaje tu Braun Markie-

wicza prefacy do Ksiki, której da tytu Carcer Roma-
nus, gdzie ten powiada o Okolskim, e herbarza od niego

wydanego trybuna koronny zakaza przedawa Bibliopolom,

i mao co nie przyszo do tego, e go miano publicznie pa-

li : 3Ionachus enim stipem mendicans , et Domos nobilium

oberrans, laudes cumulabat et exaggerabat plus offerenti,

to Markiewicz.) ale jak daleko od prawdy, z tego pozna,
najprzód e Okolski pospolicie torem idzie Paprockiego, któ-

rego prawie sowo w sowo wypisa, tylko e go po acinie
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wytumaczy, i swenii do herbów alluzyami tomy trzy zag-
ci, za có tedy na Okolskieg^o ta kara trybunalska pada,
a nie na Paprockiego? l*oteni to u mnie pewna, ze nieda-

wnemi czasy; spraw pewn o sukcessy trybuna koronny
Lubelski z narralywy Okolskiego i jeg-o herbarza osdzi: co
czyby mogo hyc, g"dyby g-o by przedtem w trybunale Lu-
belskim taki dekret potka? Nadto nie widz racyi , zacoby
ta ka miaa pa na nieg"o 5 kazdeg^o w swoich tomach ho-

noru jeeli nie wyniós, pewnie nie uszczerbi; autorów na
to co pisze wiernie przytacza, jeeli nie tak czyj famili

okryli, jak naleao, albo jak drug-ieh wysawi: bardziej

ci winni, którzy wiedzc dobrze z pierwszego tomu, ze si
tej pracy podj, przecie albo naleytej, albo adnej o domu
swoim informacyi nie dali. Dopiero to si z prawd nie

zgadza, e Okolski dla wzltku dwory szlacheckie objeda;
ten albowiem czowiek przy ksigach które pisa, przy funk-

eyach które godnie piastowa , uczy albowiem w zakonie

swoim teologji, obozow missy przez lat kilka przecign
przy Mikoaju Potockim kasztelanie Krakowskim i hetmanie
wielkim koronnym, rzdzi konwenty Kamieniecki, Tymie-
nicki, Jezupolski, i prowincy Rusk, nie móg si tak
wóczg bawi albo mendyk : ale Braun byle ohydzi du-

chownych i ich pisarzów, wszystkie paszkwilne skrypta, i

które publicznie w Polszcz ogniem palono, gotów na nich

uzbroi, i to co ju sam osdzi u siebie, e nienawi za-

jtrzonerau pióru dyktowaa, przecie on ich za artyku wiary
udaje, eby tylko kogo potpi. Hieronim Okolski deputat

na trybuna fiskalny Litewski z mudzi 1630. N. mia za

sob Umiastowsk.
0]o1<»iv herbu Topor j w Wileskiem województwie.

Paprocki i Okolski o nich nie pisa. Jdrzej Okoów pod-
pisa elekcy Wadysawa IV. jedzi w poselstwie kilka razy

do 3Ioskwy. ukasz w Piskiem : to liojn. in MS, Atoli w
Brzeskiem Litewskiem kwitn, Hieronim Okoowicz skarbnik

Orszaski, umar r. 1091. którego synowie zostali, Stefan i

Pawe, ci herbem si Ostoja piecztowali. Okoowna Jacyny
Onoszkowicza maonka.

ORorNki. Sieko Okorski ziemianin Woyski 1528.

Metryka Jl^ohjska. Jan tame 1032. N. mia za sob Ann
Maszklewiczown.

Okrada, w województwie Rawskiem, Marcin Okrasa
1628. Okrasiski Felicyan i Kazimierz w ksiztwie Litew-

skiem 1700.

Okrglieki* N. Okrglicka Bireckiego maonka.
Okol. tom. 2. fol. 54. Jadwiga Franciszka Wodka, Zofia
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zakonnica u Wszystkich SS. we Lwowie. Marcin w zakonie

naszym obrawszy sobie stan pokory, w nim suy Bog^u przy-

kadnie, zapowietrzonym suc , z wielk ochot, i sam za-

raony, poszed po zapat swej blinim mioci, w Krako-

wie 1622. Hist, Dom. Prof. Cracov.

OKSZA HERB.

Ma by(5 biaa Oksza w polu czerwonem, ostrzem w praw
tarczy prosto postawiona, na hemie nad koron taka Oksza,

kocem od dou niby utkwiona , tak go opisuj, Papro, o

herb. fol. 445. Okol. tom. 2. fol. 335. Bielski fol. 58. i

tnm\ wszake Paprocki halabard to zowie. Pocztki tego

herbu, zgodnie nasi pisarze te by rozumiej. Sawna bya
w Czechach familia Wierszowców , osobliwie za panowania
Mnata ksicia Czeskieg-o, tak, e te ten Pan, mylistwem
si zbytnie bawic, a o rzdy ksicztwa swego mniej dbajc,

jednemu z Wierszowców caego Pastwa guberni odda. Tak
z aski ksicej wyniesiony animusz, mao mia na tem,

poty si zda by niespokojny, pókiby Mnata z ksiztwa dzie-

dzicznego nie strci, a siebie z zupen wadz, na niem nie

osadzi
;
przeto ujwszy sobie wielkiemi obietnicami niektó-

rych przedniejszych, na to ich namówi, e na sejmie, który

t intency zoy, za ksicia go ogosi mieli. Tai si
dugo sekret, w zakltych od niego partyzantach, przecie

przecisn si i do Mnata ksicia, ten sam osobicie, na

sejm si stawiwszy z gromadnym ludem , Wierszowcowi
przed sob stan kaza, tam wymówiwszy mu zdrad jego,

i niewdziczno za swoje aski, obiera mu sobie kaza;
eby albo od siebie samego gin, albo od kogo innego. Na
pierwszem stano, miecza dobywszy Wierszowiec, sam siebie

zabi. Z tej okazyi familia W^ierszowców, nietylko niesaw,
ale te. i niechc wszystkich w Czechach do siebie znajc.
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za granic do inszych pastw si wynieli, osobliwie jednak

do Polski, z któpeg-o potomków Jan Wierszowiec, kt6reg"0

Czeskie kroniki zowi Gesko, Jilium tistae w r. 1103. zabi
Swiatopeka ksi7.(;;cla Czeskieg-o, za co od Bolesawa Krzywou-
sta hojnie by udarowany, wzijjwszy w nagrod dobra Siemiko-

wice, Radoszewice, Lipnik, Broszecin, Bo^umiowice, Stroz,
Zielecin, Djlów, Wrocice, i inne. Z teje familji by Ra-
cibor Wierszowiec w roku 1160. ten chcc si znacznem
jakiem dzieem wsawi, i przodków swoich niesaw u po-

tomnoci zatrze(5, zebra liczne wojsko, wtenczas g-dy Fry-

deryk i Przemys przeciwko Konradowi walczyli : stan z niem
przy Przemyla ksizcia stronie, gdzie gdy do potyczki przy-

szo, mnie si tam stawi, i nieprzyjació jednych pobi,

drugich do ucieczki przymusi. Za któr przewag, mówi
Dubrurius Historyk Czeski- nie tylko , ze do aski przyszed
Przemyla i Fryderyka, ale tez na pamitk kawalerskiego

tego dziea , herb mu który przedtem nosi , to jest Wiersz
zot, odmieniono^ a na to miejsce dwie siekiery na krzy
zoone na dugim toporzysku nadano, i zamek nie daleko

od granic Bawarskich Prynda nazwany. Ten herb w Cze-

chach Bradacicami zowi. Przydaje Bielski fol. 58. ze od

tych potem uroli Okszycowie
,
jakim jednak sposobem i

kiedy, i on, i inni zamilczeli.

Tego herbu, by potem Boxa wojewoda Sendomierski

w roku 1287. jako si mówio w pierwszym tomie, i Nan-
kler, ten w prowincyi Opolskiej urodzony, z dziekana Kra-

kowskiego, zgodnie od kapituy biskupem Krakowskim obrany,

i powicony 1.320. zaraz si dobry pasterz, do rozporz-
dzenia i naprawy zepsowanych obyczajów w swojej dyecezyi

obróci, dla tego niektóremi prawami j obostrzy, któremi

si i po mierci jego dugo rzdzia^ a ze za swego ante-

cessora Muskaty, koció katedralny by pogorza, wic on

szczupe mury przeszego kocioa zwaliwszy, które niegdy

byy szczodrobliwoci Bolesawa Krzywousta powstay, na t
form i ksztat, jako teraz widzlemy, wymurowa, swoim i

caej dyecezyi , która si na to skadaa sumptem. Zkd po-

chodzi, ze nagrobki biskupów Krakowskich, i ksit Pol-

skich, tame pochowanych zaginy, gdy ten koció na nowe
stawiano. Aldon, Gedymina wielkiego ksicia Litewskiego

córk, Kazimierzowi Królowi zalubion, wiary Chrzecija-
skiej nauczy i ochrzci. Otarz S. Magorzacie fundowa w
katedrze Krakowskiej, i wsi Pieczyniegi uposay, przy któ-

rym trdowaci naboestwo swoje miewali; z Floryanem bi-

skupem Pockim, Maciejem biskupem Kujawskim, Janem Po-
znaskim, przed arcybiskupem Gnienieskim dugie wiód

Tom VU. 5
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prawo, gdzie jemu i sukccssorom jctro przysdzono, pier-

wsze na synodzie i w senacie miejsce i wotowanie. Tak wi-
tobliwie przez pósiodma lat, w Krakowskiej infule yjc,
przeniós si na Wrocawsk, na Szlsku, pochopem mu bya
do tego, niech ku niemu Wadysawa okietka Króla, który

mu , zajtrzony na niego
,

policzek by wyci : atoli i na

Wrocawskiem zwawie bronic praw kocielnych, gdy mu Jan

Król Czeski, zmówiwszy si z Wrocawianami, e mu dobra

Mielec nazwane, a do katedry W^rocawskiej nalece oder-

wa, a Nankier nietylko go censurami kocielnemi okry, ale

te ze wszystkiem duchowiestwem z W^rocawia ustpi, przy-

szed na to, e obroca kocioa, trucizn potajemnie na-

pojony, mier pokn w r. 1341. wszystkiemi przy mierci

sakramentami opatrzony , w kociele Wrocawskim pogrze-

biony. Wtenczas sam gdy umiera, nabona jedna matro-

na , wedug Dugosza wiadectwa, syszaa dziwnie pikne

piewanie, gdzie pytajcej si, coby to zacz byo, odpowie-

dziano, dusz prawi Nankiera biskupa, anioowie do nieba

wprowadzaj. Jako by to biskup wielkiej wstrzemiliwo-

ci, witej prostoty, przewlokego naboestwa; tak, e co-

dzie, cokolwiek móg mied mszy, wszystkich z osobliwsz

obserwancy sucha, za potrzeby powszechnego kocioa. Co

rok pieszo z Wrocawia grób S. Stanisawa biskupa nawie-

dza, i suszn jamun opatrywa. Ciao swoje wymylnemi
sposobami, postami, dyscyplinami, wosiennic trapi. Sta-

rowoL tu Vit. Episc, Cracov.

Herboivnt.

Beszyski, Grabowski, Rey,

Brzeski, Gramacki, Rzuchowski,

Chocimowski, Kobukoiuski, Siemikowski,

Chomtowski, Komnicki, Strzelecki,

Czechowski, Miedzwiecki, JVtróbka,

Domarat, Orzechowski, f^ostowski,

Gorlicki, Pijanowski, Zdrowski.

Gosawski, Radoszewski,

Kur:opatnicki , Maachowski \ inni póniejsi heraldycy, nastpujce

familie do herbu lego doczaj

:

Okszyski, — Piaskowski, — Wtrohiiiski, — tFtrobski.

01i.SzyiisKi^ w powiecie Grodzieskim. Maciej Okszy-
ski trukczaszy królewski, podpisa elekcy Jana III.

Kuropatnicki i Maachowski Ao herbu Oksza famUi t podcigaj. —
OkiilicK* w 3Iiskiem województwie, Jdrzej Kazi-

mierz Okulicz r. 1648. syn jego Wadysaw. Alexander Mi-

cha Okulicz podpisa elekcy Jana III. Erazma Okulicza no-
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bilitacy znajdziesz w Konstytucyach roku 1676. Litewskich

fol, 23.

O KUN -^^S^S^^k. HERB.

Ks. Kojaoiuicz inMS. Okuniów w ksicztwieLitewskiem

taki herb kadzie. wiat, na którym strzaa zeleeem do góry
prosto stoi, piór jednak u niej nie masz, przez nic dwa krzye,
jeden od spodu mniejszy, drugi nad niem wikszy. Zkdby by
i kiedy nabyty, aden z autorów nie pisze.

ObLliii herbu Belina, w Rawskiem województwie, pi-

sz si z Okunia. Jan Oku kasztelan Czerski, starosta War-
szawski, opiekun ksit Mazowieckich, testamentem ksi-
cia Konrada naznaczony, y 1545. syn jeg-o by kasztelanem

Wiskim, którego córka bya za Stanisawem Parysem, ka-

sztelanem Warszawskim, starost Czerskim, druga za Cho-
dorowskim na Rusi, a potem za Kamienieckim, syn za Jan
kasztelan Czerski, starosta Rawski, ochmistrz Królowy El-

biety Austryaczki, z Anny Sobockiej herbu Doliwa, Tomasza
kanclerza koronnego siostry, spodzi córki, jedn Nadarzy-
sk, drug Krystyny Kasprowi Sienickiemu zalubion. Ka-
zanie,, Roczna pamitka. Kwitn ten kasztelan 1592. jako

si podpisa na przywileju miasta Krakowskiego. Felix Adam
umar 1642. znaczny 00. Augustyanów i Bernardynów do-

brodziej, co mu przyznaje nagrobek jego w Rawie. Jan ple-

ban Gedlarowski Miechowita 1634. JSakiel. in Miech. f. 465.

N. towarzysz pod usarsk chorgwi, pod Starczem kul po-

strzelony roku 1638. Okol. Dyai'yiisz. Alexander skarbnik

Sochaczewski roku 1634. poborca. Constit. fol. 64. Maciej

roku 1674.

Ok.iiszi.0 herbu Leliwa, tene autor powiada, e Ty-
szka, od którego posza linia i familia sawna Tyszkiewiczów,

mia brata rodzonego, na imi Okuszko, ci tedy którzy od
niego poszli, tym si herbem piecztowa maj.

5*
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OKiiszko herbu Hadwun^ w Wlleskiem wojewódz-

twie. Eulhymiusz Okuszkowicz Boski, wadyka Piski, tene
czy inszy arcybiskup Potocki, ritus Graeci^ koo roku 1543.

Filon Okuszko 1632. i Pawe, Katarzyna Marcina Piadzew-

skieao maonka. Kazimierz Hieronim czenik Wendeiiski w
powiecie Oszmiaskim 1674. Jdrzej 1700.

Ollliecki herbu Janina, w Lubelskiem województwie,

w Sendomierskiem za s Olbiescy.

011»ierzoivski* Olbierzowska ZoRa, bya za Jdrze-

jem Gucym. Okol. tom. ^.fol. 349.

01clakoivski ^ w ziemi Drohickiej, Mikoaj Oldakow-

ski 1632. w Woyskiem, Stanisaw w Bracawskiem, Wa-
dysaw w Podlaskiem r. 1648. Stanisaw miecznik Drobicki.

Constit. 167S. Jol. 31. Wawrzeniec miecznik Róaski 1674.

N. mia za sob Eufrozyn Sobolewsk pisarzown Drohl-

ck, z której byo synów dwóch: Micha jeden, ten spodzi
syna Franciszka, I córk Eufrozyn Garczyskj drugi Jó-

zef, od którego take potomstwo zostao, siostra ich Kata-

rzyna Paderewska. Stanisaw, ale go pisz Ondakowski, w
Bezklem 1632.

W r. 1778. Ignacy Oldakowski sdzia grodzki Wiski.

—

Krasicki.

01ecllil0ivicz herbu Leliiua. Piotr Olechnowicz kuch-

mistrz Litewski, za Alexandra ksicia Litewskiego, pod-

pisa uni z koron Litwy 1504. w Statucie ask. fol. 54.

tene w roku 1528. mia swoje dobra w ziemi Woyskiej.
Metryka ff^ohjska. Mikoaj Piotrowicz, to jest syn Piotra,

Olechnowicz miecznik Litewski, r. 1547. podpisa przywilej

ziemi Bielskiej, u Januszów, iv Statut, fol. 873. Mikoaj w
ksiztwie Zmudzkiem 1621. Id od Mondwida syna Gedy-

mina w. ksicia Litewskiego, jako I Chlebowiczowie. Hi-

stor. Sapieh. Kazimierz I Tomasz 1700.
Melchior Olechnowicz rotmistrz Upitski 1768. Tadeusz regent

aktowy Upitski, Alexander czenik Mcisawski. Mikoaj
owczy Mcisawski koo roku 1792. — Wicldek.

Oldzki herbu Rawicz., w Podlaskiem województwie

i indziej. Jan Oldzki stolnik NurskI 1632. Tomasz chory
Drobicki w Podlaskiem, Wojciech Czuryo Oldzki, podsta-

roci Lubelski, Wojciech z Krzymosz, Wojciech z Old,
Jdrzej i Pawe 1648. w Lubelskiem. Jakób chory Dro-

bicki. Tomasz na Chdowie kasztelan Zakroczymski, takiej

by siy, ze pi talerów bitych w jedne kupk zoonych,
szabl swoj przecina. Tannerus in legat. Polon. Litvania

in Moschoniam. Joanna kasztelanka Zakroczymska, Jakóba

Krasiskiego podkomorzego Pockiego maonka. N. mia za

sob Ann Stanisawsk, herbu Pilawa, wojewodzank Ki-
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jowsk, wdow po Kazimierzu Warszyckim kasztelanie Kra-

kowskim. Katarzyna Kazimierza Scypiona maonka. Barbara

sdzianka ziemska ukowska, Mikoaja Bujna pisarza ziem-

skiego Lidzkieg-o. Franciszek z Krzymosz, J«;drzej z Bielewa,

Kazimierz owczy ukowski, J<;drzej z Krzymosz sdzia ziem-

ski ukowski r. 1674. Teofil najprzód cliorzy Wokowiski.
Constit. 1576. fol. 17. potem podkomorzy, marszakowa w
trybunale Litewskim 1686. syn jego Jerzy. Krzysztof w Wo-
kowiskim 1674. Joanna Oldzka \mo voto ya z Olenickim

starost Opoczyskim, 2do z Jerzym Michaem ksicciem
Czartoryskim wojewod Sendomierskim, urodzona, bya z Gor-

donowny, wielkiego kiedy w Anglji domu. Zygmunt mia
za sob Katarzyn Gbock, z t spodzi syna Jdrzeja,

ten z Naramowskiej, (Acta Castren. Posnun, 1665.) zostawi

syna Zygmunta. Geneal. Gboc. Brat zda rai si rodzony

Zygmunta wyszego, Franciszek w zakonie naszym, niewin-

noci na chrzcie witym wzitej, az do mierci zachowa,

mz cnót wielkich, rzdzi kollegium Brzeskie i rezydency

Chojnick, umar w Kronie r. 1680. Wojciech kasztelan

Chemski, starosta Szmeltyski, deputatem by na trybuna

koronny 1712. zona jego Teresa Macieja Bozenca Jeowi-

ckiego córka, jest potomstwo. Zofia bya za Alexandrem Tar-

nowskim herbu Rolicz. Acta Castren. Sterad. 1649. Stani-

saw, ale go iojalowicz in 3IS. pisze Oleski, herbu Ra-

wicz, 1529. fundowa w 3Icibowie altary. lirzysztof s-
dzia ziemski Wokowiski, Piotr pisarz grodzki Sonimski r.

1648. Krzysztof r. 1674. w Grodzieiiskiem. IN. Olecka pisa-

rzowna grodzka Trocka, bya za Krzysztofem Ozibowskim.
Franciszek stolnik ukowski, zona jego Eufemia Kuczyska
podsdkowna Drohicka. Józef i Franciszek w zakonie naszym.

W r. 1778. Jan Oldzki poflczaszy Wokowiski. — Hrasicki.

Olekszyc^ w województwie Kijowskiem. Jerzy Olek-

szyc podpisa elekcy Jana IIL Króla 1674.

Olelkoificz ksita Suckie herbu Polonia Litew-

ska^ bo od wielkich ksit Litewskich swój pocztek wzili:

Wodzimierz albowiem pierworodny syn Olgierda w. ksi-

cia Litewskiego z Ulianny
;
gdy mu si dziaem ksiztwo

Kijowskie dostao, nienadwerzenie sta przy Królach Pol-

skich, na co si tez by obowiza, i dla tego w roku 1390.

Jagieowi Królowi z wojskiem na posiek pod Grodno przy-

by. Stryjków, lib. 13. c. 7. Cromer lib. 15. atoli w krotce

potem z tego ksiztwa wyzuty : Witold albowiem ksi Li-

tewski, chciwoci Kijowskiego Pastwa uwiedziony, gdy

mu Wodzimierz na swoje urodzenie i wolno pamitajc,

ani corocznej daniny paci, ani rozkazom hodowa niechcia,
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w roku 1394. z Skirgielem si zczywszy, z wojskiem go

najecha, ytomierz i Owrucz gwatem mu odj: clicia ci

si w prawdzie, lud zebrawszy do boju, Wodzimierz bro-

ni, atoli na perswazy Jagie Króla, zda si na przyja-

cielsk ugod, gdzie przez komissarzów królewskich na to

wysadzonych wyperswadowany, ustpi Kijowskiego Pastwa,
a w zamian jego wzi Kopyi, z wielkiemi gruntami na mil

trzydziei^ci , w obrbie wzdu i wszerz , Stryjków. Koja.
lib. 1. yar, 2. gdzie on Suck zakada pocz, od którego

potomków jego Suckieml ksitami zwano, i po tej jednak

ugodzie Kaniowy I Czerkasów ustpi niecbcia Wodzimierz,
wszake od Skirgiea z wojskiem najechany, i wyzuty z nich

zosta.

Alexander syn Wodzimierza, alboOlelko, od którego

sukcessorów jego Olelkowlczami zwano, ksi Sucki i Ko-

pylski Kijowianów podczas drugiej wyprawy Witolda na Mo-
skw prowadzi, któremi kraj Moskiewski pustoszy. Stryj-

ków, fol. 517. Koja. p. 2. 1. 1. Po mierci Witolda, Litwa

prosia Króla Jagie, eby mu by rzdy ksiztwa Litewskie

go odda, atoli Zygmuntowi ksiciu gdy si dostay, ten

go z on i z dwiema synami pojmawszy, z Kopylskiego i

Suckiego ksiztwa wyzu, jego do wizienia w Kiernowie

wtrci, on i dzieci w Uciany pod cis stra osadzi, uda-

wszy go, e si na niego z Swidrygieem sprzysig. Koja,
par, 2. powiada, e Jana Wodzlmierzowicza, takbym rozu-

mia e to by brat rodzony Oleika, który z Swidrygieem
przeciwko niemu wojowa, zbiwszy pod Wllkomierzem i poj-

mawszy, 1435. r. z ycia wyzu, i nie prdzej ztamtd wy-
szed, a po zabiciu Zygmunta. W ten czas niektórzy z Pa-

nów Litewskich, tego Olechna, albo te któregokolwiek z

synów jego, yczyli sobie mie za ksicia Litewskiego r.

1440. a w trzy lata, gdy si naprzykrza Kazimierzowi na

ten czas ksiciu Litewskiemu, o przywrócenie sobie ksi-

ztwa Kijowskiego, z którego ojciec jego poniewolnie by str-

cony, za naleganiem Panów Litewskich otrzyma, czego chcia;

na którem spokojnie do roku 1455. siedzia, którego prze-

niós si na wieczno; mier jego midzy dwiema synami

Siemionem i Michaem z ksiniczki Moskiewskiej, jako chce

Biela, fol, 452, wnuczki Witolda, jako powiada Paprocki
czyli z ksiniczki 31clsawskiej, jako pisze Koja. bya kó-
tni okazy, kiedy kslztwem KIjowskiem dzieli si chcieli,

ale Król Kazimierz, dekretem swym warowa, eby Siemio-
nowi cae ksiztwo Kijowskie dziaem si dostao, a Micha-
owi Kopylskie. Strtjjk. fol, 628. Koja. p. 2.

Siemion Olelkowicz ksi Kijowski, syn Alexandra,
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Pan zacny, w oninaslu leclech zycla sweg^o, swemi ludmi
zbi dwanacie tysicy Talarów pod (jlrodnem, /itei.

J'.
AOQ.

co mu wielk stynj«; u wszystkich zjednao, tak, e go Li-

twa po dwakrod na ksiztwa Litewskiego rzdy wzywali, oso-

bliwie za podog Gastolda Jana wiekra jego : i sam nawet
o to konkurowa u Kazimierza Króla na sejmie Wileskim
14C1. wszake mu tego odmówiono, umierajc w r. 1470.

temu Królowi posa konia biaego, uk swój, którym Tata-

rów nie raz zwyciczko wojowa, oddajc mu w opiekc; syna

swego niedorosego Bazylego i córk Ale.\andr(;, która potem
w maestwo oddana bya Konstantynowi ksizcciu Ostrog-

skiemu, i hetmanowi Litewskiemu. Cromer lib. 27. Stryj-

kotv. 1. 19. cap. 10. Biels. fol. 452. Atoli za namow Pa-

nów Litewskich, Król ksicztwo Kijowskie w prowincy za-

mieni, i pierwszym wojewod Kijowskim, 3Larcina Gastolda

ogosi. Paprocki powiada, ze si ta odmiana dla tego staa,

ze Siemion adnego mzkiej pci potomka po sobie nie zo-

stawi, tylko dwie córki, które Król wziwszy w^ opiek,
puci im prowenta Piskiego i Kobryskiego starostwa, ale

si myli, bo tylko jedne córk mia o której wyej, i syna

Bazylego, ksicia Suckiego. Okolski powiada e jego na-

grobek czyta w Kijowie : ten spodzi Jerzego ksicia Su-
ckiego, temu Elbieta Radziwiowna wojewodzanka Wile-
ska, i kanclerzanka Litewska, Mikoaja ksicia na Gonidzu
córka , dwóch synów powia : Siemiona i Jerzego. Z ych
Siemion zszed bezenny, wprawdzied zalubi by sobie Ka-
tarzyn córk Eliasza ksicia Ostrogskiego, z Kocieleckiej

urodzon, ale e t same Król August, deklarowa by przed-

tem hrabi z Górki, dla tego jemu si dostaa. Jerzy za
ksi Sucki sawny wojownik w roku 1558. zczy si
doywotnie z Fiatarzyn Tczysk, wojewodzanka Krakow-
sk, z któr spodzi trzech synów: Jerzego, Siemiona i Ale-

xandra. Matka ich po mierci ojcowskiej drugim lubem po-

sza za Krzysztofa Kadziwia wojewod Wileskiego i he-

tmana , co byo wielkich potem kótni okazy. Spanorchius

in Divinat. W^szyscy jednak ci trzej bracia, modo i bezpo-

tomnie pomarli. Jerzy Jurgiewicz w r. 1578. Stryjków. /'. 782.

o którym nasi pisarze wiadcz, e 1564. pod Lebiedzio-

wem za Zygmunta Augusta, przeciwko 31oskwie dwa tysice

dwiecie ludzi rycerskich do boju stawi; ale bai-dziej si to

ma o ojcu jego rozumie. Alexander w roku 151)1. w Kra-

wie. Uistor. Domus Profes. Cracou. Jan Siemion w roku

1593. wniesiony do grobu w kociele naszym Lubelskim,

ostatni z tego domu, które kollegium midzy konfundatorami

swemi, liczy t famili ksic. Wielkim kosztem ojczynie
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suy len Alexander z bratem Siemionem : bo do Inflant cztery

tysice wojslca posali. Sachinus Histor. soc. p. 5. /. 2.

w/*o. 00. powiada o nicli, ze schizm dziedziczn prawie w
tym domu, odrzuciwszy, z Jcocioem si katolickim pojednali.

31Ia ten Siemion za sob Zofi Mieleck : Simon If^ysocki

Dedic. Kazan, pogrzeb, bya to wojewodzanka Podolska, i

hetmanowna wielka koronna, która po je^o mierci posza
za Jana Karola Chodkiewicza wojewod Wileskiego, i he-

tmana wielkleg-o LitewskIe<^o.

3Iicha Olelkowicz ksi Kopylski, drug^i syn Alexan-

dra ksicia Kijowskiego, tego sobie za Pana yczyli mie
Kijowianie, po mierci brata jego Siemiona, rzdzi w ten-

czas Imieniem królewsklem, Micha Nowogrodzkim ksiztwem,
Siemion syn jego (cókolwiek bd co Bielskif. 452. omyl-

nie o ich genealogji pisze
,
ja id za Stryjkowskim i Koja-

oiuiczem) w roku 1492. by przytomnym w piset jazdy,

na elekcyi Alexandra ksicia Litewskiego, i niektórych y-
czliwo na to go ksiztwo forytowaa. W r. 1503. z Bu-
czackim zczywszy si nad rzek Usz zbi Tatarów, ale ci

nowemi posikami wsparci, w Suckim go zamku obiegli,

którym si tak wielkich nie majc, nie móg da odporu,

umar w tyme roku , zostawiwszy z ony Anastazyi niedo-

rosego syna Jerzego
,

przecie choci tylko szesnacie lat

mia na tenczas, Michaa Gliskiego rebelllzujcego odpdzi.
Tatarów om tysicy porazi 1511. tyche nieprzyjació z Li-

twy z zdobycz powracajcych , czterdzieci tysicy zniós,

trzech ich wodzów, ywcem pojma. Do sawnego zwyci-
ztwa, gdzie omdziesit tysicy Moskwy na placu pod Or-

sz lego, sia z swym ludem dopomóg. By i w okazyi pod

opuszn, gdzie Tatarów dwadziecia tysicy zgino, o czem

wiadczy Stryjk. w swojej prefacyi do Historyi. Po otrzy-

manem nad Tatarami zwyclztwie pod Holszanlc, puci si
Czerkass 1527. kdy cay kosz zniós Tatarów, o czem czy-

taem list pisany do niego, od Zygmunta Króla L dzikujc
mu za te heroiczne jego dziea, umar m chwalebny, we-

dug Stryjków, w roku 1532. wszed by w kontrakty ma-
eskie z Barbar KIszczank wojewodzanka Podlask, z któ-

rej tylko córka jedna zostaa Zofia, która si w maestwo
dostaa Januszowi ksiciu Radziwiowi, najprzód podcza-

szemu Litewskiemu, a potem kasztelanowi Wileskiemu, tej

nagrobek wypisa, Starowol. in Moniim. i Okol. ta zdami-

si Zofia bya wprzód za Jerzym Chodkiewiczem kastelanem

Trockim, wniosa w dom Radziwiów, ale ostatnia z ksi-
cego domu, Suckie i Kopylskie ksiztwa. Stryjkowski i

Grorf^ec^e* twierdz, e ksita Suckie mieli przedtem swoje
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wasne w senacie Litewskim miejsce , a do czasów Zy-
gmunta I. z którego potem nienawi ich rug-owaa: takbym
rozumia, ze Im to pozwolono byo od Kazimierza Króla, w
nagrod, ze ich z ksicztwa Kijowskiego rugowano: a gdy
si go Jerzy ks. Sucki na konwokacyi dopomina r. 1572.
wedug dawnego prawa, przodkom swoim pozwolonego, de-

terminoway mu stany koronne zaraz miejsce po biskupie Wi-
leskim. Biel. fol. 660.

Oleski herbu Grzymaa^ z t jednak rónic, ze o-
nierza zbrojnego w bramie nie nosz, ale na murze trzy s
blanki, kady o trzech dziurach, na hemie za sze piór

strusich kad, nie pawi ogon. Niektórzy z nich z Wielklej-

Polski do Prus si wynieli, i ci si z Ostrowitego pisali,

kdy paac wymurowali. Z tych Jerzy Oleski, najprzód pod-

komorzy Malborski, a potem kasztelan Chemiski r. 1568.
Histor. Polon. Proth. w Pienizkowle bllzko Ostrowitego,

koció I dzwonic wymurowa, z tym napisem : Summe Deus^
uondam quod promisere Pa7'entes , delub^um natusy conse-

crat ecce tibi\ Susctpias vultu placido gens poscit Oleska,

perpetuoue lubens mcoluisse velis ^ w tyme kociele po

mierci zoony z tym napisem : Hodie inihi^ cras tibi. Mia
za sob Konopack wojewodzank Pomorsk, z tej byy dwie
córki: jedna z nich Jerzemu Czarliskiemu herbu Sówka,
zalubiona, druga w panieskim stanie umara, tame w Pie-

nizkowle pogrzebiona, i syn Jan wprzód podkomorzy Po-
morski, a potem po Boboli podkomorzy koronny: Hist. Pol.

Pruth. Posseliiy zczy si by doywotnie z Przerbsk herbu
iN owin, ale wedug wiadectwa MS. de Famil. Pruss. a-
dnego potomka nie zostawi. Historya jednak Cudów Cz-
stochowskich., pod rokiem 1635. wspomina Olesk podkomo-
rzyn koronn, I syna jej Jerzego, chyba e modo umar.
JerzemuOleskiemu starocie Kamienieckiemu, na dworze Kró-

lowy Anny od modoci swojej zasuonemu, osierociaa doy-
wotnia przyja Barbary Szczepieckiej heihu Leliwa , zmar-

emu 159.*i. nagrobek w Poznaniu wystawia. Sarowol. iii

Monum. W Chodzieu take u fary, le dwaj Olescy, Jan
modzieniec I Mikoaj stary onierz , czego wiadkiem byy
chorgwie powieszone. N. bya za Zbonym Paniewskim staro-

st Stryjsklm. j\. mia za sob Katarzyn Tomick kasztelank

Wielusk, ale sterilis. Geneal. Myszk. Zygmunt w czy-
ckiem 1648. jN. Oleska Jana abiskiego podkomorzego Po-
morskiego maonka. MS. Iionop. iN . mia za sob Barbar Gru-
dzisk wojewodzank Rawsk. Do tych zda mi si naley Grzy-

maa z Olesznicy kasztelan Kostrzeski , który wraz z inszeml

Panami herbu Grzymaa, wojowa Naczów za Jagie Króla.
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Olenicki herbu Dbno. Po rónych województwach
rozrodzeni, z teg-o Olenicy miasteczka Imienia tego nabyli,

które jest w Sendomierskiem województwie, luhoc teml czasy

przez sukcessy, w domu Lanckorosklch, dziedziczy. Pa-
procki wiadczy, ze od r. 1244. wielu herbu Dbno przod-

ków czyta, po rónych przywilejach I skryptach, przecie
tylko z nich liczy, Jasana Demetryowego syna, sdziego Kra-

kowskiego, i to roku, którego kwitn, nie przypisa; czy

si za ju w tenczas zaraz z Olenicy pisali^ czy nie ry-

chlej potem, i tego nie wyraa. Dugosz pod rokiem 1359.

wspomina Zbigniewa z Olenicy , mia to hyc dziad Zbi-

gniewa kardynaa, o którym niej, wedug tego autora, e
w potyczce naszych nieszczliwej w Wooszech w tym roku,

za Kazimierzego Wielkiego, ochromiony i w niewol wzity,
przecie na wolno wyszed od Kazimierza Króla wykupio-

ny: tene to zdami si Zbyszek z Piczowa, by owczym
Krakowskim w roku 1370. jako si podpisa na licie kla-

sztoru Jdrzejowskiego, u Papro, fol. 73. Ile e Piczów
temi czasy dziedziczy w tym domu, jako si niej powie.

Zy potem Jan z Olenicy sdzia ziemski Krakowski 1410.

u Nakiel. w 3Iiechov. fol. 383. Ojciec Zbigniewa kardynaa,

wprawdzie Paprocki I drudzy za nim idc, powiadaj, e
Jan nie sdzia Krakowski, ale Jan sdzi Krakowski, by oj-

cem jego, ale Dugoszowi Ile tamtych wieków pisarzowi wi-
cej wierzy trzeba, który, a z nim Starowolski in f^itis

Episcoy. Cracov. wyranie mówi, e ten Zbigniew, mia
dziada swego Zbigniewa, ojca Jaska sdziego Krakowskiego,

matk Dobrochn z Ronowa. oniewski w yciu B. Sta-

jiisaiua Kazimierczyka fol. 64. wspomina Jakóba Oleni-
ckiego, brata rodzonego tego Zbigniewa kardynaa, ten pro-

fessy w zakonie S. Augustyna kanoników regularnych uczy-

niwszy, nietylko go urodzenia swego lustra, ale i pobono-
ci ycia objani, osobliwie jednak pokor, z której , i naj-

licJisze w zakonie posugi, w kuchni i Indziej, sobie smako-

wa : RanatowicZy Jasna pochodnia. Pachn, siostra Zbi-

gniewa kardynaa, bya za Janem Ossoliskim kasztelanem

Radomskim.
Zbigniew z proboszcza S. Floryana i kanonika Krakow-

skiego , biskupem Krakowskim zgodnie obrany w roku 1423.

Z modszych lat rycersklcli sztuk si by chwyci, i podczas

sawnej pod Grunwaldem z Krzyakami potyczki, gdy DIpold
Klkeryc walecznym wszystek zbrojny, z kopi, na Jagie
Króla godzi, on, lubo ju zaman mia swoje kopi, prze-

cie z ni z boku zaszedszy, DIpolda z konia zwali, któ-

rego Król w czoo swoj kopi uderzy j a drudzy dobili.

I
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Za któr obron osoby swojej , Kroi Jag;Ielo Zbig-uiewa hoj-

nie udarowa, a w krotce gdy sobie stan duchowny obra,

i do infuJy Krakowskiej pomóg. Na pastersk lunkcy wy-
niesiony, przedziwn umysu wspaniaoci, nieprzeamanym
statkiem i odwag, wiary katolickiej, praw kocielnych, swo-
bód ojczystych, zawsze broni, Hussytom najprzód tak si
opar, e ich wszdzie apajc, i wyganiajc, i dyecezy
swoj i cae Królestwo od ich zarazy wolne zostawi. Gdy
z Czech posowie przyjechali do Krakowa, dowiedziawszy si
ze herezy trcili, interdykt na miasto poty woy, pókiby

z niego nie ustpili, z tej racyl lubo Wielkanoc nadchodzia,

do Krakowa jecha niechcia, ale w Mogile olej wity kon-

sekrowa, nic niedbajc na to, choci na niego nietylko Król,

ale i inni duchowni mruczeli. Witoldowi, który si korony

i tytuu królewskiego w Litwie napiera, w senacie, gdy inni

milczeli, mocno si opar, ani si da z swojej sentencyi prze-

ama, ju probom, ju obietnicom, ju pogrókom Wi-
toldowym : Królowi nawet, lubo tak na siebie dobroczyn-

nemu, ktw pogrozi, gdy wojsko swoje powracajce z Krzy-

ackiej wojny, chcia na le zimow w dobrach kocielnych

lokowa; na koncylium Bazyleskie wybierajc si, w sena-

cie, o niesuszne exakcye, i ciary na poddanych woone,
Króla strofowa, o co gdy mu Król przymawia : sam tylko

ty prawi do mnie co zdronego widzisz, gdy inny wszyscy

milcz: senat wszystek ruszy si, z tym si owiadzajc,
e co mówi Zbigniew, to imieniem wszystkich mówi. Te-

go Króla chccego Chemsk dyecezy rozprzestrzeni, i w
Lublinie katedr jej zaoy, od tych zamysów odwiód, pre-

dykanta JHussyt, który na dworze królewskim, pocz by
bdy swoje rozsiewa, nietylko ode dworu, ale i z króle-

stwa wypdzi. Ta jego arliwo tyle sprawia w r. 1431.

e Król onierstwu swemu i niektórej szlachcie z Dobrzy-
skiej ziemi od Krzyaków wygnanym, lubo insze dyecezye na

konsystencre zimowe ponaznacza. Krakowskiej jednak, oba-

wiajc si Zbigniewa , tyka nie kaza. Kazimierzowi take

Królowi odwanie stawa, tak o krzywd Michaa ksici
Litewskiego, jako i o ksita 3Iazowieckic , nie dobrze od

Króla traktowane. Przemyla ksici Cieszyskiego, który

dobra jego najecha, zebrawszy ludzi, i od zamku Siewier-

skiego odegna, i do proszenia o pokój przymusi. Syszc
to o nim Marcin Papie, wielkie mu w licie swoim po-

chway zapisa; i Aeneas Sylinus ^ który potem by Papie-

em, pod imieniem Piusa wtórego , tak w apologji swojej

ad 31artinum Meyer mówi : Sbtg7ieus Cardinalis et doctissi-

mus Pater^ quo cum inerat nobis smgularis amicitia, uam-
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vs a/ter alterum nunguam yideit^ sed parta literarum stu-

dia nos junxerunt ^ epistolarum freuentes missiones^ amo~
rem retinuerunt ^ ila ut et mortui, dulcissimu nobis memoria
maneat. Eugenius IV. Papie , kardynaem go pod tytuem
S. Pryszici uczyni, ale ze go i Felix Antipapa tyme liono-

rem uczci, dla teg^o od zadneg^o z nich przyjjje go nieclicia.

Dopiero 3Iikoaj V. Papie, ma tego zasugi zwaywszy,
gdy si ju koció Boy od schizmy uwolni, kapelusz mu
kardynalski przysa: o co potem kótnie urosy, bo gdy w
senacie Zbigniew, jako kardyna, pierwszego si krzesa do-

inag'a, a Wincenty Kot Doliwczyk, arcybiskup Gnienieski,
prawa sweg-o dawnego ustpi<5 niechcia

;
przyszo do tego,

ze arcybiskup z senatu i z Piotrkowa, ze wszystkiemi Wiel-
kopolskiemi senatorami wyjecha, musiano prawem obwaro-

wa, aby napotem, aden si o purpur Rzymsk, bez wie-

dzy królewskiej i senatu nie stara. Król Jagieo z tego wiata
schodzc

,
piercie mu swój lubny od Jadwigi Królowy da-

ny, posa w darowinie, za swoje go uomnoci przeprasza-

jc, i synów swoich w opiek mu oddajc. Wadysaw Ja-

giellonowicz Król, do Wgier na tron tameczny wybierajc
si, e w takiej okazyi znacznej kwoty pieninej od Zbi-

gniewa zacign, wic na odebranie jej. Spi mu puci;
gdzie on pienidze zebrawszy, kupi ksiztwo Siewierskie od

Wacawa ksicia Cieszysliiego, za sze tysicy grzywien

Praskich, do biskupstwa Krakowskiego. Dziesiciny niektóre

w ziemi Lubelskiej, od antecessorów swoich zaniedbane, win-

dykowa. Relikwie SS. Jana Chrzciciela, Wawrzeca, Piotra,

Pawa, Witalisa, Maurycyusza, Krzysztofa i Katarzyny, w
statuach zotych albo srebrnych zamknite, katedrze swojej

darowa, kielich take zoty, infu od zota pere i kamieni

bogat, i inszy apparat kocielny, prawem nawet obostrzy,

aby kady biskup Krakowski, kielich temu kocioowi, pa-

mitk po sobie zostawi. Kollegiat w nowym Sczu, czte-

rech przy niej praatów, tyle kanoników, tyle wikaryów
ufundowa, dla których mieszkanie naleyte z muru wypro-

wadzi. W Piczowie^ miasteczku swojem dziedzicznem, kon-

went 00. Paulitom S. Pawa pustelnika z fundamentu wy-
prowadzi, i uposay; tame zamek z ciosu dla brata swego
Jana wojewody Sendomierskiego erygowa, wnukom za swoim
wiele dóbr przysposobi. W Bocinie, Piotrowinie, Bisku-

picach, kocioy, w Iy szpital, wymurowa. W Siennie oj-

czystem miasteczku, koció wedug Cichoc. in Allo. Osec.

L 2. c. 4. i wymurowa i uposay, i przy nim proboszcza

i mansyonarzów ustanowi. W Olenicy take koció z ciosu

wyniós, i w dochody opatrzy, wszake go potomkowie jego
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ierezy sprofanowali. Kapitule Krakowskiej, i na kaznodziej

katetli'alneg"o, prowenlów przyczyni; dla akadenoji Krakow-
skiej Contubeniium Ilierosolymilanain^ wielkim kosztem wy-
murowa, na sustentacyi^ studentów pewny dochód naznaczy,

bibliotek swoje znaczn testamentem jej lej^owa. Paac dla

biskupów Krakowskich wystawi, i po wszystkich dobrach,

dwory dla nich pobudowa. Trzy stawy wielkie, w Rado-
wie, Biskupicach i Kunowie zaoy. Wie Kunów w mia-

steczko obróci. Wie Stróa nazwan, dla biskupów kupi:
Sendomierskiej koUeg^iacie prowentów przyczyni. Niektóre

otarze przy kociele Krakowskim katedralnym wikaryom przy-

czy. Dwa dzwony temu kocioowi odda, jednemu imi
Urban, drugiemu Kardyna, a ze Urbana z Niepoomic do

Krakowa sprowadzi, dla tego inszy na to miejsce do Nie-

poomic sprawi. S. Jana Kapistrana zakonu S. Franciszka,

obserwanta, z Czech do Krakowa zaprosi, gdzie go z wielk
czci przyj, i klasztor na Stradomiu z kocioem drewnia-

nym, dla braci jego pod tytuem S. Bernardyna dokoczy,
zkd w Polszcz od tytuu tego miejsca, Bernardynami tych

ojców nazwano. Duchowiestwo nowemi prawami okryli.

Gwod, którym niegdy Zbawiciel nasz na krzyu by przy-

bity, od Latina Ursyna kardynaa. Królowi Jagiellonowi da-

rowany, a od niego w katedrze Krakowskiej zoony. Nako-
niec cisym postem post czterdziestodniowy odprawujc w
roku 1455. nagle zapad, i na niemiertelne ycie si prze-

niós 1. Kwietnia trzydzieci i dwie lecie na tem biskupstwie

siedzc, wieku swego 6C. By czowiek urody piknej, na
wszystkich ludzki, na ubogich szczodry. Pisali o nim, Sta-

rowa, m Vitis Episc. Cracov. Ctc/ioc. in Alloq, Osec.

yUae et res gestae Pontificum et Cardinal, fol. 1134. f^ar-

szavic. de Legato^ kdy o nim powiada, ze, gdy Zygmun-
towi Cesarzowi w Budzie, bdc posem do niego od Króla,

iwawie przymawla, mao swojej odwagi yciem nie przy-

paci: wyszed jednak z tej toni, i chwa wyniós wielkiego

serca o cao ojczyzny. Wspominaj t jego legacy, Cro-

mer Itb. 18. Biel. fol. 319. w roku 1419. kiedy jeszcze Zbi-

gniew nie by biskupem. Znajdziesz take o nim in Supple-

mento Purpurae Doctae^ fol. 187. i in Annalibus Eccle-

siasticis Spondani 1431. num. 27. 1432. ?mm. 19. 1434.

num. 15. Z Bielskiego to onim dokadam: Spytka Melszty-
skiego o herezy wykl. Biel. fol. 358. Tumult pospólstwa

przeciwko magistratowi Krakowskiemu uspokoi, fol. 359.
Zygmunta ksi/.cia Litewskiego, Imieniem królewskiem na to

ksiztwo wysadzajc, miecz mu oddawa, fol. 341.

Dobiesaw z Olenicy najprzód kasztelan Wojnicki 1413.
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podpisa przywilej Hrodelski u askiego tu Statut, fol. 127.

i 1422. tame fol. 49. i 1433. fol. 52. z tej kasztelanji po-

stpi na Sendomiersk , z którym tytuem podpisa pokój

Brzeski, u ask. fol. 140. w roku 1436. ale si juz nie z

Olenicy pisa, ale z Sienna, nawet i w roku 1438. juz b-
dc wojewod Sendomierskim, z te^o Sienna si pisa, u

ask. IV Stal. fol. 129. a poniewa Sienno w domu Oleni-

ckich dziedziczyo, jako si wyej mówio, wic ztd docho-

dz, e ten Dohiesaw Olenicki, wziwszy dziaem Sienno,

pierwszy si z nieg^o pisa pocz, a potem i sukcessorowie

jego, dwanacie albowiem synów spodzi z Gorajskiej Kata-

rzyny herbu Korczak, Dymitra podskarbiego koronnego córki,

z któr krom dóbr Boegodaru, Wrzawy, Niekisiaki, dwa-

dziecia i jeden wsi wzi w posagu, jako dowodzi Papro.
IV Ogrodzie królewskim z ksig Lubelskich 1415. a e tego

Dobiesawa, syna, Jakóba arcybiskupa Gnienieskiego, sy-

nowcem pisz Zbigniewa kardynaa , ztd wnosz , e ten

Dobiesaw by brat rodzony Zbigniewa kardynaa, ale o nim

obszerniej mówi bd pod Sieniskiemi. O tym Dobiesawie

pisze Dugosz in Vita MS. Sbignei Olenicki w oczach

Wadysawa Jagie Króla i Panów Polskich , Iwowi roz-

juszonemu rk w paszcz woy, chcc mu j rozedrze,

gdyby si by duej sroy, dufajc sile swojej, która w nim

bya wielka.

Jan z Olenicy marszaek koronny 1433. u ask. w
Statut, fol. 52. i 1438. u tego fol. 129. Bielskifol. 366.

Croiner Uh. 21. kasztelanem go Sendomierskim zowi w r.

1441. gdy poczet swój do Wgier posya: postpi potem

na województwo Sendomierskie, i z tym tytuem podpisa

konstytucye Kazimierza lll. Króla, u ask. iv Stat. fol. 82.

i 83. w roku 1451. i 1454. fol. 96. i 1455. Gdaszczanom,

List Szlachcica Pruskiego. Starowolski in 3Ionum. powiada,

e ten Jan przy województwie Sendomierskiem , trzyma la-

sk koronn, e ojciec jego i matka, w klasztorze S. Krzya
na ysej góry pogrzebleni, e brat jego rodzony Zbigniew kar-

dyna w Krakowie pochowany, e koci tego Jana, Bogu-

saw RadoszewskI opat witokrzyski , na inne miejsce prze-

niós, i nagrobkiem ozdobi. Co /'oprocAi pisze, e ten Jan

(zwano go za Gowaczem, nic pewniejszego, e od gbo-
kiej w interesach ojczyzny rady) by synem Dobiesawa wo-

jewody Sendomierskiego, to si utrzyma nie moe, i dla

tego , e Dobiesaw tylko jeden Olenicki , czy z Sienna

herbu Dbno, by wojewod Sendomierskim, a midzy temi

dwunast jego synami, których tene Paprocki kadzie, a-
dnego nie czytam Jana marszaka, ani wojewody Sendomier-
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skiego, i dla tego ze Starowotski i inni jawnie g^o bratem
rodzonym zowi Zbigniewa, któreg-o ojciec nie by Dobie-
saw ale Jan, dalej powiada, ze syn jego by Jan dziedzic

na pó Olenicy, zwano go liocbotnicki, wojewoda Lubelski

sterilis (jam o nim mówi w pierwszym tomie) siostry jego
miay byc, jedna za Szamotulskim, druga za Walewskim.
Ten to Jan, o którym Starowol. m Bellat. Sarmat. J. 86.

pisze; ze od Jagie Króla w Wilnie na prezydium zosta-

wiony, skoro go nowina dosza, ze Witold z Krzyakami
Pruskiemi , do miasta si zblia, miasto cae spali, a za-

mek palisad otoczywszy, w nim si z ludmi zamkn. Gdy
si potem nieprzyjaciel w miecie rozoy, zwycizko z zamku
tak dobrze na nieb w klasztorze Franciszkaskim zamknictycb,

natar, e ich sia trupem na placu pooy, i jednego z

swoicb nie straciwszy. Podczas tej rewolucyl, kilka inszych

potyczek szczliwie wygra. Bielski f. 350. i Cromer 1. 21.

wiadcz, e podczas koronacyi Wadysawa Warneskiego,
tumulty wszczte uspokaja, a wkrótce w poselstwie by wy-
sany do Zygmunta Cesarza, do zamknicia pokoju, i umó-
wienia z domem Austryackim cilejszej kolligacyi przez ma-
estwo. Tam si, i mio ku ojczynie, i wspaniao umysu
tego Jana, pokazaa; bo gdy go z kolleg Koniecpolskim do

tego clgniono, aby by cho na pozór tylko, w opiek Kró-

lestwo Polskie I rzdy jego, Cesarzowi podda, adn miar
na to nakoni si nie da. Jedzi potem w legacyi do kom-
blnacyl, midzy Kazimierzem ksiciem Litewskim, i Bo-
lesawem kslclem Mazowieckim. Biel. fol. 376. Cromer.

Zawisza z Olenicy, podsdek ziemski SendomierskI r.

1416. u Nakielsk. u Miechov. fol. 398. i 1429. fol. 421. i

1433. u askiego w Statuo, fol. 52. O nim Dugosz wiad-
czy pod rokiem 1408. e z Zygmuntem Królem Wgierskim,
na Bosneczyków wojowa, a w roku 1419. legacy do niego

odprawujc, przymawia mu, e na umówiony czas kongressu

nie stan. Dugosz. Takbym rozumia, e i ten by brat

rodzony Zbigniewa kardynaa, jako I Piotr podsdek take
SendomierskI, którego ex ylctis f^islicien. wypisa Okol.

pod lierhem odzi fol. 176. w roku 1437. Dugosz take
wspomina, e Zbigniew z Olenicy synowiec kardynaa w r.

1439. mia za sob synowice Spytka 3Ielsztyskiego, tego,

którego w Korczynie zabito. Jdrzej kasztelanem by Sde-
ckim w roku 1493. jako si podpisa na licie Albrycbta

Króla danym miastu Lubelskiemu.

Zbigniew arcybiskup Gnienieski, a przedtem biskup

Kujawski, z scholastyka Gnienieskiego, Krakowskiego, Ku-
jawskiego, Sendomiersklego kanonika, do tej infuy posu-
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niony: byl i podkanclerzym koronnym, któr piecz blizko

dwóch lat, z biskupstwem Kujawskiem trzyma, i dopiero j
spuci w roku 1475. tak rozumiem, ze synowiec Zbigniewa

kardynaa, pasterz miy, wspaniaeg-o gieniuszu, i Rzeczpo-

spolit kochajcy, zkd Król Kazimierz dufajc jego rozs-

dkowi, Prusy pod rzd mu podda: z tego dyspozycyi, ko-

missarzem jedzi na kongres do Opawy. Cromer, lib. 28.

Biel. fol. 457. O wiar katolick arliwy, zkd dowiedzia-

wszy si, e w jego dyecezyi , pewny, imieniem Maciej,

Hussytów bdy rozsiewa , wczenie temu zabieg i ukara,

eby si odwoka ze nie szerzyo. Po mierci potem Jakób
Sieniskiego arcybiskupa Gnienieskiego, na prymacyaln

godno wyniesiony koo r. 1480. synod zoy, na którym

pobór z dóbr kocielnych , na potrzeb Królestwa uchwali.

Po zejciu Kazimierza Króla, wprawdzie przeciwko inszym,

Zygmunta I. potem Króla do tronu Polskiego, z caym T-
czyskich i Toporczyków domem forytowa; lubo drudzy

tej byli o nim opinji, e pod tym pretextem Janusza ksi-

cia Mazowieckiego, któremu sprzyja osobliwiej, chcia przy

koronie Polskiej utrzyma, atoli gdy Fryderyk biskup Kra-

kowski
,
pod niebytno jego , na zjedzie Panów Polskich,

Jana Albrychta Królem Polskim ogosi, on go koronowa.

Mansyonarzów w Uniejowie fundowa, koció farny w Skier-

niewicach wymurowa, jako wiadczy herb jego z inskrypcy

na tym kociele. Umar w dobrej staroci, w roku 1493. w
Gnienie pochowany. Damalewicz m f^itis Episcop. Cujav.

et Archiep. Gnesn. Paprocki i z nim Okolski, jednego by
rozumiej, Zbigniewa kardynaa i biskupa Krakowskiego, z

tym Zbigniewem, ale si myl, co i lata same pokazuj, i

Damalewicz dowodzi , i z inszych historyków naszych , ja-

wnie pozna, i nagrobek tego Zbigniewa wiadczy. Zbigneo

de Olenica^ Archiepiscopo Primatiue Gnesnensi summo
Consiliario et Antistiti, magnitudine praestanti ^ Parenti

Patriae^ herby Dbno, Gryf, i Kotficz. Jana podsdka Sen-

domierskiego, (mia to by syn Jdrzeja wojewody Sendo-

mierskiego) wspomina Paprocki
.,

i jego synów. Szczsnego,

który zszed i z potomstwem. Piotra, który umar modzie-
cem, Jana i Stanisawa, ten

Stanisaw biskupem Poznaskim zosta, z kantora Gnie-

nieskiego, dziekana Krakowskiego, jakom czyta na licie

Zygmunta I. in MS. Petricov. od Jakóba biskupa Pockiego

powicony 1539. r. mao co jednak t si infu ucieszy,

tego roku do grobu wszedszy, o którym tak kamie gro-

bowi mówi: J^ir doctrina prudentia, magnanimitate , inte-

gritateue insignis^ cum sedisset in hoc Episcopatu annum
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unum, obili, magno de se apud omnes desiderto relicto 1539.

Kwitn pod enze czas , Jan Olenicki kanonik Krakowski.

JIS. Petricoy. Jan, hrat Stanisawa biskupa Poznaskiego^
spodzi dwóch synów wedug- Papro. Jana i Mikoaja. Z
tych Jan dziedzic na Chmielniku, zostawi syna Mikoaja od
którego wedug- Baranów, tylko si; trzy córki zostay, jedna

z nich ya z Stefanem Chemskim synem Samuela , druga

z Janem Zuchowskim herbu abd , trzecia z Straszem.

Drugi 3Iikoaj dziedzic na Piczowie, tego synowie: Jan,

zona jego Sieniawska podkomorzanka Halicka, czyli jak dru-

dzy chc wojewodzanka Ruska , i Jdrzej , którego z Jasie-

skiej potomstwo, córki dwie, z których jedna, wydana za

Dbiskiego, tyle synów, Jan dworzanin Króla Zygmunta
umar modziecem, i Zygmunt, który z Magdalen Misiow-

sk córk Adama , i Anny Latoszyskiej podczaszanki Kra-

kowskiej, zy bezpotomnie. Baranów. Barbara, najprzód Jana

Pileckiego starosty Lubelskiego
,

po nim Mikoaja Koryciii-

skiego starosty Parczewskiego , maonka.
3Iikoaj wojewoda Lubelski , starosta Zwoleski , syn

Jana i Zofji Spinkowny z Bdkowa, wielkiego dowcipu, wy-
polerowanego rozsdku, w jzykach cudzoziemskich nie po-

spolitej biegoci, fortuny, któr tak z przodków swych przez

sukcessy
,
jako i przez swoje zabiegi naby, umia na po-

trzeby ojczyzny zazyc, i przyjació jednanie, zkd u Królów
zasuy sobie na respekt, tak, ze gdy jeszcze na dworze
by Stefana Króla, gdy go widziano, jak wielk poufaoci
z nim ten Pan rozmawia, zazdro przecie poktnie ju na

niego szeptaa. Od Zygmunta IIL w komput senatu policzony,

najprzód kasztelan 3Iaogoski 1602. a potem Radomski, wy-
sany od Króla do Moskwy, na wesele Dymitra nowego ksi-

cia, przez trzy lata od nich przetrzymany, mógciby by
prdzej na wolno wynij(5, gdyby by szkodliwe ojczynie

przyj kondycye, które mu Moskwa podawaa, ale kochajcy
syn, wola dobra pospolitego przestrzega, nieli swego. Pe-

trtcius in dedicat. Oeconomiorum Arislot. edil. 2. By ko-

missarzem z sejmu 1613. do rozwizania zwizku, Constit.

fol. 5. deputatem na trybuna fiskalny 1618. fol. 3. w roku

1620. ju wojewod Lubelskim. Na ojców Bernardynów do-

broczynnie askawy, i lubo z heretyckich rodziców urodzony,

przecie odrzuciwszy ich bdy , z kocioem si katolickim

pojedna, zszed z tego wiata 1621). wieku swego 7\. na

górze ysej S. Krzya pochowany, kdy dla swojej familji

grób wielkim kosztem wystawi. Cztery razy luby mae-
skie ponawia, pierwszy raz z Palck starociank Ejszy-
sk od której córka Regina Mikoajowi Firlejowi wojewodzie

Tom vii. 6
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Sendomlersklemu zalubiona. Drugi raz z Tarown Mago-
rzat ehorzank Lwowsk. Acta Castr. Lublin. Trzeci raz

z Zofi Lubomirsk kasztelank Wojnick, z tej córka Anna,

zakonnica S. Benedykta, i dwóch synów, Jan i Zbigniew.

Czwarty raz z Zofi Tarown 1G48. sterilts: z synów jego

Zbigniew kasztelan Wilicki , starosta Opoczyski , koció
w Tarowie wystawi 1647* Stai^owol. in Monum. fol. 534.

z drug zon Ann Korycisk kasztelank Wojnick zy bez-

potomnie. Z pierwsz Zofi Suowsk wojewodzank Raw-
sk, by syn Mikoaj, ale z Konstancyi Lanckoroiiskiej, a-
dnego potomstwa nie zostawi. Jan podkomorzy Sendomier-

ski, rotmistrz powiatu Radomskiego 1632. któremu Kurdwa-

nowska dwóch synów powia, Jana Zbigniewa starosty Opo-

czyskiego sterilem , i Stanisawa starost Radziejowskiego,

tego z Joanny Oldzkiej tylko córka jedynaczka zostaa, Zu-

zanna, wydana za Denhoffa wojewod Malborskiego. Geneal.

Jurid. Jdrzej mia za sob Kulikowsk dziedziczk na Go-

ogórach.

Olellicki herbu Radwan
.f
w Krakowskiem i inszych

województwach. Baranowski i[t'\sze ich, Oleszyski, dom sta-

rodawny. Mikoaj m serdeczny za Stefana Króla, Jdrzej

podstaroci Chciski, upnik up Wielickich. Jan Olenicki

z Anny Odrowowny, spodzi dwóch synów: 1. ukasza
podsdka ziemskiego Bezkiego, ten z Cieciszewsk, zostawi

Jarosawa starost Bezkiego, dziedzica dóbr abunie, Ja-

tutów, Barchaczów, Wirzba, Hruszów, ten z Bezeck Do-

rot , mia syna Tomasza : ten najprzód z ókiewskim w
Wooszech mnie stawajc, postrza, swej odwagi wiade-

ctwo, z pod Cecory wyniós, przecie z tak cikiej wojska

Polskiego poraki wyszed szczliwie. Pod Chocimem znowu

Turków wojowa, wszake we dwudziestym drugim roku y-
cia swego, w roku 1622. mier(5 go zabraa, co o nim po-

wiada nagrobek jego w Zamociu. Starowa, in 31omimen.

Siostra jego Barbara Prokopowi eniowolskiemu kasztela-

nowi Podlaskiemu zalubiona. 2. Marcina, posowa na sejm

1589. r. ona jego Zamojska kasztelanka Chemska, siostra

Jana kanclerza i hetmana, z której córka Anna, ya z Ja-

nem Dulskim kasztelanem Chemiskim i podskarbim koron-

nym, ale sterilis ; umara 1583. i synowie cztery, z tych

Marek sdzia ziemski Bezki, Constit. 1638. /b/. 19. mia za

sob Chodorowsk, i z niej córk tylko jedne, Zofi, Ste-

fana Zieliskiego Cioka maonk. Piotr i Auctus bracia

Marka, zeszli bezdzietni. Jan czwarty brat ich, z Elbiet
Drohojewsk, przed ni za mia Buczack wedug Okolsk.

tene powiada, e za ukaszem Olenickim bya Podfilipska,
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Adama sdzieg-o Podolskiego córka, z tej córki : Barbara, Mi-

koaja Lubienleckieg-o \vojskieg;oZydaczewskieg"o, Jadwiga, Je-

rzego 3Irozowiekie^o pisarza ziemskiego Halickiego, maonki,
zostawi trzy córki tylko, z tycli Katarzyna, najprzód Piotra

Zmi«ickiego, po nim Piotra Ciarzyskiego, maonka, (z tym
zostao siv od niej to potomstwo, Anna Wyhowska, 31arvanna

Orcliowska, a potem Chmielecka, Stanisaw i Adam, którego

synowie Marcin i Antoni, i córki, Barbara, Agnieszka, i

Maryanna Charzyiiskie.) Druga Katarzyny siostra Zolia, bya
za Wojciecbem Koakowskim. Trzecia Helena, za Alexan-

drera Petrykowskim. Geneal. jurid. Krom tycb ci kwitn(^li.

N. Olenicka podkomorzanka Sanocka, Jdrzeja Chwaliboga

maonka. Anna zakonnica u wszystkich SS. we Lwowie.
Anna Zofia Ludwikowi Ciwickiemu herbu Wieniawa, ka-

sztelanowi Midzyrzeckiemu, starocie Stawiszyskiemu za-

lubiona 1678. a pierwszym lubem, bya za Stanisawem
Karolem Koniecpolskim wojewod Parnawskim. N. mia za

sob Katarzyn Domicchowsk. ukasz stolnik Drohicki, ona
Piekarska wojewodzanka Brzeciaska herbu Topor. Jadwiga
Stanisawa Wodka, wojewody Bezkiego, maonka, której

zmarej 1611. nagrobek we Lwowie u 00. Dominikanów
wypisa Starowol. in Monum. S i w Pockiem Oleniccy,

czy tego herbu wiedzie nie mog. N. Olenicka bya za Du-
ninem Rzuchowskim.

Olesza^ w 3Icisawskiem województwie. Iwan Olesza

poborca z sejmu naznaczony 1581. Constit. fol. 395.

W roku 1778. Samuel Olesza budowniczy Piski. — Leopold
rotmistrz tego powiatu. — Krasicki.

Oleszko^ w Woyóskiem województwie. Floryan Ole-

szko wojski Wodzimierski , sekretarz królewski , komissarz

z sejmu 1609. na Ukrain do uspokojenia buntów Kozackich,

Constiiut. jol. 893. na dobrach Dubno i Woochy, pewn
summ zapisaa mu Rzeczpospolita, w nadgrod zasug jego,

na sejmie 1621. Constit. fol. 17. do lustracyi zamku Win-
nickiego deputowany 1613. Constit. fol. 30.

OleiTiiiski herbu Ostoja^ w Wielkiej-Polszcze. Do-
biesaw Olewiski Oslojczyk, którego mztwo pod Korono-

wem sawi Dugosz, Bielski fol. 307. w roku 1410. Piotr

sdzia grodzki Wieluski, ona jego Zofia Kowalska herbu

Wierusz. Ada Castr. P^ielun. 1576. Tene czy inszy Piotr

podstaroci Wieluski, z sejmu 1589. naznaczony do kor-

rektury praw koronnych, Constit. fol. .516. j\. Wadysawa
Kolczyskiego podczaszego Inowrocawskiego, Katarzyna Jó-

zefa Dobrzyckiego maonki. N. mia za sob Grudzisk.
6-
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Wiiwrzenlec w Poznaskiem 1674. ale go Olewnicki napi-

sano. Zoiia Antoniego Bieliskieg-o maonka.

01eiviiisk.i herbu Samson na Rusi. Foryan Olewiski

mi rycerski, co o nim opowiada nagrobek jego we Lwowie
u 00. Dominikanów, mia za sob Dorot Garniszown, z

której syn wojownik przeciw Szwedom i Kozakom. Synowiec

za Floryana w zakonie zy S. Dominika. Szymon najprzód

wojski Lwowski, z sejmu 1653. naznaczony do rewizyi ksi^
ziemskich Lwowskich , Constit. fol, 2(S. potem sdzia ziemski

1676. Constit. fol. 45.

01exieivicz^ w ksiztwie Zmudzkiem. Jan pisarz Li-

tewski 1555. Krzysztof i Marcin 1621.

OLIWA HERB.

Ma by lilia, niby z ziemi i z korzeniem wyrwana, biaa,

w polu zlelonem, z obudwu stron jej róa czerwona, na he-

mie pó Lwa niby wyskakujcego, w koronie, jzyk jego

wywieszony, nogi przednie do góry zadarte, tak g-o opisa,

Biel. fol. 758. Papro, iv Gniazdzie fol. 1107. O herbach

fol. 346. Okol. tom. 2. fol. 346. Powiadaj ci autorowie,

ze ztd nabyty. Gdy prawi pod Oliw, gdzie teraz klasztor

i opactwo Oliwskie sawne, mz jeden waleczny, znacznym

si dzieem przeciwko Prusakom popisa, hetman herbu Goz-

dawa, w nadgrod takim g^o herbem uczci. Takiz ze wszy-

stkim herb, Damalewicz in f^itis ^ OnoldowI biskupowi Kru-

wicklemu, przypisa, wstpi na t katedr w roku 1157.

wszed do grobu 1160. ten pierwszy katedr swoje z Kru-

wicy, do Wocawka przeniós, koció tam, czy on sam,

czy tez kto Inszy zbudowa, i od teg-o czasu biskupi tamci,

juz nie liruwlckiemi, ale Wocawsklemi pisaó si poczli.

Tym si herbem szczyc Grajewscy.



Olizar. ^

Olizar^ herb ich Chorgiew Kmitów , i jedna z nie-

mi dzielnica. Eleazar albowiem, jeden z siedmiu synów Ale-

xandra Woronowicza, brat 3Iatwieja Kmity, o którym Pa-
pro, fol. 607. z Rusklcg-o akcentu Olizarem nazwany, przy-

domek nawet w potomkach swoich zostawi, Woczkiewicz,
ze nie dowidzc na jedno oko , olep prawie na najwiksze

w rónych kampaniach naraa si okazye, lepym Woczklem
zawoany. Ma by na par^aminie list Kmity w tym domu,

w którym zeznaje, ze bratu swemu Olizarowi, przeda dobra

Korostyczów. Parisius in Siania z Leonclaviiisza in Pand.

histor. Turcic. fol. 138. tego domu pocztków zasig-a, od

Eleazara Bulka ksiccia Serwji , któreg-o na wojnie pojma-

wszy Turcy, zabili, w r. 1390. Stefan Bulkowicz syn jeg^o,

z ksicztwa od tyche pohaców wyzuty, w roku 1427. atoli

w roku 1442. synowi Stefana Jerzemu, Murates Car Turecki

przywróci ojczyste pastwo, siostra jego z Bajazetem Gil-

derunem doywotnie zmówiona. Tego Jerzego synowie, Ste-

fan i Jerzy, z oczu zupieni od 31urata tyrana, i azarz,
który po ojcu na pastwo wstpi, i siostra ich Marya Mu-
rata II. Sutana zona. Od Stefana byli synowie, midzy in-

szemi, Lupusm serca wielkiego, i Jerzy. Od azarza córka

Despina, Stefana Króla Bosnji maonka, to Parisius. Jf^ sta-

tucie za askiego fol. 128. Olizara Wasilewicza czytam,

który w roku 1401. pokój wieczny Litwy z Polsk podpisa.

Chwiedko Olizarowicz starosta ucki, trzyma Kniehinin, nad-

to w zasugach wzi by niektóre dobra w ziemi Krzemie-

nieckiej od Króla, to jest, Studzlank, Szepecin i Buszcz.
Syn jego Siemion , mia za sob siostr rodzon Konstan-

tyna ksizcia Ostrogskiego , wojewody Trockiego i hetmana

wielkiego Litewskiego, z niej jednak nic zostawi, tylko córk
Nastazy, któr Wuj jej, najprzód wyda za Janusza 3Iichno-

lowicza Sanguszkowicza ksizcia Kowelskiego, yli z sob w
r. 1544. potem, gdy jej ten odumar, w pó roku, za Iwana

ksizcia Winiowieckiego, i z ni w len dom weszy dobra,

Peredzi, Janowicz i Grutwice. Ten Siemion Olizarowicz ku-

pi by wie Bielaszów, za 30 kóp, od Jurya Wasilewicza

kniazia Zasawskiego , i zapisa j 3Ianasterowi Dermaskie-

mu, 31onim. Colleg. Ostróg, gdzie tez tego Siemiona knia-

ziem zowi. N. Olizarowna, bya za Dymitrem Jelcem pisa-

rzem ziemskim Kijowskim , urodzona z Niemierzanki woje-

wodzanki Kijowskiej. Iwan Olizarowicz, pose z Kijowskiego

województwa, podpisa uni Litwy z Koron, na sejmie Lu-

belskim 1569. i drugi bez imienia, Constit. fol. 171. Adam
z sejmu 1607. komissarzem zapisany do granic, midzy wo-

jewództwem Kijowskiem i powiatem Mozyrskim, Const. f. 855.
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Ludwik posowa na Iconwolacy 1632. i w roku 1625. na

sejm, zkd deputatem stan na trybuna fiskalny. Constitut.

Jol. IS. N. mia za sob Jadwig aszczown Tuczampsk,
ale z ni zy bezpotomnie, Geneal. Belzec. N. rotmistrz kró-

lewski Dbisk berbu Rawicz, podkomorzank Mielnick,

Okol, tom. 2. fol. 591. N. Olizarowna stolnikowna Woy-
ska , Marcina Cbodorowskieg^o maonka. Jan podscdek Ki-

jowski z sejmów 1676. i 1685. r. komissarzem naznaczony.

Constit. fol. 2'2. et 7. Zczy si by doywotnie z Teofil

Katarzyn Hoszowsk, z tej syn Adam, najprzód stolnik Wo-
yski, potem podkomorzy Kijowski, pukownik królewski,

pose na konwokacy 1696. z pierwszej zony syn je^o Jó-

zef, stolnik temi czasy Kijowski, ma za sob Domicell ksi-

niczk Czetwertysk , z drugiej Katarzyny Zachorowskiej

kasztelanki Woyskiej, pozostaej wdowy po Wojciecbu Cza-

ckim cliorzym Woyskim , starocie Wodzimierskim , by
syn N. ale modzianem umar, w kociele naszym Lwowskim
pogrzebiony. Lecz prócz tego, yj synowie jeg^o, i córki.

01izai*oivski herbu Jastrzbiec na Woyniu. N.m
rycerski, którego synowie, ^Szymon i Gabryel Olizarowscy

1688. Olizarowiczów herbu Slepowron niektórzy pisz, z któ-

rych Jerzy w zakonie naszym temi czasy.

Olko^YSki^ w powiecie Lidzkim, Stanisaw z Olków
Olkowski podpisa elekcy Jana IIL Króla.

OlszaillolYSki na Rusi. N. Olszamowski, mia za sob
Maryann Mieleszkown, z której córka Apollonia. Geneal.

Chrynic. N. borodniczy ucki, Ann z Miechowskich 1681.

Marcyanna zakonnica S. Brygitty. N. bya za Michaem Czer-

nym kasztelanem Sdeckim.

Olszauskie ksita ,
patrz Holszauskie.

Olszaiisli herbu Jastrzbiec- w Woyskiem woje-

wództwie. 3Ilkoaj Olszaski, najprzód chory Woyski,
rotmistrz królewski, deputat na trybuna koronny 1701. r.

marszaek sdów fiskalnych, mia za sob Teres Wielhorsk
kasztelank Woysk, sam take postpi na kasztelani Wo-
ysk na której umar ; z synów jego, Jerzy chory Owru-

cki, raarszakowa w trybunale koronnym 1728. ona jego

Rozalia Ledochowska kasztelanka Woyska. Drugi Józef

suffragan Chemski, proboszcz ucki i Oycki, trzeci, u Mis-

syonarzów.

W roku 1788. Tadeusz Olszaski skarbnik Krzemieniecki. —
Krasicki.

Olszer. Inflantska szlachta , luboc ich inni pisz 01-

szur. Z tych by jeden kasztelanem Derpskim , z sejmu 1616.



Olszewski. ^7

komissarzem do uoenia prowincyi Indantskiej. Jdrzej Ka-

zimierz, major w wojsku Litewskieiii 1674.

01sze^vsk.i herbu iociesza, w ksi(;ztwie Litcwskiem.

Jeden z tych by depulatem trybunau Litewskieg-o w roku

1679. jakom widzia na konkluzyacb Wileskich. Benedykt

pisarz grodzki Braski 1607. Constit. fol. 29. Jan owczy
Podlaski 1705. r. Wadysaw, Micha, Józef i Franciszek

1700. roku.

Do tych podobno nale: Jan Olszewski w r. 1778. owczy Koo-
myski. — Józef podkomorzy Bezki. — Krasicki.

01sze¥i'Sl.i/ie/'/»w />/'*, w województwie 3Iazowieckiem.

Z Oleszowca Piotr Olszewski, zostawi synów siedmiu, i có-

rek sze, jedna z nich Karnkowska, matka arcybiskupa Gnie-

nieskiego, druga Kosobudzka, kasztelanowa Liwska, trzecia

Jaroszewska, czwarta Nieborowska, dwóch nie doliczy. Pa-

pro, z synów za tego Piotra, 31ikoaj pod Sokalem w pc^ta

si Tatarskie dosta, gdzie dwadziecia lat niewoli zay. Jan

brat jeg'0 , obronn rk uszed z teje potyczki: u Obertyna

znowu mnie potyka si. Jan, trzeci brat ich, dworzanin

królewski, syn jego Stanisaw burgrabia Krakowski. Maciej

Olszewski , dziesi tysicy , do bractwa miosierdzia , na

czynsz w grodzie Krakowskim 1639. roku zapisa. Franciszek

Krzysztof skarbnik Wiski, umar 1638.^ co o nim wiadczy
nagrobek jeg-o w Krakowie w^ kociele S. Franciszka. Wa-
lentyn w ziemi omyskiej, poborca z sejmu 1613. Pawe
sdzia ziemski omyski z sejmu 1621. omysk ziemi,

eby na expedycy wojenn prowadzi, naznaczony. Constit.

fol. 3. Krzysztof podstaroci omyski. Constitut. 1629.

fol. 22. Jakób Soc. Jesu umar w Wilnie 1634. Wyda do

druku Iiazania^ albo tijtuhf róinych lat., rónym osobom wy-
stawione ^ f^iln. 1645. in kto 2da editio: to jest., Imo. Har-
monia nieba i ziemia Kazanie na elekcy ll^adysawa If^.

2do. Tryumfprzezacnej konwokacyi Jf ^ileskiej
.,
kazanie po

zwyciztwie 3Ioskwy 1634. 3tio. Tryumf Przesawnej Aka-
demji U^ileskiej w teje materyi. 4to. aoba Konstancyi

Królowy Polskiej. 5to. Snopek Zygmunta III. kaza troje

o mierci i dzieach tego Iiróla. 6to. Iiazanie na pogrzebie

Eustaci. ff^oowicza biskupa JJileiiskiego. 7mo. Grono
winne na pogrzebie Iirzyszto/a Sapiehy pisarza Jf\ lis. L.

Svo. Iiazanie na pogrzebie Samuela Paca^ c/iorego Li-

tewskiego. 9no. Aa pogrzebie liarola Jana Bialozora pro-

boszcza jniefiskiego. lOmo. ?a pogrzebie yinny z Sapie-

hów Radziwilowy kasztelanowy Trockiej, limo. Tytu po
tytuaci na pogrz. Gryzelli z flndyskich Sapiezyny mar-

szaliowy Litewskiej. Antoni w zakonie naszym temi czasy.
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01szeivsli herbu Orla^ w Rawskiem województwie.

Tym si herbem piecztowa Marcin Olszewski chory Raw-

ski, ten potomstwa adnego nie zostawiwszy, znaczn summc
ks.ks. Missyonarzom w owiczu zapisa koo roku 1717.

01szeivsli.i herbu Pobog^ w Zawkrzeskim powiecie.

Z tych Malcher Olszewski by opatem Hebdowskim
, po nim

nasta Jordan z Zakliczyna. Walenty podczaszy omyski,
Jan sdzia ziemski omyski 1632. Felix Wadysaw 1648.

Wojciech 1674.

01szeivsl4. herbu Prus 2do^ w województwie Siera-

dzkiem *). O Janie Olszowskim wiadcz Ksigi Grodzkie

Ostrzeszowskie pod rokiem 1435. Tame w roku 1449. znaj-

dziesz dzia dóbr ojczystych, któremi si dzielio rodzestwo,

to jest Mikoaj, Jdrzej, Jan, i Piotr, Jadwiga i Dorota

Olszowskie, a w roku 1438. Mikoaj Niczek Czohodorff Ol-

szowski pewne dobra od Piotra liwy ziemianina tamecznego

kupi; nagrobki tego domu widzie w Ujedzie, Maczu, w
Piotrkowie i Solecu. Kwitn potem Jan Mikoaj Olszewski,

którego syn Mikoaj spodzi Waleryana z Olszowy nie da-

leko od Piotrkowa, Olszowskiego, najprzód podkomorzego

Wendeskiego, Acta Castr, f^ielun. 1646. potem kasztelana

Spicimirskiego, ten z Zofji Duninowny, któr Zofia Koniec-

polska starocianka Sieradzka urodzia, mia synów i córki,

z córek jedna bya za Zauskim wojewod Rawskim ; z sy-

nów jego Jdrzej arcybiskup Gnienieski ; tego
,
gdy sobie

w modym jeszcze wieku stan duchowny obra, do Wielu-
skiej koUegiaty matka zaprowadziwszy, przed otarzem Matki

Boskiej stawia, tam mu penem naboestwa sercem, po

komunji witej, przeegnan od kapana sutann, i manto-

lecik woyd kazaa, na uproszenie za aski Boskiej dla nie-

go, w tym stanie zostajcego, wprzód sobie i caemu dwo-

rowi posty nakazaa, msze zakupia, rokujc sobie, e nie

wprzód umrze miaa, a by go bya biskupem obaczya,

jako tak si stao : bo gdy ju by biskupem Chemiskim
i podkanclerzym koronnym, ona umara. W Rzymie potem,

i po inszych akademiach cudzoziemskich szkoy skoczywszy,

gdy si do ojczyzny powróci , Mikoaj Koniecpolski dziad

jego z matki, Gnieniesk kanoni go opatrzy, zkd wkrótce

u Macieja ubieskiego arcybiskupa Gnienieskiego, kan-

clerzem, to regentem koronnym, refere?idarzem koronnym,

dziekanem Krakowskim ,
proboszczem Poznaskim urós, do

biskupstwa nawet Chemiskiego, Jan Kazimierz Król pie-

cz mu mniejsz przyda. Na tem biskupstwie prezydujc,

*) Tych piszf) zwykle Olszowski nie Olszewski. — P. W.
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kocioy niektóre w Prusiech , z r<;ku heretyckich windyko-
wa, osobliwie S. Jakóba w Toruniu 1608. i panien zakon-

nych klasztor, od Krzyaków 1.'U 1. fundowany; drug-im po-

bonych kapanów sprowadzi , nawróconych z herezyi
,

po
ojcowsku opatrywa szczodrobliwie ; katolików, zby w op-

pressyi nie byli od dyssydentów, broni. Naprawi kocioy,
w Chemy, w Kijowie Pruskim, w Starogrodzie, wymuro-
wa za z fundamentów, w Ujedzie, w Olszowie, k(;dy si
chrzci, w Ujazdowie zruciwszy drewniany, murowany po-

stawi, marmurow posadzk na cay koció Gnienieski
zakupi. Do 3Ialborka pierwszy naszych wprowadzi, i przy

kociele na zamku osadzi ; 00. Piarom w Warszawie do

fabryki ich kocioa, znacznie si przyoy, wiele tysicy na

to wysypawszy : we Lwowie
,
gdy rok by bardzo ciki,

piset czerwonych zotych na ubogich ludzi wyliczy. Gdy
powietrze w kluczu owickim , i Skierniewickim zakurzyo
si, swoim ekonomom rozkaza, aby cokolwiek tvlko do po-

ywienia ich suy mogo, to im szczodrze poddawali, w
Prusiech missyonarzów z zakonu naszego, sumptem swoim
opatrywa, którzy by, osobliwie w opuszczonych od swoich
plebanów parafiach, ludziom do Boga drog torowali. Aka-
demji Krakowskiej wiele ksig- nada, i pienidzy oy, t
intency, aby bya publiczna i kademu przystpna u nich

biblioteka ; w Bolemowie na witki, trzy kocioy przez trzy

dni, jeden po drugim, niespracowany pasterz powici. Oj-

czynie si take chwalebnie zasuy : bo jako pisze Potoc.
in Centur. Viroi\ fol. 431. Ejus, una et Andreue Trzehi-

cki Episcopi Cracov. sedula opera esse perfectum^ quod a
duohus regihus aequanimiler regnatum sil^ et utriusgue in-

terregni maa minus acerbe sentiret Polonia. Uacni ow
trudn , nieznan , i bez przykadu w Polszcz abdykacy
Króla Kazimierza, kiedy ju by inaczej nie mogo. Do zwi-
zku Litewskiego rozwizania, wielkim by powodem, komis-

sarzem od Rzeczypospolitej na to naznaczony, pisa list do

nich, o którym powiedzia Jerzy Lubom irski marszaek, eby
by zotousty Chryzostom , stylem inszym i wiksz ducha

ywoci , w tej materyi niepisa. Do Frankfortu na sejm

Rzeszy Niemieckiej w legacri wysany, na clekcy Cesarza

Leopolda, e wojska Cesarskie nie potrzebne, a naprzy-

krzone ludziom, z Polski sprowadzono, wyrobi. Do Wie-
dnia polem jc/.dzi, kdy Eleonor Austryaczk Królowi 3Ii-

chaowi zalubiwszy, do Polski , w piknym poczcie ludzi

swoich, sprowadzi. Teg-o Króla imieniem, od miast wi-
kszych Pruskich przysig wiernoci odbiera. Wojn na Tur-
ków w stany koronne, i Piasta elekcy, szczliwie wmówi.
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Tak dziewic(5 lat podkanclerski urzd piastowa, ze w sdach,
adnym ani respektom , ani podarunkom nie da si skor-

rumpowa: wziwszy od Jana III. paliusz arcybiskupi, któ-

reg-o tez i z ion koronowa , trzy lata tylko nim si cieszc,

umar w Gdasku witobliwie 1677. wszystkie sakramenta
przyjwszy. Niechcia po mierci gdzieindziej leec, tylko

w Gnienie
,

przy Macieju ubieskim arcybiskupie Gnie-

nieskim, który yjc jeszcze, w Uniejowskim zamku, pi-
tym go po sobie arcybiskupem, przy wielu godnych ludziach,

przepowiedzia, i speni. O nim Kochów. Clima. III. lib. 3.

pod rokiem 1664. tam candore inter Praesules ^ et integri-

tat vitae^ praecellens ; quam in 3Itnisterio aulae
^
pruden-

tia^ et in Patriam ajfectu^ jtn^emerito^ lilium inter spinas

nominandus. Ojczyzna z wdzicznoci, jeg^o ku sobie affekt

wspomina w Konstytucyach 1676. fol. 46. kiedy ani fortuny

swojej, ani zdrowia dla niej nie aowa. S pióra i pracy

jego niektóre ksig-i w druku, jako Imo ^^indiciae contra

Svecos 1657. in kto
,

g-dzie honor Polski przez uniwersa
Króla Szwedzkiego Gustawa nieco nadwerony, windykuje.

2do. Censura Candidatorum sceptri Polonici, 1669. inSuo.

suppresso nomtne. 3tio. De Archiepiscopatu Gnesnensi , le-

gatione nata^ prwilegiis Archiep. Gnesn. jest u Zauskie-
go na kocu tomu pierwszego Brasnb. in fol. 1709. 4/o.

Singularia Juris Patronatus regii. Pisali o nim, Zau-
ski tom. 1. p. 2. fol. 738. anno 1678. Dunin Kazanie na
jego pogrzebie. Biezan, Suszycki^ Kwiatk. Paneg. Facies

Rerum Sarmatic. ale to co pisze , e pi lat tylko y na

Chemiskiem biskupstwie, utrzyma si nie moe, w roku

albowiem 1661. ju by nominatem do tej infuy, patrz w
konstytucyach teg-o roku fol. 22. a w roku 1675. na arcy-

biskupstwo posuniony. Znajdziesz te wiele bardzo listów

jego w rónych materyach pisanych , we wszystkich tomach

Zauskiego.

Hieronim , wojewod Rawskim troch przed mierci
wyniesiony w roku 1 677 . przedtem za najprzód chory
\Vieluski, potem podstoli koronny i starosta Wieluski, z

sejmu 1661. komissarz do pogranicznych od Szlska kótni,

Constit. Jol. 6. i 1670. fol. 25. Brat rodzony Jdrzeja ar-

cybiskupa, z którym wraz jedzi po Eleonor Austryaczk;
zczy si by doywotnie z Petronell Wouck herbu Ra-
wicz, kasztelank 3Iaogosk, z której córka Zofia, bya za

Lipskim starost Inowodzkim , syn za Jdrzej dziedzic na

Niehmierowie, Olszowy, Rudnikach, Stryjkowicach, chory
Gostyski , spodzi syna Jdrzeja starost Wieluskiego bez-

potomnego. Zygmunt, drugi brat Jdrzeja arcybiskupa, pod-
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komorzy Wieluski, posowa na konwokacy 1G74. Constit,

fol. 12. zszed z tego wiata przed rokiem 1G83. u 00. Re-
formatów pocliowany, których by znacznym do)ro(lzIejem,

z Maryanny Dzlayskicj , mia syna 3IIkoaja. 3IIkouj, brat

trzeci arcybiskupa Gnienieskiego poj w maestwo Helen
Maryann Biskupsk, kasztelank S[)lclmirsk, z tej córka

Teresa Ludowika, wydana za Mikoaja 3IycielskIego sdzleg-o

ziemskleg^o Sieradzkiego, i syn Marcin Konstantyn, najprzód

owczy Sieradzki, a dalej starosta Wieluski, z tym tytuem
marszalkowa w trybunale koronnym, komissarzem, i posem
na sejmy bywa, w Kempnie koció na cze S. Marcina

wystawi, apparatem nada, i uposay: na insze take przy-

bytki Boskie hojny, osobliwie w Wieruszowie, Czstochowie
i Opatowie, w Rychwale otarz wystawi, umar wieku swego
trzydziestego szósteg-o , teg-o z Mcisklej herbu Poraj kilka

córek zostao (Eleonora Olszewska starocianka Wieluska
bya za Piotrem Iwaskim) i syn Józef sterilis,

Jan kasztelan Brzeziski, stryjeczny brat arcybiskupa,m staropolskiej cnoty, w którym szczero z ludzkoci cer-

towaa, urodzony by z Stawskiej, zszed z tego wiata przed

rokiem 1683. w Wieluniu u 00. Reformatów pochowany,
córka jego Anna, dostaa si w maestwo Marcinowi Sie-

mianowklemu, na ten czas czenikowi Sieradzkiemu, a potem
kasztelanowi W^ieluskiemu, syn za jego Krzysztof miecznik

Dobrzyski. Stanisaw, drugi brat stryjeczny arcybiskupa,

podstoli Wieluski, umar kasztelanem \Vieluskim; W^iktor

syn jego starosta Wieluski, wzi w sukcessyi po Jdrzeju
Olszowskim starocie Wieluskim bezpotomnym, dobra Ol-

szow, a Stanisaw Olszewski Stryjkowice. Krom tych ci

kwitnil. Krzysztof czenik W^ieluskl 1661. Constit. fol. 25.

umar stolnikiem Sieradzkim. Zofia Jdrzeja Gbockiego wo-
jewody Rawskiego maonka. N. podstoli Kaliski, ona u-
bieska kasztelanka Sieradzka. Dorota ksini Chemiska r.

1665. Chryzostom proboszcz MalborskI, Chemiski dziekan,

kanonik Warszawski, a w roku 1674. opat HebdowskI, sy-

nowiec arcybiskupa. N. mia za sob Kobierzyck Katarzyn
wojewodzank Pomorsk. N. skarbnik Wieluski Elbiet
Jarzyniank , Krzysztof kanonik Kamieniecki , sekretarz kró-

lewski 1648. Jdrzej kanonik Krakowski, deputat na trybu-

na koronny 1718. Maciej mia za sob Dobrzelewsk, z któ-

rej córka, posza za Franciszka Oarowskiego.
OlssEewski herbu Rawicz. Stanisaw pisarz ziemski

Rawski, i Piotr Olszewscy 1648. Piotr i Wawrzenlec 1674.

w Rawskiem, Jdrzej w Chemiskiem. Marcin Olszewski

w zakonie naszym, ycia tego dokoczy, w r. 1667. w Po-
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znaniu filozofji i teologji g-odnie oduczywszy, doktorem zo-

sta, rzdzi} potem kolleg-la. Poznaskie, Jarosawskie, i Kra-

kowskie, I ca prowincy Polsk, by na kongregacyi ge-

neralnej jedenastej : wyda Judicium Theologicum de Sacra-

mentali absoluttone et peccatis militum in Regno Poloniae

colligatorum 1661. to samo po Polsku, Rozsdek luedug
Teologji 1663. in kto. Podobno s Olszewscy Prawdzicowie.

Teresa z Olszów Wojciecha Kochaskiego maonka.
W r. 1778. Wawrzeniec Olszewski miecznik Rawski. — Lu-
dwik komornik Podolski. — Krasicki.

OlszeiYski herbu Slepoiuron. O tych wiadczy 3IS.

Ks. Kojaoiaicza^ ze kwitn w Litwie, z t jednak rónic,
ie na liemie pi piór strusich kad. Waleryan i Stanisaw

Olszewscy, bracia rodzeni, z korony do Litwy zaszli. Z
tych Waleryana synowie byli, Jan, Micha Soc. Jesu, Sta-

nisaw i Mateusz : Stanisawa za Maciej , wprzód czenik,

potem podscdek Lidzki^ Jdrzej, Jan, i Stefan. Olszewski

Jerzy w Oszmiaskiem 1674. N. Olszewska bya za Kazi-

mierzem Poubiskim. N. Olszewski mia za sob Tekl Po-

ubisk. Stanisaw sdzic Oszniiaski 1674. S teg-oz herbu

w Bezkiem województwie. Z tych Kasper owczy Chemski
1632. Ig-nacy ukasz kanonik Kijowski, deputat na trybu-

na koronny 1728. jest w druku, jeg-o f^ox doloris puhlict,

paneg. na pogrzeb. Heleny towskiej choryny Krakow-
skiej^ infol. 1728. Cracov. Pawe pisarz ziemski Bezki, de-

putat na trybuna koronny 1694. Józef miecznik Bezki, sta-

rosta Szmeltyski, zczy si doywotnie z Ann Oldzk,
herbu Rawicz, kasztelank Chemsk, z tej syn Karol, i córka

Teresa. Antonina Olszewska córka Józefa instygatora koron-

nego, bya za Bujnem Józefem wojskim i sdzi grodzkim

Liwskim.
Stefan Olszewski by za Króla Jana Sobieskiego pukownikiem,

y blizko sto lat, osiad w województwie Brzeskiem Litewskiem

w dziedzicznej w^si Maciejowicach zwanych , oeni si z Regin
Gj^ck stolnikown Pisk, przez ten zwizek skolligowany zo-

sta, z Buchowieckiemi, Groyiostajskiemi, Lipiiiskicmi , Krzywo-
blockiemi , Lasockiemi, Narzymskiemi , Gerztorami itd. Stefan

Olszewski z wy wspomnion maonk spodzi synów: Onu-
frego, Franciszka, Kaspra, Michaa i Tomasza, i

córk jedne , która bya za Kazimierzem Oranskim czenikiem

Smoleskim. Secundo voto za Kryszyowskim sdzi Piskim,
Onufry i Micha zostali zakonnikami, Franciszek i Ka-
sper bdc officerami vi w^ojsku

,
pod czas Barskiej konfederacyi,

bronic ojczyzny poginli. Tomasz Olszewski z tych najmodszy,
od wieku modszego jeszcze za Augusta 111. Króla, suc w woj-

sku w regimencie Królowej Jadwigi, przez lat blizko czterdzieci,

przez stopnie zasug od unterofficera , dosuy si rangi majora.

Bdc w wojsku oeni si z Brygid z Leszczyiiskich Wolisk
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wdow, która bya Imo toto, za Stanisawem Raczyskim sc'dzi4

Krasnostawskim, z l spodzi syna jednego Franciszka i córk
dwojga imion, Józef^> Salome^'. Tene Tomasz Olszewski dzie-

dziczn wie po ojcu swoim Macujoirice w Brzeskiem Litew-
skiem przeda Gronostajs/iiejna podczaszemu Smoleskiemu, a sam
osiad w wojew(')dzt\vie Lubelskiem w Matczynie, zawsze wierny
swej ojczynie i dobrze zasuony, obywatel. — Wieldek.

Oprócz tych Olszewskich herbu Slepowron umieszcza fVielqdek

w Tomie V. opis innych take do tego herbu nalecych
, jak

nast^^puje

:

01ii«zevvski herbu Slej)owro?i, dom staroytny w województwie Pod-
laskiem, ziemi Drohickiej, w parafji Pierlejewskiej ma dobra swoje

dziedziczne Olszcwo , Rybalti/ , jedene dom z Rybatowskiemi,
z tej przyczyny z Olszewa Ihjbaltów ju Olszewskiemi, ju Ry-
batowskiemi, albo zwyczajem starodawnym Rybat lub Rybaczvk
do nazwiska Olszewski przydajc w prawnych tranzakcyach i do-

kumentach autentycznych zdawna pisali si , i znacznie rozrodzi-

wszy si, od rozmaitych nomenklatur, uroczysk, dzielnic, i wy-
dziaów , oraz od imion przodków swoich , których pamitk za-

chowujc , tak na tyche dobrach Olszewie Rybatach bdcych,
jako te od rónych innych dóbr dziedzictwem nabytych , albo

zwizkiem krwi otrzymanych, liczne przydomki sobie przybrali i

pomnoyli. Z nich jedni z tego Olszewa Rybatów wyniósszy
si, w rónych województwach Polskich i Litewskich poosiadali,

drudzy za w teme województwie Podlaskiem do tych czas kwitn:
z tego domu.

Flory a n Rybat Olszewski dóbr Olszeioa Rybaltóiu w wojewódz-
twie Podlaskiem, ziemi Drohickiej, w parafji Pierlejewskiej le-
cych z antecessorów swoich dzied7,ic, którego sukcessorowie dobra

rzeczone podzidzie posiadaj. Zona jego Dorota córka Jaszka
ery, czego s dowodem roku 1482. akta ziemskie Drohickie,

tego Floryana byo synów czterech, to jest: Stanisaw, Jan,
Aexy i Jakób, którzy z Piotrem niegdy synem Macieja,
Fcixem, Jerzym, Stanisawem synami Wawrzeca,
tyche dóbr Olszewa Rybatów, wspódziedzicami, o równy wy-
miar rzeczonych dóbr proces toczyli , o czem wiadcz r. 1526.

akta ziemskie Drohickie.

Jakób syn Floryana z Olszewa Rybatów dziedzic, o którym oprócz

roku 1.526. wspominaj jeszcze i roku 1533. 1543. 1544. akta
ziemskie Drohickie. Mia synów czterech: Andrzeja, Stani-
sawa, Mikoaja i Jana. Z tych pierwszy syu Jakóba, An-
drzej spodzi synów dwóch Szymona i Wawrzeca, jako

dowodz roku 1604. 1606. 160H. akta ziemskie Drohickie. Z nich

Szymon, którego ona Elbiela córka Macieja Krakowki, o czem
wspominaj roku 1600. akta f^rodzkie Drohickie , ta mu powia
synów dwóch: 3Iacieja i Tomasza, jako zawiadczaj roku

1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie. Drugi syn Jakóba

Stanisaw", poj w stan maeiiski Jadwig córk Stanisawa
Pitki, z któr bezdzietny, co próbuj roku 1604. 1606. 1608.

akta ziemskie Drohickie. Trzeci syn Jakóba Mikoaj, o nim
wzmiankuj roku 1604. 1606. 1()08. akta ziemskie Drohickie.

Jan czwarty syn Jakóba, a wnuk Floryana wyej wyraonego, na
Olszewie Rybatach dziedzic, przybra sobie w doywotni przy-

ja Katarzyn córk Mikoaja Szeligi Pitki na Pitkach Szei-
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gach dziedzica, z Anastazyi córki Jakóba Bako zrodzon, z Pitk
Szeligów dziedziczk, ta wniosa w dom jego dobra Pitki^ Sze-

ligi w ziemi Drohickiej
,

paratji Kuczyskiej lece , które tak z

mocy praw teje onie swojej sucych
,
jako te i z wasnego

swego nabycia dziedzicznego osiad, co dowodz r. 1544. 1550.

1555. 1559. 1565. 1568. akta ziemskie Drohickic. Potomkowie
za od nich prost lini pochodzcy , nieprzerwanie w possessyi

dziedzicznej przerzeczonych dóbr Pitki, Szeligi zwanych, a do

teraniejszych czasów zostaj. Tene Jan Rybalt Olszewski z Ka-
tarzyny córki Mikoaja Szeligi Pitki zostawi synów siedmiu,

Pawa, jako wiadcz r. 1570. akta ziemskie Drohickie: Sta-
nisawa, Leonarda, Jakóba, Bartomieja, Wojcie-
cha i Jerzego, czego s dowodem r. 1570. 1604. 1606. 1608.

akta ziemskie Drohickie. Z tych nabywszy gruntów wicej na

Pitkach Szeligach, czci swoje dziedziczne ojczyste i macierzyste

powikszy, o czem zawiadczaj r. 1579. Akta grodzkie Bra-
skiem i roku 1588. akta ziemskie Drohickie , o nim jeszcze na-

mieniaj roku 1593. akta grodzkie Nurskie , i roku 1594. akta

ziemskie Drohickie, któren spodzi Adama, co okazuj r. 1614.

akta grodzkie Nurskie , i roku 1615. 1638. 1639. 1640. akta

ziemskie Drohickie, ten dobra zwane Zebry, Bakalarzowizna,

czyli Bakalarze w ziemi Drohickiej lece, wiecznem prawem na-

by , o czem wzmiankuj roku 1636. akta grodzkie Braskie , i

roku 1638. akta ziemskie Drohickie, któren to Adam zrodzi sy-

nów trzech, Jana, Józefa i Wojciecha, czego dowód zawie-

raj, roku 1666. akta ziemskie Drohickie. Z tych Wojciech
z Jadwig córk Stanisawa Pitki bezpotomny, która po zejciu

jego powtórzya luby maeskie z Stanisawem Lubowickim , o

czem zapewniaj r. 1666. akta ziemskie Drohickie. Józef za
brat Wojciecha i Jana zczy si doywotnie z Maryann Srze-

dnick, dóbr zwanych Srzednica, i Makowita, i Srzednica

Paiolowita w ziemi Bielskiej lecych dziedziczk, ta mu powia
córek trzy, i synów trzech, Macieja, Wojciecha i Piotra,
którzy dobra swoje dziedziczne ojczyste Pitki Szeligi , Pitki
Basie, i Zebry Bakaarze w, ziemi Drohickiej lece sprzedawszy,

na dobrach macierzystych Srzednica Makowita , i Srzednica

Pawlowita zwanych w ziemi Bielskiej
,
powiecie Braskim le-

cych osiedli, czego dowód obejmuj, roku 1692. 1696. akta gro-

dzkie Braiiskie. Córki za te zrodzia, Agnieszk Macieja Pitki,

Juliann Andrzeja Pitki, maonki, co wyraaj, r. 1692. akta

grodzkie Braskie , i Dorot on Mateusza Jabonowskiego , z

której zrodzony syn Józef Jabonowski , cz swoje macierzyst

na dobrach Srzednicy Makowitach , i Srzednicy Pawlowitach
lec, Piotrowi synowi Józefa, Olszewskiemu, wujowi swemu
rodzonemu, wiecznemi czasy zapisa, jako wyuszczaj, r. 1717.

akta grodzkie Braiiskie. W O] Cl ech syn Józefa, a brat Macieja

i Piotra z Maryanny Srzedf/ickiej spodzony , dóbr Srzednicy

Makowit, i Srzed?iicy Pawlowit dziedzic, wszed w kontrakty

maeskie z Maryann córk Tomasza Wostowskiego , o czem
wspominaj, roku 1717. akta grodzkie Braskie, ta mu urodzia

synów dwóch Michaa i Andrzeja, o których pisz, r. 1764.

akta grodzkie Braiiskie. Piotr syn Józefa z Maryanny iSr;3ec?w2-

cA:z;\ zrodzony , a brat Macieja, i Wojciecha zwy wyraonych,
na Sred/iicy Makoioilach, i Srzednicy Pawlowitach dziedzic.
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spodzi Mikoaja, o którym wzmiank czyni, r. 1738. akia
grodzkie Braskic , tene Mikoaj mia on Wiktory Jabo-
sk , o czem uwiadomiaj, 1703. akta grodzkie Brahskie^ z niej

zostawi synów trzech, to jest: pierwszego Antoniego, o któ-

rym wspominaj.j , roku 1781). akta grodzkie Brnskie. Drugiego
Tomasza, ten oeni si z Jozefat córk Grzegorza Giera-
towskiego , o czem upewniaj, roku 1788. akta grodzkie Bro-
skie, z niej syn Józef roku 1790. dnia 18. Marca narodzony,
jako okazuj metryki kocioa Dbrowszczyskiego . Trzeci syn
Mikoaja z Wiktoryi Jablo?iskiej\ Wincenty Józef dwócli

imion, roku 1768. dnia 23. Stycznia narodzony, co wiadcz,
metryki kocioa Dbrowszczyskiego , któren potem w wojsku
koronnem by towarzyszem kawaleryi narodowej.

Jakób syn Jana z Katarzyny córki 3Iikoaja Szeligi Pitki spo-
dzony, wnuk Jakóba

,
prawnuk Floryana , na Olszewie Ry-

battack , i Pitkach Szeligach dziedzic , o którym wspominaj,
roku 1570. 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie , zrodzi
synów dwóch, pierwszego Piotra, ten z 3Iagorzat Zebrowky bezpotomnie, która po mierci jego powtórnym zwizkiem do-

staa si w maestwo Janowi Pitce na Pitkach Szeligach
dziedzicowi , co wspieraj , roku 1639. akta ziemskie Drohickie,

tego Jakóba drugi syn Maciej, jako ,wzraiankuj, roku 1638.

1639. 1640. akta ziemskie Drohickie. Zona jego Dorota Niemy-
*Aa, jako zawiadczaj, r. 1650. akta ziemskie Drohickie.

Jerzy syn Jana z Katarzyny córki Mikoaja Szeligi Pitki zrodzony,

wnuk Jakóba, prawnuk Floryana, a wyej rzeczonych Pawa,
Stanisawa , Leonarda , Jakóba , Bartomieja i Wojciecha , brat

rodzony , na dobrach zwanych Olszeico Rybalty w ziemi Drohi-

ckiej , w parafji Pierlejewskiej , i Pitki Szeligi w teje ziemi

Drohickiej, parafji Kuczyskiej lecych dziedzic, o którym wspo-
minaj, roku 1570. 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie,
ten Jerzy zrodzi Antoniego, jako dowodz, roku 1638. 1639.
1640. akta ziemskie Drohickie, i r. 1660. akta ziemskie Braiiskie.

Antoni syn Jerzego, wnuk Jana z Katarzyny córki Mikoaja Sze-
ligi Pitki narodzony

,
prawnuk Jakóba

,
praprawnuk Floryana,

z Olszewa Rybatóio^ na Pitkach Szeligach dziedzic, jako stwier-

dzaj , roku 1638. 1639. 1640. akta ziemskie Drohickie , i roku
1660. akia grodzkie Braskie , spodzi synów trzech, Jana,
Grzegorza i Franciszka; ten Franciszek z Maryann
córk Tomasza Pitki bezdzietny, która potem powtórzya luby
maeskie z Piotrem synem Jerzego Siekierk, jako o tem wszy-
stkiem dowodz, roku 1665. 1666. akia ziemskie Drohickie. Drugi
syn Antoniego Grzegorz, o którym wspominaj, r. 1658. 1660.
akta grodzkie Braskie, i roku 1665. 1666. akta ziei/iskie Dro-
hickie, mia on Maryann córk Jana Tworkowskiego Dbrow-
skiego z Tworków Dbroioy dziedzica, jako wiadcz, roku 1661.

akta grod:skie Braskie, z której zostao si córek trzy, i synów
trzech, Sebastyan, Wojciech i Walenty, jako dowodz,
roku 1679. akta ziemskie Drohickie , ta po zejciu jego powtó-
rzya zwizki maeskie z Tomaszem Mystkowskim , jako wy-
szczególniaj, r. 1679. akta ziemskie Drohickie. Córki za Anna
zalubiona Augustynowi synowi Benedykta Kocowi z Koców Bo-
rowych dziedzicowi , roku 1692. akta grodzkie Braskie. Kon-
stancya bya on Piotra Pitki z Pitk Grsków dziedzica, roku
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1696. akta grodzkie Brahskie. Katarzyna dostaa si w mae-
stwo Janowi synowi Macieja Kocowi z Koców Schabóiu dziedzi-

cowi , co próbuj , roku 1697. akia gTodzkie Broskie.

Jan syn Antoniego, wnuk Jerzego, prawnuk Jana z Katarzyny córki

Mikoaja Szeligi Pitki spodzony, praprawnuk Jakóba , nadpra-

wnuk Floryana , wyej za rzeczonych Grzegorza i Franciszka

brat rodzony , z Olszowa Rybultów , na Pitkach Szeligach dzie-

dzic, o nim wspominaj, roku 1661. 1663. 1666. akta grodzkie

Braiiskie^ i roku 1665. 1666. 1678. 1680. akta ziemskie Dro-
hickie , tene przybra sobie w doywotni przyja Dorot córk
Jana Lubowickiego

,
jako wiadcz, roku 1665. akta ziemskie

Drohickie , która bya dóbr zwanych Lubowicz Byzie , i innych

w ziemi Drohickiej lecych dziedziczk , ta mu zostawia synów
piciu: Kazimierza , Grzegorza , Mat eusza , Stefana, i

Franciszka, jako dowodz, roku 1692. akta grodzkie Brah-

skie , i córk Teres , Walentemu synowi Felicyana Wojnie z

fVojnów Dbrówki, dziedzicowi zalubion, co stwierdzaj, roku

1691. 1699. 1729. akta grodzkie Braskie. Z tych synów Jana

Grzegorz z Doroty Lubowickiej narodzony, o którym wspomi-

naj, roku 1692. 1715. 1729. akta grodzkie Braskie, i roku

1706. akta grodzkie Nurskie, i roku 1716. 1719. akta grodzkie

Drohickie, tene Grzegorz oeniwszy si z Ratysk dóbr zwa-

nych Ratyniec Mursze w ziemi Drohickiej lecych dziedziczk,^

na tyche dobrach osiad, i z ni spodzi synów trzech: Woj-
ciecha, Józefa, i Kazimierza, jako wzmiankuj, r. 1744.

akta grodzkie Drohickie. Z tych Kazimierz w tyme roku bez-

potomnie umar , a W oj ci e c h i Józef, dobra Pitki Szeligi w
ziemi Drohickiej lece , tak swoje ojczyste dziedziczne, jako te
po Kazimierzu bracie swym rodzonym, bezpotomnie zmarym spa-

de, ukaszowi synowi Stefana Olszewskiemu, bratu swemu
stryjecznemu, na tyche dobrach dziedzicowi, wiecznemi czasy sprze-

dali, czego dowód okazuj, roku 1744. akta grodzkie Braiiskie,

i roku 1745. akta grodzkie Drohickie. Od tego Wojciecha, po-

chodzi syn ]N,orbert, co wyraaj, roku 1777. akta grodzkie

Drohickie. Zona jego Justyna córka Antoniego Jezierskiego , o

czem pisz, roku 1782. akta grodzkie Drohickie. Potomstwo ich

Antonina Maryanna dwóch imion, roku 1777. dnia 19. Padzier-

nika narodzona. Barbara roku 1784. dnia 30. Listopada, naro-

dzona. Marcin roku 1786. dnia 13. Listopada narodzony, o czem

zawiadczaj, metryki kocioa Sterdyskiego. Józef syn Grze-

gorza z Ratyskiej spodzony, a brat Wojciecha na Ratycu
Marszach dziedzic, spodzi synów trzech: Antoniego, Bal-
tazara, i Mikoaja ksidza wieckiego, jako dowodz, roku

1790. akta grodzkie Drohickie. Z tych Baltazar ma on Kon-

stancy , córk Macieja Tchorznickiego z Maryanny lVichowskiej

spodzon, co wzmiankuj, roku 1786. 1788. akta grodzkie Dro-

hickie, z której potomstwo Franciszka Tekla dwóch imion, roku

1781. dnia 14. Padziernika narodzona, o czem daj wiadectwo,

metryki kocioa Suchozebrskiego. Waleryan Damazy dwóch
imion, roku 1782. dnia 22. Grudnia narodzony. Agnieszka roku

1785. dnia 12. Kwietnia narodzona, jako zawiadczaj, metryki

kocioa Tjcmbrowskiego. Józef Andrzej dwóch imion, r. 1790.

dnia 5. 31arca, narodzony, co próbuj, metryki kocioa Sucho-

ebrskiego .
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Stefan syn Jana z Doroty córki Jana Lubowickicgo spodzony,
wnuk Antoniego, prawnuk Jerzego, praprawnuk Jana z Katarzyny
córki Mikoaja Szeligi Pi^4ki zrodzony, z Olszowa lii/balluw, na
Pitkach Szclii^ach dziedzic, o nim wspominaj,}, r. i()l)2. 1715.
1729. akia groihkie Braiiskir , i roku 1717. 17 IH. 1719. akta
grodzkie Drohickic , klóren zczy si^» doywotnie z Jadwig
córk Wojciecha Puaskiego, o czem wiadcz, r. 1712. 1721.
1731. akta gTodzkic Braskie , ta mu urodzia synów pii^ciu

:

ukasza, Jakóba, Wojciecia, Kazimierza, i Stani-
sawa, jako dowodz, roku 1738. i 1744. akta grodzkie Bra-
skie.

ukasz syn pierwszy Stefana z Jadwigi córki Wojciecha Pua-
skiego narodzony, wnuk Jana z Doroty córki Jana Lubowickiego,
spodzony , z Olszewa Ri/baltów, na Pitkach Szeligach dziedzic,

do substancyi swojej dziedzicznej , na siebie z antecessorów na-
lecej, czci pewne na dobrach zwanych Pitki Szeligi lece,
od Wojciecha i Józefa synów Grzegorza , wnuków Jana , braci

swych stryjecznych , wiecznem prawem przykupil , czego dowód
zawieraj, roku 1744. akta grodzkie Braiiskie , tego ukasza
maonka Barbara Cieszkowska^ Jana Cieszkowskiego podczasze-
go Mozyrskiego, herbu Rawicz, z Antoniny Paszkowskiej, herbu
Zadora

y
po Kazimierzu Lewickim, herbu Rogala, wdowy, w

powtórnem maestwie zrodzona córka , o czem wiadcz , roku
175G. akta grodzkie Braiiskie, ta mu powia synów dwóch. An-
toniego Justyna dwóch imion, Józefa Sylwestra Onu-
frego trzech imion, któren w modym wieku umar, i córek trzy,

pierwsz Ann, drug Angel, która w modoci lat swoich z tego

wiata zesza, trzeci 3Iaryannc.

Antoni Justyn dwóch imion, komornik ziemski ziemi Bielskiej,

syn ukasza z Barbary Gieszkowskiej spodzony, z Olszewa Ry-
baltów, na Pitkach Szeligach w ziemi Drohickiej lecych, dzie-

dzic, dobra Dbowa, Grabowczyk ubino , Nowosady w paraCi
Lubiskiej, i Majoroicizna , czyli Kierznotoek zwane, w paraQi
Braskiej , ze wszystkiemi przyleglociami w województwie Po-
dlaskieni, ziemi Bielskiej, w powiecie Braskim lece, od Józefa
Kuczyskiego, niegdy Kazimierza Kuczyskiego podkomorzego zie-

mi Bielskiej, z Ann iYff/'^y///.y/rr/ wojewodzank Pomorsk, spo-
dzonego syna , wiecznem prawem naby , czego dowodem , roku
1781. akta grodzkie Braskie i ziemskie Bielskie. Tene po razy
kilka surrogat sdzia ziemski ziemi Bielskiej, komissarzem by w
roku 1789. do wyciguienia oliary dziesitego grosza z dóbr ziem-
skich dziedzicznycli ziemi Bielskiej. Zawar kontrakty lubne w
roku 1792. z Wiktory Toczysk, Franciszka Toczyskiego, ow-
czego Derpskiego , herbu Abdank , z Krystyny Polkowskiej córki

Antoniego Polkowskiego herbu Junosza i Antoniny Maczy/iskieJ
maonków, spodzon córk, a 31aleusza Toczyskiego i Urszuli

Skibnietcskiej maonków wnuczk , ta mu powia córek dwie,
Józef i Tekl.

Anna córka ukasza z Barbary Gieszkowskiej spodzona. Antoniego
Justyna komornika ziemskiego ziemi Bielskiej siostra rodzona,
Walenlenui Uykaczowi Jaboskiemu subdelegalowi grodzkiemu
Braskiemu, herbu Jasieczyk , synowi Jakóba Rykacza Jabo-
skiego z Ew córk Tomasza, wnuka Macieja Raciborskiego Ku-
kiera zwanego, spodzonemu, wnukowi Bazylego Rvkacza Jabo-
ToM VII.

"
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skiego , dóbr zwanych Racihory Stare , Racibory Nowe , i G-
ssowka Skwarki , z przyleglociami w ziemi Bielskiej lecych
dziedzicowi zalubiona, o czem wiadcz, roku 1777. akta ziem-

skie Bielskie ^ któreu w roku 1785. bezpotomnie umar.
31aryaana córka ukasza z Barbary Cieszkowskiej narodzona, An-

toniego Justyna komornika ziemskiego ziemi Bielskiej, siostra ro-

dzona, z Franciszkiem Grodzkim subdelegatem grodzkim Braskim
herbu Rola^ synem Jana Grodzkiego vicesgerenta grodzkiego Bra-
skiego , dóbr zwanycJi Grodzkie Stare, i Nowe , Bruszewo , Ku-
lesze Litwa i Litewka , w ziemi Bielskiej lecych , doywotnie
zmówiona , co opisuj , roku 1789. akta grodzkie Bra/iskie. Po-

tomstwo ich Micha, Szymon, Ignacy, i Anna, maoletnie.

Jakób svn drugi Stefana z Jadwigi Puaskiej zrodzony z Olszewa

Rybaltbw, na Pitkach Szeligach dziedzic, o którym wzmiankuj,
roku 1738. akta grodzkie Bra/tskie, i roku 1744. akta grodzkie

Drohickie, ten z Doroty Godlewskiej zoslawillrzech synów: An-
toniego, Karola, i Klemensa towarzysza kawaleryi naro-

dowej wojsk koronnych , o czem w spominaj , roku 1790. akta

grodzkie Braiiskic, któren to Klemens bezpotomnie umar. Z tych

Antoni sprzysig si doywotnie z Magorzat córk Hippolita

Wnorowskiego ,
jako zawiadczaj , roku 1788. akta grodzkie

Bra/iskie, tene bezdzietnie umar. Karol za oeni si z Joann
córk Tadeusza Wyszyskiego z ff^yszonk Piechaczów dziedzica.

Wojciech trzeci syn Stefana z Jadwigi Puaskiej' spodzony , z

Olszewa Rybaiów, na Pitkach Szeligach dziedzic, o nim namie-

niaj , roku 1738. akta grodzkie Braiiskie , i roku 1744. akta

grodzkie Drohickie, dwa razy luby maeskie zawiera, najprzód

z Niemysk, która mu zostawia syna Grzegorza, i córk He-

len, polem z Pelronell uniewsk zrodzi córek pi: Tekl,
Marcyann , Konstancy , 3Iaryannc , Rozali , i syna jednego

Józefa, roku 1779. dnia 25. Kwietnia narodzonego, jako za-

wiadczaj , metryki kocioa Kuczyiiskiego.
Kazimierz czwarty syn Stefana z Jadwigi Puaskiej' zrodzony,

z Olszewa Rybatów, na Pitkach Szeligach dziedzic, jako dowo-

dz, roku 1738. akta grodzkie Braiiskie , i roku 1744. akta

grodzkie Drohickie, któren z województwa Podlaskiego przeniós

si na Bia Ru, i tame osiad, gdzie potomstwo jego zostaje,

Mateusz, Teodor, Gabryel, Maryanna, i Krystyna, czego

dowód okazuj , roku 1766. wiadomoci domowe.

Stanisaw pity syn Stefana z Jadwigi PuasAiej' narodzony, z

Olszewa Rybatów , na Pitkach Szeligach dziedzic, co dowodz,
roku 1738. akta grodzkie Braiiskie, i roku 1744. akta grodzkie

Drohickie, ten z województwa Podlaskiego przeniós si do wo-
jewództwa Ruskiego, i osiad w ziemi Przemyskiej, któren z-
czy si doywotnie z Teofil Krzyszkowsk , ta mu urodzia sy-

nów trzech. Sylwestra, Felixa, Andrzeja, i córek cztery,

Eleonor, Ludwik, Katarzyn, i Agnieszk, o czem wiadcz,
roku 1776. wiadomoci domowe. — To IFieldek.

OLSZEWSKI HERB.
3Iaj by haki dwa, przez których rodek krzyi od sza-

l)li, tak to wszystko uoone, jak bywa litera N. drukowa-
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OLSZEWSKI HERB.

na , a na hemie trzy pióra strusie ; tak ten herb opisuje MS.
P. Kojaow. i powiada, ze si nim piecz(^"tuj Olszewscy w
Sonimskim powiecie, ale ze si z Olzewa pisz, ztd wnosi,
eby ich trzeba zwa<5 raczej Olzewskiemi. Z tych Eliasz Ol-
szewski w Sonimie u 00. Bernardynów pogrzebiony, córka
jeg-o, wespó z swym mem Odachowskim koció zbudo-
waa w Olzewie, plebani przy nim' fundowaa : powicony
ten koció 1661.

Olsztyski. Marcin Olsztyski kanonik Putuski, koo
roku 1630. Goldon. Bractwo. Jakób i Jdrzej w ziemi Wi-
skiej 1674. Maciej w Ruskiem 1632. podobno jedni z temi
co id.
N. Olsztyski mia za sob Maryann Opack z niej spodzi dwie

córki, Apoloni wydan za Alirysa, Pelagi.-j za Gurskiego. —
Krasicki.

Olszyski herbu Pnieina., w ziemi WIskiej i w wo-
jewództwie Bezkiem. Piotra Olszyskiego syn Hipitolit, spo-
dzi 3Iichaa skarbnika, i sdziego Wiskieg-o, poborc by
w ziemi Wiskiej 1577. o czem Konstijt. mia za sob Ja-

dwig Rociszewsk, Adama kasztelana Racizkieg-o córk,
ta mu powia trzech synów, Zyg^munta, ten si do ziemi

Nurskiej przeniós, od którego rozumiem syn Konstanty y
1648. Stanisawa, ten z Komorowskiej spodzi Jakóba, len

z Elbiety 3Iyskiej, córki Alexandra Jakóba miecznika om-
yskiego, i pisarza Zambrowskiego, m^ia cztery córki, jedna
z nich Maryann \mo voto Wojciecha Swiderskiego, 2do Zo-
chowskiego wnuka metropolity Kijowskieg-o, 3Iarcyanna, Ja-

kóba Rakowskieg^o , Agata, Michaa elechowskiego, Zofia,

Adama Radgowskiego, maonki ; i syna Mikoaja, ten z Ag^nie-

szk (jiodlewsk, córk Jana skarbnika Nurskieg-o, zrodzi
Jana Braskiego proboszcza, a potem missyonarza w War-

7*
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szawie ; Kazlmlerz.i ma rycerskiego, teg;o zona Zbierzcliow-

ska sdzianka ziemska omyska, i Wojciecha. Jan z Ro-

ciszewskiej brat Zyg-munta i Stanisawa, poj w maestwo
Maryann Kuczewsk, z tej byli trzej synowie: Jdrzej, Ale-

xander i Samuel. Z ych Jdrzej z Heleny 3Iczyskiej sio-

stry rodzonej wzwy wspomnionej, zostawi Franciszka Pio-

tra w zakonie Kaznodziejskim, przeora Czortkowskiego, tame
zmarego 1717. Szymona, najprzód owczego Wiskiego, po-

tem ezenika Bezkiego , teraz podkomorzego Wiskiego \?no

voo mia za sob Franciszk adziank Koronowsk podcza-

szank Bracawsk, z której synowie, Antoni i Marcin, córki,

Anna wydana za Józefa Gogowskiego wojskiego Buskiego,

Katarzyna Drozdowska, Justyna Lipska , i Teresa, 2do voto

Ann Korowick, wdow po Stefanie Iwanickim chorym
Nowogrodzkim , Stanisaw podwojewodzy Wiski , i Antoni,

na wojnie zginli, bracia rodzeni Szymona. Micha, pity ich

brat, skarbnik Buski, mia za sob Marcyann Gogowsk
stolnikown Busk, z której syn Jdrzej, i córka Katarzyna.

Alexander brat Jdrzejów z Kuczewskiej spodzony
,
poj

Bejdown Rzewusk, ale z ni sterilts. Samuel brat jego

w niewoli Tureckiej umar. Kasper Olszyski rektor kolle-

gji omyskiego, sortem sunm na Olszynie zapisa temu kol-

legio. Jedene to dom Karwowskich i Olszyskich.
Marcin Olszyski w r. 1778. podczaszy Buski. — Jan w roku

1788. wojski Wiski. — Krasicki.

Oobok herb ,
patrz Mooliok.

Otarzeifski herbu Lis ^ w ziemi Warszawskiej i

indziej. Seweryn Otarzewski w Sochaczewskiej ziemi 1632.

Wojciech, Jan i Pawe w Nurskiej ziemi 1648. Franciszek

podstoli Rawski, Ludwik i Stanisaw w Rawskiem 1674. a

Jdrzej w czyckiem , Jakób komornik graniczny ziemski

1648. Stanisaw mia za sob \mo voto Sawsk Ann, z któ-

rej syn Jan, i córka Maryanna Clemniewska, 2do voto Mo-
chowsk, z niej syn jeden Alexander córek za cztery, Anna
pierwszym zwizkiem Gumowska , drugim Borejkowa pod-

€zaszyna Podlaska, Jadwiga, Urszula Drozdowska, Helena

Wydgowa. Adam, ona jego Biskupska. N. poj Zofi Za-

wadzk Swiatopekown , Pawe rodzon teje siostr Teo-

fil, pierwsza bya sterilis^ od drugiej zosta si syn Jdrzej,

tego ona Micowska, i córka Katarzyna Daniela Wgli-
skiego maonka. Geneal. Beec. N. bya za Zygmuntem
Gogowskim, Jadwiga za Zygmuntem Czubiskim. N. mia
za sob Cieciersk, pozosta wdow po Gostomskim i Ka-

zanowskim. N. Ann Tarnowsk herbu Rolicz. Stanisaw
starosta 3IiechorowskI w Bezkiem roku 1674. N. bya za

I
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Janem Wouckim , matka Pawa biskupa Kujawskleg-o. N.
Otarzewski na Podolu, yje "Zdo voto z Ludowik Orze-

szkown.

OlliaiiSki^ w województwie Krakowskiem. Wady-
saw Omaski foku 1705. podpisa konfederacy Krakowsktj.

Omakowska bya za Jdrzejem Kiinskim.

Oiil<'^laiiski. Ziemianie Woyscy w roku 1528. Ja-

cko i z bratem swym Omelaiiski i Hurko, o którycb wiadczy

Metryka ff^olyska .

Ollita^ w województwie Trockiem , Jakób, Mikoaj,

Grzegorz 1G32. podpisali elekcy Wadysawa Króla. Miko-

aj Omta 1G48.

Oillieciiisk.i herbu Junosza., w ziemi Stczyckiej i na

W^oyniu. Jakóba Omieciskieg-o i Marcina nagrobki widzie

w Konstantynowie na Podolu, drugich w Jezupolu u ()().

Dominikanów, Sebastyan z Brzozdowskiej spodzi synów i

córki. Jan mz rycerski : Marcina syn Krzysztof, córki, je-

dna Ewa Skowieska, druga eromska. N. mia za sob D-
browsk herbu Kuszaba, Marcin Chyck. S take Omie-

ciiiscy w ksic'ztwie Litewskiem, ale niewiem czy tego herbu.

ukasz Omieciski skarbnik Czerski, zona jego Eleonora Je-

ziorkowska herbu Radwan, z Drohojewskiej urodzona, z tej

syn jego Ignacy w zakonie naszym temi czasy, córka za
Anna Rozalia, urodzia si dnia 5. Grudnia w roku 1709.

w Ponikowcach, w Brodach za na Woyniu ochrzczona, za-

raz od dziecistwa swego, znaczne witobliwego dalszego

ycia znaki pokazaa, kiedy w rody, Pitki i Soboty, piersi

sa niechciaa, a w paczu nie mozono jej byo prdzej utu-

li, jako figur ukrzyowanego Jezusa. Z dziecistwa zaraz

nauczywszy si Godzinek o jNiepokalanem poczciu 3Iatki Bo-

skiej, o imieniu Jezusowem, Róaca, i o mce Chrystuso-

wej modlitew . Brigitty, w zwyczaj sobie az do mierci

wniosa, aby ich codzie odmawiaa, zkd zasuya to sobie,

ze gdy w cik niemoc zapada, a lekarstwa adne pomoc nie

mogy, i juz prawie ostatniej ycia czekaa godziny, wita
j w tej chorobie nawiedzia Brygitta, i spytaa si jej, Chce-

szlt prawi, ieby uzdrotaion zostaa? Na co Anna, Chce o

wita Panno ^ zaczem wziwszy j za rk wita, rzecze:

Oto§, juz uzdrowion zostaa, ale eby córk maj zostaa,

która obiecujc to uczyni, zdrow si by uznaa, i naza-

jutrz, ze wsi Nakwasz, do Podkamienia pó mili pieszo po-

sza, na dzikczynienie Bogu za to dobrodziejstwo, kdy przed

obrazem Matki Boskiej, lubem si prywatnym czystoci Bogu
na wieczn sub obowizaa, a oraz mocne postanowienie
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uczynia, wstpid do zakonu S. Brygitty. Sposoblc si za
do tego stanu, najprzód ciao swoje wymylnie trapia, juz

postami o chlebie i wodzie, osobliwie we rody, Pitki i

Soboty, w wigilie, kiedy do tajemnic otarzowych przyst-

powa miaa, juz klczeniem przewlokem, r w nocy na mo-
dlitwie, juz wosiennicami i dyscyplinami, juz na goej ziemi

sypianiem. T surowo na siebie, Bóg okrasi osobliwsz po-

ciech, kiedy si jej na modlitwie bdcej w jasnoci nie-

bieskiej pokaza. Gdy juz czternastu lat doya, rodzice j
za mz wydali, od czego ich Anna ustawicznemi ze zami
probami, instancyami godnych ludzi, odwodzia, ale za to

profitu tyle miaa, e j czste pogbki , ])icia i pogróki
potykay, nawet i przy lubie w kociele, do którego ponie-

wolnie przycinion bya : z mem tedy adn miar mie-

szka nie chcc, do rodziców swoich domu uchodzia; a
te w konsystorzu rozwód na maestwo jej stan, ona do

klasztoru od biskupa odesana r. 1730. widzc si ju posta-

wion w tym stanie, którego sobie yczya, wszystka si w
cierpliwoci, pokorze, posuszestwie, cichoci, modlitwie,

i innych cnotach wiczy jak na nowe zacza ; atoli pozew

do trybunau o posag, znowu j z za forty klasztornej z u-
cka wycign, z t jednak mocn intency , e uspokoiwszy

prawne interesa, miaa si znowu powróci
5
przez pótora

roku , ostatniej w sprawie swojej decyzyl trybunalskiej z

utsknieniem czekaa; tym czasem gdy si na Woy wraca,

to z przezibnienia, to z wywrotu karety stuczona, w osta-

tni chorob zapada, w której sakramentami witeml opa-

trzona, przepowiedziawszy dzie mierci swojej, witych Bo-

skich widzeniem uraczona, w owych sowach: W rce twoje

Panie polecam ducha mego: skonaa, w Kokorowie w roku

1731. 10. Grudnia, w kociele naszym Krzemienieckim po-

grzebiona, kdy ciao jej nieskaone ley, I Bóg niektóre a-

ski wzgldem jej zasug czyni; konwokacya generalna War-
szawska w roku 1733. zalecia, aby si o jej beatyfikacy

u stolicy apostolskiej starano. Constit. artic. 84.

Bracia tej wielebnej, Anny, — Antoni, w zakonie Jezuitów rz-
dzi koUegiu 111 w ytomierzu, drugi bral Kajetan miecznik Krze-

mieniecki. — Jeremiasz horodniczy Krzemieniecki. — W roku

1788. Antoni regent Owrucki. — Krasicki.

Oiioszko patrz tfacyiia.

Opacki herbu Prus Stio. W Mazowszu, pisz si z

Opacza. Mikoaj Opacki podkomorzy Warszawski, starosta

Piasecki , wlelkorzdzca Krakowski , mia za sob Pisisk
z Prus, syn jego Zygmunt, podkomorzy take Warszawski,
starosta Latowicki, Ryczywolski, Mawski, wlelkorzdzca Kra-
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kowski, a potem wojewoda Derpski, mi w r<^'ce i w radzie

silny, mia za sob Zuzannc; de Schaden, drug Barbar Fie-

cewsk, z której trzy córki spodzone, Grajewska podkomo-

rzyna Wiska , Lasocka starocina Wyszogrodzka , i Lezcii-

ska j tego wojewody córki byy , ale snc z inszej matki,

ubieska cboryna Sieradzka, Wybranowska wojewodzina

Derpska, Boratynia, Czosnowska, i Anna Konstancya Mar-

cina iNoskowskiego maonka, Czosnowska druga, i Anna o-
packa kasztelanowa Zakroczymska, z synów za jeden Jerzy,

starosta Ryczywolski bezpotomny, drugi, Wojciech podko-

morzy Warszawski, starosta Lalowicki pose na róne sejmy

1059. i 1661. fol. 59. i do postronnych monarchów, dwa
razy do Wiednia, trzy razy do Berlina, do Francyi, stra-

pionej zewszd za Jana Kazimierza Króla szukajc pomocy oj-

czynie. Tego Jana Kazimierza ciao z Francyi do Polski

sprowadzi, zszed z tego wiata 1680. jako jego nagrobek

marmurowy wiadczy, w Raszynie pod Warszaw, kydy oj-

ciec jego koció wymurowa: mia za sob wprzód Konstan-

cya Dembisk podkomorzank Krakowsk, z której byy dwie

córki; potem poj Elbiet Hieronima Kryszpina podskar-

biego Litewskiego córk. Wadysaw trzeci syn wojewody
Derpskiego, archidyakon Krakowski, w Kocielcu koció wy-

murowa, róne komissye i trybunalskie funkcye, godnie od-

prawowa, umar r. 1702. Kazimierz dziekan Kamieniecki r.

1643. by na synodzie prowincyalnym Warszawskim, ^^cta

Synodi. Wojciech podkomorzy Wiski 1648. Krzysztof pod-

czasy Wiski, Pawe podczaszy Warszawski r. 1632. Samuel
Franciszek stolnik Warszawski, Jan w ziemi omyskiej,
Jan Olbrycht w ziemi Wiskiej , 3Iaciej w W^arszawskiej, Jan

w Poznaskiem, Hieronim w Mazowieckiem r. 1674. Woj-
ciech podczaszy Warszawski 1670. N. mia za sob Teres
Kochanowsk, 3Iaryanna czenikowna Warszawka, Piotra

Hadziewicza maonka.
Chryzostom Opacki w r. 1778. chofi-jy Wiski. — Krasicki.

Opaliliski herbu odzi^ w Wielkiej- Polszcz, dom
i honorami i zasugami w tej ojczynie zalecony, i midzy
pierwszemi jeden. Zdawna si z Bnina pisz, których przod-

ków pooyem pod herbem odzi, tu tylko od ych poczy-

nam, którzy si Opaliskiemi pisali, o jest od Piotra i 3Ii-

koaja, braci rodzonych z Bnina, synów Jdi-zeja kasztelana

Kamiskicgo, synowców Jdrzeja biskupa Poznaskiego, ten

piciu heretyków o fasze, wród rynku miasta Poznaskie-

go, czyli te jak drudzy chc, na dziedzicznym gruncie, spa-

liwszy, miasteczko na tem miejscu osadzi, i Opalenic na-

zwa, t gdy po mierci biskupa stryja, przez sukcessy wzili.
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trybem tamtych wieków, z Opalenicy si piszc, Opaliskiemi

zawoani. Z tych Piotr z Opalenicy, sdzia ziemski Pozna-

ski w roku 1496. z którym tytuem podpisa list Króla Al-

brychta, u ask. w slatuc. fol. 110. jako przed nim nikogo

mi si niedostao czyta, któryby si z Opalenicy pisa j wzi-
wszy dziaem Bnin, Radzewo, pó migla, i spodziwszy trzech

synów, trzech familji w Polszcz, jeszcze po te czasy kwi-

tncych, sta si ojcem, jeden albowiem dziedziczc na Bni-

nie, sukcessorów Bniiiskich zostawi, drug-i Radzewo wzi-

wszy dziedzictwem, od ^ niego, i potomkowie jego nazwani

Radzewscy , trzeci pó migla, od tego migielscy. Bratu

za jego Mikoajowi, dostay si przy^ dziale te dobra. Opa-

lenica, Ptaszków, Drzeczków, i pó migla, ten by kaszte-

lanem Midzyrzeckim , zczy si doywotnie z Woszakow-
sk, dziedziczk Gostysk herbu dwa Wilcy pod gór, z

t spodzi Piotra starszego, i Mikoaja, z których Piotr dzie-

dzic na Woszakowicach kasztelan Ldzki w roku 1504. i

1505. u askiego w statucie fol. 120. mia za sob Zbsk
herbu Nacz, z której piciu synów, i córka jedna Czarn-

kowska, zostao. Mikoaj take, brat Piotra poj drug sio-

str tamtej, Zbsk, z t tylko syna jednego niedorosego

odumar, w roku 1506. na imi Jana, chorego Pozna-

skiego, czenika koronnego, temu ona Lubraska, siostra

rodzona Jadwigi , co bya za Maciejem Opaliskim kasztela-

nem Ldzkim, o którym niej, powia córk Jadwig Pem-

powsk, co Dbno jego byo, ten i prdko i modo umar,

syna za Jana kasztelana Santockiego, starost Pobiedziskie-

go. Sebastyan , drugi syn Piotra kasztelana Ldzklego, se-

kretarz koronny, kustosz i kanonik Poznaski, podpisa no-

bilitacy Stanisawa Rzeczycy, posowa od Króla Zygmunta,

do Króla Jana Wgierskiego , dla sklijenia pokoju midzy
nime, i Ferdynandem Austryakiem. Biel. fol. 562. Neu-

g-eb. Jest list Roderyka Dubrawiusza w roku 1515. pisany

do niego, inter epistolas Roderici impressas. Okolski po-

wiada, e by kanonikiem Krakowskim, i od Augusta I. Króla,

na sejm Piotrkowski, który si w niebytnoci królewsiiiej od-

prawowa, z Janem Tczyskim marszakiem nadwornym, po-

sowa, i e w lat trzydzieci i trzy, modo umar, pewniej-

sza si jednak zda hyc, e czasów Króla Zygmunta Augusta

nie doy. Ta osnowa tego domu, któr ja tu kad, wzita

z manuskryptu Zegockiego wojewody Inowrocawskiego.

Piotr, syn Piotra kasztelana Ldzkiego, kasztelan Gnie-

nieski, a przedtem Ldzki w r. 1530. którego roku, od

sianów koronnych z innemi posami, elekcy na Królestwo

Polskie, Zygmuntowi Augustowi oznajmowa, i Królem po-
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wita. Biel. fol. 561. Taka bya o tym Piotrze i o jego roz-

tropnoci opinia, ze kiedy panowie Polscy widzieli, iz Kró-

lewicz Zygmunt August, którego matka Królowa Bona przy

sobie trzymaa, wychowania królewskiego nie mia, prosili

Króla, aby mu by naleyt opatrzy edukacy, a tak za ich

perswazy, temu go Piotrowi w dozór odda, od maiki go
oddaliwszy, w krotce, lubo rozpieszczony August, za stara-

niem jego tak postpi, ze o nim f^arszav. pisze: t^idisses

igitur
^
quantum discendo^ audiendo , et auctore Opaleniu,

semper aliuid agendo , Sigismundus Auguslus immutatus

fuerit, adhuc in ipso Jlore juventutis. Tó mówi Orichou. in

Annal. Segregatus a matre , vixit in cura hominis pruden-

is Petri Opalcski Gnesn. Castell. quo magistra ille usus

in cognoscenda Republica, ac in perspiciendis hominum mo-
ribus, summam spem de se et Patri et regno dabat; jako
by to czowiek ten Piotr, wielkiego rozsdku, multuarum
rerum et linguarum gnarus

,
jako pisze ff^arszaw. jzyka

Niemieckiego od niego si Królewicz August nauczy, wia-
dek Solicoy. orat. in funere Sigis. Aug. gdzie tego Piotra,

stryjem Jdrzeja marszaka zowie. Z tej o jego roztropno-

ci opinji, w rónych go legacyach do postronnych monar-

chów zaywano , najprzód od Zygmunta I. do Ferdynanda
Króla Wgierskiego i Czeskiego, aby midzy nim i Janem,
take od Wgrów Królem Wgierskim obranym, a na ten

czas zwycionym, wyperswadowa pokój, eby, w tem za-

kóceniu midzy niemi, Turczyn, spoiny nieprzyjaciel, go-

dzc ich, nie posiad tego Królestwa. Drugie poselstwo jego

do ksit rzeszy Niemieckiej na sejm ich, aby midzy Fer-

dynandem i Janem o Królestwo W^gierskie, walczcemi, po-

kój uczynili : dla jawnego niebezpieczestwa na to Królestwo

od Turków: a jeeliby te tene nieprzyjaciel, i na Polsk
siy swoje obróci, aby Polskie Królestwo posikowali, w niem

caego chrzecijastwa bronic. Dana bya take instrukcya,

aby Jerzemu ksiciu Minieskiemu wymówi Króla, i swym
wyrokiem zakaza commercia i spókowanie z Sasami i Szl-
zakami : bo to zakazanie byo najbardziej dla herezyi Luter-

skiej , eby si ni to królestwo nie zarazio. Trzeci lega-

cy odprawowa do Pawa III. Papiea, winszujc mu stolicy

apostolskiej, i owiadczajc imieniem królewskiem posusze-
stwo, zalecajc przytem asce jego to królestwo, a przytem

upraszajc aby rad swoj i zoeniem generalnego synodu,

wzmagajce bardzo herezye, wykorzeni usiowa. Czwarty

raz jedzi posem do Ferdynanda Króla Rzymskiego, da-
jc, aby spraw, u Karola V. Cesarza, wzgldem ksiztwa
Barskiego dziedzicznie Królowi Augustowi

,
po matce jego
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Królowej Bonnie nalezceg-o, faworem swoim promowowa:
lamze aby traktowa o maestwie Króla Augusta, z Elbiet
córk Ferdynanda, i odwleczeniu aktu tego a do zimy. Pite
poselstwo do Karola V. Cesarza, winszujc mu zwycicztwa
Afrykaskiego, i Królestwa Tunetaskiego odzyskanego, i za-

lecajc obron wiary przeciwko beretykom, wszdzie si wzma-
gajcym, take aowa si na Krzyaki, którzy, kiedy Król

przeciw poganom i scbizmatykom wojowa, oni wojn kno-

wali, dajc aby icb Cesarz poskromi, poniewa jego si
poddanymi byc udawali ; naostatek aby si dopomina ksi-

ztwa Barskiego, jako posgu po Królowej Bonie ; wsjiomina

t legacy Cromer orat. in fun. Sujism. I. Szóste poselstwo

jego do Solimana Cara Tureckiego, gdzie z nim pokój pier-

wszy zawar, to Okol. alec jawna e jeszcze za Kazimie-

rza III. w roku 1489. Mikoaj Firlej pakta zawar z Baja-

zetem Carem Tureckim. O czem Kromer lib, 29. O tej le-

gacyi jego do Solimana, tak pisze f^apov. fol. 610. w roku

1532. Sigismundus Rex misit ad eum Petrum Opaleski
Castellanum Landensem., qui Coiistantinopolt Caesarem ade-

ptus, inducias ab eo, ad vitam Prmcipis utriusue et eorum
Jiliorum, Sigismufidijunioris^ ac Musiap/iae^ ohlinuit. Spra-

wi tame, e Piotrowi Wooskiemu hospodarowi, i Sadke-

rejowi Hanowi Perekopskiemu, od Porty przykazano, aby nie

infestowa granic Polskicb, ale w przyjani yli, nawet cho
o to nie prosi pose, przyobieca Soliman, e Królowi Zy-

gmuntowi, na wszystkich nieprzyjació, gotów by posiki wo-
jenne dawa. O czem Vapovius ^ Crom. in Orat. funeh.

Biel. fol. 302. W roku 1539. Królewn Polsk Izabell,

córk Zygmunta I. odprowadza do Wgier, jako on Kró-

lowi Janowi Wgierskiemu. Biel. fol. 579. JSeugeb. Trz^-

ma oraz starostwa Olsztyskie, Kociaskie, Osieckie, Srzem-

skie , Pobiedziskie, i Kcyskie, jako si podpisa inter testes

u Nakiel. w Miech. fol. 717. Czytaem list in MS. Petricov.

w którym Król Zygmunt stary, pozwala mu kupna dóbr od

proboszcza Miechowskiego, Rudkowo, Janowo, Grodzisko,

nazwanych. Zda si jednak Bonie Królowy sia sprzyja, jej

praktyki promowujc, zkd by niektórych nienawici na sie-

bie zaostrzy, i owszem i samego Zygmunta Augusta, umie-

rajc jednak bezpotomny, (mia za sob Tczysk, Zbigniewa
podkomorzego Krakowskiego córk, czyli jak drudzy chc,
Jana wojewody Sendomierskiego, siostr tej eo bya za ksi-
zciem Opolskim,) stotysicy testamentem naznaczy Zygmun-
towi Augustowi w roku 1545. krom zota i srebra. Jan i

ukasz, bracia rodzeni tego Piotra, sterile zeszli.

Maciej kasztelan Ldzki, trzeci syn Piotra kasztelana take

I
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Ldzkieg-o, brat Piotra kasztelana Gnienieskiego, i (lpug'icli,

umar w r. 1558. w Kocianie j)o«i^rzebiony, z nagrobkiem

od syna sobie wystawionym: zona jego Jadwiga z Lubraca,
córka Anna bvla za Janem Konarskim kasztelanem Kaliskim,

druga Katarzyna, za Stanisawem Tyczyskim, i syn J(;drzej

marszaek wielki koronny, genera Wielkopolski, Srzemski,

Leajski, Ilohatyski, Kolski, Rogoziski starosta, posujc,

na sejmach raz i drugi, pokaza obrót swój i rady stateczno,

przeto o^o Król Zygmunt August, do dworu sweg-o przywo-

a, i kasztelanem go Przemckim uczyni, pod którym ty-

tuem, jest do niego list kardynaa Hozyusza w roku/15G8.

pisany, o którym niej, z tej kasztelanji przesiad si<; na Srzem-

sk, wzi potem lask nadworn, z któr pod interregnum

po mierci Augusta piknie si popisa, ile e Firlej marsza-

ek wielki, na tenczas cborowa, a gdy w krotce tene umar,
wzi od Henryka Walezego wielk, na którego koronacy
stawi si, z wietn kalwakat w koni 75. Woskim krojem

i bogato ozdobn. Gvagnimis in descript. Po jego do Fran-

cyi zbiezeniu, pod czas elekcyi z innemi w roku 1575. Ma-

xymilianowi Austryakowi Cesarzowi , na Królestwo Polskie

sprzyja; dla czego te midzy drugiemi posem by nazna-

czony do tego Cesarza, zapraszajc go na królestwo. Biel.

fol. 725. Jednak kiedy tamten zwóczy przyjazd, a tym cza-

sem Stefan Batory pokwapi do Krakowa, i Królestwo z ko-

ron przyj. Jdrzej go chtnie, do Krakowa zjechawszy,

powita, i za Pana uzna, któremu wielce do gustu przypad,

to z gbokiej rady, to z kawalerskiej odwagi j w roku al-

bowiem 1577. kiedy Gdaski lud z klsk z Grebinia wyp-
dzono, on przez rów wielki i szeroki, wsparszy konia ostro-

gami, przeskoczya tam na strwoone szeregi uderzywszy, do

ucieczki popdzi, Petrit. Uh. 1. de tumul. Gedan. zostawa

przy Królu na caej tej expedycyi, i mia na niej swej wa-
snej piechoty dwiecie, o której wspomina i?/'e/A/7'yb/. 750.

tame z chorgwi swoj, posa go Król na posiek Tczy-
skiemu kasztelanowi Wojnickiemu pod Latern. Po zejciu

Stefana Króla, podczas interregnum niespokojnego, szlacht

Wielkopolsk do Zygmunta III. nakoni, zajecha mu drog
do Gdaska, i z pikn ludzi rycerskich komityw, odpro-

wadzi do Krakowa, stojc przy nim i przy powadze jego nie-

nadwerenie, mianowicie na sejmie ItK/nisitionis nazwanym,

gdzie przeciw wielkim kontradykcyom
,
jego niewinnoci i

honoru broni statecznie, tak, e jego osobliwie staraniem,

pomiarkowane byy, do ostre niektórych i niebezpieczne

rady. A jako Króla Zygmunta ku sobie doznawa alFektu, tak

te i on yczliwoci swojej ku niemu da oczywisty dowód,
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kiedy w powietrze , klórem i dwór siy by zarazi, z War-
szawy prowadzi choreg-o do Tykocina, a potem do Knyszy-

na, w której drodze, jakie staranie mia o zdrowiu jeg-o, z

pociwa wspomina ft^^arszaw. w roku 1589. komissarzeni

l}y od Rzeczypospolitej , na zawarcie pokoju z domem Ra-

kuskim, po zwycionym i wzitym 3Iaxymilianie. W roku

1583. Gryzeld Ratorown ksin Siedmiogrodzk, synowiec

Króla Stefana, Zamojskiemu kanclerzowi i hetmanowi zalu-

bion, na granicach z splendorem wielkim przyjmowa, i od-

prowadza do Krakowa. Biel. fol. 793. Gvagnin. Król Ste-

fan umierajc, exekutorem go sweg-o testamentu, zaraz po

Zamojskim, pooy. Gdy mu ten marszaek radzi, eby by
któremu z synowców swoich, po sobie drog do królewskiej

w Polszcz korony sposobi, odpowiedzia Ratory: Egone ju-
venem opimae spei ad lianc carnijicinam vestram detrude-

rem? tak nazwa stan natenczas Rzeczypospolitej, od nie-

których wiele niesmaków i kontemptów wycierpiawszy. O nim
i o jego funkcyi to zostawi wiadectwo Stanisaw ubie-
ski in histoi\ Profeclionis Sigismundi III. in Sveciam. f^ir

consilio pollens, et qui censorii istius magistratus ^ severa

administratione
^
plurimum auctoritatis sibi apud omnes ^ et

non minus gratiae apud Stephanum et Sigismundum Reges^

paraverat^ ita ceiHe tum aestimatum est^ hunc ultimum fore^
nec parem Uli successurum

^
qui ex usu priscae disciplinae^

eum magistratum gerere posset. I Piasecki w koronie swo-

jej pod rokiem 1589. yb/. 75. zna daje, jak pilno przestrze-

ga powagi majestatu Polskiego, w tenczas gdy Zygmunt III.

w Krasnymstawie nawiedza 3Iaxymiliana Austryaka pod stra
bdcego. P^olehat Maximilianus

.,
eam quam parem Regi-

bus Archiduces gravitatcm praeseferunt^ retinere ,,
nec de-

scendebat ad injimos gradus obviam Regi., sed Archimare-

schalcus Opaliski non permisit progredi Regem., nisi Ma-
ximilianus processit obviam ulterius. Przeniós si na wie-

czno w roku 1593. Pan o wiar katolick gorliwy, czego

wiadkiem list Hozyusza kardynaa, dany do niego r. 1568.

tom. 2. Epist. fol. 245. i tom. 2. fol. 283. gdzie o nim po-

wiada, e gdy dyssydenci wiary swojej professy, na sejmie

1570. chcieli mie approbowan, opar si im ten marsza-

ek heroicznie, owiadczajc si, e przy wierze katolickiej,

by mu i gin przyszo, tego nie mia nigdy dopuci, mi-
dzy inszemi, to go te najbardziej przy staroytnej wierze

gruntowao
,
jako sam o sobie zwyk by powiada : Napa-

trzyem si prawi wielu takich, którzy w ostatnich chorobach

swoich, ale zdrowi na umyle, z wielkim affektem ksiy ka-

tolickich dali, o rozgrzeszenie upraszali, z kocioem si
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katolickim jednali , niewidziaem zadneg^o, a nim sysza o któ-

rym , zby katolik umierajcy mia wtpliwo jak wiary
pokaza(5 , i heretyckiego do siebie predykanta wzywa. Co
tem wiksza, ze mier stojca przed oczyma, najzbawienniej

ludziom oczy otwiera zwyka. Teje wiary, zby bv ten ^o-

dny minister koronny gorliwie broni w Polszcz , czsto
go stolica apostolska swenii listami zagrzewaa , osobliwie

Syxtus V. i Klemens VIII. Do mszy witej nie wstydzi
sic sam odpowiada. W czytaniu ksig rónych ustawiczny.

Sumienia by delikatnego, co i ztd pozna: wieku tamtego
duchowni zachodzc o ask wieckich panów dobra im swoje,

tak biskupi
,
jako i opaci niektóre do ich ywota in usum

fructum pozwalali, ztd i temu zacnemu marszakowi, u-
kasz Kocielecki biskup, i niektórzy opaci t ask uczy-
nili : atoli bd w tem postrzegszy, zaraz te dobra, do rk
kocielnych odda. Histor. Dom, Prof. Crac. Naszemu za-

konowi wielce przychylny, mianowicie kollegio Poznaskie-
mu , które i obron swoj i szczodrobliwoci sustentowa.
Podczas powietrza w miecie Poznaskiem w r. 1579. dwu-
nastu naszych w dobrach swoich podejmowa. Rescius o nim
Epist. 17. /. 1. tak mówi: Qui nobis hodie pristinam illam

dignitatem et auctoritatem
,

quae in regni Mareschalco
summa esse consueverat^ quasi intermissam restituit. I gdzie-

indziej in Orat. ad Pontif. Andreas Opaliski excelsi animi
ac expediti consilii Senatoj\ Jacobus Gretserus S. J. in

dedic, ad Paraenesim. f^ir pacis martisgue artibus specta-
issimus. Zczy si by doywotnie z Katarzyn Kociele-
ck wojewodzank Sieradzk, z której córka jedna Gertru-
da, wydana za Jana Firleja podskarbiego koronnego, i ka-

sztelana Wojnickiego, druga Zofia za Jana Leszczyskieo-o
starost Radziejowskiego, Papro, fol. 424. trzecia Jadwio-a

za Piotra Myszkowskiego wojewod Rawskiego
; synów za

trzech : Jdrzej, ukasz i Piotr, którym ojciec najpilniej za-

leca, aby si nimiam popularitatem strzegli. Z tych

Jdrzej biskup Poznaski, syn take Jdrzeja marszaka
w. koron, w lat pitnacie ycia swego

, proboszczem Po-
ckim zostawszy, od ojca do Rzymu posany w roku 1592.»
od Klemensa VIII. Papiea, (który w Polszcz bdc Lega-
tus a latere , z ojcem jego marszakiem, zabra dobr i po-
ufaa przyja) kameryerem dworu papiezkiego i sekretarzem
by uczyniony; a jako aflekt osobliwszy mu pokazowa, (ak

i powaa; ztd zay go w poselstwie w r. 1594. do Zy-
gmunta III. aby imieniem jego na chrzcinach Wadysawa
Królewicza, owiadczy alFekt papiezki ; cztery lata bywszy na
dworze paplezkim, powróci do ojczyzny, i u Króla Zygmunta
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zostawa na dworze, od niego najprzód poselstwo sprawo-

wa do Rudolfa Cesarza, w interessie Multaiiskiej i Siedmlo-

o-rodzkiej ziemi, gdzie wielkie zamieszki czyni Micha ; i do

Gracu do Ferdynanda ksizccla ; a potem w wielkiej sprawie

do Papiea , z pochwa i satysfakcy królewsk. W roku

1604. sekretarzem wielkim koronnym uczyniony, znowu do

Rzymu jedzi posem do Pawa V. Papiea tak dla tego,

eby mu by imieniem królewskiem infuy papiezkiej powinszo-

wa, jako tez, zby by dyspens otrzyma na maestwo
królewskie, z Konstancy Królow, pod który czas uprosi

z innemi u stolicy apostolskiej , ze pozwoli obraz B. Sta-

nisawa Kostki do publicznego uszanowania wystawi, co z

osobliw radoci i drog przypraw uczyni ten Jdrzej, ta-

bliczkami lubnemi i lampami go ozdobiwszy w roku 1605.

Pod tene czas otrzyma w Rzymie dyspens, aby pod czas

wielkiego postu w Soboty godzio si w Polszcz je wie-

czerz. Modzian. Cone. fol. 282. Po odprawionem tem po-

selstwie i powrocie do Polski, Wawrzeniec Gollcki biskup

Poznaski koadjutorem go swoim uczyni
;
powicony tedy

pod tytuem biskupa Sicopolltasklego. Tylkoioski w yciu
. Kostki. A gdy w roku 1608. z wiatem si rozsta Go-

llcki, objwszy rzdy biskupstwa, torem idc pradziada swego

Jdrzeja, take biskupa Poznaskiego, heretykom wojn wy-

powiedzia : z Poznania wszystkich ministrów albo predykan-

tów dyssydenckich rugowa, a w r. 1609. uprosi u Króla,

przywilej , eby adnemu z heretyków nie godzio si w tem

miecie osiada, doplero miejskie przyjmowa: Zbory take

ich albo demoliowane , albo odjte. Tego roku w wielki

Czwartek sprowadziwszy cokolwiek mogo by w miecie ubó-

stwa, w paacu swoim czstowa, i suszn kadego jamu-

n opatrzy, dwunastu z nich wybrawszy, nogi im umywa,
sam do stou suy i karmi, odchodzcym prawie wszystek

sprzt swego stou midzy nich rozda: nazajutrz pidzie-

sit z nich odartusów, okry: Annuae Societ. to i inszych

lat póki y czyni, dwór biskupi w Poznaniu do wczesnej

rezvdencyi reformowa, i ogród wystawi. Tego roku synod

w dyecezyi swojej zoy. Nim wstpi na biskupstwo, om
dni rekollekcyi w kollegium naszem Poznaskiem odprawi,

na które przez cay czas byszczodrobliwie askawy. Przy-

szed do niego kuchmistrz dworski, pytajc si, jakby je
kaza gotowa, w dzie poprzedzajcy wito Niepokalanego

Poczcia Matki Boskiej : odpowiedzia biskup : Nie masz roz-

kazu kocioa Boego, eby jutro poci, i tak cay dwór
z misem jad. Wieczorem gdy si u komina biskup grzeje,

cay komin bez adnej okazyi hurmem si obali; a co dzi-
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wniejsza, bez najmniejszego usterku albo szkody w biskupie,

lubo tuz stojcym. Czem przestraszony, na potem po wszy-

stkiej dyecezyl swojej, rozkaza, zby dzie 7. Grudnia przed

•wi(;tem Niepokalanej^o Poez«;cia, z postem obchodzono; ja-

ko naboestwo do iNaj. Matki szczególniej si(; w nim wy-
dawao. O nim Pi^towski in Elogiis to napisa : Et si avo-

rum gloria caritisset, digiius erut; qui magna vtrtut summa
quuevis mereretur^ atoli pobony praat o wysze biskupstwa

niechcia si stara. Tak si(; witobliwie na biskupstwie spra-

wujc , w roku 1G23. poszed po zapat. Do mierci nie

mao mu pomogo, gdy mu ju chorujcemu zna dano, I
koció katedralny Poznaski pogorza, w Radlinie pochowa-

ny, y lat 48.

ukasz marszaek wielki koronny, Leajski, KamlonackI,

^Vaecki, OdolanowskI, osicki , KocierzyskI , Srzemski,

Kolski, Rubleszowski, Wolbromski, GleranowskI, Ujski, Pil-

ski starosta, syn drugi Jdrzeja marszaka wielk. koron, z

cudzych krajów powróciwszy, na dworze si królewskim czas

niejaki bawi : w roku potem 1607. midzy nim i Stanisa-

wem Stadnickim nieukojone si zatargi wszczy, przyszo

do tego, e liczne wojska na siebie zwodzc, kilka razy do

bitwy przychodzio midzy niemi, i lubo ukasz zawsze zgody

pragn, jednake potny adwersarz adnych cho susznych

kondycyi przyjmowa niechcia ; naostatek ostatni klsk
swoj i mierci w potyczce zabity da koniec tym roster-

kom Stadnicki. T wojn wycieczone byy dostatki uka-
sza, przecie Król Zygmunt II nadanemi starostwy pora-

towa ukasza, przyda mu do tego kasztelani Poznask,
na której siedzia 1616. i 1620. wzi potem lask nadworn,
z t w roku 1623. by deputowany do namówienia sposobu,

aby monet susznej wagi i ceny bito, Constit. fol. 7. z tej

posun si na wielk, pod który czas w Leajsku na Pia-

skach wspaniay koció i klasztor 00. Bernardynom wymu-
rowa, pod tytuem Zwiastowania Panny 3Iaryi, a przedtem

w kociele farskim Leajskim fundowa kurs albo godzinki

o Najw. Pannie, aby piewane byy. JSaktel. tn Miechoy.

fol. 362. Ta fundacya Leajska, approbowana przez Kon-
slytucij 1678. f. 23. I naszemu zakonowi, rodowit jakoby

pobonoci by wielce przychylny, na rónych miejscach.

W wielkiej by asce u Zygmunta IIL Wadysawa IV. i

Kazimierza Królów, nietylko dla togo, e na wszystkie oka-

zye liczne poczty do obozu posya, ale te dla osobliwej

roztropnoci w sdach i w sprawach ])ublicznych, pokazao
si to podczas dwojga intcrregna, to jest w roku 1632. i

1648. kdy jako gospodarz szczliwie i przezornie opatry-
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wa, aby adnych tumultów nie byo. Przez lat blizko plc(5-

dziesijjt marszakujc
,
prisci moris amans , et diligentissime

retinefis, mówi o nim Potoc. Centur. fol. 417. teg-o najbar-

dziej przestrzega, aby za jego laski, zwyczaje i prawa stare

nienaruszone zostaway. W ostatniej staroci prawie omdzie-
situletni, wyprosi si z urzdu marszakowskiego, i osiad

na krzele województwa Rawskiego, na którem i zyc 1654.

przesta. 3Iia za sob \mo voto Ann Pileck, ostatni z

tego domu Leliwczyków dziedziczk, starociank^ Hrodelsktj,

wdow po dwóch Kostkach, 2do voto Zofi z urowa Da-

niowiczown podskarbiank wielk koronn, wdow po Pawle

Sapieha podkanclerzym Litewskim, której nagrobek wystawi

w Leajsku. Starowol. in Monum. Trzeci dwa wspominaj
3IS, Elbiet z Dbrowicy Firlejown , wdow po Krzysztofie

Ossoliskim wojewodzie Sendomierskim , z któr wzi Wi-
nicze na Podlasiu, i niektóre królewczyzny; atoli syna a-
dnego nie zostawi: z córek, Katarzyna dostaa si w ma-
estwo Zbigniewowi Firlejowi starocie Lubelskiemu 1648.

roku, Konstancya Stefanowi Grudziskiemu starocie Ujskie-

mu, Helena Elbieta Janowi Mikoajowi Daniowiczowi pod-

skarbiemu wielkiemu koronnemu, umara 1632. roku w a-
skarzewie.

Piotr krajczy koronny, syn trzeci Jdrzeja marszaka

w. koron, w roku 1587. bdc starost Nakielskim i Roha-

tyskim, podpisa dyploma elekcyi Króla Zygmunta. Constit.

fol. 450. W nastpujcym roku ju krajczym koronnym, sta-

rost Gnienieskim, Wopiskim i Dubiskim, podpisa przy-

wilej infeudationis Prussiae , wielkich jednak expektatyw

czowiek, jako i rozumu i powagi, zmar prdko w r. 1600.

wieku swego 34. kollegio naszemu Poznaskiemu w r. 1570.

wójtostwo Tanoszewice zapisawszy. Dwa razy luby mae-
skie ponawia, pierwszy raz z Halszk Sieniawsk kasztelank

Kamienieck, hetmanown poln koron, a gdy mu ta we trzy

miesice po lubie umara, z Ann Jana Zborowskiego ka-

sztelana Gnienieskiego córk, z tej byy trzy córki: El-

bieta zalubiona Zygmuntowi Grudziskiemu wojewodzie Ka-

liskiemu, wielkich cnót pani, której ciao w kilkadziesit lat

po mierci nieskaone znaleziono: Zofia Dymitrowi Weihe-
rowi kasztelanowi Gdaskiemu, starocie Kocierzyskiemu,
po nim Gerardowi DenhoffowI wojewodzie Pomorskiemu, i

Katarzyna: synów take trzech, Jdrzej, Jan, i Piotr. Acta
terrestr. Caliss. Z tych Jdrzej podkomorzym by Pozna-
skim , zszed modo z tego wiata w roku 1624. lat trzy-

dziestu niedoywszy, jako i Jan, mia za sob ten Jdrzej
Imo voto Ann Mielysk kasztelank Gnieniesk , %do
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Zalesk referendarzown koronn, z tej córka Katarzyna ya
2do vnlo z Przyjemsklni Piotrem kasztelanem Srzemsklm.

Piotr wojewoda Kaliski, starosta Odolanowski, osicki,
syn trzeci Piotra krajczego koronnejj^o, )«;dc najprzód pod-

komorzym Kaliskim, a zna posujc na sejm w roku 1629.
naznaczony komissarzem na uspokojenie i rozsdzenie krzywd,
przylej^lych granicznych prowincyi Wieikiej-Polszcze. Const.

fol. Ki. i 1632. Consit. fol. 32. i 1637. fol. 11. W roku
1638. juz podstoli koronny, w roku 1648. by stolnikiem

koronnym, oraz podkomorzym Kaliskim, podobno by i pod-

czaszym koronnym , jako namienia Paneg. Coli. Posnan.
Celeusma. Wojewod potem Podlaskim zosta koo r. 1659.

wiadek Paristus in Slauia. Z teg-o przesiad si na Kali-

skie, i zdrow rad i szabl pamitny syn koronny, kiedy

Turków przy Dniestrze , Szwedów na rónych miejscach,

zwycizko pasza, osobliwie, pod Wschow, Lesznem I Ko-
cianem ; do Olsacyi nawet zabieg z Czarnieckim na pomoc
Duskiemu Królowi. Zy lat 61. wspominaj go konstvtucve

jeszcze w roku 1661. fol. 16. Mia za sob Katarzyn, córk
Bogusawa Leszczyskiego kanclerza koronnego, wdow po
Stanisawie Grzymutowskim starocie Srzedzkim, z tej córka

\mo voto Grudziska, 2do 3Iodlibowska stolnikowa Pozna-
ska, 3//o Zebrzydowska Jdrzejowa starocina Rog^oziska,

imi jej Maryanna, 1687. I synów trzech, Kazimierz, Jan
i Piotr. Z tych

Kazimierz biskup Chemiski, syn Piotra wojewody Ka-
liskiego, najprzód kanclerz Poznaski, dalej opat Bledzew-
skl, koadjutor na biskupstwo Poznaskie Stefana Wierzbow-
skiego, pod tytuem biskupa Dyoklecyi, konsekrowany w r.

1680. az tez biskup Chemiski 1683. o czed Bosk i wiar
przeciw heretykom zelozyi wielkiej : jeszcze tylko opatem b-
dc, ze wszystkich dóbr swoich za okazy ich rugowa, oso-

bliwie jednak z Bledzewa , dopiero biskupem zostawszy,

przodków swoich arliwoci, o prawowiern wiar sia pra-

cowa i ucierpia ; w Rokitnie obraz Najw. Panny cudami
wsawiony, ozdobi bogato, i koció wspaniay wymurowa:
z sejmu Warszawskiego komissarzem by naznaczony wzgl-
dem ubezpieczenia miasta Elblga, aby traktowa z komissa-

rzami Brandeburskiemi. Constit. fol. 11. Powiadaj, e g-dy

go matka jego w ywocie jeszcze nosia, na boku je'^ zna-

mi jak infua pokazao si. Zszed z tego wiata w roku
1693. katedr swoje Chemisk, pikn wie ozdobi, wie
Turów do teje katedry od ksit Pruskich kupi, i w niej

osadzi, plebana.

Jan wojewoda Brzeski Kujawski, genera Wielkopolski,

Tom vii. 8



114 Opaliski.

syn drugi Piotra wojewody Kaliskiego, najprzód podczaszy

Poznaski w roku 1658. pod który ezas trzyma pancern
chorgiew w wojsku koronnem, Komput Jf^ojska; zgodneral

wkrótce glosami stan potem podkomorzym Poznaskim, z

tym tytuem, z sejmu 1661. r. naznaczony na rozeznanie i

okrelenie granic mi(^'dzy Wielkopolsk, Szlskiem, Margrab-

stwem, i Pomorzem. Constit. fol. 21. By dalej wojewod
Inot^rocawskim 1667. z tego posuniony na Kaliskie, az kiedy

mu generalstwo Wielkopolskie Król Jan ofiarowa, 1678.

przesiad si na Brzeskie Kujawskie, na którem wiek swój

skoczy w roku 1684. Fundowa 00. Reformatów w Ra-

v;wiczu, pod tytuem S. Antoniego cudotwórcy 1673. a po-

tem w Osiecznic koció zakonowi S. Franciszka wymuro-
wa. Jako mia ojca walecznego, tak tez mu dopomaga ry-

cerskich odwag, za ojczyzn, przeciw Szwedom pod Górk,
pod Zoczowem i Barem przeciw Kozakom, pod Kausza prze-

ciw Tatarom, pod Chocimem z Sobieskim hetmanem mnie
puki przywodzc, pamitny regimentarz, w których zasu-

gach trzyma starostwa, Koniskie, Odolanowskle I Midzy-
rzeckie. Zczy si by doywotnie z Zofi Przyjemsk herbu

Rawicz ale z niej tpotomstwa nie zostawi. Pub lici Do lor.

Oner. Informacya o tym domu dana mi, chce mie jego zon
Kostczank, jako jtrzyma ten Jan dobra Rawicz i Osieczno,

które dziedzictwem* byy Mikoaja Alexandra Kostki.

Piotr wojewoda czycki
,
genera Wielkopolski ; sta-

rosta Midzyrzecki , syn trzeci Piotra wojewody Kaliskiego,

mia za sob Ludowik córk Krzysztofa Opaliskiego wo-

jewody Poznaskiego , z tej by syn Adam , starosta Wae-
cki , ten

^
powróciwszy z cudzych krajów, marszakowa! na

sejmiku rzedzkim , posowa na sejm walny, atoli wielkie

o sobie nadzieje prdk mierci pomyli w roku 1696. z

Szafgoczowny adnego potomstwa nie zostawiwszy. Drugim
zwizkiem Piotr, poj Katarzyn Przyjemsk chorank Ka-

lisk, z Rozraewskiej urodzon, z tej córka Ludowika Sa-

piezyna, starocina Robrójska, zesza z tego wiata koo roku

1718. W modszym wieku ten Piotr, do wojennych dzie

przyucza si pocz pod grafem de Hatzwelt generaem ce-

sarskim
,
potem puk wodzi przeciwko Kozakom ; w burzy

domowej przy Janie Kazimierzu nlenadwerenle stawajc.

Posowa na róne sejmy 1661. Constit. fol. 21. na ten czas

starosta Srzemski, 1670. Constit. fol. 12. zkd by deputo-

wany do pisania instrukcyl posowi do Cara Moskiewskiego
5

wojewod czyckim bdc marszakowa w trybunale ko-

ronnym 1681. Modzian, tom. 4. Konwent z muru wystawi

00. Reformatom w Osieku.
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Jan z Bnina Opaliski czenik koronny i chory Po-

znaski, jako si podpisa w roku 1547. na licie Zygmunta
Króla, (lanym miastu Lwowskiemu, syn Mikoaja z Barbary

Lubraskiej , spodzi Jana kasztelana Santockiego , starost

Pobiedziskiego, który przybra sobie w maesk lig^ Ann
Gostysk z Krotowskiej urodzon, jako si na pocztku mó-
wio z 3IS. Zeg^ockiego, który mu dwóch synów przyznaje,

Piotra bezzennego, i Jana kasztelana Rogoziskiego, nie-

wczesne zdrowie do wyszych honorów byo mu na przeszko-

dzie, z wiatem si rozsta w roku 1598. z Barbary Ostro-

roanki Lwowskiej kasztelanki Santockiej , któr Zborowska
kasztelanka Krakowska urodzia, zostawiwszy trzy córki, Ann
Bardzk surrogatorow Poznask, ZoR Leszczysk woje-

wodzin Brzesk Kujawsk, ta lubo z mem ya od wiary

katolickiej dalekim, przecie w tej wierze i pobonoci nie-

wzruszona. Trzecia córka bya za wojewod Inowrocaw-
skim, i ya jeszcze w roku 1624. Synów dwóch. Piotr i

Jan. Z tych Jan najprzód kasztelan Kaliski 1624. r. potem
wojewoda Kaliski , z tego postpi na Poznaskie 1628. r.

starosta Inowrocawski, nauk i pobonoci znakomity, w
teologicznych i filozoficznych kwestyach tak by dobrze bie-

gy, ze móg publicznie z najmdrszemi o nich dysputowac.

Tacita juz by wiksz cz na Polski jzyk przetómaczy

;

atoli mier która przypada na rok 1637. wieku 56. ycia
jego, do dokoczenia tej pracy przeszkodzia. Kupi by a-
biszyn, Rynarzew, Grodzisk, Lwówek i Trzciel , zona jego

Potulicka, córka Apollinara, Wojciechowi Gajewskiemu ka-

sztelanowi Rogoziskiemu zalubiona, synów za byo (krom
dwóch modo zmarych) trzech, Alexander starosta Inowro-
cawski 1643. jedzi z stryjecznym swoim bratem Krzyszto-

fem wojewod Poznaskim
,
posem do Parya , na sprowa-

dzenie Ludowiki Królowy ony Wadysawa IV. Navis au-

rea. Mia za sob Dorot Rozraewsk, córk Jarosza ka-

sztelana 3Iiedzyrzeckiego , ale z ni bezpotomnie yjc, w
r. 1648. przeniós si na inszy wiat. Jan Leopold kasztelan

Nakielski , fundowa w Grodzisku w Wielkiej-Polszcze 00.
Bernardynom koció i klasztor. Baszk. Sam. kaza, na jego
pogrzeb. Dni swoje skoczy w roku 1672. zostawiwszy po •

sobie osierociaa on Zofi Gursk z 3Iiosawia , z tej byy
dwie córki: Urszula doywotnie zmówiona z Jdrzejem Gro-

dzieckim, Wiktorya z Krzysztofem Prusimskim , i^ synowie

dwaj : Franciszek, ona jego Proska, i Jan starosta Srzemski,

ten mia za sob Konstancy Konarzewsk, siostr rodzon
Filipa starosty Koniskiego , z t spodzi piciu synów,
Józefa starost Srzemskiego, Alexandra kustosza Poznaskie-

8"
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ffo, Karola dziedzica na Grodzisku, i N. Karmelit bosego

w prowincji Szljjskiej : '2do voto Jan kasztelan Nakielski, po

Gurskiej ,
pojjj ótowsk. Trzeci Konstantyn, ten z Alexan-

dreni bratem w wojsku chwalebnie ojczynie suy. O po-

tomstwie jego nigdzie nie czytam. Ojciec ich fundowa 00.
Reformatów w abiszynie, pod tytuem S. Tomasza apo-

stoa w roku 1627. inne za kocioy w Opalenicy i Gro-

dzisku uposay, zbogaci i nada: na heretyków ostry, któ-

rych nie raz o fasz w wierze przekona, i z dóbr swoich

rugowa, z sejmu 1629. komissarz do zapaty wojsku. Con-

stitu. fol. IS.
,

Piotr wojewoda Poznaski , starosta Srzemski i Pobie-

dziski, syn Jana kasztelana Rogoziskiego drugi, najprzód

dworzanin królewski, posowa potem na sejmach, deputat

na sdach trybunalskich , rotmistrz , pukownik , komissarz

Rzeczypospolitej na expedycyach Chocimskiej i Moskiewskiej
5

przed województwem , by kasztelanem Poznaskim , od r.

1619. Przy wierze katolickiej nienadwerenie stawajc, z

tem si czsto da sysze, e sobie za ni yczy na wojnie

umiera. Dla rozmnoenia teje wiary, w Sierakowie, do-

brach swoich, w ssiedztwie lecym heretyków, OO. Ber-

nardynów fundowa, wszake nie dokoczy fabryki, tak dla

tego, e na wojenne ojczyzny potrzeby wielki koszt oy,
jako i dla tego, e w modym wieku mier go zasza, to

jest 1624. r. w lat ycia 37. Z tego Sierakowa wszystkich

heretyków wypdzi, dozwoliwszy im dobra swoje przdc,
jeeliby niechcieli z kocioem si katolickim pojedna 5 za-

kaza potem , eby adnemu z nich ^nie wolno byo w mie-

cie osiada albo przemieszkiwa. wit uroczystych Chry-

stusa Pana i Matki Boskiej, i niektórych inszych, nigdy nie

opuci , eby ich bez spowiedzi i komunji mia odprawi.

Zwyk by codzie mszy sucha, koronk take i godzinki

do Najw. Panny, odmawia, ile mu tylko czasu publiczne

interesa pozwalay ; kocioom, w Sierakowie, w Chrzypsku,

Czerniewic, ozdoby przyczyni: do Czstochowy piesz pe-

regrynacy podejmowa, nic si nie ogldajc na lekkich lu-

dzi ztd jzyki i pomiewiska. Niemniej i ojczynie z wiel-

kim affektem przymili si , kiedy na Woosk expedycy,

dwie chorgwie, Usarsk i Kozack, przyprowadzi, swego

zaci«-u , i przez trzy lata ich trzyma. Na Moskw take

sto pidziesit usaryi wystawi, z któremi gdy do ucka do

Wadysawa Królewicza Polskiego przyszed, z tem si da
sysze: wprawdzie do wojennych dzie jeszcze nieprzyu-

czony id, z t jednak rezolucy, e wszystkim moim lu-

dziom, na pierwszy nieprzyjacielski impet przodkowa go-
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towem, byem tylko dowiadczonego w rycerskim kunszcie

mia wodza , któremu i siebie i ludzi moich poddabym.
Chodkiewicz hetman pyta sl<; go , coby mia za pobudk,
tak dalekiej swojej na t wojn fatygi, odpowiedzia: Mam
prawi zon, dzieci i loi-tun ,

jednej mi jeszcze rzeczy nie

dostaje, chway z dzie 'moich zapracowanej, dla której tu

pospieszyem : jako wkrótce pod tym walecznym hetmanem
tak posipi, ze go przeciwko Pozarowskicmu , w susznym
kompucie ludzi, wysa pod Kaug, gdzie cae dziewi mie-

sicy, niezwycizonem sercem i z nieprzyjacielem, i z nie-

wczasem
,
passowac si musia. Pod Cliocim potem z chor-

gwi usarsic, i drug Arkwebuzerów wyprawi si, gdzie gdy
przy nim stojcego rotmistrza jego nad Arkwebuzerami Opo-
rowskiego zabito, kto z poufaszyci przestrzega go, zby
na zon i dzieci swoje pamita; rzek: Dobra sprawa moja
jeeli zgin: Bóg^ sam opiekunem i dzieci moich i ony b-
dzie. Tak si tam t odwag swoj popisa, e o nim Jakób
Sobieski, ojciec Króla Jana, powiada: Zby ojczyzna nie

moga nikomu innemu lepiej buawy powierzy, jalco jemu.
In Commentario za belli Chotimensis , tak o nim pisze : Pe-
trus Opaliskie cum post hanc expeditionem^ in Palatinatum
Posnaniensem , Joanni Ostroróg successisset^ magnanujue
sui in onmium animis exspectationern excitasset^ in ipso ae-

tatis virilis ^flore exinctus est. Fundowa w akademji Po-
znaskiej now szko i professora, któryby uczy gramatyki.

Mia za sob Zofi Kostczank kasztelank Bieck, z której

trzy córki zostay , ZoRa , \mo voto Stanisawa Koniecpol-

skiego, kasztelana Krakowskiego i hetmana wielkiego koron-

nego, a po jego mierci, Samuela ksicia Koreckiego, sta-

rosty Robczyckiego, maonka, z pierwszym tylko siedm nie-

dziel ya, drugi si zaraz przy lubie z ni, miertelnie

rozchorowa; dobrotliwa to Pani na dom nowicyatu naszego

Krakowskiego, gdzie koció tamtego miejsca, obiciem, klej-

notami, zotem Votum, i innym apparatem ozdobia, pewn
summ temu miejscu ostati:i wol zajusawszy, kdy te
ciao jej, gdy umara 1657. w kociele S. 3racleja zoone:
Dopuci by Pan Bóg na ni osobliwsze utrapienie, a po-

tem i boleci, ale i to dla jego chway mnie wycierpiaa.

Druga Anna, \mo voto zalubiona Stanisawowi Przyjemskie-

mu wojewodzie Poznaskiemu, a polem marszakowi nadwor-
nemu koronnemu i generaowi Wielkopolskiemu a po jego

mierci 1042. Jakóbowi Uozraewskicmu wojewodzie Ino-

wrocawskiemu, starocie Odolanowsklemu. Jej dobroczyn-

no znamienit na obraz cudowny Panny 3Iaryi w Zdzie-

szowic, kiedy szecS tysicy na fabryk kocioa wyliczya,
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sawi ksika: Magnalia Divae Zdzieszov. fol. 282. umara
1648. Trzecia Franciszka w zakonie . Benedykta w Pozna-

niu, i synów dwóch. Z tych

ukasz marszaek nadworny koronny, starosta Hrubie-

szowski i OdolanowskI , syn Piotra wojewody Poznaskiego
z Kostczanki, w dziecistwie od ojcrf odumary, od pobonej
matki z bratem swoim, pobonie i pasko wychowany: od

pitnasteg-o roku ycia swego , tak si czytania ksig rónych
chwyci, e si jego umiejtnoci ludzie uczeni dziwowa
musieli, i w drodze nawet ta jego zabawka bya, ksiga

5

do czeg*o sporzdzi by sobie bibliotek , z autorów tak ko-

cielnych, jako i wieckich, niemaym kosztem. Zna jego

nauk w ksigach od niego do druku podanych: Imo. Po-

lonia defensa contra Barclavium Joannem^ ubi ex occasione

ista^ de Regno , Genteue Polona^ multa narrantur^ in Ato

majore^ Dantisci 1648. Ty^. Forsteri. 2do. De Officiis

lihri tres^ in uihus Christianae Sapientiae , idest nioralis

PhilosophiaCy Jurisprudentiae^ imo et Theologiae^ pleraque

etpraecipua^ nova hactenus ratione ^ utque methodo ^ accu-

rate explicantuv. Cracov. in Jol. 1649. ale imienia swego
do tej ksiki nie przyoy, jako i do pierwszej, et 1668.

y^mstelodami in 12. Jest jego List w Moiocy Polskim f. 341.

w którym Janowi Kazimierzowi Królowi, dzikuje za lask

nadworn. Za tom. 2. edit. 1683. Mowa na pogrzebie mar-

szalkowy koronnej fol. 59. 1Vitanie na sejmie Króla Wa-
dysawa marszaku/c 1638. w izbie poselskiej. Mowa któr
oddawapiecz Jerzemu Ossoliskiemu fol. 121. i Radzie-

jowskiemu starocie omzyskietnu f. 123. Po mierci swo-

jej zostawi by ksik, de Gubernatione Reipubl. et modo
Comitiorum in Polonia peragendorum et concludendorum,

cum magna Regis f^ladislai^ Senatorumque approbatione.

Napisa by take ksik, de Causa Haereseos, ac remediis

ejusdem.) która ju approbowana, i do druku gotowa, z cza-

sem za niedozorem do tego nalecych zgina, z wielk
szkod, I alem tych którzy j czytali. Zostawi take, Epi-

stolas cultas et morale : i iistory dziejów tak iv Polszcz
jako iw cudzych krujaci.) ale ta gdzie w ciemnicy uwi-
ziona. Nadto

,
judicium de statu ac bellis Sveticis in Impe-

rio gestis
^
per annos triginta. NIewIem czy nie jego praca.

Porta aurea introducens ad sacram Historiarum Ecclesia-

sticarum Basilicam pro Gymnasio Opaleniano Sierakoviensi

accommodata 1650. in Svo C. D. Jako to o nim napisa,

Potocki in Centuria f^irorum. Ita omnium plene compre-
iendit ahdita et arcana scientiarum

^
quasi nulla Uli super-

esse alendae et sustentandae vitae ratio ^ praeter literas^
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udeo omne tempus non diuturnae san vitae , eximus lucu-

brationibus^ et literariis otiis transmittendum putavit^ quasi

nihil sibi in tanio cive^ aut publicoruin in Rcpubl. aut pri-

vatorum officiorum rendicaret cura. Umia jrzykl róiie krom
aciskiego, Hebrajski, I Grecki; tak, ze nielylko czyta
Greckicli autorów ksij^g-i, ale i pisa tym jzykiem, juz ona-
tym bdc, nauczywszy si go, skoro tylko traktowa pocz
Rzeczypospolitej sprawy, wielk o sobie u wszystkich opini
wznieci: dla teg-o do wielkich spraw i przytrudniejszych,

majestaty i stany koronne zaywa go poczy , acz jeszcze

modego. By wprzód podkomorzym Poznaskim, z tym ty-

tuem podpisa konwokacy Warszawsk 1648. a gdy ukasz
stryj jego , w staroci wielkiej wyprosi si z laski marsza-
kowskiej wielkiej, jemu nadworn ofiarowa Król Jan Kazi-

mierz. A nietylko piórem, dowcipem i jzykiem, ale i or-
em przysuy si ojczynie. Na pocztkach panowania Wa-
dysayya IV. usarsk chorgiew, w mze szlachetne, i orze
naleyte opatrzon, swym kosztem w Prusieci trzyma, i

sam im regimentowa. Na Zborowsk take przyprowadzi
swym sumptem sto dwadziecia piechoty, a jazdy 60. W roku

1651. podczas oblenia Warszawy, swym take nakadem
tyle piechoty stawi, i do spdzenia z Warszawy nieprzy-

jaciela dopomóg, gdzie z poddajcemi si traktowa, i traktat

podpisa. Tuldemis lib. 6. fol. 21. Podczas sejmu Warszaw-
skiego w r. 1662. e wieci jakie od zwizkowego wojska
o niebezpieczestwie gruchay, dla bezpieczestwa majestatu

i stanów, tysic dwiecie bardzo wiczonej piechoty swoj
szkatu chowa. Od Rytwian zamku swego , spdzi Rako-
cego z Wgrami, wytrzymawszy ich imprezy do mnie.
Przeniós si na ycie niemiertelne w roku 1662. w yciu
wstrzemiliwy, w konwersacyi powany, i acz onaty prze-

cie z innemi biaogowami strzeg si konwersacyi. Co mie-

sic , oprócz tego w znaczniejsze przypadajce wita spo-

wiada si i kommunikowa. Tak okoo sug swoich, jako i

poddanych chorych staranie czyni, aby im tak w potrzebach

do ciaa nalecych, jako i duchownych albo dusznych nie

schodzio. Przy Janie Kazimierzu Królu, niewzruszon wiar
stojc , i z nim za granice ustpiwszy, wielkie szkody od

Szwedów w dobrach swoich poniós, mnie to jednak przy-

j. Zakon nasz dobrotliwie kocha, i przeciw jzykom uszczy-

pliwym broni : podczas wojny Szwedzkiej omnacie osób
naszych w dobrach syyolch przez cay rok ywi, prowincyi

Polskiej zapisa i odda paac, Danioyyiczowski nazwany, w
Warszawie : w Rytwianach po mierci pochowany, któremu
miejscu corocznej inlraty przyczyni. Z Izabelli Tczyskiej
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Jana wojewody Krakowskiego córki, ostatniej z tej familji

dziedziczki, mia córk<^ Zofi Stanisawa Lubomirskiego mar-

szaka w. koronneg-o maonk, w arytmetyce, muzyce do-

brze wywiczon, i synów dwóch, Jana i Stanisawa.

Jan podczaszy koronny starosta Boski , hrabia na Tc-
czynie syn ukasza marszaka nadwornego koronnego. Po
mierci ojcowskiej puk tysic dwiecie pieclioty ojcowskiej,

trzyma swoim kosztem na usudze ojczyzny, ale go potem

odda Rzeczypospolitej, ona jego Zebrzydowska wojewo-
dzanka Krakowska. Brat rodzony Stanisaw starost by No-

womiejskim, zszed z tego wiata w roku 1704. wielkie do-

statki po sobie zostawiwszy, w Rytwianach pogrzebiony. Po-

sowa na róne sejmy 1676. i 1678. Constit. fol. 7. Jest

tego podczaszego pamitka w Czstochowie, wotywa wielka,

JSteszpork. in Analectis fol. 326. wszed do^grobu 1682.

Krzysztof wojewoda Poznaski, starosta Srzemski, Osie-

cki , syn drugi Piotra wojewody Poznaskiego. O nim to

potomnoci napisa Potocki in Centur. f^irormn fol: 344.

Si neque Palatino Patre , neque tam claris Majoribus ortus

fuissetj meruei^at 'y quem ob rarain eruditionem ., et incompa-

rabilem, guandam., ac venustam formae dignitatem ^ amplis-

simorum quorumcunque regnorum subsellia deposcerent Se-

natorem a f^ladislao IJ^. in Posnaniensem Palatinalem

dignitatem provectus , ad deducendam quoque e Gallia Ma-
riam Ludovicam Niverniae Principem f^enceslao Leszczy-
ski f^armiensi tunc Antistiti adjunctus est collega. Quae
legatio aulae Gallicae ^ tum ob splendorum incomparabilem^

tum ob legatorum prudenliam.., linguarum exactissimam pe-

ritiam^ solertiam^ 'eloquentiam.) plurimum aestimata : jest

opisana wierszem aciskim 1646. od naszego ks. Jdrzeja

Kanona pod tytuem Expeditio legaforum in Gallias, wspo-

mina j Cliwer. f. 846. i Brachel lib. 6. S w druku jego.

Satyry ^ albo Przestrogi., do poprawy rzdu i obyczajów w
Polszcz nalece libri 5. in fol. 1652. wedug Kochów,
climac. 2. lib. \. fol. 86. Jest take jego list do It^ady-

stawa IF'. Króla pisany o Szwedzkiej ff^ojnie tom. 2do

Mówcy Polskiego. Fundowa szko w Sierakowie, i do niej

professora z akademji Krakowskiej sprowadzi, poszed na

wieczno w roku 1655. Potomstwo jego z Teresy Czarn-

kowskiej Adama wojewody czyckiego i generaa Wielko-
polskiego córki, pi córek. Jedna Ludowika, ta ya z Pio-

trem Opaliskim wojewod czyckim, i generaem Wiel-
kopolskim, Pani na ubogich i poddanych szczodrobliwa, JJo-
dzian. tom. 4. Conc. na jej pogrzeb, dug miertelnoci wy-
pacia w roku 1677. je] sumptem. Cuda przy obrazie Ro-
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kitnickim do druku weszy. Zolia drug-a, ta \mo voo z Ada-

mem Konarzewskim herbu Wrrby, 2do z Wacawem Le-

szczyskim wojewod Podlaskim, l^tio za Stanisawem Opa-

liskim starost i\onarzewskim. Trzecia Franciszka, za Pio-

trem Tarem wojewod Smoleskim. Czwarta Teresa , ta

pierwszym zwizkiem z Sieniut kasztelanem, starost Szy-

dowieckim , drugim z Aiemierzycem Stefanem wojewod
Kijowskim, trzecim z Wojciechem Konstantym Brez wo-

jewod Poznaskim, synów za dwóch Jana i Piotra.

Jan kasztelan Poznaski, starosta Osiecki, syn Krzy-

sztofa wojewody Poznaskiego, zczy si by doywotnie

z Zofi Czarnkowsk starociank Midzyrzeck, z tej tylko

córka zostaa, Katarzyna Stanisawowi Leszczyskiemu Kró-

lowi zalubiona , matka 3Iaryi Królowy Francuzkiej. Piotr

Adam syn drugi tego Krzysztofa
,
podkomorzy Poznaski,

starosta Srzemski i Midzyrzecki, pose na sejm koronacyi

roku 1676. Cojistitut. fol. 21. i 1678. fol. 33. kilkanacie

lat przeciw rónym nieprzyjacioom suy mn rk oj-

czynie. W Schowie koció 00. Bernardynów po spaleniu

spustoszay, restaurowa. Samuel Baszkotuski kazanie po-

grzeb. W Lachowcach take koció wystawi. Przybra by
sobie w maestwo Ann z Lachowic Sieniuciank, która

zesza 1672. atoli z ni y sterilis. N. ma za sob Potock
wojewodzank Bezk wdow po Jerzym Warszyckim woje-

wodzie czyckim *).

Oparski herbu Junosza^ w ziemi Przemyskiej.

Oliatko^V!$ki herbu Cholewa. Jan z Opatowie biskup

Chemski, zakonu Kaznodziejskiego umar r. 1440. przeorem

rzdzi konwent Krakowski lat sze, potem prowincy Pol-

sk, Wadysaw Jagieo Król swego mu sumienia powierzy,

i do tej infuy wyniós, wzgldem jego zasug, przydawszy

do tej katedry, wioski yszcze i Siedliska nazwane; klasztory

swego zakonu, w Kocieniu, owiczu, rodzie, Hrodle i Hru-

bieszowie fundowa, i naleycie opatrzy. W Kumowie, w
Pawoowie , w Grabowcu, w abuniach , wChaniowie, w
Ostrowie w Czerniecinie kocioy, albo wystawi, albo nada,

albo powici. Stara si do tego, eby katedra tego bi-

skupstwa do Lublina moga byc przeprowadzona, tylko, e
jego Imprezie na przeszkodzie byl Zbigniew Olenicki biskup

Krakowski i kardyna. Bartomieja z Opawy, pisarza ziem-

skiego Krakowskiego, wspomina Dugosz pod rokiem 1429.

*) By lo Wojciech, wojewoda Sieradzki, starosta Bolesawski,

ostatni domu lego potomek, zmary hoziioloiiuiie roku 1774. —
Przyphek Krasickiego.
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e g^o Witold posya po koron do Zygmunta Cesarza, lu-

boc sl(,^ on tego wyprzysig.

OiiatkoiTSki herbu Jastrzbiec, w województwie Sen-
domlerskiem. Stanisaw Opatkowski, podpisa Ustawy Pokrzy-
wnlckie 1587. Const. fol. 427. Ewa Opatkowska tego herbu,

bya za Alexandrem Nadolskim.

Ol»ei*!§»4loi*ir herbu Kur w Szlsku. Franciszek Graf
z Opersdorffu zasuony tej ojczynie, osobliwie na wojnach
Szwedzkich za Jana Kazimierza Króla indygenat otrzyma na

sejmie 1683. Constit.foL 15.

Opocli herbu Janina,, w województwie Sendomier-

skiem. Sebastyan Opocki w roku 1629. pewn fundacy uczy-

ni w kociele Zawichojskim 00. Franciszkanów, tamie Piotr

z wielkiej Opoki Opocki, najprzód podczaszy Lubelski, pose
na sejm 1661. Constit. fol. 16. a potem kasztelan Wilicki,
w roku 1676. fundowa msz o S. Antonim, konwent take
Sendomierski 00. Reformatów, liczy go midzy swemi fun-

datorami. Pawe r. 1632. Piotr podwojewodzy Sendomierski,

Stanisaw 1648. Marcin, Kazimierz, i Nikodem 1674.

Opolski. Piotr z Opola podscdek Lubelski r. 1436.

podpisa list Jagie Króla dany miastu Lubelskiemu.

OlioroiYski herbu Sulima^ w Lcczyckiem wojewódz-
twie dom starodawny, i krzesami senatorskiemi wsawiony.
Jan z Oporowa wojewoda czycki w roku 1357. jako si
dowodzio w pierwszym tomie. Milioaj take wojewoda-
czycki w roku 1422. u askiego iv Stat. fol. 49. zona jego

Krystyna, szeciu mu synów powia: Wadysawa, Stefana,

Bogusawa, Piotra, Mikoaja i Jana. Z tych Wadysaw z

dziekana Krakowskiego, proboszcza czyckiego, kanonika

Kujawskiego, i podkanclerzego koronnego w roku 1434. na

biskupstwo Kujawskie wyniesiony, zamek w Oporowie wy-
murowa, i koció farnv, który potem zakonnikom S. Pawa
pustelnika, oraz curam animarum odda: koció w Wo-
cawku pod zamkiem dla Wisy, która go podrywaa, zniós

i demoliowa. Szesnacie lat na tej katedrze siedzc, prze-

niós si na arcybiskupstwo Gnienieskie w r. 1449. któr
metropoli rzdzc pópita lata, w roku 1454. y prze-

sta, w Oporowie u OO. Paulinów pogrzebiony. Stefan drug-i

syn Mikoaja wojewody czyckiego, najprzód stolnik -
czycki

,
podpisa z tym tytuem Pokój Brzeski u ask. w

stat. fol. 140. potem kasztelan Brzeziski 1451. u ask. w
stat. fol. 82. i 83. Piotr syn tego 31ikoaja, w roku 1436.
chory czycki, u ask. w stat. fol. 140. wspomina go
Damalewicz in Episc. Cujav. z tym tytuem fol. 308. gdzie

o nim powiada ze go brat arcybiskup Gnienieski, nad inne
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rodzestwo kocha, z którego aflektu wszystkie rau swoje zbiory

ostatni wol zapisa. W roku 1451. juz podkomorzy -
czycki, u ask. w stat. fol. 8.*i. W roku 1457. wojewoda
czycki, u tego /ó/. 65. Podczas wojny I*ruskiej, z szlacht

Wielkopolsk, sia zaników Krzyakom odebra. Jan syn te-

go Mikoaja w r. 1475. wojewoda Brzeski Kujawski. Bar-

bara Oporowska, bya za Sasinem Szczawiskim kasztelanem

Pockim. Tego czasu kwitn drugi Jan, w r. 1483. wo-

jewoda Inowrocawski, a snc po Janie, o którym si do-

piero mówio, wzi województwo Brzeskie Kujawskie, co

pozna z tego, com pisa w pierwszym tomie, luboc ja tam

jednego tylko Jana wojewod Brzeskiego Kujawskiego liczy,

ten w roku 1485. mia za sob Zofi, dziedziczk na Kuli-

kowie. Acta Terrestr. Leopol. wedug Damalewicza in

Episc. Vladisl. fol. 346. by ten Jan bratem rodzonym J-
drzeja , który najprzód byt podkanclerzym koronnym i bisku-

pem Przemyskim, otrzyma potem nominacy od Króla Ka-

zimierza na biskupstwo Warmiskie, co sia kótni okazy
dao

,
jako pisze Treter. Episc. J^armien. Wic gdy si J-

drzej nie móg przy Warmiskiem utrzyma, na wakujce po

te czasy biskupstwo Kujawskie przeniós si, którem pi lat

rzdzc, w roku 1483. w 3Iereczu, powracajc z Litwy do

swojej dyecezyi, wszed do grobu, testamentem tysic czer-

wonych zotych, na kaplic przy katedrze Kujawskiej i jej

ozdob wyliczy kaza, tyle drugie Królowi Kazimierzowi,

ostatek swoich dostatków, krewnym swoim pobliszym na-

znaczy. Damalew. in Episc. Cujav. Henryk z Oporowa J.

U. D. archidyakon Gnienieski podpisa pokój Pruski 1466.

u ask. w stat. fol. 150. ale Lubien, in f^itis Episc. Poc.
i Kromer lib. 27. imi mu Jdrzeja daje, i powiada, ze przy

archidyakonji Gnienieskiej, by kanonikiem Pockim : i ze

mia sze sufiragia na biskupstwo Pockie, z którego gdy

spad, Kazimierz Król, ofiarowa mu Warmisk infu; Mi-

koaja Tungena, na Kamiskie biskupstwo zniywszy, wszake
si Oporowski na niem utrzyma nie móg, z tego wnosz,
ze ten Jdrzej jedene jest z Henrykiem. Wadysaw kaszte-

lan Inowrocawski 1498. od tego 31ioscy poszli. Jdrzej

kasztelan Kruwieki 1505. u ask. iv stat. fol. 120. tene
czy inszy Jdrzej kasztelan Brzeski Kujawski 1512. Tene
czy inszy kasztelan czycki r. 1519. Tene czy inszy woje-

woda Inowrocawski 1524. Tene czy inszy wojewoda Brze-

ski Kujawski r. 1526. Tene czy inszy wojewoda czycki
1532. Jan z Oporowa wojewoda Inowrocawski 1527. J-
drzej kasztelan Gnienieski 1551. tego córka bya za To-

mickim Janem kasztelanem Gnienieskim. Okol. tom. 2.
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fol. 170. Erazm kasztelan Kruwicki na klasztor w Mogile

dobroczynny, zona jego Kamieniecka herbu Pilawa, z któ-

rej zosta syn Stanisaw. N. starosta Kruwicki mia za sob
Herburtown<; kasztelank(^' Bezk, z której potomstwo zostao.

Piotr, Pawe, Stanisaw i Tomasz w czyckiem r. 1048.

N. bya za Jdrzejem JNiszczyckim wojewod Pockim koo
roku 1517.

Opriitll. Stanisaw Opruth z Niedrwicy 1527. pod-

pisa list Zygmunta I. dany miastu Lwowskiemu.
Oraezeivski herhu reniawa z krzijiem , w Kraków,

skiem województwie, wszake j>rzodek wyszed z Kaliskiego.

Piotr Oraczewski pisarz ziemski Krakowski umar 1010. mz
zdrow rad, wymow i ludzkoci wszystkim miy, depu-

tatem bywa na trybuna, posem na sejmy, r. 1576. podpisa
Ustawy zjazdu Jdrzejowskiego. Constit. fol. 246. a w roku

1587. sdzia kapturowy Krakowski, Constit. fol. 421. i 471.

z Elbiet Ulesk zostawi córki : z tych Barbara ya z Pio-

trem Boratyskim, Elbieta z Alexandrem Suliskim , Kry-

styna za Sebastyanem Supskim, Zofia za Stanisawem Ku-
charskim w wielkiej 3Iodlnicy. Synowie za, pierwszy Adam
dziedzic na Kalinie wojski Krakowski 1027. mia za sob K-
ck, z której zostawi potomstwo 5 drugi Marcin onierz do-

bry, poj Boratysk, i z tej byy dzieci; trzeci Zygmunt
w Wooszech w potrzebie zgin; czwarty Stanisaw, zona

jego Kcka, Wojciecha burgrabiego Krakowskiego córka,

któr Borkowna urodzia, i z niej potomstwo. Bracia rodzeni

pisarza ziemskiego Krakowskiego Piotra, jako tez i stryjeczni

byli: Jan w Przybisawicach mila od Krakowa, po którym
si jeden zosta Jdrzej, ten z Budeck mia potomstwo, ale

Przybisawice wyszy z rk ich w dom ugowskich. Drudzy
Oraczewscy których Minocka urodzia, Stanisaw i Stefan r.

1648. sdzia kapturowy Krakowski. Z tych Stanisaw, mia
za sob Ann Podlesk, Stefan za córk Adama Bzeszow-
skiego, od obudwu byli synowie i córki- córka Stanisawa,

Anna bya za Nikodemem Biaobrzeskim , druga Dorota za

Misiowskim. Baran. N. mia za sob Jadwig Borowsk. N.
pod Korsuniem w niewol od Tatarów wzity r. 1648. Ko-
chów. Climac. 1. lib. 1. N. mia za sob siostr Tynickiej

pisarzowy Sendomierskiej, z której córka Katarzyn ya r.

1705. 3Iicha mia za sob Sobolewsk, (ta po jego mierci
posza za Kckiego komornika Ksizkiego,) z niej córki, Anna,
Pawowi Napierkowskiemu sdziemu Wielickiemu i Boche-
skiemu, druga Apollinara Mszaneckiemu, zalubione: syn za
Józef zabity gdy kocioa honor windykowa r. 1705. z He-
leny Sukowskiej w Kawskiem dwóch jego synów, Micha i
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AIexan(ler. Brat stryjeczny rodzony Józefa, j\. starosta llj-

skl 1716. zona je<j;o wdowa po Pl<^owskIm. Pawe i Micha
bracia rodzeni 1713. Anna I)unina Guszynskieg;© czenika

Sochaczewskiego, driig^a Zlelesliie^o maonki. Adam woj-

ski Krakowski, mia za so1)jj Pigowsk kasztelank*; Owi-
cimsk 1705. Wojciech czenik Latyczewski, Jan skarbnik

Nowog-rodzki, Krzysztof i 31ikoaj w tyme roku. Dawniej

za to jest w r. 1480. czytaem na przywileju miasta Kra-

kowskiego Stanisawa Oraczowskie^o , s«;dzieg-o g^rodzkiej^o

Krakowskiego. S i w Wielkiej-Polszcze Oraczewscy. Z tych

Ale.\ander, mia za sob Elbiet Miaskowsk czenikown
Poznask.

Orauski herbu Iiociesza, w województwie Woy-
skiem. Okol. tom. 3. fol. 182. herb ich zowie Strza Jel-

cami, tylko e Iierh ich, ze wszystkim podobny kadzie do

herbu Kociesza, dla teg-o, i ja g-o tak zowic. Metryka Wo-
yska 1528. wspomina 3Iichna i Jdrzeja Oraskich: Z te^o

pozna, e zdawna na Woyniu dziedziczyli. S jednak Woj-
nowie i w Litwie, ale inszego herbu, Woj nowie za Ora-
scy tym si piecztuj. Gedeon Oraiiski wadyka Chemski
1674. Pachoniusz archimandryta Zydyczyski, wadyka Pi-
ski wybornie uczony. Jakób Wojna Oraski, podsdek Czer-

niechowski deputat na trybuna koronny 1648. i Alexander

sdzia ziemski Czerniechowski, komissarz z sejmu 1670. Con-

stit. fol. 24. na ten czas podstoli Nowogrodzki. Stanisaw

na Oraniach, owczy i pose województwa Czerniechowskieg-o

r. 1066. Józef stolnik Nowogrodzki deputat na trybuna ko-

ronny 1723. Adam kanclerz i kantor Kamieniecki proboszcz

Wodzimierski deputat na trybuna koronny roku 1728. teml

czasy g-dy to pisz, suilrag-an Kamieniecki. Kazimierz cze-

nik Starodubowski 1700. Stefan 1674.

N. Oraski niia Ogisk za sob, by dziedzicem Hliwina i Upiere-

wicz w Miskiem województwie. — Stanisaw JFojna Oraski
podstoli Starodubowski , mia in roto Rossnkowsk , z t synów
Kazimierza, Michaa który poj za maonk ^^///cAy/, Ja-

kób a, ten najprzód podsdek powiatu Starodiibowskic^^o i deputat

na trybuna gówny Lit. drufiji raz za Króla Augusta 111. expost

podkomorzy Starodubowski dziedzic Oranowa w województwie

Brzeskiem , starosta Rewiatycki , mia za sob Konslancy de

Szfr///ikotim, z zaszczyconego domu dyplomatami od Cesarzów

Rzymskich, a z imienia' których za Króla Stanisawa Augusta na

sejmie 1768. roku indvgenatem Kazimierz dr Szlnink do skadu

obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej w jiosiadaniu prerogatyw

i majlku jest przyjty. — Tene Oraski podkomorzy, mia dw-óch

synów, Ignacego kanonika Smoleskiego, Józefa sdziego

ziemskiego Starodubowskiego, córk Maryann in roto Chinarzjjn

wojewodzin Misk.-j. Józef sdzia ziemski Starodubowski, mia
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in volo Stratoisk tako sdziank ziemsk Starodubowsk.'

stawi syna J a k ó b a , i córk Konstancy in voto de Rat
sdzin ziemsk Trock. — Heraldyka fViedka.

OratOMsKi. Wasll Oralowski pose z wojewói

Braclawskieg-o
,

podpisa pada conventa Wadysaw;
roku 1632.

Oi*clio^vs>]i herbu Nacz, w ziemi Cliemsklej.

ryan z Orchowie stolnik Cliemski^ podstaroci i sdzi;

dzki Lwowski, podpisa si na przywileju danym Rusi

Bronisaw goni z kopij na weselu Jana Zamojskieg^o.

fol. 793. N. Oreliowski mia za sob Charzyiisk, kto

jego mierci posza za Chmieleckiego. N. bya za Bi«

Stanisawem, ale sterilts. Apollonia zakonnica u Wszy. we Lwowie. Alexander najprzód podwojewodzy
starosta Trembowelski z Stawskiej spodzi dwóch synów;

wszy Marcin stolnik Chemski, mia za sob Bielsk v

po Siestrzewitowskim, z której syn Alexander z Barbary

niaki , mia córk Helen Sienick sdzin Kijowsk
sterilem', drugi Floryan stolnik Chemski, podstaroc

beski, z sejmu 1667. komissarz do rewizyi ksig zien

grodzkich i podkomorskich w Chemie i Krasnymstawie:

stitut. fol. 23. z sejmu 1661. deputat na trybuna fisi

Constit. fol. 3. z Alexandry Bielskiej , spodzi syna 15

na, ten z Joann Liniewsk, mia córki dwie, jedna i

Maryanna bya za Mikoajem Brodowskim , od której

zostaa , Anna Katarzyna Komorowska a potem Kapuc
Paprocki namienia Orchowskich herbu Rawicz , rozu

jednak, ze omylnie. N. stolnikowna Chemska, bya z

rzckim starost Lubelskim , druga Anna za Piotrem

szeckim. N. za Teofilem Czarnowskim skarbnikiem Bu

Katarzyna podczaszanka Chemska za Alexandrem Podo

N. za Kruszelnickim Alexandrem chorym Czerniecho\^

Orczyiiski patrz Bolko.
Orda herbu Ostoja^ w ksiztwie Litewskiem, z

dnak rónic, jako pisze Koja. in MS. ze widzia n

mnach w cerkwi Wowickiej , ze nie miecza midzy \

cami zaywaj, ale dwóch gwiazd, z których jedna ii

rze , a druga na dole, wszake niektórzy z tego don
temi czasy midzy ksiycami miecz otuczony kad.
Orda chory Piski, sawny odwag onierz, w r
expedycyach osobliwie przeciw Kozakom. Stanisaw Wii
posowa na sejm 1652. zkd deputatem stan na tr

skarbowy Litewski. Constit. fol. 17. W roku 1662. ji

stygator Litewski, komissarzem naznaczony z sejmu <

paty wojsku. Constit. fol. 6. W^ r. 1670. juz kasztelan Amu-
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dzki, do teje funkcyi zapisany, Consttt. fol. 2. z tej kaszle-

laiiji przesiad sic; na Trock roku 1()83. Zona jego Jadwiga

Puzynianka marszakowna Witebska : mia brata rodzoneji^o

Stanisawa. N. Orda pisarz g-rodzki Wileski, >\ Orda za-

konu Kaznodziejskiego ; drugi fegoz zakonu rzdzi prowin-

cy Rusk. Samuel Micba pisarz ziemski Piski 1G97. Wa-
caw i Pawe 1700. N. borodniczy Piski, pose na sejm

1738. roku.

Samuel Orda pisarz ziemski Piski, 1679. roku, ten z N. Skir-

muntown zostawi potomstwo dwóch synów: Ludwika miecznika

Piskiego, i Michaa sdziego ziemskiego Piskiego. Ludwik
Orda miecznik Piski, z Kolumba z Szczawiskich, mia synów
trzech: 1. Michaa koniuszego Piskiego, 2. Felicyana,
3. Jakóba, i dwie córek: 3Iaryanna za Apollinarem Sukow-
skim miecznikiem Pockim , druga Katarzyna , za Ignacym Dmo-
chowskim chorym Petyhorskim wojsk Litew. — Micha Orda

koniuszy Piski, wszed w luby maeskie z Katarzyn Kar-

nick podkomorzank 31isk. Felicyan z N. Suzinown, ma
syna Ignacego, i córki. Jakób Orda z Antonin JFislohówn
podkomorzank Brzesk Litewsk, z t spodzi syna Zenona,
i córk Juli. Pawe Orda stranik Piski. — Wieldek.

Orclga herbu odzi^ w Wielkiej-Polszcze , inni ich

pisz Ordga z Bliniewa. N. z Anny Malanowskiej lierbu

Ogoczyk mia syna Jdrzeja 1697. Zofia Ordczanka bya za

Krzysztofem Wykiem Osiskim.

Oreski herbu Brochwicz. Papro, iv Sztambuchu^

wiadczy o nich ze s w Szlsku. Okolski Ich pisze Orzel-

skl. Z tych Piotr Oreski sdzia Pszczyski.

ORLA HERB.

Ma byc orze czerwony w polu blaem, z rozclgnlo-

neml skrzydami j nogami, i ogonem, ale bezgowy, w za-

miast jej niektórzy kad gwiazd zot, inni nic, na hemie

pi piór strusich. Tak ten herb opisuj, Paprocki w Gniaz-
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dzte, fol. 1110. O herb. fol. 557. Okol. tom. 3. fol. 95.

Klejnoty fol. 70. Biel. fol. 339. Herb ten z Niemiec, czy

jak drudzy chc, z W^gier do Polski wniesiony, gdzie go

te wiele domów zaywa, z tej okazyi nabyty, e przodek

tej familji z ksicej idc faniilji, gdy mszczc si krzywdy
swojej, rodzoneg-o brata zabi, na pamitk tego excessu,

ora mu którego w herbie zaywa, bez gowy nosi kazano.

Potomstwo potem jego, gdy si heroiczneml dzieami Panom
swoim popisao, w nagrod zasug^ przydano im gwiazd zot
miasto gowy. Zowi t famili w Wgrach Szaszanie, a u

nas herb Szaszor. Znajdziesz i w ks. Petrasancta de Tesse-

ts Gentilit. podobny temu herb, tylko bez gwiazdy. Papr.

o herb, fol. 483. wspomina e si tego herbu niektórzy z

Kpna pisali, z których jedna bya za Janem z Zakliczyna

Jordanem kasztelanem Bieckim. Tego zda mi si by herbu

Mistyn czy Msczuj kasztelan Poznaski w roku 1422. jako

si mówio w pierwszym tomie.

Herhowni.
Bardzki, Jaropiiewskiy Palczewski^

Bukowski, Kielboiuski^ Rogowskie
Chobiemecki^ Ligockie Szaszewski,

Gieratowski, Olszewski, Wilamowski.

Gorajski, Orowskie

Kuropatnickii Maachowskijeszcze, te familie do herbu tego przydaj:

Ptaczyiiski, — ff^ojetiko, — Zaoga.

OrleiYSki herbu Cieltkowa^ w Prusiech od trzech

set lat kwitn, wiadcz Acta pisane w Starogardzie, e by-

wali sdowymi na Pomorzy. MS. de Famil. Pruss. N. Or-

lewski mia za sob Teofil Linowsk, pozosta wdow po

Jackowskim.

W r. 1778. Józef Orlewski podwojewodzi Lwowski. — Tene
czy drugi Józef podczaszy Czerski. — Krasicki.

Orlicki herbu Nowina, a przedtem Orlikowie. Z tych

Stanisaw Orlik z azisk kawaler Jerozolimitaski upnik Ru-

ski, zmary 1540. którego nagrobek w Krakowie u S. Trój-

cy: ten z Komorowsk herbu Korczak Katarzyn, zostawi

dwóch synów. Orlikowna Seweryna Chamca herbu Gryf ma-
onka: Orlicka Samuela Drohojewskiego starosty Miedzial-

skiego. Stefan Orlik ziemianin Smoleski, któreg^o mztwo
i wierno ku ojczynie, chwal Konstytucye 1662. fol. 18.

Ora IV tych herbach znajdziesz, Amadej, Andrault,

Berzewicz, Blaoskórski, Cromer, Czarnecki, 3Iiszaniec,

Niemczyk, Niesobia, Orla albo Szaszor, Pskowczyk, Pó-
ora, Radziwi, Sulima.
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OrO¥VSlLi herhu Choirufto^ w Pruslech, pisz si z

Orla 5 zkd tez Orowskich imienia nabyli. N. Orowski,
którego córka bya za Janem Dulskim. 3IS. o f^amil. Pru-

skich. Jan pose na sejm 17.'i0.

Oroitski /lerbu Jastrzbiec- w ziemi Dobrzyskiej.

Z tych N. Orowski, mia za sob Kostezank córkc; Jana
Kostki starosty Goubskieg^o koo roku 1540. 3IS. o Famil.

Pruskich.

Orlonfski herbu Junosza- w województwie Sendo-

mierskiem. 3Iikoajowi Orowskiemu, hrabia Tarnowski ka-

sztelan Krakowski, zmaremu r. 1549. nagrobek wystawi w
Sandomierzu z lierbem Junosza, gdzie o nim powiada, ze

by czowiek rycerski, i ojczynie dobrze zasuony.

OrOTTSki herbu Lubicz- w ziemi Dobrzyskiej. Jan
Orowski pisarz ziemski Dobrzyski z sejmu 1567. poborca.

Constit. fol. 146. By potem sdzi ziemskim tame, jako

wiadczy Papro. Pawe sdzia ziemski Dobrzyski
,
pose

na sejm Warszawski 1626. z niego deputat na trybuna Ra-
domski. Constit. fol. 5. ukasz podsdek Brzeski Kujawski

1700. N. podczaszy Dobrzyski, którego córka Joanna 1691.
wotyw srebrn daa do Bydgoszczy. Wojciech i Pawe r.

1648. 3Iicha z Orowa upnik Dobrzyski 1674.
Walenty Lubicz Orowski sdzia a potem kasztelan Dobrzyski

1545. {Vo. Leg-. T. I.) syn jego Pawe sdzia Dobrzyski,
tego syn Stanisaw^ pisarz Dobrzyski oeniony z Zofi Ligza
Stamirowsk , tego syn Pawe sekretarz królewski, oeniony z

Niszczewsk berbu Rawicz, tego syn Andrzej Praefectus Milit.

Regni , oeniony z Agnieszk Ruszkowsk herbu Pobóg , mia
trzech synów: 1. Karola praata, archidyakona Kijowskiego, który

wyda do druku dzieo : Defensa Riskupstwa i dyeccziji Kijow-

skiej , we Lwowie 1748. 2. Jana chorego Dobrzyski^o ona
jego Konstancya hr. osiowna kasztelanka Rypiska , z której

mia syna Andrzeja sdziego ziem Podolskich. 3. Dominika
Lubicz Orowskiego , Pana na Jampolu nad Dniestrem

,
puko-

wnika pancernego, ten y 103 lat, oeni si hno roto z Ma-
linowsk, z której mia syna Wawrzeca porucznika, (dziwnej

piknoci i mztwa by ten modzieniec), w konfederacyi Barskiej,

i córk Justyn ta bya za Leonem Swi<'jkowskim wojewod Po-

dolskim. Dominika druga ona bya Katarzyna Ursyn Pruszyska
pani witobliw^a i dobroczynna. W Jampolu na powietrze cho-

rych sama pilnowaa i ratowaa , a koció tame wymurowaa
na górze swoim kosztem, gdzie te spnczywa. Z niej by Jan
Onufry Lubicz Orowsiki owczy nadworny koronny, kawaler

orderów Orla Biaego i . Stanisawa, wielkiego ro/.un)u cnoty

i dobroczynnoci , by w szczególnych askach u Króla Stanisawa
Augusta. By posem na wielu sejmach i na sejmie walnym roku
1788. z województwa Podolskiego. W miecie swojem Jarmo-
lincach , koció i klasztor 00. Bernardynów wymurowa. Sobie

wspaniay paac w Malejowcach z ciosowego kamienia postawi.

Tom YIL 9
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Oeniony by z Ann.-) Doiwa Starzt/sk , urodzon z ostatniej

Uumicckiej kasztelanki Kamienieckiej, z niej Adam marszaek
P. rroskurowskiego i kawaler Maltaski. Teresa za Jaszewskim
prezesem. Honorata za Stanisawem Komarem marszakiem gu-
berskim Podolskim. Pelagia za Pawem hr. Stadnickim, — Adam
oeni si z Rozali hrabiank Krasick córk Ignacego podko-
morzego koronnego, z niej syn Ignacy. Ewelina za Alexandrem
hr. Czackim. Wodzimierz i Alexander officerowie w kon-

nej gwardyi Ces. Rossyjsk. Andrzej Orowski sdzia Podolski

i starosta Ostrowski, oeniony by z Agnieszk hr. Komorow-
sk, z niej Micha prezes gub. Podolskiej, oeniony z Kaszy-
sk, z lej Micha, Antoni i JózeC. Kasper prezesem by
po bracie. Córki Andrzeja sdziego Podolskiego i kawalera S. Sta-

nisawa byy dwie Sobaskie, Aniela Gaecka, Teofila Brzozowska,
Honorata Dzierzkowa i Cecylia Jaowicka. — Z dokumentów
nadesanych wydawcy.

Niewiadomo z pewnoci do którego herbu nalea , w ksiz. Li-

tewskiem Antoni Orowski w r. 1778. mostowniczy Smoleski.
— Ki^asicki.

OroifSk.i herbu Orlu^ w ziemi Warszawskiej z Or-

owa. Jdrzej Orowski kanonik Krakowski, Wojciech sta-

rosta Warszawski , Stanisaw syn Macieja kanonik Kujawski,

deputat na trybuna koronny 1643. Mateusz kanonik Gnie-

nieski auditor u Icardynaa Radziejowskiego , archidyakon

Kurzelowski, brat jego rodzony Piotr Stanisaw kanonik Kra-

kowski umar 1708. by oraz j)roboszczem Infuackim i offi-

cyaem Tarnowskim, u Jana Maachowskiego biskupa Kra-

kowskiego auditorem, w prawie duchownym biegy N. bya
za Pawem Ossowskim skarbnikiem omyskim.

OrloiYSki herbu Sas^ z Orowa w Chemisklem wo-

jewództwie. N. Orowski z Elanowsk, spodzi dwóch sy-

nów, Macieja od którego syn Jan, od tego za syn Micha
kanonik Chemski wielkich Industryi czowiek, I Stanisawa

:

brat rodzony Macieja, synów tych zostawi, Jdrzeja sdziego

Chemiskiego, Bartomieja onierza, który w niewol Tu-

reck dostawszy si, ledwo z niej w dziesió lat wyszed na

wolnod. Jan I Stefan, wszyscy potomstwo godne mieli.

Ormieuski herbu Prus \mo. Wojciech Ormiski
umar w zakonie naszym.

Orpetan w Podlasklem województwie.

Orszeti* Ze Orszetowie wielk substancy swoje, na

dobro tej ojczyzny obrócili, z wielkim swym uszczerbkiem,

wiadczy Hacki^ za to Rzeczpospolita przypucia Ich do In-

dygenatu, który otrzymawszy, osiedli na Podlasiu. N. Or-
szetl czenik i pukownik królewski, mia za sob Gslorow-
sk kasztelank Inowrocawsk.

Familia ta z Woch do Polski przybya i dotd w obu krajach znaj-

duje si licznie rozrodzona. Pisz si Orsetti nie 07'szeti jako
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Niesiecki wypisa. Pierwszy z nich przyby do Polski Wilhelm
Orselti i zasuywszy si dobrze nowej swej ojczynie przypu-
szczony zosla przez Jana Kazimierza HrcUa do indygenalu, lil-

ren tu w skruceniu zamieszczamy :

ff^ycig z Indijgenatn danego Rodzinie Orselti przez
Jana Iiaziniicrza w roku 1()59.

. . . . Eain dcminn essL'inaximam rcgtionnn gloriom^ si non bellica

dl/n ta.rat fama, el rerinn gcstarum magnitudine caeteris Gentibus
obttnniant, sed virtutis admiratione animos concitient extorornm,
eosguc sibi libcrall devinciant nexu. Ampliora onini .sunt amoris
quam timoris imperia , (inac remotos etiam popiilos innocita vi

mancipant ot ofjiciorum inciamentis cen (jiiibiisdam satastis san-

ctius et piilciwius infasciant. Non defuit unqiinm ejusmodi felici-

tas Inclitae Reipublicae Polonae , iit ejus Cunsortium clarissimae

qnaeque Nationcs non solum expedierinl, veruvi etiam ambice-
rint ; parta majorum suoriun decorain liiijus popiili gloriam non
grauatim acerrantes

, qiii assei^endac nobilitatis studium omnibus
curis anteponit ^ nec quicquam in rebus hunianis ducit praestan-
tius quam intaminatm generis et actionum clariludinem. Pari
ductus zelo Gnsus Guilhelmus Orsetti clara et vetusta prosapin, in

liucensi Italorum Republina oriundus, contulit scse in Poloniam,
hanc scilicet Nobilitatis ac Libertatis orchestram , ut avitom Na-
talium Lucern peregrino objiceret soli, geminatos exinde relatu-

rus splendores. Etenim ea familia ortum ducit, quae antiquito.te

ac inclita fama nemini secunda , non Italiam solummodo , sed

Europam prope unirersam praestantissimorum virorum coloniis

illustravit, quae Lrsi insigne repraesentans . nunc Rosarum, nunc
Spicarum auctum muneribus , cel sic asserit , nihil ad pricatum
decus , nihil ad pablicum utile , in se unquaui desiderari potuisse.

Hinc nemini miru?n si sacris aeque ac profanis cumulata decori-

bus tot Pontificias et Cardinnlitias exhibuerit Purpuras , tot Ro-
mani Imperii numerat Titulorum Insignia, quibus etiam memo-
ratus Gnsus Guilhelmus Orsetti ob singularia merita a Serenis-

simo p. m. Ferdinandn II. Romanorum Imperatnre specialiter au-

ctus el Germanicae Nobilitati adscriptus , tantum momenti attulit,

quantum praestantius sit ipsum per se decora meruisse quam ab aliis

mutuasse. Restabat id ipsum decus Polonae Nobilitatis ; ast et hoc

diu non potuit immorari, quin ad cumulanda tam pracclarae fa-
miliae ornamenta maturaret. Inest cnim virtuti longe fortior ac
magnetica vis

,
quae luctantem quoque furtunam in sui cogit ob-

sequium , ac renitentia quandoque ac inrita trahit praemia. Cum
igitur hoc turbulento Regni nostri statu , magna pars hominum
Jractam calamitatibus constantiatn deprrdidisset , et de rerum
summa aut desperaret penitus , vel priralae studeret securitati,

longe alia mens praefato Gnso Guilhelmo Orsetti id temporis ex-

iitit; quaTnvis enim natale solum cuncta tranquilliora ostentaret.

Ule eam sibi ratus esse Patriam , ubi tirtutis suae dixisset domi-
cilium , 7inn passus est sese communi hoc vel abripi aestu , vel

domesticar malaiae blandimentis illiniri , ut Folonae Reipublicae

sortem pro sua ipsius jion aestimaret. Hinc ad ejus defensam omni
conatu ac studio incumbens , cum annis grarem se et maturescen-
iis senectae incommodis ad obeunda Martis munia praepeditum
sentiret , tamen ut vel in indefosso sua litaret ofjicio

,
Jloridam

9-
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Jiliorum jiirentain od ejusmodl dispostiit obseguium; ipse vero

magna auri vi piblicam sublevavit necessitatem , ratus nuUum
gloriosiorem (juaestum auro posse paran

, quam puhUcam fclici-

iatcm : scd et privato eoquo fido erga nos obsequio
, quod nobis a

pli/ribus annis incessanter non deshtit contestari jur merutt, ut

ei regiae nostroe grotiae fructum diulius non tardemus. De con-

sensu ilaque omniuni ordinum etc. etc.

Ten Willielin Orselli szczep familji Orseltich w Polszcz z He-
len,-} Pilcliowsk(f spodzi Piotra, Ictóry z Gsiorowsk mia po-

tomstwo, synów : Willielma, Piotra, Wadysawa, Szy-
mona, i córlii, Appoloni.*) Niemojewsic, Helen Zalewsk i Mo-
nik. Z tvch lo. Wilhelm dwuenny z Szembekown i Ponia-

towsk spodzi, Jana Nepomucena bezdzietnego, Dyoni-
zego oenionego z Podowsk , Kassyld Wodzisk, i Teres
najprzód Kossowsk potem Ostrowsk. — 2o. Piotr bezdzietny.

— 3o. Wadysaw dwuenny, z Salome Gbock i Ann
Sarnack spodzi synów — Wilhelma oenionego z Enat Je-

ewsk , — Jana z Brafoszewsk, — Józefa ten bezdzietny,

— Dominika take bezdzietnego, -^ Franciszka oenionego

z Markowsk, i córki, Marcyann ókowsk, Maryann Wil-

xyck. — 4o. Szymon bezdzietny. — Dyonizy Orsetti z Po-

dowskiej spodzi Adama oenionego z Aniel Roztworowsk^
i córk Ew najprzód Cieciszowsk potem uszczewsk. — Wil-
helm Orsetti z Enaty Jeewskiej spodzi Wilhelma bezdzie-

tnego i Monik Zagajewsk. — Jan z Bratoszewskiej mia po-

tomstwo, synów: Andrzeja bezdzietnego, — Józefa z H^o-

dziiisk, — Tomasza z Linowsk , — Wadysawa take
z ^Vodzisk zczonych, i córki, Eustachi Karnkowsk i Fran-

ciszk. — Franciszek z Markowsk mia córki Izabell Roz-

tworowsk i Juli. — Adama z Roztworowskiej jest syn Ar-
thur. — Józef z lVodziiisk ma synów Wilhelma i Jana.
— Tomasz z Linou>sk ma potomstwo synów Edwarda i

Teodora i córki. — Z dokumentów nadesanych icydawcy.

Orificl herbu Gtejsz ^ w ksiztwie Zmudzkiem, dzie-

dzic na Podulisiu. Kazimierz Orwid sdzia ziemski Zmudzki.

Mart. IStestojemski Kazan, na j>ogrz. Hack. z Aiiny Biele-

wiczowny mia synów: Jerzeg-o, Stanisawa, Adama, i Jana.

Jana Orwida wspomina popis ksiztwa Zmudzkiego w roku

1621. Kojat. in MS. N. Orwidówna bya za Szczsnym BI-

lewiczem. Józef w zakonie naszym temi czasy.

Od samego poganizmu , mianowicie przed rokiem 1480. pisali si
Dogwil, Giedygod Orwid. Wojciech Orwid w r. 1450. pisa

si z Giedygttlda. Stanisaw Orwid cywun Telszewski i Uzwt-
ski, ksiztwa Zmudzkiego koo roku 1531. Jan Orwid posowa
na sejm. Syn jego Kazimierz Qrwid , w roku 1570. po unji

wraz pierwszy sdzia ziemski na mudzi, mia on Ann Bile-

wiczown starociank Zmudzk, dobra mia ziemskie, Podubissie,

Porvierpiany , Cielmy, Szytele, Lepojcie , z którego Kazimierza
Orwida sdziego , descendencya jedna, Jerzy, Gabryel, Jan,
Jerzy,, Ignacy i Tadeusz, ad praesens yjcy owczy ksi-
ztwa Zmudzkiego Orwidowie. Druga descendencya z tego sto-

pnia, Franciszek, Antoni, Józef, Ignacy, Jerzy i Jan

1
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Orwidowie. Tr?;ecia dcscendencya, pradziad Chryzostom skar-

lyiik ksi\'ztwa Zmiulzkicgo. Jerzy dziad moslowniczy ksiozlwa

Zniudzkiego
,

po mierci ojca syn starszy J a k ó b takc by mo-
slowniczym. Kazimierz brat Jakóba z ucy Jl^itkiewiczown^

B o j; u s 1 a w ad praese/is yjce osoby. Synowie Jak ó b •». Adam
z Helen.-} Huszczijnutnk^ clior;jy powiatowy ksi^«ztwa Zmudzkie-
go : Micha rotmistrz województwa Wileskiego z i/kowiczo-
WJHI , Jerzy z A>^n\es7.k^ Mak/ewfczowji. Ksi.jdz Onufry ka-

nonik indantski Stokliski i Pikielski proboszcz. Ci Kazimierza
svnowie : Jan, Jakób: Bogusawa, Jan Tadeusz, ten

Micha a rotmistrza , maoletni Andrzej Orwidowie. Czwarta
descendencya z Kazimierza sdziego, Stanisaw, Jan, Piotr,
i Jan Orwidowie. Pita descendencya na Samuelu i Adamie
Orwidach skoczona. Spokrewnieni z Antonowiczami, Bilewicza-

mi, IJurbami, Kiewnarskiemi, Krzywobockiemi, Szemiotami, Szuk-
stanii , Urbanowiczami , Woowiczami , i z innemi wielu dystvn-

gwo\\ancmi domami. — Hernklyka lVieldka.

Orivitow§»ki« Klemencya Orwilowska bya za Stani-

sawem Brzeziskim. Baran.
Podug Malochoirskiego w dziele Zbiór /lazwisk Szlachty , nale

do herbu Junosza. —
Oryuski herbu ff^i., bo si pisz Oryski Wyk.

Tomasz Oryski w roku 1582. o^dy si z Moskwy trzecb set

jazdy i kilka set piechoty, czterdzieci tylko swojej jazfly ma-
jc, potyka, luboc im si dugo i mnie broni, atoli tame
poleg pod Pieszkowem. Biel. fol, 787. Jan 1028. OryckI,

na Woyniu kwitnli, o czem Metryka Tf^oyska 1528.

Orys. Bazyli Orys szlachcic Wooski i >vódz Woo-
skich chorgwi, indygenat otrzyma na sejmie 1607. Constit,

fol. 857. 3Iikoaj i Jakób w województwie \^^leskiem, pod-

pisa elekcy Jana Kazimierza Króla 1648.

Orzec]l0^v$ki herbu Oksza ^ w Przemyskiej ziemi.

Alexander dziad Stanisawa pisarza , o którym niej , pod
Warn bijc si z Turkami , straciwszy wszystkich kollegów

swoleh, ziemianów Przemysklch, którzy na te wojn z nim

si byli zacigli, sam ledwo uszed. Orichov. orat. 2da
Turctca. N. sdzlanka ziemska Przemyska Jana Drohojew-

skiego maonka. N. Orzechowski, syn Alexandra. Córka zda

mi si jego, bya za Piotrem Grochowskim, podkomorzym
Przemyskim, koo roku 1526. mia za za sob Katarzyn
córk Boratyskiego Jana, starosty llohatyskiego koo roku

1530. z tej byo kilku synów. Grzechotu, in Qnincunce. Sio-

stra tej Boratyskiej druga ^ bya take za Orzechowskim, ale

sterils. Papro, sub Korczak. Stryj to by rodzony Stani-

sawa wsawionego w Polszcz naszej pisarza, którego ksigi

drukiem na wiat wydane, ile mog wiedzie, s t. Imo. De
fnstilulione Regia libri duo, ad Sigismundum ^tugustum
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Regem Poloniae. 2do. Subditiis fidelis 1549. in Ato et 1698.

seii de Cura probe regendi subditos. 3tIo. Chimaera , seu

de funesla Franc. Sancari Regno Poloniae secta , liber et

eruditionis^ et controversiae yleniis^ Coloniae 1563. in ^vo.

/ilo. Baptismus Rullienoriim cum Bulla Alexandri Papae,

de non rebaptisandis Rufhenis in 8i'o 1544. 5to. Idea Apo-
calypica^ seu Apocahjpsis ^ in qua facies perturbatae Rei-

publicae^ et ejus instaurandae ralio repraesentatur^ J^arsa-

viae 1696. in 8yo, per Paulum Radzijski r^eimpressa^ Cra-

cov. 1660. in 12. 6to. Annales Poloniae ab excessu Sigis-

mundi 1. Dobromili \Q\\. in Svo. Geda?ii 1QA3. in 12mo.

Lipsiae una cum Dlugossi historia in fol. 1711. 3^^a edit.

Addita esl Annalibus vita Petri Kmita Palatini Cracovien-

sis ^ illius tamen 7ion esse autorem Orichovium plericjue con-

veniunt. 7mo. Oratio in funere Sigismuudi Regis Poloniae

senioris ^ liabetur apud Pistorium fol. 33. et Guagninum

fol. 613. et in Orat. fiineb. Pontijicum Regumetc. pag. 30.

8vo. Panegyricus in nuptiis Sigismundi Augusti Regis Po-

loniae. Alter Joanni Christophoro Tarnoiuski inscriptus^ si-

mul a Gabriele Joannitio Regio Profess. impressi 1605. in

kto Cracov. 9no. Oratio de leg caelibatus contra Siri-

cium.) addita supplicatione ad Julium III. de approbato ?na-

trimonio a se inito Basileae 1551. lOmo. Fidei Catholicae

Confessio Coloniae 1563. in kto. limo. Oratio pro digni-

tate Sacerdotali Colon. 1563. 12mo. Quincunx to jest wzór

Korony Polskiej na rynku luystawiony^ et Apologia illius in

kto. 1564. Cracov. 13tio. Dialogi in kto.) albo Rozmowy,
okoo Exekucyi Korony Polskiej. 14to. Oratio qua Polonos

Eauites hortafur ad bellum contra Turcas 1543. Cracov. in

kto. Orationes II. de isto bello impressae Basileae 1551.

Starowolski tres ejus Turcicas Orationes recenset^ et prae-

erea kos ad/iuc ab eo luci datos libros. 15to. Mediator

16to. Fricius. 17mo. Orationes de notis Ecclesiae. 18vo. De
praeslantia legum Polonicarnm. 19no. Pro Ecclesia Christi

ad Samuelem Maciejovium Episcopum Cracov. 20mo. Epi-

stolae familiares. 21 mo. Analecta. *) Stanisaw Hozyusz

*) Oprócz tych pisa take: — Policya Rzeczypospolitej Polskiej na wzór
ksifjg Arystotelesowych, manuskrypt oryginalny z podpisem autora,

znajdujcy si w bibliotece Heilsberjjskiej. — Diatribe Stanislai

Orichovii Rutheni contra calurnniam ad Andream Mickicium, Tri-

bunnm ac eidtem Ritthenmn ; Cracoiae 1548. — Varsaviensis

Actio : Oratio Stanislai Orichovii qua ad studium Phitosophiae

Pooftos cohortatur. — Conclusiones contra cujusgue generis sa-

cramentarios etc. — Przypisek Krasickiego.
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kardyna, lak do nieg^o z Trydentu pisa 156.3. Chimaera,
multuorum hic viroTum doctissimorum terilur manibus ; et

eorum judicia rehemcnter probntur ; quam et ego legi lu-

bensy teue de isla jyraeclara roluntate tuendae fldei Catho-

licae^ contra Crucis Christi inimicos , non possum non vehe-

menter amare. Dialogos quoque tuos vernacula lingua con-

scinptos legi^ in uibus et diccndi yim, et oraloris impetum^

et libertatem^ imprimis autem zelum istum tuum vere Chri-

stianum^ vulde sum admiratus^ Episto. Hosii tom. \. f. 719.

Stnrowol. in Scripto?'um Poloniae centuria zowie go Demo-
sthenem Sarmaticum. Ten juz na kapastwo powiconym
od Piotra Starzeciowskiego arcybiskupa Lwowskieg-o , jako

sam o sobie powiada, in Quincunce i kanonikiem Przemys-
kim bdc, (nie Krakowskim jako chce Marangoni) poj w
maestwo Jana Chemskiego córk 31agdalenc, z którt-j spo-
dzi syna Jdrzeja, o co go i Dziaduski biskup Przemyskl,
i arcybiskup Gnienieski Dzierzgowski censuranii kociel-

nemi okry, z czego wielkie zamieszania w ojczynie urosy.

Stanisaw albowiem Jana Tarnowskiego kasztelana Krakow-
skiego i hetmana wielkiego koronnego, Piotra Kmity woje-

wody Krakowskiego, i marszaka wielkiego koronnego, Her-
burtów take, Stadnickich, i inszych kolligatów syyoich pro-

tekcy wsparty ; wielu Panów katolickich zajtrzy serca,

zaostrzy jzyki na duchown biskupów jurysdykcy. Rade
temu byy wzmagajce si w tej ojczynie herezye, i ich se-

klarze, przetoz za przykadem Stanisawa, hurmem si obu-

rzyy na infuatów naszych. W takim razie zgromadzeni na
synod do Piotrkowa biskupi z Dzierzgowskim arcybiskupem,

zabiegajc dalszym rozruchom, Orzechowskiego, który si
tez w licznej komitywie stawi, przyzwali do siebie, tam
w mowie syyojej, owiadczywszy si ten z swoj ku stolicy

apostolskiej submissy I professy wiary uczyniwszy; przez

arcybiskupa Gnienieskiego od wszystkich censur na si wo-
onych jest rozgrzeszony w roku 1552. obllgacy jednak na

niego woon, eby w Rzymie stolic apostolsk sobie za t
akcy pojedna: to sam o sobie pisze Orichov. in Annali-

hus. Czytaem in MS. Bibliotecae Collcg. Lublin. S. J. list

jego r. 1560. pod tym tytuem dany. Opowiadanie Upadku
przyszego Polskiego , dla kacerstwa Sakramentarskiego ku
Panu Stadnickiemu Stanisawowi ze migrodu

^
przez Sta-

nisawa Orzechowskiego wiernie a pinie wypisani/. Kdy
midzy inszemi tak o sobie pisze, ule mi tu rzeczesz Me-
dice cura te ipstim, nam si od Pasterza odchya nie ra-

dzisz , a same si od niego
^
pojwszy zon ^ odchyli. Su-

chaj krótko ^ co na to powiem; (mówi Orzechowski) etc. etc
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jam prawu starodawnemu kocielnemu zadosy uczynia bo

przedtem nizelim si oenia chleby duchowne , i suby ko-

cielne wszystkie opuciem , w ojczynie swojej
,
jaio inni

ziemianie mieszkam , tv spraw si adn kocieln nie

wdaj'^ a tak na ksztat ciebie yjc
^
pod zwierzclinoci je-

dnak trwam Papiezk. Z tego pozna, co pisze o nim Sta-

rotuolski^ ze prawda. Ule vero a Sacerdotio funditus re-

motusy in media plebe cor contritum et humiliatum ge-

rens , recompensabat Ecclesiae fraudata , dieto , scripto et

facto.

Przecie co dalej o nim przydaje Starowol, jakby si pod

le z biskupami rozruchy, do trzody heretyckiej mia nachyli,

to si zda by nie pewna, z tego samego listu jego pozna
i inszych , osobliwie z listu danego do tego Stadnickiego

z Przemyla r. 1568. z listu do Missopada wojskiego Sde-
deckiego, do Franciszka Stankara z Przemyla 1560. a na-

wet z listu sakramentarskiej synagogi do Orzechowskiego,

pisanego , które tame czytaem
,

gdzie mu zawaniona na

niego ta sekta wiele zarzuca, przecie o tern co Starowolski

popiera, wzmianki adnej nie czyni. I lubo same Stani-

saw pisze o sobie in Annal. 5^o, e jak go, i z kapaskiej

nawet funkcyi, wyzu by biskup Przemyski, Dziaduski, tak

go znowu po uczynionej submissyi i absolucyi od censur, do

teje prerogatywy przywróci arcybiskup Gnienieski : prze-

cie z póniejszego listu jego wnie trzeba, e albo on sam

za ten fawor wkrótce podzikowa , i umkn si od spra-

wowania otarzowych tajemnic, albo te taka z Rzymu za-

sza decyzya. Tak gdy nad nadziej swoje uspokoi si ten

interes jego, wszystek si na to uda; aby by kocioa ka-

tolickiego prawdy, przeciwko sektom hurmem si do Polski

cisncym popiera, co, nietylko wykona w ksigach rónych

od siebie wydanych, gdzie nowowiernych gruntownie i fun-

damentalnie zbija; ale te i w publicznych z niemi dyspu-

tacyach osobliwie z Frycyuszem w Wolborzu przy prezencyi

Jakóba Uchaskiego arcybiskupa Gnienieskiego, w War-
szawie pod Królem Augustem z Franciszkiem Stankarem Man-
tuaczykiem, i w Przemylu jako sam wiadczy w licie swoim

do Stadnickiego wyej wspomnionym , w Piczowie take i

Zurowicach ; wzywa go tene Stadnicki na dysput z Sar-

nickim. Czem tak si na niego, herezyi hersztowie zajedli,

jakby w nim jednym wiar katolick, zgubi chcieli. Wiele
mu za do amania heretyków pomoga umiejtno jzyka
Greckiego , nie mniej poler w jzyku aciskim , dziwnie

wielki, którego naby z modych lat w Wenecyi pod Egna-

cyuszem professorem. Siostra jego rodzona bya za Michaem
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Podfilipsklm *). Orichov. dial. 6to. Brat za jego rodzony
Walentyn, s<;dzi by ziemskim Przemyskim, posem na sejm
1569. Cnnstit. fol. 171. drugi Mikoaj pisarzem ziemskim
Przeniyskim : sdzia mia za sob Fredrown , córk Jana
kasztelana Przemyskiego. N. bya za Jdrzejem Fredrem sta-

rost Ujskini, druga za Jerzym Fredrem wojskim Przemys-
kim. Pawe podkomorzy Przemyski, zostawi syna. Jdrzej
starosta Lajski w Inllanciecb. Baran. 1589. Const. fol. 500.
Biel. fol. 782. jego mcztwo pod Pskowem sawi, tak rozu-

miem ze to by syn Stanisawa pisarza Rawskiego. N. mia
za sob Justyn Stadnick wdow po Stefanie Balu. Remi-
gian 1595. Constit. fol. 670. Stanisaw pisarz ziemski Prze-

myski zona jego Jadwiga Baraniecka. Rafa i 3Iikoaj 1648.

N. mia za sob Jelcown. Tomasz skarbnik Lwowski i s-
dzia kapturowy 1733. Hieronim podsdek Sanocki, 1053. r.

a potem sdzia. Constit fol. 14. Samuel kasztelan Przemyski
umar przed rokiem 1702. Franciszek owczy i sdzia grodzki

Przemyski 1704. Agnieszka bya za 3Iarcinem Moszyskim
berbu Nacz. N. za Jakóbem Sieciskim.

Orzechowskiego (Samuela) kasztelana Przemyslkiego, dziedzica na
Hrzywczy i Izdebkach, synów dwóch: N. z Morsk umar bez-
dzietny, drugi Piotr wojski Przemyski w zamieszaniacb Polski

zgin.j pod Krakowem , z Unialyiiskiej zostawi nastpujce w
synach i córkach domu zacnego latoroli : Jaworsk , Korytkow,
Dedysk, czwarta niezamna, i synów dwóch, Piotra i Jó-
zefa. — Krasicki.

OrzeclioiTSki herbu Rogala^ w Lubelskiem woje-
wództwie i ziemi Chemskiej. Jakób Kasper de Orzechowice
r. 1527. na licie Zygmunta \. danym miastu Lubelsk. N.
bya za Janem Ossoliskim chorym Lubelskim. Pawe 1570.
z Jdrzejowskiego zjazdu pose do Stefana Batorego elekta

na tron Polski, aby si o terminacy koronacyi z nim roz-

mówi. Constit. fol. 243. Tego dobra dziedziczne Dorohu-
sko wspomina Konstytucya 1581. f 377. gdzie grobl przez

Bug rzek pozwolia stawia. W r. 1587. juz czenik Chem-
ski i marszaek izby poselskiej, na elekcyi Zygmunta IIL

*) Oprócz tej siostry któr tu wspomina Niesiecki i bya za Pod-
filipskim, bya druga za Jaskmanickim, o czem wspomina na kocu
w Quincm.v, mówic i jedzie do Krakowa do Pana Fredra Sta-

nisawa na misopusty na wesele które on szlaclietny czowiek
sprawuje córce swojej Pannie Annie, wydajc j za Jana Jas-

knianickiego siostrzeca jego rodzonego. W tyme Qiiutcu/ta:ie s\.o\

lake wzmianka , która domyla si kae i nie jednego syna
Jdrzeja (jak wyej) ale picioro mia dzieci. — Przypisek Kra-
sickiego.
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Króla Polskiego. Constit. fol. 454. W r. 1590. juz pod-

komorzy Chemski, i pose na sejm. Constit. fol. 505. Ka-

tarzyna Jana Firleja maonka. Pawe inszy posujc na sejmy

1618. I 1631. z obudwu deputatem naznaczony na trybuna
Radomski. Constit. fol. 4. e^' 10. Stanisaw pose z ziemi

Chemskiej na sejm 1620. i deputat na trybuna Radomski,

Constit. f. 20. i 1633. t funkcy piastowa. Constit.f 21.

Pawe Bog-usaw 1648. i 1674. pose na konwokacy, Con-

stit. f. 13. Tene czy inny Pawe chory Lubelski, z sejmu

1690= komissarz do boku królewskieg-o podczas wojny. Con-

stit. fol. 8. Jan Karol w r. 1696. chory Lubelski. Const.

fol. 11. N. Stanisawa Bielskieg-o, druga Zbig^niewa Sucho-

dolskieg^o podczaszego Lubelskieg-o maonki. Teodor Biber-

sztein podstoli Lubelski, ksig^i ziemskie i trybunalskie, pod-

czas Szwedzkiej inkursyi uprowadzi, co z wdzicznoci wspo-

mina o nim Konstytucya 1703. fol. 14. umar kasztelanem

Maogoskim, wprzód si z kocioem katolickim pojednawszy,

syn jego Pawe podstoli Lubelski, i córki zostay. N. bya
za Samuelem Nahoreckim czenikiem Bracawskim.
Do tych podobno nale: Józef w r. 1778. komornik Bracawski.
— Kazimierz w r. 1788. burgrabia Warszawski. — Krasicki.

Orzclii w ziemi Rawskiej, Stanisaw Orzcki 1632.

roku. Anna Piotra Chrzstowskiego, Zofia Jana Czerniejow-

skieg^o podkomorzego Lwowskiego. N. Stanisawa Szczuckiego

maonki. Barbara z Orska Orzcka bya za Jdrzejem Ra-

mutem.
Wieldek w heraldyce herb Pobog nadaje tej familji i lak pisze o

niej obszerniej : Dom to staroytny jak widoczna jest od pocz-
tków wieku pitnastego z aktów Sanockich , Przemyslkich , Be-
zkich itd. Jeden tylko autor przygodnej omyki , doda temu na-

zwisku , herb Orla ^ drugi z podobnej omyki, niedokadnie wy-
raziwszy nazwisko, bdnie do niego przypisa, herb Doga^ z

wielu za dawnych gruntownych dowodów, i z aktu zapisanego,

w praackim kapitularzu Chemskim, d. 15. miesica Lipca 1728.

roku, okazuje si widocznie, e dawno sobie wasnego! herbu

Pobog uywa dom ten, którego potomek, Stanisaw z Justyn
Latoszysk, spodzi Adama, ten z Katarzyn Trojeck, spo-

dzi Franciszka, klóry z Macieja Grabi córk z Krukowskiej

urodzon, Jana Grabi siostr, spodzi Stanisawa, ten z Ma-
ryann Ulewiczonm mia Michaa, który z Maryann Paprock^
Marcina Paprockiego i Bogumiy Wrzessczowiiy maonków córk,
primo voto^ za Michaem Wilmontem bdc, spodzi: Jana po-

tem kanonika Chemskiego, i Alexan(lra: ten z Ann My ciel-

ska
,
prócz innych zmarych , zostawi teraz yjcych dwóch sy-

nów , starszego Michaa, modszego Franciszka Xawere-
go. Z tych Micha dóbr Slatcaiycz w województwie Woyii-
skiem

, powiecie Wodzimierskim dziedzic, z Konstancy 6i^rof/y-

slawsk maonk swoj, ma dziewicioro dzieci, to jest: An-
toniego, Apoloni, Floryana, Katarzyn, Maryano, Fra-
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ciszka, Teres, Józef, 3Iichaa. Modszy Alexa nder z

Anny z Myciclskich syn, Franciszek X a w ery dóbr Staje y

w województwie Belzkiem dziedzic , z Apoloni,-} Aokaszowsk,
malonk.-j swój,-), ma syna Stanisawa, urodzonejjo dnia 15.

Maja 1789. roku i Kazimierza urodzonego dnia 3. Marca
1795. roku. —
Orzeliski herbu Drya^ w Wielkiej-Poiszcze. Swen-

tosaw OrzelskI niarszakowa izl)ie poselskiej 1582. w roku

1587. sdzi ziemskim Kaliskim bdc, podpisa elekcy Zy-

gmunta III. Consti. fol. 437. zona jego Dbrowska berbu

Drogosaw, z której potomstwo zostao: napisa, ale podobno

do druku nie poda Inlerregni Poloniae librum \jmtm ad
Petrum CzarnkoiHum Castellanum Posnanien.sem , kdy go

swoim wujem zowie : pisa si z Bozejowic. Tene czy inni,

1571). by pisarzem grodzkim Kaliskim. iV. starost Radzie-

jowskim, 1595. podpisa zjazd Toruski dyssydenlów *). 3Ia-

ciej sdzia Nakielski, jest w Konstytucyacb 1589. fol. 553.

Mikoaj z Ora (bo si ztd przedtem pisali) OrzelskI pod-

czasy Kaliski. Jan kasztelan Rogoziski, starosta Kociaski,
z sejmu IGOl. do lustracyi dóbr królewsklcb w Pruslech na-

znaczony **), Conslit. fol. 728. zczy si doywotnie z El-

biet z Wicborga Zebrzydowsk, Acta Castr. Ostrzerzov,

l()2?j. ji po Jeg'0 mierci: córki spodzi Izabell, Mikoaja
Dziayskiego podkomorzego Dobrzyskiego, starosty Kocia-
skiego, wniosa w ten dom Runowo na krajnie. MS. Kono-
pat. Dorot, n.ijprzód Jana Popowskiego starosty Bdzi-
skiego, po nim Krzysztofa Gosawskiego starosty Bdziskiego
maonki. Baran. Jdrzej brat Jana. Coustit. 1589. y*. 558.

siostry icb Anna Wierzejska, I Magorzata Palecka. Alexan-

der z 3Iagdaleny Zaliskiej wojewodzanki Malborsklej, zo-

stawi liczne potomstwo. MS. Iionopat. N. zona jego Nie-

mojewska córka Stanisawa kasztelana Cbemiskiego, z Kost-

czankl wojewodzanki Chemiskiej urodzona, z tej córka bya,

za Niegolewskim Grzymalczykieni, byy I inne córki I syno-

wie. Swentosaw dworzanin królewski, z sejmu 1611. ko-

mlssarzem naznaczony do traktowania z 3Ioskw o pokój.

Coustit. Jol. 2. ukasz, najprzód ezenik Kaliski, potem pi-

sarz ziemski Kaliski, posujc na róne sejmy, z nieb juz

*) By to tak-/,e witosaw. W bibliotece publicznej W.irszawskiej

(Zauskich) znajdoway si dwa jego nader ciekawe rkopisma
w omiu ksigach , opisujce akta bezkr(')lewia roku 1570. —
Przf/piso Ic Hra.sukiogo .

") W ratylikacyi tranzakcyi IJcndziiiskicj na sejmie Warszawskim
r. ir)89. wzmiankowani s,-| jako posowie wojow(»dzlwa Kaliskiego,

wyej wspomniany Swentosaw Orzelski sdzia lialiski, i tene
Jan slarosla Kociaski. — Przi/pisrk lirasickiegn.
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dejmtatem na trybuna Radomski, juz komissarzem do gra-

nic, juz do boku królewskiego podczas wojny dla obrady sta-

wa, zy jeszcze 1653. Katarzyna Teodora kslni Bydgoska
zakonu S. Klary 1676. Sebastyan 1696. Konstantyn syn Sta-

nisawa i Anny Lisieckiej 1701. N. Adaukla z Zbozy lado-
jewskiego maonka. N. dziedzic na Wierzchocinie, na kol-

legium Bydgoskie dobroczyny r. 1667. N. Stanisawa Kry-

skiego kasztelana Racizkiego maonka.

Orze herbu Prus \mo^ w Krakowskiem i Lubelskiem

województwach. N. Orowna bya za Sewerynem Chamiec

z Potoka. Okol. tom. 1. fol, 24. Jan i J«;drzej w ksicztwie

Litewskiem 1700.

Orzeszko herbu Korab , w Podlasklem wojewódz-

twie. Mikoaj Orzeszko w ziemi Mielniekiej poborca 1609.

Constit. fol. 928. Wojciech Orzeszko Czarnooski, wojski

i podstaroci Grabowiecki, komornik ziemi Chemskiej, z

sejmu 1647. komissarz do rewizyi ksig ziemskich Chem-
skich i Krasnostawskich. Constit. fol. 38. Tene w r. 1653.

pierwszy chorym Grabowieckim ogoszony: bo ich przedtem

nie bywao. Constit. fol. 25. Jerzy, Jan 1632. Jdrzej pod-

sdek Mielnicki 1648. córka jego Zofia de Czeberek Orze-

szkowna , zalubiona Krzysztofowi Piekarskiemu, natenczas

podkomorzemu Brzeciaskiemu , nagrobek jej w Biay na

Podlasiu, w kociele farnym. Mikoaj stolnik Mielnicki, Ka-

zimierz Stanisaw podstoli Mielnicki posowa na sejm 1678.

Constit. fol. 2Q. 3Iarek sdzia Mielnicki 1648. Wojciech,

Stefan, Jan sdzlc Mielnicki, Malcher, Piotr, i Jan, J-
drzej , Jakób i Marcyan 1674. Anna podczaszanka Miska,
Stanisawa Chaborskiego maonka; Wojciech pisarz grodzki

Lwowski 1685. N. komornik Podolski, ona Maryanna Jas-

kmanlcka, Józefa Jaskmanicklego podstolego Kijowskiego cór-

ka, wdowa pozostaa po Dulskim, syn jego z niej, Jdrzej

Orzeszko. N. stolnik Piski pose na sejm 1724. N. mia za

sob Katarzyn Janowsk herbu Nacz.
W r. 1778. Wojciech Orzeszko skarbnik Czerwonogrodzkl. —
Ludwik podkomorzy Piski. — Leo sdzia ziemski Piski. —
Jan stolnik Piski. — Krasicki.

Ocik herbu Trby., w ksiztwie Litewskiem, luboc ich

niektórzy i Ostykami pisz, trybem u Rusi zwyczajnym, gdzie

liter C i T za jedno pokada zwykli. Ten dom pochodzi

od Narymunta wielkiego ksicla Litewskiego, tego albowiem
by syn LIzdejko , tego WIrszul , tego Syrpuc , tego Grze-

gorz Ocik, gubernator Wileski , marszaek i hetman naj-

wyszy, tego za piciu synów : Rak, Tokar, Niewier, Ra-
dziwi i Czasny albo Stako : od Radziwia poszli Radziwi-
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owi, od Raka Dziewahowscy
,

jako si mówio na swcm
miejscu, i inni. Od Tokara Herburlowie, Iwaskiewiczowie

Pieckiewiczowie, Komajewscy. OdNiewiera byo synów dwóci

Marcin i Wojciech, o potomstwie jednak ich nikt nie pisze

od Stanka albo Czasnego, Ocików familia, Ostyk, Syruc
Grzeg-orz, ten Ocik zy w r. 1413. kiedy na sejmie liro

delskim przyj na siebie, i na sukcessorów swoich herb Trb
ki, czego wiadkiem ]tsi ask. stat. fol. 127. przecie tam
zadneg-o mu tytuu nie przydano, lubo inszych, kadego z

swym honorem wyraonych czytam, i u Stryjków, fol. 542.

Biel. fol. 313. Ocik syn Grzeg^orza, której^o Genealogia

Niewieskn Stankiem, Kojal. Fellxem, u mnie w pierwszym

tomie Grzegorzem, Biel. fol. 364. Janem zowie, kasztela-

nem Wileskim i starost, podpisa pokój Brzeski, u ask.
w stat. fol. 140. z tego pozna, ze si myli Ko/al. in 31S.

gdy go w tyme roku chce mie wojewod Wileskim : bo

i sam w historyi swojej part. 2. jeszcze tego Ocika w roku

1440. kasztelanem Wileskim pisze, kiedy po mierci Zy-

gmunta, na ksicztwo Litewskie nie brata jego, ale Kazimie-

rza ksizccia forytowa , w rokn take 1421. podpisa fun-

dacy biskupstwa Zmudzkiego, wedug Kojal. Zna jednak

e umar 1440. bo w nastpujcym roku, ju Micha Kie-

zgaio siedzia na tem krzele, synów jego wedug tego Ao/W.
byo dwóch: Jerzy i Stanisaw, z tych drugi spodzi take
dwóch synów: pierwszego Stanisawa, drugiego Grzegorza,

ten by wojewod Trockim i marszakiem nadwornym Litew-

skim, z temi go tytuami czytam roku 1511. na licie Zy-
gmunta 1. w ksice której tytu Prawa i prywileje fol. 23.

gdzie si podpisa Grzegorz Stanisawowicz Ocikowicz, i w
roku 1517. approbujc lundacy Staro Trock in serie Ah-
batum Trocen. a w roku 1499. przy lasce nadwornej Litew-

skiej, trzyma starostwo Mereckie i Onixteskie, którego roku,

gdy pod Wiedruss przeciwko 3Ioskwie odwanie stawa, od

nich w niewol by zabrany, z której a w roku 1508. na

instancy Królowej Heleny, by wybawiony. T same He-
len, gdy z Polski do Moskwy ujedaó chciaa, przytrzyma.

Niewiem jednak mówi Kojalow. in 3IS. za co go Stryfk.

lib. 23. cap. 3. zowie Bartoszewiczem, a Paprocki i Bielski

Bartosawiczem. Syn jego Grzegorz Wierszul Ocikowicz w
roku 1507. na koronacyi Zygmunta I. w ozdobnej si komi-

tywie stawi. Stryjk. lib. 23. c. 1. Tene rozumiem ju ka-

sztelan Wileski w roku \^A7. podpisa cessy ziemi Biel-

skiej, y jeszcze r. 1553. mia za sob ksin Zasawsk
Jawnuciank, córk Michaa, ta urodzia Jerzego Ocika
wojewod Mcisawskiego, wspomina ^o Stryjkowski fol. 772.
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ie by z Filoneni Kmit na expedycyi przeciw 3Ioskwie, zona

jego z Morawy 3Iag^dalena z omnice starodawnego i zacnego

rodu; wszake mu adnego potomstwa nie zostawia, ona

po mierci dostaa si w maerlstwo Jdrzejowi Cikowskiemu

Lerbu Radwan , starocie Ucieiiskiemu , dworzaninowi kró-

lewskiemu. Drugi syn z teje Zasawskiej Grzegorz , któ-

remu za machinacye z Moskw gow ucito 1580. synowi

jednak jego Janowi zby cxcess ojcowski nic nie szkodzi,

warowano ionsti/tuci/ 1581. y. 384. Papro, iv Ogrodzie

f. 210. Biel. f. 769. Samic. rVarszaiv. Slryjkow. f. 431.

zda mi si jednak, ze na tym Janie dom Ocików, ile bez-,

potomnym zgin. Krom tycb, Koja. in MS. wspomina, Mi-

koaja Ocika pukownika i walecznego onierza za Zygmunta
Augusta w roku 1560. N. Ocikowna bya za Leonem ksi-

zciem na Koszarach Sanguszkiem. Geneal. Czartor. JSakiel,

in Miechov. fol. 576. Macieja Radziwia Ocikowicza, bi-

skupa Kijowskiego, pasterza wielkiej pobonoci, która si
z twarzy jego wydawaa, mier skada na rok 1546. U
Herburta take, w roku 1499. na licie znajdziesz podpisa-

nego Niemira Ostyka , i jego syna Wojszunda Radziwia

fol. 663. ale jako si domyla Kojaowicz in MS. ju ci ani

do Ocików tych, ani do Radziwiów familji nie naleeli. N.
Ocikowicz pose do Sachmata chana Zawolgskiego w roku

1452. ale przejty do Ezingereja chana Przekopskiego, ro-

zumie Ks. Kojal. e to by Stanisaw, albo brat Stanisawa

Ocika. Grzegorz Ocik, mia za sob Nasiowsk wojewo-

dzank Witebsk, rozumiem e ten który zgin 1580.

Ocisawski herbu Korczak., w Przemyskiej ziemi.

Jerzy Ocisawski mia za sob córk Bartomieja Bryliskie-

go, która Ido voto posza za Jana Uchacza.

Oski herb patrz I¥oiYicki^ lIroiiikoi¥Ski.
Oskoi¥Ski w Przemyskiej ziemi. Jan OskowskI r.

1632. podpisa elekcy Wadysawa IV. Króla Polskiego.

Osendoiwski herbu Lis^ czyli Ossdowski.

Osiekoroif^ski* N. Osieborowski mia za sob Oa-
rowsk, po której bra sukcessy. Papr. fol. 435. Jan skar-

bnik Grodzieski 1674.

Osiecki herbu Doga, w województwie Brzeskiem

Kujawskiem. N. z Stawca Osiecki, z Róyckiej siostry Jana

Róyckiego biskupa Chemskiego, spodzi syna, który z Mo-
szczyskiej (t Szczyciska urodzia) mia córki dwie : Ann,
ta \mo voto bya za Radojewskim, 2do za Wnorowskim, drug
W^ichrowsk i syna jednego Sebastyana chorego Brzeskiego

Kujawskiego , ten pierwszym zwizkiem (Acta Castren. Pos-
nan. 1664.) z Maryanny Zieliskiej, zostawi córk Ann,
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Serafina Gbockiego podkomorzego Brzeskiego Kujawskiego
maonk, i syna Jdrzeja owczego Inowrocawskiego, któ-

remu Eleonora Grabska podkomorzycowna Inowrocawska,
Acta Bresten. Cujav. 1G81). powia córk Konstancy Krom-
berow^ i syna Antoniego z Zolji 3Iakowieckiej , tylko trzy

córki zostay: Elbieta, Joanna i Anna. Drugim zwizkiem
Sebastyan cbor/y poj Katarzyn Brzechliank, pozostae
wdow po Romiszowskim, i z tej bya córka jedna Elbieta,
Adama Zyehliskiego kasztelana 3IIedzyrzeckIego maonka.

Osiecki kerbu Drya, w Kaliskiem województwie. Mi-
koaj Osiecki kanonik Krakowski, r. 1568. podpisa list Pa-
dniewskiego biskupa Kraków. Franciszek nie tylko, e z for-

tuny swojej domowi professów Krakowskiemu Societ. Jesu,

dziesictysicy wyliczy, ale te i siebie na sub Bogu, w
tyme zakonie odda, rzdzi kollegium Bydgoskie r. 1062.
gdzie umar przed rokiem 1664. Histor. Donius. N. 1686.
kolleglo Poznaskiemu cztery tysice, kocioowi tamecznemu
dwa tysice zapisa.

Osiecki herhu Jastrzbiec, w województwie Mazo-
wieckiem. Piotr Osiecki w Pockiem 1674. Stanisaw w Wi-
leskiem 1697. N. Osiecki mia za sob Elbiet Pepowsk.
Do tych zda si naley Elizeusz Osiecki w roku 1778. sdzia

ziemski Starodubowski. — Krasicki.

Osiecki herbti Pomian, w Brzeskiem Kujawskiem wo-
jewództwie. Borko z Osieczna kasztelan Nakielski w roku
1451. u ask. w Stat. fol. 82. i 83. Piotr Osiecki 1632.
Jan 1648.

Osieczkoivski herbu Ostoja , w Chemisklem wo-
jewództwie. Zofia Osieczkowska, bya za Samuelem Konar-
skim wojewod 31alborskim, i z ni dobra Grubno nazwane,
z przylegociaml w ten dom weszy : bo lubo bezpotomna
zesza, ale Samuel kupi je od sukcessorów. MS. konopats.

Osieiiliatycz ^ ksicy to niegdy dom w Polszcz,
z których Bazyli syn Iwana, w roku 1496. z Kiszk wypra-
wiony by do Wooch, z posikami Królowi Janowi Albrach-
towi , atoli tene sam w roku 1499. z Starodubem i innemi
zamkami w Siewierzu, do Moskwy si uda, gdzie jego po-

tomstwo kwitnie.

Osiski herbu Junosza^ w Gostyskiej ziemi. N. Osi-
ski pukownik w roku 1648. po klsce naszych pod Korsu-
nlem, wysany do prymasa ubieskiego na wstrzymanie Ko-
zaclwa. Praetor. lib. 2. Histor. Plen. N. Osiska bya za
Jdrzejem Borkowskim, Katarzyna za Sadowskim r. 1623.
Nieszpor. Odrób. fol. 175. Pawe w zakonie Franciszka-
skim 1603.
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Osiski herbu Radwan^ w ksicztwie LItewsklem, do-

kd si(; z Polski wynieli
;
pierwszy tani osiad Jakób Osiski,

któreg^o syn Pawe, na sia komissyach sobie powierzonych,

industry swoj pokaza, poborca 1628. r. w Oszmiaskiem.
Samuel syn jeg-o waleczny pukownik, obony Litewski, eko-

nom Brzeciaski, w roku 1648. z ksicciem Jeremim Wi-
niowieckim, na kilku miejscach fortunnie Kozaków zama-
wszy

j
pod Pilawcami take juz by dobrze zakroi na wy-

g^ran, chopstwo mnie wsparszy, wszake odbiezany od

drugich, wielk cz kawaleryi swojej straciwszy, reszt do

Lwowa odprowadzi, i tego albo nastpujceg-o roku umar.
Seweryn brat Pawa, z ukomskiej zostawi synów Kazimie-

rza, ten zgin w okazyi z Tatarami ; 3Iikoaja, Konstantyna

w zakonie Soc. Jesu, Alexandra, Jana i Sebastyana. Piotr

w powiecie Oszmiaskim 1674- Jan Stanisaw stolnik Mo-
zyrski 1700.

Osiski herbu JVi^ od dóbr Osiny nazwani w ziemi

Wieluskiej. Stanisaw Wyk Osiski, synowi swemu Ja-

nowi puci dobra Osiny, Bród, Kozuby stare i nowe, Li-

chow, i inne 1613. Acta Castren. Ostrzeszov. gdzie i in-

nych tego Stanisawa synów namieniaj 1616. Jan najprzód

owczy Sieradzki 1632. potem chory, pose na sejm ko-

ronacyi, Consit. fol. 80. Hieronim stolnik Sieradzki, z sej-

mu 1661. komissarz do granic od Szlska, Const. Jol. 2b.

mia za sob Dorot Lipsk, wdow po Cieleckim, Acta
Castr. Caliss. 1667. z tej byli jego dwaj synowie

5
jeden

Franciszek, najprzód podstoli Wieluski
,

potem podsdek
ziemski, nakoniec umar kasztelanem Wieluskim, zona jeg-o

Zofia Pociejowna skarbnikowna, z której synowie Maxymi-

lian w zakonie naszym , rzdzi Piotrkowskie i Krasnostaw-

skie kollegia, zszed z tego wiata w roku 1732. w Kaliszu.

Drugi syn z Pociejowny Micha archidyakon Warszawski,

kanonik Poznaski, scholastyk Kijowski, deputat na trybuna

koronny w roku 1718. i 1721. i inszych lat. Trzeci Kon-

stantyn. Byli i drudzy z teje Pociejowny synowie. Brat Fran-

ciszka kasztelana Krzysztof, (tene, czy inszy brat, pisarz

ziemski Wieluski) z Zofji Ordankiej, syn jego Jan. Sta-

nisaw podsdek Wieluski, z sejmu 1670. r. komissarz do

granic od Szlska, Constit. fol. 26. Walentyn Wyk Osi-
ski, syn wojskieg-o Ostrzeszowskiego, wyda do druku. Ora-

cy o B. Janie Kantym pod tytuem Olympus Sarmaticus
1720. inf. Cracov. Rafa z Osin Wyk 1674. N. bya za

Janem Alexandrem Otwierowskim starost Sczerczowskini.

Oskakoi¥ski* Walentynowi Oskakowskicmu staro-

ytnego domu i pobonoci mowi , ona Petroneila Kio-
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nowska, zmaremu w roku 1633. nagrobek w Warszawie
wystawia. Sta? owo I . tn 3Ionum.

Oski herbu Rawicz, z Osy w województwie Ilawskiera.

ukasz Oski podstaroci i s«^'(lzia grodzki Iawski 1050. r.

Jan miaJ za sob Zofi Celg-owsk, syn jego Piotr Konstan-

ey Babsk, z ni spodzi Jana, Kazimierza, Antonieg;o,

odziilsk i Poradowsk.
Oskierka herbu Mordelio, z t jednak odmian, ze

w herbie Mordeilo ksiyc obiema rog-ami do góry obrócony,

tu za opak obiema rogami na dó spuszczony, i niby opa-

sujcy g-wiazd, a na barku jego krzy stoi, w bemie za
trzy pióra strusie kad. Hrebory Oskierka za Augusta Króa
i Stefana mz odwany i pukownik w wielu okazyach, zwa-
szcza w tej potyczce kdy Serebrnego zabito, i Uy doby-

wano on albowiem, ludzi swoicli odziami podemknwszy,
dziaa nieprzyjacielowi ubieg, take pod Poockiem zjemn
strzelb. Cypryana wspomina Konsttjtucya 1593. Samuel pi-

sarz ziemski 31ozyrski 1632. a potem sdzia ziemski, pu-
kownik królewski, z modu zaraz rk zaprawia do boju,

w 3Ioskiewskich, Tureckich, Inflantskich, Pruskicli kampa-
niach. Kiedy pod Biaocerkwi Janusz Radziwi z swojem
skrzydem wpad w Kozacki tabor, by w tej potrzebie z

swoim ludem. W owym za Króla Jana Kazimierza zamie-

szaniu 1655. i 1656. sta niewzruszenie przy jego dostoje-

stwie, chybkoci, odwag z umiejtnoci rzeczy wojennych
sawny. Mir i Niewie Szwedom odj, wycieczki ich z Su-
cka dobrze uskromi, kilka kornetów Szwedzkich zniós na
Podlasiu. Tykocin juz prawie by przymusi do poddania si,

tylko ze zdradziectwem niektórych, od Króla rewokowany,
odstpi swej imprezy musia. W okazyi pod Prostkami po-

strza kul w nodze odniós. W Prusiech Nowe miasto Szwe-
dom odebra. Kozaków rónie gromi, ale osobliwie tych,

którzy Pisk 1660. zrabowali, przywódzc ich Kurana roz-

sieka kaza, w Turowie buntowniki wyci. Piotr Oskierka

owczy Poocki 1674. Szymon 1648. Antoni kasztelan No-
wogrodzki temi czasy gdy to pisz, umar 1735. syn jego
starszy. N. starosta Mozyrski posowa na sejm 1738. 3lod-
szy Rafa, przedtem chory, teraz marszaek Mozyrski.

W r. 1778. Ignacy Oskierka kanonik Wilciiski, siostra jego jedna
za Alexandrowiczeni, druga Kanoniczka w W arszawic. — Mar-
cin marszaek Oszmiariski. — Kazimierz marszaek iMozyrski.— Bogusaw cliory 31ozyrski. — Leopold sdzia ziemski
Mozyrski. — Jan wojski Mozyrski. — W r. 1788. Ludwik
podkomorzy Piski. — Krasicki.

Ostoivski lierbu Kalkszein^ w Prusiech kwitn. Z
tych Stanisaw Kalkszteia Osiowski 1632. w województwie

Tom vii. 10
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Pomorskiem. N. mia za sob Gdkowsk, z tej córka bya
za Kalkszteinem. Dadzibog- Jan w BracawsLIem 1674. rolu.

Adam sdowy ziemski SwickI, 1 MIcba miecznik Wschowski
posowie na sejm 1730.

Omiaiiicc^ w powiecie Wokowiskim. Jakób Osmia-
nlec poborca z sejmu 1607. Conslit. fol. 882. Jan sawny
onierz w Moskiewsklcli expedycyach pod cborg^wl Kmicica.

0iiiieiiiszl4.0^ w ksIczlwIeZmudzklem, Stefan Omle-
niszko 1632. Samuel 1621.

Osiiiolski herbu Bocza , w Lubelskiem wojewódz-

twie. Jakób z Osmoli OsmolskI 1527. na licie Zygmunta I.

danym miastu Lubelsk. Katarzyna Jf^drzeja Ossoliskiego ma-
onka 1496. Mikoaj z Prawednik, bo si ztd zdawna pi-

sali, sdzia ziemski Lubelski 1459. i 1470. na przywileju

miasta Lubelsk. Jan, któremu pac na wojsko zlecia, Kon-
stijtucya 1567. Conslit. fol. 147. Niewlem czy nie ten to

Jan , który si do Norymberg! z Polski wyniós I tam osiad,

znaczne pienidze z sob wyprowadziwszy, teg^o take córka

Anna, bya za Piotrem (jorajskim lierbu Korczak: Papro.
Ogród, dedic. Jakób tenutarz MlecbowskI, z sejmu 1616.

do lustracyi zamku Bdziskiego naznaczony, Const. f. 24.

Jadwiga z Prawednik Osmolska, Piotra Firleja sdziego ziem-

skiego Lubelskiego koo roku 1470. N. Marcina Sllnicklego

maonki. Mikoaj, mia za sob Ann Bieleck. Jakób, major

domo u Henryka Firleja arcybiskupa Gnienieskiego. Ba-
ranowski. Pawe w Ruskiem 1632. Jdrzej w Wlleskiem
1648. Jdrzej Walentyn w Bracawsklem 1674. N. Osmol-

skI któremu ojczyzna za krwawe jego zasugi, mztwo i od-

wag-, dobra Rudka i Ryszykl nazwane w doywocie pucia,

a po jego mierci sukcessorom przez pitnacie lat wytrzy-

mywa pozwolia, przez Konstyt. 1662. /b/. 29. N. Stani-

sawa Przedbora Koniecpolskieg-o podkomorzeg-o Sieradzkieg^o

maonka.
Osiuorog herh

,
patrz Oeralfl*

Onicki. Maciej Figa z Onicy, sdzia ziemski Ku-

jawski, w roku 1436. podpisa pokój Brzeski, u askiego
w Stat. fol. 140.

OSORYA HERB.

Ma by koo óte, którego dzwona jedneg-o u g'óry prosto

nie masz, ale miasto niego, krzy czy miecz otuczony prosto

stoi, w polu czerwonem, na bemie trzy pióra strusie: tak

go opisuje. Papro, o herh. fol. 444. Okol. tom. 2. f 254.
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OSORYA HERB.

Osorya nazwany, od imienia przodka domu teg-o , lubo go
niektórzy Starz zowi, dla staroytnoci, inni Powist, dla

teg-o jako mówi Paprocki ^ ze wiele Indzi posiekl przodek

tego herbu, którzy za nim z miasta jadcym wistali; czyli

jako Okolski^ e gdy na wesoJo wistajcego sobie przodka

ich, napadli nieprzyjaciele, on ich pobi. Wszake drudzy,

daleko insze pocztki tego herbu naznaczaj. Polski prawi

kawaler Osorya nazwany, w Czechach o Pann konkurro-

wa, któr wprawdziec dla godnoci osoby jego, z nim zwi-
zano; obligowano go jednak, eby przy niej w Czechach
zosta, inaczej posagu, e mu z ni nie miano dac, odgra-

ano. W takim razie bdc, przemysem nadrobi Osorya,

wóz tak ksztatnie zrobi kaza, e w koach, osiach wier-

conych, cokolwiek móg zebra pienidzy, wszystkie zam-
kn, i z niemi szczliwie do Polski przebywszy, i dóbr
nakupiwszy, jeszcze na pamitk swego obrotu, koo w ten

sposób jak widzisz, w herbie otrzyma; to Okol. Paprocki
z Kromera ksigi 11. powiada, e gdy Wojciech Osorya,

do miasta Krakowskiego, Bolesawa, Opolskiego ksicia
sprowadzi, i jemu si z miastem podda, rozgniewany o to,

W^adysaw okietek dobra mu wszystkie konfiskowa, a e
temu Wojciechowi, brat jego rodzony proboszcz Miechow-
ski, wie kocieln tkowice puci, i t w tenczas z in-

nemi dobrami odjto mu, i klasztorowi, tak, e napotem tlo

stou królewskiego przyczona zostaa, dziao si to 1313.

wedug Kromera i Miechowity

.

Ilcrhowni,
Bohoiuskiy Dobieckij lius,

Brochockiy Konarskie Tt/rawski^

Buszkotoski^ Konradzki^ Szczaniecki^

Ciepliskie Lasowski, Twerhus.
10-
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Huropatnicki , Maachowski i inni nastpnym familiom take ten

herb przypisuj :

Baklowskt\ — Bukowski, — Kolo.

Osostoi%icz herbu Leltwa^ w ksi(;ztvvie Litewskiem.

Osso^wiiiski herbu Prus Stio, w Podlaskiem woje-

wództwie i w ziemi Liwskiej.

OssoliiSk.! herbu Topor, w Sendomierskiem woje-

wództwie i indziej. Dom staroytny, i jednejze z hrabiami

Tczyiiskiemi dzielnicy. Nawój albowiem hrabia na Pregini,

wojewoda Krakowski, mia wedug Okol. trzecli synów: J-
drzeja hrabi na Tczynie, wojewod Krakowskiego: Jaska

rzeczonego Owca, i Janusza dziedziców z Morawicy. CI

Irzej, ze byli bracia rodzeni, pokazuje si jawnie z przywi-

leju u Papro, o herb. Jol. 53. pooonego. Ze za byli sy-

nami Nawoja, (nie wojewody Krakowskiego, ale najprzód

Sendomierskiego w roku 1319. a potem kasztelana Krakow-

skiego w roku 1325.) domyla si Okolski, ze Tczyn w rku
tego Nawoja dziedziczy, czego popiera list u Paprockiego

o herb. fol. 15. Z tych trzech synów jego: Jdrzej zacz
famili Tczyskich, Janusz umar bezpotomny, Jasko, Owca
nazwany, fundowa Ossolln, z którego si potomkowie jego

pisali. Zda mi si, ze by ten Jasko marszakiem koronnym,

jakom mówi w pierwszym tomie, syn jego Mikoaj kaszte-

lan Wilicki, z inneml Toporczykaml siedmiu, chorgiew do

Wgier wystawi, jako wiadczy />/«^06-^ w roku 1377. Biel.

fol. 249. i 285. a w nastpujcym roku Wadysawowi Ja-

giellonowi do Litwy assystowa. Miechov. cap. 39. W za-

sugach, to pod Dbrow, to pod Koronowem podczas Pru-

skiej expedycyi wiadczonych, wzi od tego Króla W^oj-

saw w Krakowskiem województwie w r. 1387. mia za sob
Elbiet Kurowsk kasztelank Sdeck, synowic Mikoaja

arcybiskupa Gnienieskiego, z tej spodzi trzech synów:

Jdrzeja, Mikoaja i Jana. Z tych Jdrzej, pisa si z Ba-

lic, mówiem i ja o nim pod Ballckiemi w tomie drugim

z Bielskiego w roku 1413. Okol. przydaje, ze mu za jego

heroiczne odwagi w W^grzech wiadczone, dano byo hrab-

stwo Turzeckle , Sklawin I Bardyów , e jednak zszed z

tego wiata bezpotomny, dla tego i te dobra do Wgrów
si wróciy. NIewIem jednak, czy si w tym nie myli Okol-

ski, e go bezpodnym pisze, ile jakom pisa pod Ballckiemi,

Baliccy Toporczykowie dobrze potem kwitnli: podobno o

tym Jdrzeju z Morawicy pisze Dugosz w yciu Stanisawa
Biskupa, e podczas wojny Pruskiej zapaliwszy gmach ja-

ki nieprzyjacielski, sam od owego ognia tak nagle ogarnio-

nym zosta, e adnej drogi nie zostao mu do salwowania
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si: zawoa na s. Stanisawa, Ratuj, i wnet si, pomie
rozdar na dwie czci, jemu i z Ikoniem do ucieczki drog
zostawiwszy, 3IIkolaj l)rat Jdrzeja, kaszleanem Wojnickim
umar w roku 1451. bezpotomny, a przedtem w roku 14'i7.

by kaszleanem Radomskim, i ten si zrazu pisa z IJalic,

atoli potem z Ossolina, gdy go daleko lepsz struktur, niz

by przedtem, wystawi.

Jan trzeci icli brat, dziedzic na Ossolinie, Klimuntowie,

Morawicy, Balicach, (jolicacli, kasztelan Radomski, pod nie-

bytnoc królewsk, Czyowskiemu kasztelanowi Krakowskiemu
przydany by do obrady publicznej. Mia za sob Pachn Ole-

nick, siostr Zbigniewa kardynaa i Jana Gowacza mar-
szaka, z niej synowie Mikoaj w dziecistwie, Jan bezpo-

tomnie zeszli. Jdrzej, tego z Katarzyny z Osmoli Osmol-
skiej byo synów piciu: Jan, Jdrzej, Jakób, Prokop, i Pawe.
Popiera tego, list u 0/iol, adyslawa z Gielnowa zakonu
S. Franciszka obserwantów prowineyaa , dany w r. 1496.

w którym t Katarzyn i synów jej, do uczestnictwa zasug-

zakonu swego przypuszcza. Z tych Jan pierwszy, dworzanin
Króla Jana Albrychta, spodzi syna Stanisawa, ten z pier-

wsz zon Buczysk, Jdrzeja, z drug Zdrojewsk mia
syna Samuela : jam na licie Alexandra Króla danym miastu

Lubelsk. w roku 1505. czyta Jana Ossoliskiego podkomo-
rzego Lubelskiego, takbym rozumia, z komputu czasów, ze

to ten Jan, o którym dopiero mowa bya. Genealog-ia Miele-

ckich domu, nie Buczysk, ale Buzesk herbu Poraj, chce

mie zon tego Stanisawa. Katarzyna Ossoliska kasztela-

nowa Wojnicka w kociele Sdeckim fundowaa otarz wi-
tym dziesiciu tysicy mczennikom, o czem list Zygmunta I.

in MS. PetricoiK w którym t fundacy approbuje kolo roku

1525. drugi syn z Osmolskiej Jdrzej dziedzic na Klimun-
towie, trzeci Jakób, obadwa zeszli bezpotomnie, czwarty

Prokop, chorym go Lubelskim czytaem in 31S. Petricor.

g^dy go Zygmunt L Król Polski, z innemi komissarzem na-

znacza do starostwa ukowskiego: mia za sob Dorot T-
czysk, córk Stanisawa i Barbary Zawiszanki, synowicy

Zawiszy czarnego. Geneal. Mielec, z tej byy dwie córki:

Taszycka i Lubomierska, synów czterech wedug teje Geneal.

Jan chory Sendomierski , 0/tols/ii pisze, Lubelski, Jakób,

Jdrzej, i Mikoaj; o Jakóbie milczy Oholski. Z tych Jan
chory Lubelski z Orzechowskiej herbu Rogala, tylko jedn
córk zostawi Ann, pierwsz zon Jana Zamojskiego kan-

clerza i hetmana wielkiego koronnego. Biel. fol. 793. J-
drzeja brata jego take tylko dwie córki byy: jedna ksina
Woroniecka, druga Dunikowska, podsdkowa Przemyska.
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Mikoaj trzeci, syn Prokopa z Orzechowskiej , mz rycerski,

z Strzyowskiej, zostawi córk jedne Ann Gniewoszowa z

01exovva, i synów czlerecli : Hieronima opata Pokrzywnlckie-

go, y jeszcze w r. 1615. w którym mu swoje CoUoquia
Osiecensia dedykowa Gaspar Cic/iovius m szczeg^ólniej

do Matki Boskiej nabony, której pie od S. Wojeieclia zo-

on Bogarodzica Dziewica kaza sobie codziennie piewa,
i sam z innem! piewa. Na kolleg-Ium nasze Sendomlerskle

plac skupi: Na Dunuim Professam w Krakowie dobroczynny,

w pomnaaniu chway Boskiej gorcy, wszystkim miy. Pro-

kopa starost Nowotargsklego, tego z Blereckiej byo trzech

synów: Hieronim, Mikoaj I Zbigniew, córk mu take Mor-
ski w Zodyaku przypisuje Helen, która Zbigniewowi Kor-

niaktowi zalubiona, ale si myli, bo to bya Elbieta, ni-e

Helena, wojewodzankaSendomierska, nie tego Prokopa córka;

potem Zbigniewa Korniaktowi Imi daje, który by Konstan-

tyn. Hieronim syn Prokopa z Blereckiej, starosta Zydaczew-

skl i Janowski, zwiza si doywotnie z Eufrozyn Czury-

own stolnikown Sanock, i spodziwszy z niej syna Kon-

stantego, umar w r. 1650. we Lwowie od ony z nagrobkiem

pociowany. Baranowski powiada e mia za sob Jordano-

wn, z której byo dwóch synów: Mikoaj i Konstantyn.

Wspominaj tego Konstantego Konstytucye 1670. e by ko-

mlssarzem do granic od Wgier. Conslit. fol. 27.

Mikoaj drugi syn Prokopa z Blereckiej starosta Rado-

szyckl i Kryszynskl, z sejmu 1635. komissarz do granic, Con-

stit. fol. 6. ten lubo od wiary katolickiej by daleki, prze-

cie w Padwie bdc, wyrobi to, e w kociele S. Anto-

niego, jego kosztem otarz nacyi Polskiej wystawi, i fundacy
przy nim uczyni 3 aby za zmarych w tamtem miejscu, mogy
si msze wite odprawowac. Cichou. Uh. 2. Alloq. c. 2.

Przeniós si z tego wiata 1663. r. Zczy si by z Ann
Korniaktown, z tej by syn Jerzy: powtórnem maestwem
z Katarzyn czy Konstancy Starosk kasztelank Zarnow-

sk, z której syn Stanisaw i córek dwie, Anna najprzód Zy-

gmuntowi czy Piotrowi Mniszkowi pisarzowi Przemyskiemu,

potem Stanisawowi Baranowskiemu podczaszemu Lwowskie-

mu, Katarzyna Stanisawowi Przerbskiemu kasztelanowi Za-

wlchosklemu, zalubione. Z synów Jerzy, starost by Piotr-

kowskim i Radoszyckim, mia swoje chorgiew pancern r.

1658. Komput f^ojska., zczy si by z Alexandr Beze-
ck wojewodzank Podolsk, z tej córka Ewa Klara dostaa

si w maestwo Rafaowi Wykowi, starocie Sieradzkie-

mu, synów take byo dwóch, Antoni bezdzietny, i Alexan-

der czenik Zydaczewski, temu Teresa Goszewska mleczni-
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kowna Lwowska powia córk Ann, Jerzemu czyskiemu
chonjzemu Zydaczewskiemu doywotnie zamówion, i synów
dwóch Józefa w zakonie Sociel. Jesu, zmarego w Kaliszu

na filozofji powietrzem, wydaa si przy mierci jeg^o aniel-

ska niewinno i zczenie z Bogiem przez modlitw : kiedy

klczc na rodku komórki zakonnej, bez najmniejszego opar-

cia albo wesprzenia, ducha Bogu odda 1709. Antoni take
modo zszed z tego wiata. Drugi syn Mikoaja starosty Ra-
doszyckiego Stanisaw, starosta Piotrkowski, zona jego Anna
Ustrzycka kasztelanka Przemyska, z której dwaj synowie: Jan

i Antoni modo bez sukcessora zeszli, ten Stanisaw z sejmu

1683. komissarz by do granic od margrabstwa. Constitut.

fol. 13.

Zbigniew trzeci syn Prokopa z Bierecklej , starosta Dro-

hicki stolnik Nurski dziedzic na Baciskach w wojewódtwie
Podlaskiem , syn jego Antoni z Iwanowskiej take starosta

Drohicki (Capitoliiitn immorlalit. Colleg. F^arsnv. S. J.

wspomina dwóch innych jego braci, ale imion ich nie ka-
dzie) spodzi trzech synów : Jakóba chorego Mielnicklego

dziedzica na Wonikacli, Oldach, Liwkach, Chotczach, Szy-

pleniu, Dziatkowicach i Mieszkach, mia on Teres Wierz-
bowsk, wojewodzank Brzesk Kujawsk, z której zostao

pi córek: Barbara, ya z Wojciechem Oborskim chorym
Litewskim, Katarzyna, z Wojciechem Godlewskim mieczni-

kiem Nurskim, Eurozyna, z Pawem Slemnickim chorym
Nurskim, Teresa, z Marcinem Moszyskim skarbnikiem Po-

dlaskim, Jadwiga z Rzewuskim, synów za dwóch: Erazm
czyli Antoni czenik 31ielnlcki, zszed bezpotomnie, I Stefan

chory Mielnieki. Synowie jego wedug genealogji, Józef

chory Mielnieki, Antoni pukownik artyleryi, i córka Te-

resa Stanisawa Komanowskiego starosty Nowickiego maonka:
Jerzego, chorego Nurskiego, 1684. tego byo czterech sy-

nów: Dyonizy, stolnik Nurski sterilis^ Zbigniew kanonik La-

teraneski, Jan opat Witowski r. 1700. i Micha: serilis

wspominaj ojca Ich Konstytucije 1678. /b/. 37. Siostra ich

Barbara Niedzlakowska, choryna Nurska. 3faxymiliana,

(by to trzeci syn Antoniego brat Jakóba i Jerzego. Cupitol.

Immort.) ten^ z Teodory Krasowskiej podkomorzaiiki Mielni-

cklej herbu Slepowron, spodzi cztery córki, z tych Ewa
dostaa si w maestwo Antoniemu Tomaszowi Geschawowi
podkomorzemu Inilantsklemu, Ludowika Dominikowi Bystrzo-

nowsklemu : svnów za byo piciu : Adam, Jan starosta Dro-
hicki , mia za sob Ludowik Zausk, Alexandra Józefa

wojewody Rawskiego córk, z tej córka Dorota dostaa si
w maestwo Józefowi ksicciu Lubeckiemu kasztelanicowi
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Miskiemu. Micha Ossoliski trzeci ich brat, podstoli, a po-

tem zda mi si(; chory Drohicki, pose na sejm 1724. Ka-

zimierz czwarty najprzód stolnik Podlaski, potem kasztelan

Czechowski, mia za sob Czyowsk pozosta wdow(; po

Modzianowskim, niewiem czy nie tene sam juz kasztelan

Poaniecki marszalkowa w trybunale koronnym w roku 1716.

Pity ten , co idzie :

Franciszek Ma.\ymilian podskarbi wielki koronny, a przed-

tem chory Drohicki, podskarbi nadworny koronny, staro-

sta Chmielnicki, rotmistrz ziemi Drohickiej, marszaek izby

poselskiej w roku 1722. któr funkcy godnie i z pochwa
wszystkich piastowa, zczy si by pierwszym lubem z Mi-
czysk wojewodzank Woysk, z tej córka dostaa si w
maestwo Jozafatowi Szaniawskiemu podstoemu koronne-

mu, i synów dwóch, z tych Antoni chory nadworny ko-

ronny, starosta Sendomierski, ma za sob Stadnick wnuczk
wojewody Woyskieg-o , obszernej fortuny dziedziczk *)

:

drugi Tomasz, podkomorzy nadworny Augusta III. Króla Pol-

skiego, starosta Nurski **). Drugim lubem podskarbi, poj
Katarzyn Jabonowsk wojewodzank Rusk, której rodzona

siostra, posza we Francyi za ksicia Chatteleraud. Spu-

ciwszy potem podskarbstWo koronne, do Lotaryngji zajecha,

tam Eques S. Spiritus , Suprernus Aulae Lotaringiae Prae-

fectus et Pai^lamenti Nancenni Eques /io?ioris kreowany. Mi-

koaj trzeci, syn Mikoaja z Strzyowskiej , kasztelanem by
Parnawskim w roku 1640. Jakób brat jego rodzony, wst-
piwszy do zakonu Societat. Jesu i w nim, ledwo sze at

przepdziwszy, w roku 1607. w Lublinie, wieku swego 24.

wiat ten, który przedtem dla Boga podepta, porzuci. Ci-

chocki in Alloq. Osec. lib. 2. cap. 2. niezkazonej adnym
grzechem niewinnoci jego pochway zapisa; cierpliwoci za
tak wielkiej, ze gdy mu nog z spadku z woza zdruzgota-

n, a ztd pod piekielnym ogniem rozgorza, urzyna miano,

on sam, gdy inni nad nim pakali, wesoo sobie nuci. Pa-

we trzeci syn Jdrzeja z Osmolskiej, zczy si doywotnie

*) By to Józef nie Antoni, (moe dwóch imienny) póniej woje-

woda Woyski , z Stadnickiej mia potomstwo : córki , jedne za

Józefem Potockim krajczym koronnym, drnf^ Maryann za Mni-
szchem starost Sanockim : syn starszy N. osiad we Francyi,

modszy Józef starosta Sendomierski, dalej wojewoda Podlaski,

poj Ossolisk, ale si to maestwo rozeszo. — Przypisek
Krasickiego.

"") Poj w maestwo Lanckorojisk , z tej córka jedynaczka za
Stadnickim. — Przypisek Krasickiego.

1
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z Zbig-niew Supeck kasztelank Poanieck, z tej by syn

jeden co idzie.

Hieronim najprzód kasztelan Sdecki, potem W^oj nicki,

umar kasztelanem Sendomierskim w roku 1570. i starost

Krzeczowskim , kr'\vawe zasu<>^i jeg-o drog mu do senatu uto-

roway, gdy albowiem pod Oberlynem mnie na nieprzy-

jació naciera, od nieb oskoczony, po wielu ranacb od nieb

sobie zadanycb, z konia szwankowa, pó umary, gdy tedy

tak we krwi swojej brodzi, a ratunku znikd nie wida, zdao
mu si ze S. Anna do niego przyszedszy, rany jego bia
cbustk wizaa, a co dziwniejsza, lejze godziny do Lwowa
cudownie przeniesionym, i u Cyrulika zoonym siebie oba-

czy, g-dzie zupenie do zdrowia przyszedszy tem si cbc-

tniej , na wszystkie okazye za ojczyzn naraa. Zalubi so-

bie Katarzyn Zborowsk kasztelank Krakowsk, z której

córka Zofia, Stanisawowi Drobojewskiemu kasztelanowi Prze-

myskiemu zarczona, synów za trzecb : Marcin, Jdrzej i

Zbigniew. Z tveh 3Iarcin, starosta Krzeczowski, w owej

z Gdaszczanami pod Tczewem batalji poleg na placu 1577.

Papro. Biel. Slarowol. in Moniim. fol. 788. Jdrzej spo-

dzi syna Mikoaja starost Wojnickiego roku 1648. za któ-

rym bya Krystyna Zuzanna Wieszczycka, z t mia syna

Franciszka.

Zbigniew, trzeci syn Hieronima kasztelana Sendomier-
skiego , w roku 1605. kasztelan Zarnowski

,
podpisa list Zy-

gmunta Ul. de Feudo Prussiae w roku 1607. wojewoda Po-
dlaski , Stanisawowski, Dobrzyski, Stobnicki starosta, w
którym roku pierwszej zonie swojej Katarzynie z Lissowa
Kosiskiej kasztelance Podlaskiej zmarej, nagrobek w War-
szawie wystawi: Starowol. in 3Ionum. na temze krzele sie-

dzia w roku 1611. gdy go komissarzem Rzeczpospolita do

rozgraniczenia zapisaa, Constit. fol. 19. i w roku 1613. do

ukojenia zwizkowycb : z tego przesiad si na Sendomier-

skie, z którego przeniós si na wieczno w r. 1623. Fun-
dowa 00. Dominikanów w Klimuntowie, klasztor i koció
pod tytuem S. Jacka, kdy po mierci zoony. Dwa razy

marszakowa izbie poselskiej, pierwszy raz 1585. drugi raz

1601. tam posujc o bonor wujów swoicb Zborowskicb gor-

liwiej si ujmowa. Na sejmie za Inquisilionis
.,

z Opale-
skim Jdrzejem jak broni Zygmunta IH. bonoru, sam mu
nie raz Król publicznie dawa wiadectwo, dopieroz podczas

rokoszu, obiedwie strony pod Janowcem juz do bitwy go-

towe, rozerwa, i ze tam do rozlania krwi nie przyszo, ua-
cni. Zwizkowym wyperswadowa, ze si od szkodliwego oj-

czynie wza, rozwizali. Po Kosiskiej zonie zmarej, poj
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by Zofi Krasisk wojewodzankc; Pock, która pierwej bya
za 3Iikotajem Lig-cz kasztelanem Sendomlerskim, ale tak z

t jako i pierwsz ladneg-o potomstwa nie mia; trzeci zon
mia Jadwigc; z Sienna, z tej byli dwaj synowie : Krzysztof

i Maxymillan ; czwart Ann Firlejowpr; wojewodzank Kra-

kowsk, z tej syn Jerzy. Jegoz córka Zofia Konstantego Kor-
niakta maonka, w trzydziestu latacb wdow zostawszy, w tym
stanie a do mierci ya, wszystka si na chwa Bosk wy-
dawszy. Przemyski klasztor 00. Dominikanów, za szczególn

j sobie dobrodzik kadzie, która do crekeyi jego, po tre-

funkowym ogniu i spaleniu, najpierwszym i najwikszym bya
suppiementem. Fundowaa przytem Studium Theologicum
et Philosophicum w tyme klasztorze, i cokolwiek w tym tam
kociele najbogatszego obaczysz w srebrach i apparatach, to

z jej rku wyszo. Do Lubelskiego kocioa tyche ojców do
drzewa . daa bogat lamp i inne srebro, GIdelskiemu

take i Leajskiemu klastorom 00. Bernardynów dobrze czy-

nia. Bonav. a. S. Stanislao. w Kazanie Prezent. Kazanie Pa-
mitka roczna powiada, e ten Zbigniew w roku 1614. mia
za sob Parysown kasztelank Warszawsk, z Sienickiej nie

z Sieniiiskiej, Kaspra siostry urodzon*).
Krzysztof syn Zbigniewa wojewody Sendomlerskiego naj-

przód podkomorzy Sendomierski i starosta Stobnicki
,
poso-

wa z tym tytuem na sejm 1G20. zkd by naznaczony ko-

nilssarzem ad Consilia bellica^ wspominaj go take Kon-
stijtucye 1621. /o/. IS. i 1623. /o/. 9. i 1626. /o/. 3. i 1627.

fol. 3. gdzie approbowaa Rzeczpospolita cessy jego, któr
wszystkich prowentów podkomorskich ustpi pisarzowi g-ra-

nicznemu Sendomierskiemu. ^^ r. 1633. ju kasztelan S-
decki, Const. fol. 7. w r. 1637. kasztelan Wojnicki, Const.

fol. 31. nakoniec w roku 1646. umar wojewod Sendomler-

skim, jam go w pierwszym tomie kasztelanem Sendomler-

skim napisa z Nakielskiego , ale to jest omyka : bo woje-

wod tylko by tego miejsca. Powiada o nim ten autor, ze

*) Tego Zbigniewa wojewody Sendomlerskiego, posiada ciekawy r-
kopisra Jgnacy Krasicki biskup Warmiski , w którym wszystkie

za jego czasów publiczne Rzeczypospolitej intcresa, i szczególne

niektóre okolicznoci wypisane s dokadnie. — Pokazuje si z

tego manuskryptu i w modoci tene Zbigniew bdami berety-

ckiemi by zaraony, wysany by albowiem do szkó i mistrzów

protestanckich w Sztrasburgu ,
gdzie dwa roki bawi , zlaralc-jd

wraz z bratem Hieronimem by na dworze Karola IX. Króla

Francuzkiego i mia pensyi 12,000 franków na rok z tytuem

:

Genlilhomme de la Chambre.— By wic oprócz Marcina i Jdrzeja
braci Zbigniewowych, Hi ero nim , ale ten modo umar. — P. IV.
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by g;(,'bokiej nauki, wiary katolickiej g-orliwy obroca, zktl

anabaptystów i innych seklarzów zbory poobala jako w Ra-
kowie , Iwaniskach, Skrzelowie. Powagi u wszystkich wiel-

kiej; na klasztor 3Iieohowski dohroczynny, niemniej i na nasze

koIle«^ium Krakowskie, któremu cztery tysijjce wyliczy. Krzy-

sztoporz zamek i pikny i obronny, wystawi pod Sendoniie-

rzem : po mierci u 00. Karmelitów Bosych w Krakowie
zoony, którym wiele ask owiadczy, a 00. Reformatów
w Stobnicy pod tytuem S. Maryi 3Iagdaleny fundowa w r.

1G22. wraz z zon swoj, bya to Zofia z Wojsawic Ci-

kowska podkomorzanka Krakowska, z tej tylko si(^ jeden syn

zosta, Baldwin Krzysztof starosta Stobnicki i Robczycki Equcs
aiiratusy jest w druku je<^o Corona Cwica ob ciues ab hoste

Moscho sewatos f^^ladislao IF'. Regi Poloniae dicata 1634.

Cracov. in kto. Jedzi z stryjem swoim Jerzym w leg-acyi

do Ratysbony. 3Iorski w swoim Zodijaku twierdzi, e mia
za sob Ann(^' Zebrzydowsk miecznikown«^ koronn, która pier-

wszem mal/eustwem ya z Abrahamem Gouchowskim sta-

rost Styckim, z tej mia syna Zbig-niewa i córek dwie:

Elbiet, ta bya za Krzysztofem Chemskim podstolim Kra-

kowskim, druga za Stanisawem Zaklik Czyowskim; atoli

e ten Baldwin zgin w okazyi pod Zborowem wiadczy
Potoc. Centur. l^iroriim fol. 44. e mia Teres córk Jana

Karola Tara kasztelana Wilickiego sterilem za on, wia-
dczy Histor. Colleg. Bidgost. 16G1. e mia syna Felixa Je-

rzego Krzysztofa o trzech imionach, wiadczy Ines w odach
swoich .' a w trybunalskiej genealogji czytaem e Jdrzej
Ossoliski dóbr Bautów i Bautowska wola, dziedzic, spo-
dzi syna Samuela i córek dwie: z tych Zofia, dostaa si w
maestwo Krzysztofowi Kotkowskiemu, a Elbieta, \mo voto

ya z Krzysztofem Wiamem , 2do z Krzysztofem Chem-
skim podstolim Krakowskim, toc nie bya Budwina córk,
jako chce 3IorskI? Druga ona Krzysztofa wojewody Sendo-

mierskiego Elbieta Firlejowna której odumar, ona za po-

sza za ukasza Opaliskiego marszaka wielkiego koronnego.

31axymlian kasztelan Czerski, a przedtem podskarbi na-

dworny koronny, starosta Mjilborskl i Biecki, syn drugi Zbi-

gniewa wojewody Sendomierskiego , by take chorym Sen-

domierskim, 1631. z sejmu deputowany do rewizyi Szydow-
skiego zamku, Constit. fol. 40. po bracie swoim Krzysztofie

obrany podkomorzym Sendomierskim
,
po drugim bracie Je-

rzym, wzi podskarbstwo koronne nadworne, umar kaszte-

lanem roku 1655. w Klimontowie pogrzebiony. Wszed by w
kontrakty maeskie z Helen Kazanowsk podkomorzanka
koronn, Zygmunta córk, z t klasztor i koció 00. Do-
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minikanów od ojca swe^o w Kllmuntowie zaczty, do swojej

peHekcyi przyprowadzi i nada, spodzi z ni córek trzy:

3Iaxymlllann(; Janowi Lipskiemu wojewodzie Rawskiemu, Zofi
31arcinowi Krasickiemu, kasztelanowi Przemyslkiemu (ta je-

dnak spodzona bya z ksi(^'niczki Sanguszkowny drugiej zony

je^o) zalubione; trzecia Katarzyna w klasztorze S. Jdrzeja
w Krakowie zakonnica, z synów jego Adam Jerzy starosta

Lubelski, len w rycerskich dzieach przepolerowawszy modsze
lata w cudzych krajach gdy pod Beresteczkiem w oczach

Króla Jana Kazimierza wielkiem sercem naciera, tame poleg.

Potocki Centu7\ f^ir. fol. 13. Hieronim brat jego w Holen-

derskiem wojsku wprzód ód prowadzc, tame ycie ze krwi
dla ojczyzny wyla. Stanisaw trzeci kanonik Krakowski, ju
by obranym na opactwo Pokrzywnickie , atoli mier go
jjrdko zabraa; czwarty Jan kawaler Maltaski kommendor Po-

znaski
;
pity Zbigniew opat Pokrzywnicki, umar r. 1675.

blizko czterdzieci lat tern opactwem rzdzc ; szósty AVa-
dysaw, kanonik Krakowski i Pocki, jest w druku jego. Dia-
dema T^irlutis in inmtguratione in Reginam Poloniae Ludo-
vicae Gonzag-ae 1646. tn folio. Szósty Alexander starosta

Zydaczowski, którego syn Mikoaj podczaszy Zydaczowski,

wedug Genealogji domu tego, Kamiska powia mu syna An-
toniego pukownika w wojsku.

Samuel kasztelan Czerski, wedug Genealogji domu tego,

czwarty syn Zbigniewa wojewody Sendomierskiego, poj Ka-

tarzyn Gembock kasztelank Inllantsk z tej bya córka je-

dna, niewiem czy nie ta, o której pisze 31orski iv Zodyaku^
ze posza za Mikoaja Lutomierskiego starost Sieradzkiego,

i synów trzech : Maxymilian, Franciszek, i Sieciech, yli je-

jeszcze 1700. Jdrzej Alexandroivicz Monopodit ruina. Z
tych Maxymiliana synowie Józef stolnik Sendomierski, i Ka-

zimierz kanonik katedralny Krakowski. Siecieciecha za brata

jego trzech synów: Józef starosta ojowski , ona jego Wi-
towska , Zbigniew i Jan m rycerski.

Jerzy trzeci syn Zbigniewa wojewody Sendomierskiego,

kanclerz wielki koronny, starosta Lubelski, Lubomski, Lu-

baczowski, Bogusawski, Brodnicki, Rycki, Derpski, Adziel-

ski. f^ir oris ingeniifjue dotibus ingens et incomparahilis

experientiae., immota, quantumvis inter multa inimicitiarum

et suspicionum adversa^ auctoritate , n\ów\ Pastor. Histor.

plen. lib. 2. i Potoc. Centur. Vir. fol. 362. Quidquid hu-

manae felicitatis affulsit Vladislao IJ^. Georgium hunc:
ejus administrum fuisse. Posujc na róne sejmy od roku

1620. Ojczyzna widzc w nim niepospolite natury przymioty

na róne go funkcye naraaa , dwa razy w izbie poselskiej
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marszakowa to jest w roku 1631. na ten czas podstoli ko-

ronny, i w r. 10^5. juz podskarbi nadworny koronny, k(;dy

i wytwornej wymowy i wielklo^-o rozsdku pochwah; wyniós,
da ieli dowód, i w rónych le^acyacli, klóre do postron-
nych monarcliów sprawowa, jako do Jakóba Króla Bry-
tannji, u którego posiki przeciwko Osmanowi (barowi Ture-
ckiemu wyjedna: gdy sie potem wojna Szwedzka w Pru-
siech zakurzya, on nie tylko, ze przez cae trzy lata z ludmi
kosztem swoim zacig-nionemi, przy Królu Zygmuncie nu^znie

stawa, ale tez gdy pokój mi«;dzy Szwedami i Królem pod
AItmarkiem sklejono, on go z innemi jako komissarz i uo-
y i podpisa. Po mierci Zyg^munta III. Wadysaw Kró-
lewicz, do stanów Rzeczypospolitej teg-o Jerzeg^o zay, aby
by imieniem jeg-o nakoni ich do tego, zby go na tron

Polski obray: co gdy wyperswadowa szczliwie, Wady-
saw do Urbana ^o VIII. Papiea do Pizymu wyprawi, aby
mu by od niego posuszestwo odda, tam przezorny Pan,
niektóre dyssencye, które od dawnych lat w Polszcz midzy
stanem duchownym i rycerskim zachodziy, uspokoi. Pod
tene czas, i u Ferdynanda II. Cesarza i u Rzeczypospolitej

Weneckiej, i u ksizcia Hetruryi z wielk imienia sweg-o

saw leg-acye skoczy. Za ywota jeszcze jego, wysza ksi-
ka pod tytuem: Mercurius Snrmaticus w Gdasku 1645.
in Ato^ a temi czasy w Wilnie 1716. w której te jeg-o mowy
zamykaj si. Imo. Oratio^ cum nomine f^ladislat If^. ele-

cti^ Magni^ Moschorum Reg-is obedientiam praestaret Ur-
bano VIII. Pontifici Maximo 1631. Q. Decembr. 2do. Ora-
tio ad Ferdinandum septemvirosque S. R. I, Principes con-
gregatos Rntisbnnae 1637. 26. Septbr. 3lio. ytd Jacobum /.

Britanniae Regem Londini nomine Sigismundi III. uuxilium
adversus barbaros poscendo 1621. ultima Marlii. 4to. Ad
Reginnm Poloniae Ludovicam Mariam , in qua Oralor eam
Vladislai IV. nomine, salulat 1646. 10. Mart. 6to. Ad Se^
renissimtim Venetia7uim Principem et Senatum 1633. li. Jan,
6to. Cum^ VladislaiIV. nomine publica in Cliaritativo Col-

louio Torunii legatione fungerciur 1645. Zna to i z teg-o,

w jakiej stymie by u tych dworów ten Jerzy, kiedy Ur-
ban VIII. ksizciem g-o na Ossolinie i jeg-o sukcessorów,
tych jednak tylko którzyby na Ossolinie dziedziczyli, kreowa;
o ezem jest bulla papiezka u Okol. tom. ?j. fol. 42. a Ferdy-
nand Cesarz lego imienia wtóry, midzy Principes. S. Ro-
mani Imperii policzy, o czem diploma Cesarskie u teg-o
Okol. fol. 44. pochwaami jego zagszczone, (idy powtórnie
Szwedzi do Prus wtargnli 1635. Wadysaw Król g-uberni
mu z wojskiem tej prowincyi odda, póki znowu przez pakta.
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wojna si ta nieskoczya. W nastpujcym roku jedzi w
legacyi do llatysbony

;
gdzie Ferdynanda III. przy tronie Ce-

sarskim utrzyma. Z podskarbstwa wzi krzeso wojewódz-
twa Sendomierskiego, z tego ustpiwszy, wzi piecz mniej-

sz koronn, a i wielk. Cecyli Renat Królow r. 1637.

ku granicom Polskim zbliajc, a potem Ludowik Mary
1646. imieniem Wadysawa IV. Króla wita. Niemniej si
w nim poboznoJ wydawaa, kiedy w Czstochowie Najw.
Matce cudami tam wsawionej wspaniay otarz z hebanu wy-
stawi, srebrem go odziawszy, Czechow. Tobiasz kazanie Po-
lów. sto tysicy na to wysypawszy. 00. Kameduom pod

Warszaw do fundacyi znacznie si przyczyni. Panny Kar-

melitki bose zakonu S. Teresy w Warszawie przy S. Trójcy

fundowa, mier jednak zacztej fabryki dokoczy mu nie-

pozwolla. Naszemu zakonowi w Bydgoszczy kollegium fun-

dowa, i szkoy, pod tytuem Aeternae Sapientiae wymuro-
wa 1640. zapisawszy dobra, które by kupi od Teresy z

Tarów Ossoliskiej starociny Sobnickiej. Do dokoczenia
kocioa 00. Dominikanów w Klimuntowie sia dopomóg
swoj szkatu: tame kolleg-Iat z probostwem infuackiem,

koció wspaniay, i mieszkanie dla ksiy, szpital dla ubo-

gich wystawi, do któreo^o tuajcych si po wsiach ebra-
ków skupiwszy, czstowa i odzia naleycie, wszyslk intrat

z pieczci na ubogich szafowa. Rodziców swoich pod wspa-

niaym nag-robklem ciaa zoy. S. Piusa mczennika wite
koci, z wielk pomp do Ossolina wprowadzi. lubem si
by obowiza w Klimuntowie koció na cze S. Józefa, w
Gobiu dom Loretaski Matce Boskiej wystawie, co si stao.

W^ Bydgoszczy zamek restaurowa, i wspaniaemi do mie-

szkania budynkami ozdobi, co pozna z herbów jego na

kilku miejscach. Chcc dyssydentów, do jednoci wiary na-

koni, pochopem by Wadysawowi Królowi , aby Collo-

auium Charilalivum w Toruniu zoone byo, na któremby

katoliccy teologowie z dyssydenckiemi, rozeprze si mogli

o rónicach wiary; sam tam nawet zjechawszy, mow mia
do nich wyborn, w której do jednoci ich zachca, wszake
dla uporu heretyckiego, skutku tak ta rozmowa, jako i wita
ch jego nie miaa. mier jego przypada na rok 1650.

wieku 55. w Klimuntowie pogrzeblony. Pochway mu wiel-

kie zapisa Ericius Puteanus cent. 2. epist. 80. pod którym

ten kanclerz uczy si w Lowanium. Chwali od tego Je-

rzego, [czy wydan, czy te napisan Orationem Monar-
chicam. Cichoc. in Alloq. Osec. Praefat. i lubo dziel-

niejszy by w gadkiej wymowie i obrotnej radzie, przecie

i w rycerskich sztukach zna w nim byo wielkie serce : bo
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adnej nieopuci okazyl wojennej, w ktorejby albo sam osob
swój.}, albo ludmi sweml nie stawa, w i^loskwie przy on-

pugiacyi Smoleska do szturmu idc, Kamieniem w piersi

raony: wspomina i;o Brachel liistor. Uh. 9. i Cliwer en.

Uh. 14. fol. 880. ale bydliwie obadwa Krzyszlolem g-o zo-

wi. liarwat w kazaniu na Jego pogi'zebic. Mia za sob
Izabell Danilowiczown podskarbiank koronn, po tej poj
Firlejownt; Elbiet, wojewodzank Sendomiersk, z pier-

wsz spodzi trzy córki: Ilelent;, Tekh; , Alexandra Lubo-
mierskiego wojewody Krakowskiego maonk, ta z mem
swoim, gdy zaczt fabryk od ojca swego, zo Szwedzka
rozwalia w Warszawie Panien Karmelitanek bosych, z gruntu

j prawie wystawia, pod który czas gdy dla inkursyi nie-

przyjacielskiej, tez zakonnice uchodzi musiay, ona ich do-

broczynnie w swych dobrach przez dugi czas podejmowaa
i ywia. Srebrn trumn (dwadziecia i jeden grzywien wa-
ya) S. Walentemu mczennikowi, do kocioa naszego Ja-

rosawskiego S. Jana sprawia, lubem si do tego obowi-
zawszy. Obraz Naj. Matki w Czstochowie statuami z zota
odlewanemi dyamentami szafirami i innemi bogatemi kamie-

niami ozdobiwszy, wieczn nadto fundacy na wiece, któ-

reby przed tym obrazem gorzay uczynia; a co i dziwniejsza

i rzadka w tiikich Damach, Bogu si na sub powicia
pod regu S. Teresy w Lublinie 1680. kdy witobliwie
ycia tego dokonaa. Anna Teresa, Zygmuntowi DenhofTowi
starocie Sokalskiemu. Urszula Brygitta Samuelowi Kalinow-
skiemu obonemu koronnemu zalubione, i syn jeden Fran-

ciszek starosta Bydgowski i Lubaczowski, mia za sob Ka-
tarzyn Dziaysk wojewodzank Pomorsk, 3IS. Konopat.
atoli modo jeszcze za ywota ojca swego wszed do grobu.

Ten pamitny w ojczyzni naszej kanclerz Wadysawowi IV.
Królowi Polskiemu, nietylko by powodem do erekcyi Equi-
tum Conceptionis B. Inmiaculatae l^irginis.^ albo kawaleryi

Niepokolanego Poczcia 31alki Boskiej, ale te struktur jej

i ustawy opisa, które tu niej dla ciekawoci czytelnika kad,
nawet w Rzymie approbacy jej u Urbana VIII. otrzyma,

lubo(5 e si koronnym synom zdaa hyc wolnoci ojczystej

szkodliwa, skutku w Polszcz adnego nie wzia.

IN NOMINE DOMINI. Amen.

yUuUsUius IV, Dei GratUi Rex Poloniae etc, etc,

Ad perpeuam rei memoi^iam.

Notum facinius, Nos ubi primum libcris , et Concordibus Polonae
et Lilhvanae Gentis sullra^jiis 3Lijoruni Noslrorum solium conscendi-
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mus, enseraque illum tot Divorum Praedecessorum nostrorum triumphis

Nobilem , Sacra Antistitis nianu, lateri nostro accincluni, ad ipsas Di-

vini Numiiiis Aras slrinximus , eo priniani soHiciludinis nostrae inten-

lioneni coiivcrtisse , ut omneui subdilorum Nostrorum, in armis exci-

tationem a Divinae majestatis honore et gloria auspicaremur. Haec enim

bellicosissiraae genlis peclora, uoriim nos anlesignanum Deus esse vo-

luit, nullis tecta niuris , aut propugnaculis palenles dilionum noslrarum

canipos , sine peculiari Numinis ope tueri, et nuda forlitudine armatos

hoslium impelus frangere iaud queunt. Quo vero majora Caelitus re-

tjnirunt, recipiunque auxilia , eo ardenlius supcrnorum Caslrorum hu-

mili derotione expectent Socielatem, est necesse. Et quamvis universa

haec Nobilitas Equitum , uli munus , ita et dignifatem sustineat
,

pau-

cique reperiantur, qui Palriorum institutorum obliti
,

praetextam non

in castris deponant. Illis tamen
,

quos generosiores spiritus , et ardor

Nobiles , non sequi solum , sed et praeire , nec partem aliquam , sed

totam vitam gloriae devovere cogit, id peculiari ratione curandum est.

Horum ergo pectoribus tremendum Barbaris Crucis Sacrosanctae Cly-

peum parare rolumus , Ordinem instituendo, quem ad Dei Optimi Ma-
ximi, ejusquc Gloriosissimae Matris honorem erigimus, fundamusque

certo numero Yirorum ex omni Equeslri ordine, hujusmodique Ordinis

Militaris Equiles Immaculatae Yirginis appellari volumus, appellamusque

et eis sequentes leges uli primus Aulhor et Institulor
,

praescribimus.

DE NUMERO.
Numerus Fratrum non excedet septuaginta duos praeter Priuci-

pem, hic enim numerus discipiilorum, Caelesti Principi placuit, sed

et Patronae Nostrae tam Gaudiorum quam Dolorum Mysteria septenario

numero terminantur.

DE NOBILITATE.

Genus Equilum Nobile, et quorum a Majoribus derivata antiquitas,

nulla macula defaedata, nuUa suspicione in dubium revocata.

DE PATRIA.

Cum non solum ad splendorem Ordinis Equcstris , sed etiam ad

emolumentum ditionum, Nobis subdilarum, isle Ordo respiciat, Equies

ex his subditis Nostris Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lithvaniae,

ac Provinciarum ipsis annexarum eligenlur. Licitum tamen erit Impe-

ratores, Reges, Principes, Virosque illustres exteros in hunc Ordinem

cooptare , modo numerum yiginli quatuor non excedant , reliquus nu-

merus usque ad sepluaginta duos
,

praeter Principem , Nobilibus sub-

ditis Noslris constabit. Hoc praeterea cavemus, nemiuem exterorum

(praeter ipsos Ordinum Supremos Magistros et Monarchas) in hunc

nostrum Ordinem adscisci posse, qui non prius omnibus aliis Militari-

bus renunliayerit sodalitatibus , et ornamentis.

DE PRINCIPE.

Principatum hujus Ordinis Nos ipsi
,

quoad vixerimus geremus,

post fala vero noslra, subsequentes Reges Poloniae, liber electi, una
cum Regalibus iusigniis , hunc Magislralum , ejusque ornaraenla , ipso

coronationis die (nisi primo in numero eorundem Equitum fuerint)

capessent.
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DE INSIGNI S1VE TORQUE.
Insigne Ecjuilibus Nostris dabimus , Torciuem ex auro puro absque

ullis lapidibus vel unionibus, cujus |)arli<'ulae iiuicem concatenalae aller-

natim repraesenlabunt, una qui(leni lilium album in inedio radlorum,
cum hac inscriplione : In te; allera vero fasciculos sagiltarum colliga-

tarum fascia alba bis verbis inscriplis : Unita tirtus. Dependebit a Tor-
que crux rubea , in cujus medio couspicilur imago Virginis Infanlis

Candida , Draconem calcaulis pedibus bis verbis supposilis : Vicisti

rince etc. Hoc insigne Nos pro singulis E^uilibus procurabimus, usque
ad numerum septuaginta trium.

DE USU ILLIUS.

Utentur hoc insigni Equites , et ipse Princeps in omnibus Ordinis

solennitatibus , tum in Festivitatibus Circumcisionis , Epiphaniae, Pa-
scbatis, Pentecostes, Corporis Dominici , et Natalis, tum omnibus illis

diebus, qui Sacratissimae Coelorum Reginae, Patronae noslrae sunt
dicati, sed potissimum die Conceptionis lUius Immaculatae

,
quem par-

ticulariter observabunt, et eo ipso ad Sacram Corporis Dominici Com-
munionem accedere lenebunlur. Hoc ipsum Insigne gerent diebus quo-
que Sanctorum , Adalberti , Stanislai, Casimiri , et Francisci, reliquis

vero diebus crucem solam et quidem solenni minorem , alba fascia e

Collo suspensam dcferent.

DE HABITU.
Die Solennitatis Ordinis Equites, Gentis suae mor induti, (dum-

modo purpurei Coloris sit ille interior ornatus) desnper Pallio Candido
longiore, sinislram raanum, magis dexlram operiente, ex panno Phryij;io

yestientur; subductum vero erit panno sericeo leviori purpurei item
coloris , cujus superna pars circum Immeros dependebit. Pileum item
candidum gestabunt, ejusdem panni, similiter subductum, cujus vertex
radiis aureis a summo ad medium prominentibus , pars vero anterior

Imagine Virginis Matris auro et argcnto texta ornabitur. Hunc vero
ornatum unusquisque Equitum proprio aere sibi curabit.

DE SACELLO.
Sacellum hujus Ordinis erit Templum Pacis ad Praesepe Salva-

toris, in Urbe Cracoviensi , Palrum Minorum de observantia Sancti

Francisci curae comniissum , cujus ornamentorum praecipuam Equites
curam gerent, sepelirique corpora sua, (nisi ralio gravis Personae aut

respectus, Testatorisque voluntas aliter disposuerit) ibidem mandabuut.

DE OFFICIALIBUS ORDINIS.
Officiales Ordo babebit duos ex numero eorundem Equitum a Prin-

cipe destinatos, Cancellarium nempe, et Tbesaurarium, quorum munera
et functiones ex bis ipsis legibus patebunt.

DE PRAECEDENTIA.
Inter Equites hic Ordo observabilur

;
primo Monarchae et Prin-

cipes , sanguinis Regii
,

post hos Senatores Regni
,

qui in Ordine hoc
fuerint , secundum ea loca

, quae in Senatu oblincnt , reliqui sive sint

olBciales curiae Nostrae, sive non, sola teniporis, quo Insignia Ordinis
susceperc , praerogativa gaudebunt

,
quod de festo annuo (luntaxat Or-

dinis intelligendum est. Salvis per omnia praeeminentiis et praecedenliis

TomYH. II
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quoraraciinqae officialium secundum usiim et consuetudinem Reipublicae,

sive sint affinales curiae Noslrae sive Palatiualuum et leriarum.

DE FRATRIBUS DEFUNCTIS.
Quolibet anno Princeps , et Euiles pullat , iii idem Temphim e

Palatio descendcnt , illicue pro aninialnis Detunclorum Fralrum sacris

inlererunt, coucionantcinue supremum Ordinis Poenitentiarium, de vir-

lutibus et rebus gestis Delunclorum Confratrum audienl , ut et mortui

laus constet, et vivi praeclare lactorum exemplis ad virtutem gloriam-

que excitentur.

QUrD UNICUIQUE DEFUNCTO DEBEATUR.
Ubi ad notitiam Confratrum mors Confralris devenerit , singuli

Euites pro illo Defuncto triginta Missas absolvi curabunt , ipsi vero

totidem vicibus Salve Regina recitabunt.

DE SEPULTURA EQUITUM.
Confratrum mortuorum corpera, quibuscunque per distanliam loco-

rum Occupationesque publicas , aut infirmam valetudinem licuerit, ad

sepulchrum comitari et quam maximam eliam morluo , demonstrarc

charitatem ad declarandum tara Inclyti Ordinis vinculum, valemus.

DE TORQUE REMITTENDO.
Haeredes defuncli Equitis Torquem intra Trimestre remittere ad

Thesaurarium Ordinis , vel ipsum Principem tenebuntur. Quodsi vero

quispiam Equitura per incuriam vel casu fortuito Torquem amiserit,

tantum auri in Thesaurum Ordinis inferet, quantum ad novum con-

ficiendum requiritur.

GSTA ORDINIS.
Cancellarius Ordinis ad excilandos Fratrum nostrorum animos,

praeclara singulorum gsta , et totius Ordinis Insignia facinora literis

consignabit, ut eorum perennet memoria, quorum virus et animi ma-
gnitudo orbi confert perennitatem.

DE PRAELATO.
Nominabimus itidem unum ex Praelatis, qui nobis et nostris in

posterura Successoribus visus fuerit, qui tantum sacra publica Ordinis

in Conventibus peraget , et defunctos Confratres pro Concione lau-

dabit geretque talem crucem
,

qualem Equites extra solenniores Fe-

stosque dies gestabunt.

FIDELITAS IN PATRIAM ET PRINCIPEM.
Ultra haec obligantur, Equites se Principis ac Reipublicae salu-

tem, dignitatem, et commoda, atque patriarum legum et immunitatum

praerogativas post Deum ejusque Deiparae Yirginis, San('.taeque 3Iatris

Ecclesiae et Sedis Apostolicae honorem
, prae oculis habiluros.

BELLUM CONTRA TURCAS.
Si Belium a Barbaris et Infidelibus ingraat : tenebuntur viriliter

obviare, et vires suas conferre , in Bello stipendiis contentari, a ne-

mine quidquam extorquere , nec extorqueri a suis permitlere, aliosque

Commilitones, quantum iicebit a hujusmodi rapinis avertere.
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DEI HONOR ET BEATISSIMAE.
Ne Deus ejusue 3Iater se audienle blasphemelur, vel cum vitae

periculo se opponent , ejuscjiie culliim proniovebiint , Lcges Ordinis
debitauujue Priucipi secundum jura Heipublicae obedienliam observabunt.

DE EXTRANEIS.
Si qui.s Principum , vel Virorum Illustrium, exterorum , in hunc

nostrum Ordinem adniitti postulaverit, aut Nos vel successores nostri

aliqueni eoruui Insigni hoc houorare vellenius , Ordinis Tortjues , vi-

delicet cum Cruce
,

per Cancellarium aut Secretarium Ordinis (si ex
3Ionarchis aut majoribus fuerit Principibus), si vero ex aliis yiris lllu-

stribus
,

per novissimum Equitem absenti transniittetur. De cujus ma-
nibus inter Missarum Solenuia Torquem recipiet, ad Militiam tamen
in limitibus Russiae , exteri , qui noluerint , non obligantur praecipue

Principes, qui alias retundendis Barbarorum conatibus vires ac facul-

tates suas jmpendunt, et huic ipsi Regno auxilio , ubi necessitas po-

stulaverit, adesse queunt, modo tamen, e Viris Illustribus , non vero
Monarchis singulare aliquod meritum Reipublicae praestetur.

LOCUS INAUGURANDI EQUITES.
Insignia Ordinis in Templo capient, inter Missarum solennia,

antequam cantelur Evangelium. Constituto vero die omnes Equites, nisi

legati impedimeuto praeoccupati fuerint , vel ratio eminenlis dignitatis

impediverit, convenient; detjucendo Principem ex Palatio Eumque per
Seniorem Equitem, accommodata salutabunt Oratione. Per Cancellarium
seu Secretarium Ordinis , a Principe vicissim

,
grati et Paterni animi

responsum accepturi. Ad Templum prodibuut bini praecedentes Princi-

pem, eodem cultu cum Equilibus illa die ornatum , Sacram ingressi

Aedem , suam quisque sedem Insigniis ac armis ornatam occupabit , et

Missam Solennem De Immaculala Deiparae Virginis Conceptione Can-
tandam ab eo Praelato

,
quem Princeps supremum Ordinis poenitentia-

rium declaraverit , debilo cultu et reverentia audient. Ad OlTerlorium

ubi primum Princeps processerit , singuli Equites suo sequentur Ordine,
quam primum ad altare OlFertorii munus tradiderint, Principem adibunt,

ejusque manum deosculabuntur.

ELEEMOSYNAE.
Eleemosynas pro redemptione Captivorum, vel sustentatione ege-

norum , cuilibet Equitum secundum Cliristianam charitafem praestare

permitlitur , ad manus Thfisaurarii Ordinis ; etiam legare et donare
cuique Equitum in hunc finem licilum erit , et aliis Personis hac pie-

tate excitatis , quod de bonis tantum mobilibus est intelligendum. His
modis coUectam pecuniam Thesaurarius ordinis juraraento obstrictus,

ad uuUum alium usum convertet
,
praeterquam in eliberationem capti-

Yorum militura, vel sustentationem indigentium, idque pro arbitrio Prin-

cipis Equilum praesentium. Si quis Equitum non sua ciilpa scd aliquo

infortunio ad tantam deveuerit egestalera , ut sine probro Nobiiitatis

Equcstrisque dignitatis vivere nequeat, huic Communi Confratrum ope erit

succurrendum , tenebiturque unusquisque Equitum subvenire indigenti.

Confraternitas Conceptionis Beatissimae.

Ut vero honor Immaculatae Yirginis angeatur, et erga hanc po-

entem Ordinis nostri Patronam devotio lalius diffundatur, poslulabimus

U*
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a Sancflssinio Domino nostro Papa , Archi-Confralernitatem hiijus ipsius

Imniaculatae Deiparae Yirginis (quam Fratres Minores de Observantia

Sancti Fraacisci, eodem iu Teniplo Pacis ad praesepe Salvatoris in

Urbe nostra instituent) approbari. Quae non solnm Equitibus Inclyti

Ordinis hiijiis, sed omnibus Christi tidelibus utriusue sexiis Comnuinis
crit, mor alioriim in Religionibus Conlralernilatum. Praefatae tamen
ConFraternitatis Sodales non E(j[uites nula ralione crucem, aut alia

Ordinis noslri insignia gestare praesument, sed Imaginem duntaxat

Virginis Infantis candidam ex auro fusilem, Draconem pedibus calcan-

lem cum hac circumscriptione : Dignnrc nos , laudarc te , Virgo Sa-
crata. In his autem omnibus statulis, et eorum arlicnlis, punctis, clau-

sulis, et conditionibus, leges, jura Reipublicae, et nobilitatis Regni,

nec non Magni Ducatus Lithvauiae immunitates , et praerogativae

:

secundum yeterem Reipublicae consuctudinem, et Pairiae institula sa-

crosancte obseryabuntur.

URBANUS PP. VHI.

Ad perpeuam rei memoriam.

Militantis Ecclesiae Regiraini per abundantiam Divinae gratiae,

meritis licet imparibus praesidentes , inter praecipuas Apostolicae ser-

yitutis curas , illam peculiari studio jugiter amplectimur , ut Catholica

Religio ubique terrarum et Gentium floreat, ac etiam Piorum Prin-

cipum, aliorumfjue Yirorum genere et virtutibus praeslantium, tanquam
Fidelium Christi Athletarum, ope ac fortitudine magis in dies augeatur,

ac propagetur
,

proindeque Catholicorum Principura in id lendentium

vota, ad exauditionis gratiam libenter admittimus : salubriter in Domino
expedire. Siquidem dilectus Filius Nobilis Vir Georgius Ossoliski Co-
mes de Tczyn , Charissimi in Christo Filii nostri Vladislai Poloniae

et Sveciae Regis illustris, ad Nos et Sedem Apostolicam Orator, ejus-

dem Vladislai nomine Regis, Nobis nuper exponi fecit, quod ipse Vla-

dislaus Rex pro avito suo Calholicae Religionis defendendae et pro-

agandae studio , unum Ordinem Militarem , sub titulo Immaculatae

eiparae Yirginis
,
pro certo numero Virorum, ex omni Equestri Or-

dine lectissimorum ad Majorem Dei, ejusdemque fieatissimae Genitricis

Virginis Mariae landem et Gloriara , ipsiusque Catholicae Religionis

adversus ejus hostes defensionem et propagationem , modo et forma

infrascriptis erexit, et fuudavit cum stalutis editis super hoc tenoris

sequentis.

Hic recensentur Natura Ordinis et diploma Regis.

Cum autem (sicut eadem expositio subjungebat) dictus Georgius

Coraes plurimum cupiat erectionem, et fundationem Militiae hujusmodi,

ac praeinserta statuta Apostolicae nostrae Confirmationis robore com-
mjuniri , Nobis propterea Georgius praefalus , dicti Yladislai Regis no-

mine humiliter supplicari fecit, ut super praemissis opportune proyidere

de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur pie laudabili ipsius

Vladislai Regis desiderio, quantum cum Domino possumus annuere,

ipsumque Yladislaum Regem, quem praecipue Paternae Charitatis affectu

complectimur, specialibus fayoribus et graliis prosequi yolentes, hujus-

modi supplicationibus incliuati, erectionem et fundationem Ordinis prae-
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fali, ac praeinserta slatiita hujusmodi, dunimodo statuta Sacro Con-

cilio Tridenlino, et aliis Sacris Canonibus, ac Aposlolicis Conslitulio-

nibiis non repugnent, et sine praejudicio jurium Ordinariorum, Apostolica

Authoritate Tenore praescKtium approbamus, et conlirniamus ; illisiiue

inviolabilis Apostolicae firmitalis robur adjicinius, el oniiics ac singulos

tara juris, quani facli defectus , si qui desupcr qiioniodolibct intcrvc-

nerint, supplenuis, decernenics pracmissa omnia et singula valida, lirnia,

et efficacia fore , suos plenarios et integros effeclus sortiii , cl obli-

nere : per quoscnnqnc dicti Ordinis Militaris Fralres, Milifes, cl qaasvis

alias iliius Personas inviolabiliter obseryari, sicque nec non alilcr per

qiioscunque Judices ordinarios et Delegatos eliam causarum Palalii Apo-

stolici Auditores, ubique judicari et definiri debere ac irritum et inane,

si secus super his a quoquam quanivis authoritate scienter vel igno-

ranter contigerit attenlari , non obstantibus Conslilutionibus et ordina-

tionibus Apostolicis, ac (iuibusvis etiani juramenlo, Conlirniatione Apo-

stolica, vel alia quavis lirniitate roboratis stalutis, et consiieludinibus.

Privilegiis qaoque indullis el lileris Aposlolicis in conlrariuin praeinis-

sorum quomodolibet concessis, Conlirmalis, el innovalis, quibus omnibus

el singulis illos, lenore praesenlibus pro plene el sufficienter expressis

habenles illis alias in suo robore perniansuris, hac vice duntaxal spe-

cialiter el expresse deroganius, caeterisque conlrariis quibuscunque etc.

Dalum Roniae apud Sanclaui Mariam Majorem sub annulo Piscatoris

die quinla Julii Anno 3IDCXXXIV. Ponlificatus Noslri Anno XI.

Krom tu wyliczonych , N. starosta Wojnicki mia za

sob Elzhletc Hadzlewiczown, z tej by syn Józef; ale modo
umar. N. Elblet(; Szembeko\vn(^ kasztelank Wojnick. Zofia

zakonnica S. Brygilly w Brzeciu Litewskim 1076. N. stol-

nik SendomlerskI, mia za sob Charczewsk. Zofia bya za

Franciszkiem Cbarczewsklm. N. bya za Tarem Stanisawem
Kazimierzem kasztelanlcem Zawichosklm. Zbigniew Osso-

liski drugim lubem mia za sob Marcyann Oborsk pod-

komorzank Liwsk, wdow po Wojciecbu uzeckini ale z

ni sterilis : z pierwszej za zony córk Izabell wyda za

Marcina Oborskiego wojewod Podlaskiego. Geneat. Jurid.

N. mia za sob Katarzyn Tomisawsk podczaszank Be-
zk, z której syn jeden kasztelan Poaniecki, drugi stolnik

SendomlerskI. 1\. starosta PrzyuskI ma za sob Morsztyno-

wn wojewodzank Inflantsk. Jerzy kasztelan ZawIcboskI

mia za sob Katarzyn Zabokllck wojewodzank Podolsk,

która \mo voo bya za Dembiskim owczym Krakowskim,

2do za Stanisawem Morsztynem chorym Sendomlersklm.

Maxymilian hr. Ossoliski kasztelanie Czerski z Hat;uzynq To-

mislnwska mia synów, Jerzego kasztelana ZawiciinsLiego ten

z Zaboldick z t steilis , i Józefa hr. z T{'cz;j)ia Ossoli-

skiego kasztelana Czechowskiego , ten z Ann z Supowa Szcm-
bekown mia synów Alexego i Michaa. Alcxy hrabia z

Tczj/na Ossoliski, katedralny kanonik Krakowski i Warmiski.
Miciia hr. z T{'6'cy//« Ossoliski, kaszfchuiic Czechowski, ona
jego Anna Szaniawska, podslolanka koronna, urodzona z Osso-

mskiej, podskarbianki w. koronnej. Synowie Michaa i Anny,
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Józef i Kajetan Ossoliscy. Secnndo voto Józef Ossoliiiski,

kasztelan Czechowski , mia za sob Charczewsk , kasztelank
Sosk , których córki , Aniela za Broniewskim , i Katarzyn.
— Duczewski.

Ossoliski kasztelan Gostyski z Zauskiej siostry Andrzeja biskupa

Krakowskiego mia potomstwo, Alexan(lra miecznika Litew-
skiego ten io z De?nbowsk, 2o z Lewendaiownq córkt[ shwnego
marszaka wojsk Francuzkich zczony, córk wyda za Józefa
Ossoliskiego wojewod Podlaskiego, ale si to maestwo ro-

zeszo i posza za m za Krasiskiego obonego koronnego. —
W r. 1778. Tomasz Ossoliski miecznik Podlaski. — Kazi-
mierz podkomorzy Mielnicki. — Franciszek z Franciszkana

biskup Kijowski, umar r. 1784. — Jan starosta Drohicki. —
Tomasz czenik Drohicki. — Przypisy Kt^asickiego.

Wyej przez Duczewskiego wspomniany syn Michaa i Anny
z Szanimoskich Ossoliskich,' Józef Maxymilian hr. Osso-

liski urodzony w r. 1748. •— by czonkiem deputacyi wypra-
wionej do Wiednia do Cesarza Leopolda II. któr od r. 1789—
1793. sprawowa. Wprzód jeszcze r. 1785. poj by w mae-
stwo Teres hr. Jabonowsk. W r. 1823. otrzyma zatwierdze-

nie od Franciszka L Cesarza , zakadu biblioteki publicznej we
Lwowie , któr przez wiele lat zgromadza. Oprócz tego cigle

zajmowa si pimiennictwem , i tak
,
przeoy na jzyk Polski

Senek ,,0 pociesze/iiu, ksiqg troje., — by wspóprawownikiem
Monitora i Zabaw przyjemnych i poytecznych , na polecenie

Towarzystwa Przyjació Nauk podj si napisa pocztkowe dzieje

Polski, które miay tworzy Tom L hisloryi Naruszewicza, lecz

dla wielu przeszkód nieprzyszo to do skutku. — Nad history

panowania Zygmunta I. 17. lat pracowa, i po wielu poprawach,

nie uzna jej godne pokazania wiatu. — Nadto wiele pism po-

mniejszych tak drukowanych jak w rkopismach pozostaych do-

wodem s pracy tego szanownego ma. W r. 1822. utraciwszy

wzrok i w tem kalectwie jeszcze zajmowa si tomaczeniem Li-

wiusza, listów Pliniusza modego i satyr Juwenalisa, lubo i tych

prac niedozwolia mu dokoczy mier przypada 17. Marca 1826.

roku. — Siaj^czyski w bijografji jego tak o nim mówi : ,,Doka-
dno w opisach , dowodno w sprawdzeniach i przytoczeniach,

jasno w zwizku rzeczy i myli, poprawno w skadzie mowy,
dobór przenoni i wyrazów, s szczególnem i waciwem pism

jego znamieniem i zalet. Obszerna i obfita znajomo dziejów i

caego pimiennictwa polskiego, czsto nastrczaa mu hurmem
wszelakie wiadomoci, przeto nie rzadko w dziele jego wtrcone
nawiasowe wiadomoci, dalekie w zwizku i innego pitna czyta
si zdarza. Wymowa jego obfita i dosadna, jest starannie ozdobna,

mimo tego skromna, do potocznego sposobu mówienia tak zbliona,

i i powszednich wyrazów wytworno jej nie odrzuca. Tchnie

on zawsze ow niezmuszon swobod w wysowieniu , o której

pisze Kwintylian, i wicej si od niej wyrodzono, nieli od

przodków wymowy. Susznie przeto obok Naruszewicza i Cza-
ckiego miejsce Ossoliskiemu naznaczaj!" —
^^^o\%'^1.\ herbu Doga ^ w Wielkiej - Polszcz , Li-

twie i Mazowszu. Pisz si z Ossowy Sie. Jan Róycki w
kazaniu swojem Obrona, z tego domu tych wspomina: Miko-
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aja podscdka (rozumiem Poznaskiego) 1564. ukasza, który

poslujjjc na sejm umar 1572. roku. Jana pisarza ziemskiego©

Wscliowsklego 1575. Stanisawa opata Przemckiego 159G.
Maciej Ossowski 15()(). mz wojenny, trzysta ludzi pod swoj
komend majc, w Wooszech, pod Gdaskiem pod Byczyn
w Inllanciech i 31oskwie wszdzie mnie stawa, mia za

sob Jadwig Modrzewsk herbu Grzymaa. Wacaw kaszte-

lan Nakielski umar 1643. na rónych wojnach wiernie dla

ojczyzny pracowa, w Moskwie bdc z Dymitrem zmylo-
nym, przez siedm lat lam przytrzymany, posem potem na

kilka sejmów stawajc , deputatem na trybunay, wszdzie
sumienia nienadwerzonego : z dyssydentów rodziców uro-

dzony, dziwnym przypadkiem od Boga powoany, uzna pra-

wd katolick i do zgonu swego witobliwie si jej trzyma.
Constit. 1638. f. 20. Barbara Krzysztofa Grzymutowsklego
wojewody Poznaskiego maonka. N. Ossowski kasztelan (nie

przydaje autor jaki) w r. 1655. przeciwko Karolowi Szwe-
dzkiemu Królowi wyjechawszy, wita go pod Rogonem. Tul-

den. lib. 5. Jdrzej starosta WschowskI takiej by siy ze

podkowy elazne koskie w rku rozrywa i szyny elazne,

Histor. JSaturalis P. Rzczyskt fol. 316. z sejmu 1661.
komlssarz do granic. Constit. fol. 21. Kazimierz Ossowski
mia za sob Apollonia Kowalsk, od której by Józef scho-

lastyk 1 olficya generalny Kujawski , 1 Hieronim miecznik

Brzeski Kujawski. Piotr w zakonie naszym umar w Grudzi-
dzu 1710. Kazimierz kanonik Poznaski, jest w druku jego
Sermo dictus in Synodo Posjian. 1689. th Ato l^arsuv. S i

w omyskiej ziemi tego^ herbu, co pozna z dedykacyl

ks. Tylkowskiego, do ycia S. Stanisawa Kostki, wprawdzlec
ten autor, z daleka tej familjl pocztki wywodzi, ale e au-

tora na to adnego nie przywodzi, i owszem przeciwko hi-

storykom naszym, dla tego to^ opuszczam. Jakób, jak pisze

Knjalow. in MS. kasztelanie Srzemski dugo w wojsku Ll-

tewskiem od prowadzc , wzi od Króla w zasugach w
kslztwle Lltewskiem wie pewn, i stolnikostwo omy-
skie, Pawe syn jego skarbnik omyski, ojcowskim trybem

idc, w obozie lata swoje trawi, osiad w województwie

Brzeclasklem , kdy naszemu kolegio Brzeskiemu, wie
Kotelnl wieczneml czasy darowa. Histor. Collcg. z Orow-
skiej herbu Orla, spodzi Jdrzeja kanonika Kruwlcklego,
potem kantora i praata Wileskiego, regenta kancellaryi

mniejszej Litewskiej 1656. Michaa skarbnika omyskiego,
deputata na trybuna fiskalny 1658. pice lat, to na naukach,

to w obozie Francuzkim przepdzi. Stefana dowiadczonego
onierza w expedycyach Zborowskiej, Berestecklej. Piotra
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pod Biaocerkwi, Stanisawa pod Batowem na wojnie zabi-

tych. Jdrzej Leopold skarbnik omyski 1690. r. z matki

Gouchowskiej urodzony. N. skarbnik omyski , mia za

sob Helen Kurdwanovvskq, wdow po Kurdwanowskim pod-

sdku Sendomierskim. N. Franciszka Koszutskiego maonka,
Zofia Marcina Radomickiego kasztelana Kaliskiego.

Ossoivski herbu Gryf, ISakielski fol. 39. dom Os-

sowskich od Klemensa z Huszcze kasztelana Krakowskiego

wywodzi, ale si to utrzyma nie moe, poniewa ten Kle-

mens prócz córki jednej zakonnicy, i syna Dojutrkiem na-

zwanego, przeto, ze po narodzeniu swojem zaraz nazajutrz

umar, adnego inszego potomstwa nie odebra. Pewniejsza

to tedy , ze id z linji Janika albo Janisawa arcybiskupa

Gnienieskiego herbu Gryf, który fundowa Jdrzejowski

klasztor, a na pamitk tego oblig na tych tam zakonników

woy, zby byli sukcessorom jego, z tego miasteczka pe-

wn danin dawali, którzy polem Geraldowi opatowi J-
drzejowskiemu w roku 1368. za trzydzieci grzywien ustpili

dziedzicy na Ossowy: kadzie Naldelski i Papro. excerpt

tego kontraktu^ i drugiego take, kdy Wodko i Fulko bra-

cia rodzeni dziedzice na Ossowy, za pi grzywien, swojej

czci na temze miasteczku cessy uczynili, na którym si
midzy innemi podpisa, Klemens z Ossowy kasztelan Ra-

domski: trzeba tedy mówi, ze od któregokolwiek z braci

tego Janisawa arcybiskupa, swój pocztek Ossowscy wzili,

a nic pewniejszego, ze od Klemensa, o którym si mówio
pod herbem Gryf. Mciug z Ossowy podkomorzy Krakowski,

podpisa pewn tranzakcy w roku 1370. midzy Arnoldem

opatem Jdrzejowskim i dziedzicami Michowa, u Papro,

f. 73. Pawe Ossowski sdzia ziemski Sendomierski, a przed-

tem pisarz ziemski, komornik Wilicki i Chciski, co zna
z podpisu jego na listach klasztoru Miechowskiego, u Na-
kie. fol. 644. w roku 1546. i znowu w roku 1561. a 1571.

naznaczony by do korrekty praw koronnych. Biel. Klasztor

Jdrzejowski rachuje go midzy swemi dobrodziejami w roku

1582. synów jego wedug Papro, byo dwóch Stanisaw re-

ferendarz koronny, kantor Gnienieski, proboszcz Sendo-

mierski, kanonik Krakowski, m i rozsdkiem, i dzielnoci

do wszystkich funkcyi sawny, juz by nominatem na biskup-

stwo Chemskie, atoli nim przyszo do jego konsekracyi, on

si z wiatem rozsta w roku 1580. w Sendomierzu pogrze-

biony. Biel. fol. 767. Jan brat jego najprzód by podstaro-

cim Nowomiejskim
,
potem kasztelanem Poanieckim w roku

1589. z tym tytuem podpisa list Zygmunta III. u Okol.

tom. 3. fol, 215. i tranzakcy Bdzisk; tego samego roku,
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Król g*o swoim posem wysat na synod Piotrkowski, ^cta
Synod. By mz uczony, i do najn^watowniejszych spraw spo-

sobny, mia za &oh El/.hietc Koniecpolsk, starosty Wielu-
skiego córk, i z ni:^ potomstwo, tene czy inszy Jan ka-

sztelan Zawichoski 1001. Baranów. Stefan ziemianin Lubel-

ski, z Piotrem Ozg;^ w legacyi wysiany do Konstantynopola,

tam i od morza i od moru w wielkich by niebezpiecze-

stwach
,

pod Cecora w niewol wzity , cae dwie lecie w
Krymie uwiz, ztamtd wybawiony, tem mniej bil si za

ojczyzn, to z Kozakami, to z Tatarami. Nieszpork. Annal.

p. 1. c. 9. Jan sdzia ^kapturowy Chemski 1632. Anna za-

konnica u wszystkich SS. we Lwowie.
W r. 1778. Franciszek kustosz katedry Krakowskiej. — Antoni

kanonik Kujawski.— N, siostra kustosza za Oborskim.— Krasicki.

Ossoliski herbu Prus \mo^ pisz si z Ossowa w Pru-

slech , w Pomorskiem kwitnli, z tego domu Krzysztof Os-

sowski z Ossowa 1516. haeres na czci Bobowa, w roku

za 1560. Jakóh Ossowski dziedzic na czci Dbrówki, po-

tem Jerzy Ossowski dziedzic na czci Ossowa z roku 1570.

wieszych za czasów Jerzy Ossowski spodzi córk Ja-

dwig, i syna Kazimierza kanonika Poznaskiego. Czytaem
w pewnym projekcie drukowanym, ze Ossowscy Insi s w
Poznaskiem województwie z Ossowej Sieni, herbu Jelenia

gowa (podobno mia mówi herbu Naplwon). Drudzy Os-

sowscy w Kujawskiem z Ossowa herbu Lubicz , ale ja o nich

doskonalszej nie majc Informacyi, to tylko namieniam.

Ossoivski herbu Rola^ w czyckiem województwie.

Ostailkiewicz ^ w województwie Witebskiem. Hie-

ronim Ostankiewicz pisarz grodzki Witebski 1674. r. Jakób

Ostaszkiewicz w powiecie Bracawskim. Ostanosowiczowna

bya za Michaem Poubiskim sdzi ziemskim Sonimskim.

OstaszeiYSki herbu Ostoja. Wojciech I Pawe Osta-

szewscy w ziemi Nurskiej 1648. Barbara stolnikowna Cie-

chanowska Ciemniewskiego maonka ; s I w Wielklej-Pol-

szcze. Z tych Mikoaj dziedzic na Momotach pod Pleszowem,

mia za sob Ann 3Likowsk, z której syn Jan i 3Iicha

1701. N. Stanisawa Lopackiego maonka.
W roku 1778. Tomasz Ostaszewski kanonik Chemski, kanclerz

koUe^Maty Warszawskiej. — 31icha podwojewodzi Wyszogro-
dzki. — Jan cze.nik powiatu Prasnyskicgo, — Antoni wojski Pra-

snyski. — Teodor wiceregentLatyczowski.— W r. 1788. Mich a
komornik Zakroczymski: — Jan chor.jy Prasnyski. — lirasicki.

Ostcu czyli ah Ostau^ herb ich taki. Tarcza wzdu
przedzielona na dwie czci, po lewej stronic jest klucz pió-

rami i zbami od linji odwrócony, po prawej stronie trzy rzeki

na ukos w gor Idce, na hemie dwa klucze na krzy zoone
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zbami do góry, midzy dwiema orlemi skrzydami. Przedtem

w Prusach ksicych kwitnii jako Wojciech ab Ostaii Prae-

ses /iidicii aulici Ducatus Prussiae 1612. podpisa literas Re-

z'e?'saies. Ostenowna Jerzego Kaspra Fleminga konsyliarza u

ksizccia Pruskiego maonka. Jan Osten lemi czasy w zakonie

naszym. Dom ten kwitnie tez i gdzie indziej, bo temi czasy,

gdy to pisz
;
jeden z tego domu arcybiskupem Moguntskim i

elektorem obrany.

OSTOJA HERB.

Maj by(5 dwa ksiyce niepene óte, barkami do siebie

obrócone, kady z nich jednym rogiem do góry, drugim na

dó obrócony, midzy niemi miecz biay otuczony, rkoje-

ci do góry, kocem na dó, w polu czerwonem, na he-
mie pi piór strusich: tak go opisuj Biel. fol. 2^^. Papro,
w Gniazdzie fol. 301. i/o/. 1199. O herb. fol. 283. Okol.

tom. 2. fol. 357. Klejnoty fol. 71. Petrasancta c. 59. po-

wiada, ze dwóch ksiyców do siebie barkami obróconych,

wiele domów w Austryi i Styryi zaywa , ale bez miecza.

Pocztki tego herbu wedug pospolitego pisarzów naszych

pióra przypady, za panowania Bolesawa miaego Króla Pol-

skiego: gdy albowiem nieprzyjaciel wtargn w granice Pol-

skie, wysany przeciwko nim pukownik imieniem Ostoja, w
niewielkim ludzi do boju poczcie jzyka wziwszy o zblia-

jcym si nieprzyjacielu, cicho si pod obóz jego podemkn,
i stra wyci, tak, e aden z nich albo miecza, albo pe-
tów nie uszed

5
jeden z pojmanych szukajc aski w tej swojej

niedoli, u pomienionego Ostoi, przyrzek mu pod przysig,
e mu mia dopomóc, do wikszego zwyciztwa. Darowany
tedy wolnoci, prosto do swego obozu przypad, tam nic

niewspominajc o porace swoich
, jeszcze do tego nakoni

hetmana swego , e nowe posiki stray pierwszej i daleko

liczniejsze wysa. O tych upewniony Ostoja, tak ich ze wszy-

stkich stron oskoczy, e aden szabli jego nie uszed: do-
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plero z drug^iemi pobllzszeml chorgwiami zczywszy si,

noc na obóz nieprzyjacielski uderzy
,

gdzie przestraszeni

wszyscy, jedni si pod miecz dostali, drudzy do pobli/szych

lasów, ycie salwujc, od g-onicych si i szukajcych po-

gincli. Za to tedy dzieo, Ostoja i herbem tym nadany i w
znaczne dobra opatrzony, nawet i niewolnik, który mu do

tego zwycicztwa dopomóg, tyme klejnotem i wolnoci uda-

rowany. Tene Paprocki w swoim Ogrodzie, insz osnow
pocztków tego herbu wypisa, o której i Okolski namienia

;

ale ze mao ma podobiestwa do prawdy, dla tego si tu

opuszcza. Od tego herbu, potem poszed herb Przegoni na-

zwany: dla tego te wiele domów w Polszcz, dla tych obojga

herbów podobiestwa, ju si do tego, ju do tego referuj.

Okol. tom. 2. fol. 230. powiada, e Ciamartów familia w
ziemi Siedmiogrodzkiej

,
podobnym si herbem do herbu

Ostoja piecztuje, to jest dwiema ksiycami, barkami si
z sob stykajcemi , nad któremi krzy tak uoony, e si
ksiyców nie dotyka, z tej familji bya Elbieta Jeremiego

3Iohiy wojewody Wooskiego maonka.

Balicki,

Baranowskie
Biestrzecki,

Blinowski,

Blociszeiuski,

Bogusawski,
Boratyski,
Broniowski,

Bzowski,
'^Chemski,

Chodorkowski,

CJiotkowski,

Chrostowski,

Chrzstowski,
Chudziski,
Chyzetuski,

Czechowicz,

Czernikówski,
Danielowicz,

Darowski,
Dmosicki,

JJobromirski,

Domaradzki,
Dubaniewski,

Herhoivni.

Fink,

Gajewski,

Gawowski,
Glewski,

Gtogiski,
Gniady,

Iowiecki,

Jakliski,

Janiszewski,

Jerzykowski,

Joteyko,

Kaczanoiuski,

Karaczewski,

Kargowski,

Karliski,

Kawczyski,
Komorowski,
Koczycki,
Kotkowski,

Koniewski,
Krpski,
Kreza,

Krzywice,
Ksiznicki,

Kurosz,
Leski,

Lniski,

Lubochowski,

Maleczkowski,

Marchocki,

Miedzwiecki,

Mietelski,

Miklaszewski,

31odliszewski,
Modrzejo luski,

31osalski,
Mrozek,
Nagórski,

Ochocki,

Okoowicz,
Olewiski,

Orda,
Osieczkowski,

Ostaszewski,

Owsiany,

Palecki,
Pkowskt,
Pilawski,
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Podwysocki,
Pokroszyski^
Poiitaski\

Poiu'ecki\

Potockie

Rczko^
Radogoiuski^

Roguski^

Rokosz.,

Roili ia towskt^

Rylski,

Samborskie

Samorok^
Sdzimir^
Siedliskij

Teliski^

Turku,
Turznicki^

Uleski,

Unicko wskij

ff^adowski^

ff^olski^

Jl^oynowski^

If^ysocki,

Zabierzowskiy

Zahokrzycki^

Zaborowski,
Zagorski^

Zajerskiy

Zawadzki,

Sieradzki,

Soski,
Smuszewski,

Suszka,
Solecki,

Slachora,

Starzeski,

Starzycki,

Stobiecki,

Strzaka,
Strzakowski,
Suc/icicki,

Suchorabski,

Swierczyski,
Szyszkowski,

Oprócz tu wymienionych familji, Kuropat?ucki, Maachowski, ff^ie-

ldck i inni , te jeszcze do herbu lego przydaj

:

Bukowski, Mocisz, Stachler,

Dabkow.ski, Nagorczewski, Steblecki,

Gbocki, Nagorka, Zajarski,

Godziszewski, Skrzeszewski, Zociszewski.
Kresz, Supski,

Nie wszyscy jednak tu pooeni, jednakowo tego herbu

zaywaj, a najprzód Pokroszyscy, na mieczu jak w her-

bie Ostoja uoonym, dwa ksiyce kad, jeden pod dru-

gim, obadwa, rogami obiema na dó spuszczone, jakby na

mieczu wisiay, a na hemie tyllio trzy pióra strusie. Orda,

miecza midzy ksiycami nie kad, ale dwie gwiazdy, z

których jedna na górze, a druga pod ni na dole. Do Ostoi

take podobny herb Lniskich, tylko e miecza midzy ksi-

ycami nie masz , ale tylko gwiazda jedna nad niemi , dla

tego te ksiyce bardziej si barkami do siebie schodz; na

hemie take, takie dwa ksiyce z gwiazd: takime si
szczyc herbem Finkowie w Inflanciech. Zawadzcy w Pru-

siech, jednego ksiyca po lewej stronie tarczy, nie kad,
ale tylko przy mieczu dwie gwiazdy, jedna pod drug.

Przodkowie dornii tecfo.

Paprocki iw\ai({e\, e na dawnych przywilejach, dostao

si Sciborów czyta sia, (tem si albowiem Imieniem jak

dziedzicznem , dugo szczycili, co I podzidzieil widziemy w
domu Chemskich,) osobliwie jednak w roku 1099. Sciborów
hrabiów z Jabeczna, hrabiów z Poniedza, a ztd bym wno-
si, e ten dom dawniejszy w Polszcz u nas, nieli mu za-

kadaj pisarze nasi. Scibop z Glewa w roku 1290. na licie
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Kazimierza Króla, wedug- Papro, alec o te czasy, aden
u nas Kazimierz nie panowa. Mateusza biskupa Krakowskie-
go, który umar 116(). do teg-o lierhu pocigaj, jako licki
i Pruszcz in descripl. Cracor. fol. 92. ale g-o drudzy po-

spoliciej do lierbu Cholewa, referuj, kdy i ja o nim mó-
wiem. Mocie z wielkiego Komina wojewoda Poznaski, za

czasów Bolesawa Wstydliwego, MS. Cracou. Papro, o

herh.fol. 180. Okol. tom. \.fol. 163. Jdrzej kasztelan Po-
znaski 1343. r. Mosikowski z Staszowa kasztelan Poznaski
1413. O tych mówiem w pierwszym tomie. Wzwy wspo-
mnionego wojewody Poznaskiego syn

,
poj córk Kmity

Sobieskiego, z ni w posagu dostay mu si dobra Dynów
i Rzeszów, atoli wedug wiadectwa Paprockiego., za cza-

sów jego, ju ten dom 3Iociców z wielkiego Komina zszed
na ostatniej z tej familji Dziayskiej , z któr Mikoaj Dzia-

yski , wzi Chocin i z przylegociami w Kujawach. Mo-
cie z Kosmina 1436. podpisa pokój Brzeski, u askiego
IV Stat. fol. 144.

Scibor biskup Pocki pisa si z Radzimina, z archidya-

kona Pockiego, na t katedr \^Miiesiony. Ten z ziemi Do-
brzysk zachodzce kontrowersye o dziesicin, uspokoi;
lubo<5jako namienia ubieski in f^itis Episcop. Poccn. nie

bez krzywdy kocioa. W dziedzictwie swojem Radziminie
zwaliwszy drewniany koció, inszy wymurowa: przeniós si
na wieczno w roku 1390. Nagrobek o nim u Starowol.

fol. 779. mówi, Patriam et Uhertatem strenue propugnavit.
Henryk opat Tyniecki herbu Ostoja, w liczbie 28. m kar-

no zakonn kochajcy, przy prawach klasztoru swego i

ochronie dóbr gorliwy, umar 1354. r. Szczygie, in Tinec.

fol. 67. Drugi Henryk Byjel de Bleszno, tego herbu ka-

nonik Gnienieski i Krakowski, i obojga kocioów w Cz-
stochowie pleban, w roku 1382. ustpi kocioa farnego za-

konnikom S. Pawa pustelnika, gdzie klasztor sobie zaoyli.
Dugosz in lib. Monast. apud JSakiel. in Miech. fol. 322.

i w historyi swojej pod rokiem 1382. drudzy go pisz Biel,

nie Byjel. Do tego herbu pociga Paprocki., drugiego Sci-

bora biskupa Pockiego zmarego w roku 1471. ale o nim
powiada, ubieski in f^itis Episc. Ptoc. e bv herbu Prus,

i pisa si nie z Bielska, jako chce Papro, ale z Goci-
czyc : dla tego i ja o nim mówi bd pod herbem Prus.

Piotra take z Chotkowa kadzie tu Papro, ale ubieski
inaczej o nim sdzi, jam pisa o nim tom. 1. fol. 292. Pro-
kopa biskupa Kujawskiego, z wytartego nagrobku wypisa
tene Paprocki ^ zemwszystkiem musia si omyli: bo Da-
maleiuicz piszc ycia wszystkich biskupów Kujawskich, i je-
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dnego midzy niemi tego imienia nie pooy, cliybaby by
suflrag-aneni Kujawskim.

Scibor Sciborowicz, wojewoda Siedmiogrodzki, z tym

tytuem podpisa pokój midzy Wadysawem Jagiellonem Kró-

lem Polskim, i Zygmuntem Królem Wgierskim, uczyniony

w roku 1412. u Dugosza. 3Iicdzy Inszemi Polskiemi juna-

kami, którzy Ludwikowi Królowi Polskiemu i Wgierskie-

mu, przeciwko Wenetom pomagali, i len Scibor cbway szu-

kajc, jak w rku tak i w radzie silny, do Wgier zaszed;

i tam rycerskiemi dzieami wsawiwszy si, u Zygmunta Króla

Wgierskiego, który po Ludwiku nastpi, puki prowadzi.

Po owej pod Nikopolem przegranej batalji, gdy Zygmunt z

wojska wyzuty, przed gonicemi si Turkami uchodzc, o-
dzi ycie salwowa, on tym czasem nieprzyjaciela potg
na sobie trzyma, dopiero widzc, ze juz Zygmunt daleki

by od niebezpieczestwa
,
porzuciwszy znuonego w okazyi

konia, jak by wszystek w zbroi, tak si w Dunaj rzuci i

szczliwie na drugi brzeg przepyn; to Papro, iv Ogród,

fol. 33. Biel. fol. 283. Cromer 1^96. Sarnicki Starowol. m
Bellat. Sarmat, fol. 80. przecie Dugosz pod rokiem 1395.

twierdzi, e ten Scibor w jedneje ódce z Zygmuntem uszed

klski, t za przez Dunaj w paw w zbroi przepraw, komu
innemu przypisuje. Rebellizujce potem Zygmuntowi Wgry,
e do posuszestwa przyszy, jego dzielnoci przypisuj wszy-

scy, i sam Zygmunt, który mu za to osobliwsze fawory wiad-

czy, tak, e go te wojewod Siedmiogrodzkim uczyni, i

swoim posem do Polski wysa; aby by pokój sklei midzy
nim, i Królem Jagieem w roku 1412. jako si mówio;
komissarzem take do pokoju midzy tyme Jagieem, i Krzy-

akami od Zygmunta bdc, lubo sia pracowa, eby by
do zgody uporczywych nakoni, nic jednak nie zyska. Przy-

daj niektórzy, e dziesi tysicy grzywien poyczy od Ja-

gie Króla, na Zygmunta w wielkiej- potrzebie. Po mierci

ten Scibor pochowany w Krakowie u S. Katarzyny.

Scibor z Poniedza, podkomorzy Poznaski 1468. pod-

pisa list u asiiego w Statucie fol. 74. i 75. by oraz i ge-

neraem Wielkopolskim , na drugim licie imi mu Piotra

daj ; Bielski go zowie Sciborem Chemskim, posem na sejm

Korczyski 1465. Jol. 436. Cromer lib. 26. w roku 1469.

pose od Króla do margrabi Brandeburskiego, aby by pokój

midzy nim i ksiclem Stolpiesklm zawar. Biel. Jol. 450.

Cromer Uh. 27. Niektórzy tego herbu pisali si przedtem z

Ocieszyna. Rokosz lierbu Ostoja biskup Kamieniecki 1398.

W^ojciech Czarnoclii S. J. w kazaniu swojem Mao granat,,

powiada, e podzidzie klasztor Lubieski herbu Ostoja za-
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ywa, zna<5 ze fundowa ich Ostoj czyk, albo przynajmniej,

znacznie si do fundacyi przyoy. Bartomiej Scibor wojski

Kamieniecki, z sejmu 1G()I. komissarz do jaranie od Wo-
och. Const. /'. 2(). N. Wojciecha Leszczynskieg;o maonka.

Osto^viecki herbu Jasieczyk , 3Iicha 169.'). roku.

Ostreyko^ w województwie Smoleskiem. Alexandep
wojski Mcisawski 1074. N. Ostreyko pisarz ziemski Smo-
leski

,
pose na sejm 1724.

OSTROGSCY KSITA.

Krew dawniejszemy czasy zaleconych Jedynowadzców
Ruskich, to jest prost lini idc, Ruryka, Ihora, Swento-
sawa, Wodzimierza, Jarosawa, Ihora, drug^ieg-o , Dawida,
Mcisawa , 3Icisawa wtóreg-o , Romana, Bazylego, sze-

roko w tych krajach pastwo swoje rozcig-ajcych, a przez

nich z Cesarzami Wschodniemi i Zachodniemi, z Królami

Polskiemi i W^cg-ierskiemi, z ksicty Litewskiemi i Mazo-
wiecklemi, i owszem w caej Europie z najcelniejszemi tro-

nami spowinowaceni. Przez kilka set lat, w Polszcz naszej

i Chrzecijask pobonoci i nieustraszonem mcztwem, i

ojczystej wolnoci mioci kwitnli, atoli juz wicej ni sto

lat, to jest w roku 1()70. z alem ojczyzny zniknli, a co

dziwniejsza, e lubo róne domy przez maeskie luby wi-
zay si z niemi, przecie albo adnego z ksiniczek Ostrow-

skich potomstwa nie byo, albo nie dugo wiekowao j wy-
jwszy jeden dom Lubomierskich , o czem niej. Jako za
cnot przodków swoich, tak i jednyme z niemi herbem, zda-

wna si chlubiy ksita Ostrogscy, to jest Jedcem albo

jako inni rozumiej . Jerzem Smoka przebijajcym. Do-
piero Konstantyn Pierwszy, ksi Oslrogski, wojewoda Tro-

cki i hetman wielki Litewski z siedmioletniej wróciwszy si
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niewoli, zby nic pospolIteg"o z swoim i ojczyzny nieprzy-

jacielem, (3Ioskw mówi, której herb take Je/dziec Smoka
bijcy) nie mia, zaszczyt ojczysty odmieni, wedug- Papro,
o lierh. fol. 350. kopi jako niektórzy chc, z zamanem ko-

em sobie za klejnot, i sukcessorom swoim przybrawszy, czyli

raczej, ze dwóch herbów jeden spoiwszy, na co i Papro,
powiadcza w swoim Ogrodzie^ to jest z Og-oczyka i Le-

liwy ; z których pierwszy jest na gorze^ a drugi na dole;

ile si dorozumiewac mog^c, uczyni to ten Konstantyn na

pamitk dwóch synów swoich , Uji albo Eliasza , który mia
za sob Kocieleck herbu Ogoczyk, i Konstantyna Wtó-
rego, który mia za sob Tarnowsk herbu Leliwa ; teg^oz

herbu i ksita Zasawscy, jako jedneg^o drzewa ponki za-

yway, o czem niej. Paprocki o ksitach Ruskich piszc

fol. 348. na ^cztery czci podzieli herb ksit Ostrowskich,

w pierwszej S. Jerzego z Smokiem pooy, w drug-lej herb

od Konstantyna przywaszczony, jaki si tu kadzie. Trzeci

na prawej rce pó koa u spodu , krzy w nim , czy kopia

z wierzchu. W czwartej Pog^onia Litewska, bo ten Konstan-

tyn mia za sob ksin Suck z ksit Litewskich.

Wtpliwo tylko jest, o pierwszym autorze domu tego,

bo lubo mu to wszyscy zgodnie przyznaj, e z ksit Ru-

skich idzie; wszake si z sob w tern nie zgadzaj, kto

pierwszy z nich tytuu ksit Ostrogskich zaywa pocz.
Niektórzy pismem podrukowali, jakby od Daniela Króla Ha-

lickiego swój pocztek zabrali, sn nie wiedzieli Kromera,

Dugosza. Neugehauera fol. 200. Lubien, fol. 181. Her-

burtafol. 166. i inszych historyków naszych : bo ci wszyscy

zgodnie twierdz , e pomienionego Daniela dwaj synowie

Roman i Lew, bez potomka pci mzkiej zeszli, z których

Lew w Kijowskiej batalji zgin, a Kazimierz Król Polski,

wstpiwszy na Pastwo, widzc osierociae, bez dziedzicznych

Panów swoich prowincye Ruskie, zakócone dla wielu kon-

kurrencyi, midzy sia sukcessorami ksita Ruskie, pogodny

czas by rozumia, kiedyby si dawnego swego, na te kraje

upomina prawa, jako tak uczyni, i owszem jak si ci na

swojem zdaniu myl, z komputu lat pozna; bo Lew zabity

koo roku 1280. a Fiedor nie y a w roku 1432. to jest

w lat sto pidziesit i dwa, jako synem jego móg by?
Omyka la tedy, nie zkd ind urosa, tylko z imienia Da-

niela, których e dwóch byo tego imienia, stryj i synowiec,

oni co drugiemu mieli, przywaszczyli pierwszemu. Genea-

logia Domu Ogiskich na mappie koo roku 1700. sztycho-

wana , daleko insz osnow uoya : bo Jarosawowi ksi-
ciu Nowogrodzkiemu i Wodzimierskiemu, syna Rocisawa
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ksizccia Przemyskieg-o i Podolskleg-o przyznawszy, syna tegoi

Rocisawa, Bazylego Imieniem ksiccia take Przemyskiego

i Podolskleg-o
,

poczi^lklem sdzi byc czterech domów ksi-

cych, Ostrowskich, Zasawsklch, Pruiisklch i Rostkowsklch,

ale to jawna omyka, bo i midzy plcl synami Jarosawo-
weml , nigdzie nie czytam Rocisawa , ale tylko Izasawa,

Swtosawa, Wsewolda, Ihora, I Wecesawa, Wodzimierz
szósty prdko umar: I Proscy ksita, jako i Rostkow-

scy, lubo do Ruskich ksit nale, przecie insz swoj
dzielnic maj, to jest nie od Rocisawa, ale od Swento-

sawa syna Jarosawowego
,
jako na swem miejscu obaczysz

:

i Bazyli nie z Rocisawa , ale z Romana ojca urodzony.

Stryjków, fol. 676. zda si mówi , e z ksit Drucklch

poszy Ostrogscy ksita, co tak rozumie potrzeba, e ksi-

ta Druccy od jednego brata, to jest Michaa syna Roma-
nowego, a ksita Ostrogscy, od drugiego brata jego, a

podobno midzy picia najmodszego Bazylego , swój dukt

zaczli. Czego mam dowód: to Papro, to z Geneal. tego

Domu przed stem lat i kilkadziesit pisanej. Ten to jest Ba-

zyli, który po mierci rodzonego swego Daniela ^Króla Ha-
lickiego, na Podolskie, Woyskie, Kijowskie, Swinlogro-

dzkle. Podgórskie i Halickie ksiztwa wyniesiony, m pra-

wie do wojny urodzony, zostawiwszy syna Daniela, w pokoju

ycie zamkn, wszake po jego mierci, wszystkie te ksi-

ztwa znowu si wróciy, do Lwa i Romana, synów Daniela

Króla Halickiego.

Daniel ksi Ostrogski syn Bazylego , o którym si
dopiero mówio, wnuk Romana Wodzimierskiego, synowiec

Daniela Króla Halickiego, pierwszy si ksiclem Ostrog-

sklm pisa pocz: gdy bowiem Król Polski, Lwowsk, Ha-
lick, Wodzimiersk, uck i Przemysk ziemi z wlanego

od przodków swych prawa, szczliwym Marsem do korony

Polskiej i podbi i przyczy, cinione granice Polskie, na

wschód szeroko rozcignwszy, wzmocnione Ruskich ksit
siy, tak przytar, e w szczupych dziedzicznych udziaach

kurczy si musiay. Ztd Ostrogscy ksita, tylko si przy

wyczonych od drugich braci , Dawidowi Olechowi ksl-
ciu Wodzimierskiemu, przodkowi swemu dzierawach , zo-

stawszy, to jest Ostrogu, Dubnie, Zasawiu, od Ostroga pi-

sa si poczli. Bolao to Daniela, widzc i fortun swoj
nachylon, i Greck wiar przytumion przeto z Daszko-

nem starost Przemyskim , Tatarów na posiek wezwawszy,
licznym tumem, a pod Sendomlerz pocignli w r. 1344.

atoli gdy Im Król Kazimierz z wojskiem zaszed, z daleka

tylko obie strony , bo przez Wis na siebie patrzay , a

Tom vii. 12
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wkrótce opaliwszy lezce na trakcie wioski, plon sowity za-

brawszy, przez Lubelsk ziemi, nazad si wrócili. Rozu-

miem jednak, ze gdy za w roku 1349. tene Kazimierz ca
Woysk ziemi wojn przycisn, zastraszone mcztwem Po-

laków ksita Ruskie, z wiernoci swoj poddaway mu si
i Daniel za przykadem ich idc, toz uczyni. Cromer 1. 12.

Miechov. /. 4. c. 10. Biel. fol. 229. Dugosz. Temu Danie-

lowi syna Fedora przyznaj pisarze niektórzy
,
jednake gdyby

byli, pomiar lat lepiej uwaali, rozumiem eby zdania swego

z chci ustpili : to albowiem wedug Kojal. part. 2. f. 156.

Cromera lib. 20. Stryjków, fol. 575. i innych pewna, e
Daniel y w roku 1349. Teodor za kwitn a w r. 1432.

i potem jeszcze, nie zda si tdy, dla takiego przecigu lat,

eby Fedor synem mia by Daniela. Potem w prawnych mo-

nimentach kollegji naszego Ostrogskiego czytaem, e knia
Fedor Wasilewicz Ostrogski , cerkiew 3Iatki Boskiej do kla-

sztoru . Dominika zakonnikom darowa, to z tego pozna,

e ten Fedor synem by Wasila albo Bazylego , a Bazyli

sn synem Daniela.

Fiedor Wasilewicz ksi Ostrogski , m dzielnoci

i przodków swoich saw wzbudzony , Swidrygiea z wiel-

kiego ksiztwa Litewskiego od Króla Jagie zoonego, stron

trzyma, któremu chcc na Pastwo pomódz w roku 1432.

zebra nie ma liczb ludzi do boju , i z niemi Smotrycz

opanowa, atoli ztamtd rugowany, i w kilku potyczkach

zwyciony, gdy mu si wicej przybyo, czeka na pogodny

czas, gdyby by na naszych móg uderzy, jako gdy si na-

szych cz wiksza przez rzek Morawk, z wielk trudno-

ci przeprawia, natar na nich, i bez wtpienia, ma gar-

sztk Polaków snadno by by pokona: ale pukownik Kie-

wlicz dowiedziawszy si o tem, co prdzej im z sukkursem

w sto koni przypad, tam z tyu na nich uderzywszy, je-

dnych do ucieczki przymusi, drugich na placu trupem po-

oy. Tem jednak nieszczciem, serca nie straci Fiedor:

bo w nastpujcym roku, Luek na tego Swidrygiea ode-

bra; koo Kamieca Podolskiego wszystko opanowawszy, gdy

na niego Buczacki wycieczk wypad, pojma go. Cromer

Uh. 20. Stryjków, fol. 577. W ksigach grodzkich Lwow-
skich dostao mi si czyta, e Fedor z ksit Ruskich,

cerkiew Kryosk Halick fundujc, wie do niej Perehysko

nada. Zostawi Fedor syna Bazylego , tego to zda mi si
Bazylego Krasnym zowie Dugosz lib. 13. w r. 1445. kiedy

Kazimierzowi w. ksiciu Litewskiemu, odradza, eby ko-

rony Polskiej nie przyjmowa , Jerzy Siemionowicz ksi
Ostrogski. Genealogia ksit Winiowieckich powiada e



Ostrog^ski. 179

Ilina córka Seniena ksizccia Zbaraskiego, byJa za kslze-
cleni Osrog-skim wedug- kalendarza Ruskiego w roku G771.
i z nli^ Iloiodiiu dobra, i wielka cz(;c Zbarazczyzriy w dom
si ksij^t Ostrogskieb dostaa, takbyni rozumia, ze tego

Bazylego zon bya : luboc syszaem ze mia mie za sob
ksiniczk llolszask. To pewna, ze we dwóch synach
swoich, sta si ojcem dwóch przezacnych familji. Jerzy al-

bowiem jeden syn jego, wziwszy dziaem Zasaw , Zasaw-
skich ksit na Woyniu (bo insi byli w Litwie) zacz ge-

nealogi, o których i ja mówi na swem miejscu bd.
Iwan drugi syn Bazylego, wziwszy dziaem Ostróg,

przodków swoich imienia i sawy sta si nieodrodnym po-

tomkiem, co jawnie pokaza, kiedy w roku 1453. Tatarskie

zag-ony, pod Trembowelskie pola zacieke , i tumem ludzi

w niewol zabranych, i zdobycz obcione, z innemi ka-

walerami Polskiemi do szcztu wyci pod Krasnowem. Stryj-

ków, f, 618. Córka jeg^o jedna z ksiciem Koszyskim, J-
drzejem Sanguszkiem starost uckim doywotnie zmówiona.
Geneal. Czartor. Druga za kniazia Siemiona Olizara wydana,
synów take dwóch: Konstantego i 3Iichaa. Z tych Micha-
owi w roku 1503. da by Król Alexander starostwo u-
ckie, atoli w krotce i modo umar, Stryjków, fol. ^^^. zo-

stawiwszy syna Romana, ten w roku 1516. g-dy z Konstan-
tynem ksiciem Ostrogskim stryjem swoim , na Tatarów
si wyprawi, tam na zag-on Tatarski mnie z swemi ude-
rzywszy, gdy Tatarowi rozgromieni pierzcha poczli, knia
Roman, za niemi si dalej zaciekszy, kilku wasn rk za-

bi; atoli ze ko pod nim trefunkiem szwankowa, Tataro-
wie prawie go w oczach stryja jego rozsiekali. Stryjków,

fol. 752. Starowol. in Bellat. Saj^mat. fol. 135. g-dzie po-

wiada ze ta batalia pod Buskiem bya, ze od strzay postrze-

lony zgin: kdy mu wicej ten pochwa autor zapisa. Jeg^o,

albo te ojca jego 3Iichaa, córka Marussa, ya z 3Iacie-

jem Jeowickim za Zygmunta Augusta Króla. Mia mie za

sob ten Iwan ksin Glisk, podobno siostr sawnego
Gliskieg^o 3Iichaa marszaka Litewskieg^o.

Konstantyn wojewoda Trocki, a potem kasztelan Wi-
leski , hetman wielki Litewski syn Iwana , m do wojny
urodzony, widzia to w nim dobrze Piotr Biay Iwanowicz
wojewoda Trocki, i hetman wielki Litewski, kiedy w Tro-
kach miertelnie chorujc Alexandrowi w. ksiciu Litew-
skiemu, nawiedzajcemu si i radzcemu, kogoby te sdzi
zg-odnego do buawy, i sobie, kogoby yczy micif sukces-

sora na hetmaskiej funkcyi, Konstantyna teg-o, wielkie mu
pochway zapisawszy, yczy; jako po mierci Piotra Bia-

12*
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effo , w roku 1499. obj rzdy caego wojska Litewskiego,

i nieomyli o sobie nadziei wielki wojownik : bo wedug Sta-

rowa, aden po nim z betmanów w Polszcz naszej , tyle

razy na nieprzyjació ojczyzny szabli nie doby, jako Kon-

stantyn 5 trzydzieci I trzy batalji fortunnie wygrawszy, we
dwóch szczcie mu nie posuyo. Pierwszy raz pod Wie-
druss Alexandra, zaciekszy si w gb Moskwy, gdy mu
czterdzieci tysicy Moskwy drog zaszo, lubo ledwie mia
cztery tysice swoich ludzi, przecie da im batali, i w pra-

wdzie dugo i mnie cina si z niemi , wszake wielk

liczb nieprzyjaciela zamany, w niewol z innemi zabrany

;

lam gdy go Iwan ksi Moskiewski , do przysigi wier-

noci sobie namawia; nie da si ani dugo powabnemi obie-

tnicami, ani grob nakonid do tego; przeto cizkiemi kaj-

danami okuty, rce w ty sptane, i oowem zalane, nogi

okowane, zgoa tak traktowany, jako nie ze krwi ksit 3Io-

skiewskicb idcy, ale wierutny zoczyca, tern okruciestwem

wymuszono na nim, ze wierno usug swoich kniaziowi de-

klarowa, za co ksizcemi dobrami opatrzony, z hetmask
wadz przeciwko Tatarom wyprawiony gdy znaczne zwycl-

ztwa na kilku miejscach nad niemi otrzyma, widzc nie tak

pilne Moskwy nad sob oko, po siedmiu lat niewoli, czy jak

Inni chc trzech, kryjomo do Polski uszed. Dozna ucho-

dzc osobllwszej opatrznoci Boskiej nad sob opiek, z je-

dnym tylko albowiem sug jadc w dzie niedzielny chcc
naboestwu swemu, i powinnoci zadosyc uczyni, wstpi
po drodze do cerkwi, na sub Greckich obrzdów. Pan

sug przed sob tym gocicem wyprawiwszy , w który i

sam zamyla w krotce si za nim puci: tym czasem pogo
za nim Moskiewska nadbiega, ta niespodziewajc si nigdy

tego, eby Konstantyn mia si w publicznym ludzi zgieku

znajdowa , nie wchodzc do cerkwi , dosy miaa na tern

pyta si blizko stojcych o niego którzy ze Konstantego nie

znali, i przestrojonego w proste szaty, nie rozumieli by tak

sawnym ksiciem, sprawy mu da nie umieli, ta tedy pro-

sto, tym si torem udaa, którym suga jego dy. Kon-

stantyn za suby dosuchawszy, gdy si z kocioa wyszed-

szy, o wszystklem dowiedzia, inszym si traktem do Polski

uda i nad nadziej wszystkich szczliwie stan, gdzie od

Króla mile przyjty, nie tylko do przeszych honorów przy-

wrócony, ale tez noweml nadany askami, w r. 1511. by
marszakiem Woyskim, starost uckim, Winnickim, Bra-

cawskim, i hetmanem Litewskim, jako si podpisa na li-

cie Zygmunta L, w którym ten Król potwierdzi prawa i

przywileje Rusi pozwolone, fol, 24. Da si potem dobrze
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w znaki tak Moskwie jako i Tatarom: bo w r. 1512. Ta-

tarów dwadziecia i cztery tysice porazi pod Winiowcem

;

w roku 1514. pod Orszt-j omdziesij^t tysic^cy Moskwy, z któ-

rych czterdzieci lysic^cy na placu pado; kiedy szed do tej

batalji; lubem si^ P. Bogu obowijjza, ze po wygranej mia
na honor jego dwie cerkwie wystawie, jedn S. Trójcy w
Wilnie, drug . Mikoaja. Byo to zwycicztwo , ze sów
zayj Iiromera in Orat. June. Celebei^inma, et cum omnibus

fere omnium gentium atque saeculorum inctoriis ^ compa-

randa victoria. Pod Sucklem trzy wojska Tatarskie trzema

potyczkami pokona. Jdrzej ich dwadziecia i sze tysicy

zbi na gow pod Kaniowem. Pod Piskiem w roku 1527.

dwadziecia i kilka tysicy, czytaj o nim lVapoivski f. 599.

i 574. i 571. i 509. / indziej Jodoc Deciusza fol. 89. Na
Woyniu po trzykro, ze nie wspomni inszych mniejszych

jego potyczek wygranych, z niemi si szczliwie wrcz ci-

na. Do Moskwy zaciekszy si, na wielu miejscach porazi-

wszy ich, z wielk imienia swego saw i plonem nazad do

ojczyzny powróci. Dla tego o nim Pizo legat paplezki pi-

szc do Rzymu tak mówi : Princeps Conslantinus Ostrogius.

RegiPoloniae, ab eximias pacis et belli artes longe omnium
carissimus. Cum Tartaris Irigesies tricies pugnando^ vi-

ctor semper extitit^ et guoniam Graecae religionis sit, adeo

suarum legum est obsewantissimus , ut ne latum guidem un-

guem, velit ab eis discedere. Domi Numa Religiosios
, for-

tis Romulo non inferior', cui ad caeteras animi dotes
,
prae-

clarasue virtutes , id solujn deesse yidetur, quod Schisma-

ticus sit
,

qui si ad gremium Sanctae Matris Ecclesiae

converteretur , catewam post se truheret innumerabilem po"

vuloru?n , tanti enim est apud suos nominis et autoritatis.

Prawdac, ze mu si w owej pod Sokalem w roku 1519. z

Tatarami nie powiodo kampanji, ale wina tej przegranej, na

niego pa nie moe: bo rozsdny hetman przestrzega o nie-

bezpieczestwie drugich, i co móg wynale sposobów, za-

ywa ich, chcc zbi naszych z tej imprezy, wic kiedy

uporczywie przy swem stojcych widzia, gdy do potyczki

przyszo, a widzia zgub naszych, ratowa ich póki siy sta-

wao. Król Zygmunt I. niepraktykowanym nigdy przedtem

przykadem, i nikomu nicpozwolonym , dwa razy mu z tryum-

fem publicznym wjeda do siebie pozwoli, raz w Wilnie

po wygranej pod Orsz, drugi raz w Krakowie: gdzie go

Król mile przyj i udarowa. Nadto w nagrod zasug jego,

da mu na sejmie w Grodnie województwo Trockie, o co

nie mao si uraali Panowie Polscy i Litewscy, e schizma-

tykowi, a jeszcze tak potnemu da krzeso w senacie, prze-
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ciwko prawom Polskim, lubo wszyscy przyznawali, ze nie-

tylko tego, ale i wikszych by godzien : posun go potem

na kasztelani Wilesk, z którym tytuem Kojal. powiada,

ze ^o czyta na pewnym przywileju w r. 1527. mia wzic
to krzeso po Gastoldzie

,
pomknionym na województwo Wi-

leskie : o czem list Zij^munta I. u Hipacego Pocieja o

Przywilejach, toi powiadcza Starowa, in Bellat. Koja.
w histor. fol. 383. na którem przeniós si na wieczno w
roku 1533. By slatury nie wielkiej, ale wspaniaego serca,

wszystkim przystpny, na ludzi rycerskich szczodrobliwy, na

niewolników miosierny experyencyi wojennej nad innych wiel-

kiej. 3Iia za sob Alexandrc córk Siemiona Olelkowicza

ksizccia Kijowskieg^o i Suckiego, z tej byo dwóch synów

:

Eliasz i Konstantyn Bazyli. Stawski w liazaniu po^rzehoiaem

wspomina.) i trzeciego Jerzeg-o, ale podobno omylnie. Susz in

Paulo Jol. 126. wiadczy ze Dermaski monaster 00.. Ba-

zylianów od którego z lego domu fundowany. Córka za
tego Konstantyna wedug- Koja. bya za Jdrzejem ks. Ko-

szerskim starost uckim.
Ilia albo Eliasz ksi Ostrogski, syn starszy Konstan-

tyna kasztelana Wileskiego i hetmana Litewskiego, torem

ojca swego idc z bratem swoim nieraz Tatarskie zagony zwy-

cizko rac, gdy w najlepsz do sawy nabycia zmierza, i

fortun i inszemi natury darami zmocniony, w rychle wiat,

i zamierzone o sobie nadzieje pozeg-na w roku 1539. z Au-
gustem Królewiczem goni na weselu na ostre w goczej zbroi.

Górnickifol. 6. Zczy si by doywotnie z Beat Kocie-

leck, córk Jdrzeja podskarbiego wielkiego koronnego i

kasztelana Wojnickiego , z której córka tylko jedynaczka,

Helszka albo Elbieta, wielu w Polszcz rewolucyi, dla zna-

cznych do siebie konkurrencyi okazy bya : bo j najprzód

Dymitr ksi Sanguszko zamek Ostrogski najechawszy, po-

niewolnie, czy tc chcc uprowadzi: na co gdy si w Kra-

kowie matka z alem przed Królem skarya, a w senacie

za ni Stanisaw Czarnkowski, do wawie i powanie mó-

wi: do tego rzeczy nakoni, e na Dymitra niestawajcego

do sdu, dekret Captiuationis stan. Usyszawszy niespo-

dziewan na swój postpek senatu Polskiego decyzy ksi
Dymitr, ksiniczk Elbiet w mzkie szaty przestroiwszy,

do Czech kryjomemi szlakami zdobycz swoje uwozi ; nie utaia

si jednak ucieczka, przed czuwajc dobrze na to przeci-

wn stron
5 dogoniony albowiem na noclegu, gdy gospoda-

rza , u którego nocowa przekupiono, zabity, przy niedobrze

nabytym plonie, ycia postrada. Wrócia si córka matce,

która eby si bya ukaszowi hrabi z Górki wojewodzie Po-
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znaiiskiemu , w doywotni dostaa przyja, sam Król Zy-
g-muiit Aug-ust wda swoj(; powag-c , sia perswadujc, nako-
ni si jednak do te<^o, adn instaney nieda macierzyski
upór. Ksiniczka tylko si wol rodzicielsk skadaa, na
wszystko g-otowa, byle konsens ksiny maiki przystpi; gdy
tedy dugie a do uprzykrzenia namowy, nic nie pomag-aly,

fortel posuy, zdjto piercie z rku matki córce poka-

zano, e ju matka pozwala, powiedziano
;
przyzwala i ksi-

niczka, lub nieodwocznie w drug^Im pokoju Górka bierze,

o czem dowiedziawszy si matka , wyda córki Górce dugo
nlechciaa, a w roku 1559. g-dy Król do niej we Lwowie
w klasztorze i z córk bdcej posya : eby j zaraz Górce
oddano, matka chcc t sztuk, drug podobn odda j skry-

cie Siemiona ksicia Suckiego, za furt wpuciwszy, drugi z

nim lub córce da kazaa, za surowszym jednak od tronu

ordynansem, lubo i tu nie bez trudnoci, pierwszym si z

hrabi z Górki kontentowa musiay, wszake wojewoda, a-
dneg^o z niej potomstwa nie zostawi. Górnicki fol. 148.

Papro. *)

Konstantyn Bazyli wojewoda Kijowski, marszaek Wo-
yski, starosta Wodzimierski, syn drugi Konstantyna ka-

sztelana Wileskiego i hetmana, z temi tytuami podpisa
uni ksiztwa Litewskiego z Koron na sejmie Lubelskim r.

1569. Constit. fol. 170. Pan i w dostatkach i w mztwie
wielki. Dostatki jego 0}^\sdX 31odzian, tom. 1. kaza swoich

fol. 375. e mia rocznej intraty million dwakro sto tysicy.

Za starszego sug, i marszaka dworu swego, chowa gor-

neg-o wojewod, którego co rok jurg-eltu paci siedmdziesit

tysicy, eby tylko dwa razy do roku sta przy nim. Dwór
w Panita i w liczb Paski, nio^dy mniej przy nim ludzi

nie byo nad tysic, a do dwóch tysicy pospolicie docho-

dzio, zkd wielk mia u wszystkich powag. Ostróg- dzie-

dziczne miasto, i w ludzi i w budynki daleko okazalszem uczy-

ni. Mztwa jego lkaa si Moskwa, Turcy, i Tatarzy, w
które ojciec jego pamitny w Polszcz z tryumfów swoich

hetman wprawi, ju albowiem w szdziwym wieku, sabym
si do wojennych expedycyi czujc, Bazyleg-o w najcisze
razy z komend wojska posya, gdzie si wszdzie zwyci-
zko popisowa. Na Talarów po mierci ojca swego, nikt tam-

*) O lej Helenie albo Halszce ksiniczce Oslrog;skit'j , namienia
Gwag/tin w opisaniu ziemi Iluskioj fol. 8. i gwallcni wydana za
Górk wojcw. Pozn. nij^dy potem z sob do mierci nieyli dobrze
i bya prawic u ma jak w wizieniu, gdy ten umar, do stryja

swego pojechaa, i tam w pomieszaniu zmysów vcia dokonaa.~ P. fV.
. .
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tego wieku, ani szczliwiej, ani czciej szabli nie doby,

nad niego. W roku 1573. znaczn klsk ich przywita, po-

tem pod Krasiowem przez swego rotmistrza Jarmoliskiego,

kosz ich cay do szcztu wyci. W r. 1577. trzysta swoich

na wybór ludzi z Solgenem wyprawi, na pustoszcych Wo-
y, ale maa garsztka na pi tysicy nieprzyjaciela trafia,

ztemwszyslkiem , nieustraszyo, to mnego ich serca, starli

si, i szeset trupa Tatarskiego na placu pooyli, gdy je-

dnak wiksze Tatarom posiki przyszy, sam liczb zwyci-

y Poganin, wszyscy nasi za ojczyzn i z yciem krew wy-

lali. Pod Konstantynowem take, lubo pierwszy impet Ta-

tarski, ludzie jego wytrzymali, atoli i ci szabli Tatarskiej i

mierci heroicznej nie uszli. O czem obszerniej mówi Pa-

prockifol. 351. Pod Dubnem gdy go napadli Tatarzy, we-

sele tam sprawujcego kniaziowi Soomierckiemu , z Beat
Dolsk; szczliwie rozgromieni, lubo z wielk w dobrach

szkod. Inszych za czasów, gdy sam osob swoj nie móg,
liczne roty ludzi swoich do obozu sprowadza, co uczyni

Stefanowi Batoremu Królowi pod czas Moskiewskiej kampanji,

i owszem i sam w r. 1579. z synem swoim Januszem, do

ksiztwa Siewierskiego wpadszy z wojskiem, kraj spustoszy-

wszy, z korzyci nazad powróci, gdy tym czasem Stefan

Król Poocka dobywa. Podkowa wiedzc o jego szczciu
i dostatkach , szuka u niego pomocy na województwo Wo-
oskie. Bielski fol. 7G3. Na ubogich i onierzy szczodrze

fortun swoj szafowa, ebrzcym po ulicach mendykom nie-

tylko hojne jamuny sypa, ale te odziewa, i inne do ycia

potrzeby opatrywa. Ju si by i do unji z kocioem Rzym-
skim duo nakoni, i z tej racyi wysa do Rzymu do Grze-

gorza XIII. Papiea, Czyzycena arcybiskupa Greckich obrz-

dków; upraszajc go o jaki exemplarz biblji. Sowiaskim
jzykiem pisanej , któryby móg przedrukowa dla poytku
ludzi Greckiej religji. Gdy mu Jeremiasz patryarcha Konstanty-

nopolitaski przysa, Synodicas de Paschate a Gregorio XIII.

emendata literas ,'^os\dX ich do ks. Antoniego Possewina Soc.

Jesu aby by na nie odpowiedzia, co i uczyni; w tym li-

cie swoim Bazyli, wyrazi ch swoje , z której yczy, eby
wszyscy Ru , tej si wiary chwycili , któr wschodnie ko-

cioy na synodzie Florenckim przyznay. Possev. in dedicat.

lib. Capita uihus Graeci a Latinis dissentiunt. Pisa w
tyme punkcie list do Hipacego Pocieja, w którym to swoje

pragnienie do jawnie owiadczy, jest w ksice pod tytu-

em Prawa i przywileje fol. 53. chcia przytem, eby by
tene Hipacy jecha do Rzymu, w jak najpikniejszej komi-

tywie, i tam imieniem jego, i swojem posuszestwo stolicy
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apostolskiej oddaa na co koszt mu ksicy ofiarowaa atoli

gdy si inaczej stao, nieli on sobie yczy, zwawie napo-

tem \>V2-Y schizmie obstawa az do mierci , która przypada

na rok IGOO. czyli jako chce Janczyski m MS. na rok 1608.

21. dzie Marca, sto lat blizko doywszy wystawi kilka cer-

kiew i monasterów po rónych miejscach: szpital take fun-

dowa, roczny prowent do nieg-o cztery tysice naznaczywszy,

na co approbacy otrzyma od Rzeczypospolitej. Szko take
Greck i acisk. Zby by pod czas modlitwy nie mia ro-

zerwania myli
,

po cerkwiach w dobrach swoich dziedzi-

cznych kdy pospoliciej rezydowa , takie awki z mosidzu
zocistego miewa, ze wysokie byy na cztery okcie, szero-

kie, na dwa, z okienkami na trzy strony, tak ze si tam

od ludzi móg utai. Pierwszego dnia wielkiego postu, w
Dubieskim monasterze zwyk si by dla bogomylnoci za-

myka; gdzie zrzuciwszy Paskie szaty, wdziewa na siebie

pode, i tam na postach, piewaniach i modlitwach, dni i

nocy trawi. Mia za sob Zofi hrabiank Tarnowsk, Sta-

nisawa kasztelana Krakowskiego i hetmana córk, ta mu po-

wia córki dwie: Katarzyn Krzysztofowi Radziwiowi woje-

wodzie Wileskiemu, i hetmanowi w. Litewskiemu zalubion,

po której zejciu drug jej siostr rodzon poj. Papi^oc.

Ogród. fol. 210. ile tamtych czasów, kiedy herezya w domu
Radziwiowskim gór wzia, to jest Elbiet, ta wprzód
bya za Januszem Kiszk starost generalnym Zmudzkim, sy-

nów take trzech: Janusza, Konstantego i Alexandra. Mia
na dworze swoim Bohdana niejakiego, ten na niadanie zjad

prosi pieczone, g, dwa kapony, pieczenia woow, chleba

trzy bochny, ser cay, miodu garncy dwa, ztemwszystkiem

do objadu tak siada, jakby nic nie jad; misa woowego
sztuk dziesi cielcego jeszcze wicej, baraniego jeszcze wi-
cej

,
prosi pieczone, g, kapon, pieczenie trzy, woowa,

cielca, i wieprzowa; miodu, wina, gorzaki na przemiany

po garcy cztery, piwa bez miary, ;ztemwszystkiem w sobie

by subtelny, tak silny, ze móg na trzydziestu uderzy, ni-

gdy si nie upij i po kazdem jedzeniu, tak wsta od stou,

eby móg je wicej. Janczyn.

Janusz, najprzód wojewoda Woyski, potem kasztelan

Krakowski, starosta Wodzimierski, CzerkaskI, Pereasaw-

ski, Blaocerklewski, Kaniowski, Bohusawski, syn pierwszy

Konstantyna Bazylego, wojewody Kijowskiego, trzy razy luby
maeskie ponawia. Pierwszy raz z Zuzann Seredziank,

córk Jerzego Seredy, wnuczk Kaspra, Wgierskiego he-

tmana , ziemi Siedmiogrodzkiej gubernatora , dziedzica na

Makowicy, Regecu, Bystrzycy, bya to biaogowa nietylko
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urodzeniem, ale I cnotami znakomita, umara roku 1593. lat

30. majc , ley w Tarnowie , spodzi z niej córki dwie

:

Eleonor wyda za Hieronima Jazowieckiego wojewod Po-
dolskieg-o, starost Sokalskieg-o, a potem za Jana Radziwia
ksiccia na Niewie/.u kasztelana Trockiego : Eufrozyn, za

Ale-\andra ksizcia na Zasawiu wojewod Kijowskiego, i

tak si te dwa domy znowu z sob skleiy. Drugi raz z Ka-
tarzynjj Lubomiersk kasztelank Wojnick, potomstwa nie

byo. Trzeci raz z Teofil Tarown kasztelank Sdeck,
by z niej syn Janusz Wodzimierz, ale modo umar: Wi-
dzc si tedy bez potomka pci mzkiej, fortuny swojej cbcia
dziedzicem Boga uczyni i ojczyzn. Pana Boga ! kiedy na

dzikczynienie mu za t ask, ze si z schizmy do wiary

katolickiej nawróci, w Konstantynowie, dobrach swych dzie-

dzicznych wymurowa koció, i przy nim fundowa 00. Do-
minikanów, dwie wsi im nadawszy Irszyki i Pryorówk

:

Okol. Russ, Flor. fol. 92. a w Miedzyrzycu pod Ostrogiem,

klasztor i koció wymurowa 00. Franciszkanom, których

kapitu w roku 1612. paskim sumptem podejmowa. Bier-

nacki speculo 3Juior. fol. 27^^. Mansyonarzom przy kociele

Tarnowskim piset zotych rocznej intraty naznaczy. Lite-

rae Ordinat. Ojczynie, kiedy dóbr swoich do wielkich za

konsensem Rzeczypospolitej, na sejmie sobie w roku 1009.

fol. 893. pozwolonym, ordynacy uczyni w roku 1618. w
tej chcia, zby na dobra ordynacyi podlege, nikt inszy dzie-

dzicznem prawem nie wstpowa; tylko mczyzna, i to ka-

tolik, tak ze jeeliby który z ordynatów, mia od tej wiary

ustpi, zby tem samem prawo do ordynacyi traci. Potem
jeeliby synów mia zostawi, zby ten do ordynacyi nale-

a, któryby by z nich najstarszy, drugim za na równy po-

dzia, inne dobra ordynacyi niepodpadajce, miasteczek i wsi

trzydzieci i pi, ze wszystkiemi, przylegociami : a gdyby
najstarszy mia zej bezpotomnie, najbliszy jemu, bra mia
po nim ordynacy, i tak dalej. Gdyby za albo sam adnego
syna nie zostawi, ordynacy miaa spada na synów Alexan-

dra ksizcia Zasawskiego, na ten czas wojewody Bracaw-
skiego, z córki jego Eufrozyny, spodzonych, tym porzdkiem
jaki i synom swoim, gdyby byli, opisa. Gdyby za i dom
ksit Zasawskich mia zni, w ten czas miaa si przenie
ordynacy, w dom ksit Radziwiów do Janusza Radziwia,
na ten czas podczaszego Litewskiego, z siostry jego spodzo-
nego. Gdyby i ta nawet linia ks. Radziwiów ustaa, chcia
eby kawaler Maltaski rodem Polak, na sejmie obrany, któ-

ryby mia wicej od posów na siebie kresek, do ordynacyi

nalea: kady ordynat tyme si herbem szczyci by powi-
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nien, klórym i ksita Ostrog-scy, na kad teje ojczyzny

potrzeb trzysta konnych, trzysta pieszych ludzi do boju wy-
stawie. Lilerae Ordinnt. Z nilodycli lat swoich bdc na

dworze Cesarskim, bdów si schizmatyckich wyrzek, idc
torem brata swego mlodszeg-o Konstantego, o co powróci-

wszy do ojca, sil przykroci poniós: bo najprzód w cisem
g-o wizieniu zamknwszy, od spoecznoci wszystkich, tak

oddali, ze si nikomu ani z dworskich nawet z nim gada
niegodzio, chyba z Ruskim popem, którego ojciec umylnie
na to do niego puszcza kaza, zby mu by katolick wiar
ohydzi, nic jednak przez cay rok niewskóra. Co widzc
ojciec, umyli g-o jeszcze do ciszeg-o w Dubnie wtrci
tarassu, jadc tedy z nim do Dubna, modszemu bratu jego

Alexandrowi z sob siedzie u stou, jemu z dworsk cze-

ladzi wieczerza kaza i nocowa. Wesoem to wszystko

okiem przyj Janusz, a gdy si wszyscy snem zmorzeni uspo-

koili: przyszed w gbok noc ojciec, i ujrzawszy Janusza

na goej ziemi, midzy innemi spoczywajcego, doby sza-

bli, i do cicia si ni zamierzy: Niegodziene prawi od-

rodny synu, eby duej y na wiecie. Wtem niby ze snu

porwie si Janusz, i rzecze kochany ojcze, nieprzystoi e-
by t szabl, która w tak wielu potyczkach nieprzyjació

ojczyzny razia, we krwi mojej broczy, raczej moj po-

daj, t ucinaj gow, ja za wiar katolick, i tysic y-
cia, gdybym ich mia, chtnie postrada gotówem. Na co

westchnwszy ojciec odszed; a do Dubna przyjechawszy,

Janusza do obozu Cesarskiego, dla poleru w rycerskich dzie-

ach posa, z t przestrog, eby Polskiego stroju nieodmie-

nia, potem eby sobie tylko w Polszcz albo Wgrzech
doywotnie przyjaciela szuka. Jaczyski in MS. Piknie
przyjty w Auslryi, po kilku lat nabytej experyencyi wojen-

nej, do Polski powróci, gdzie m^ztwa swego da róne do-

wody. A najprzód
,

jeszcze za ywota ojca swego posany
od niego do Dubna, jak go mnie broni, bo jeszcze w
modym wieku, obszerniej opisa /*«y>roc. o herh. fol, .351.

z niema klsk w Tatarach, sam go potem wielkim kosztem

ufortyfikowa. W Siewierzu z tyme ojcem, jak sia dokaza,

mówiem wyej. Pod AVielkouki w omset ludzi zbrojnych

stawi si do boju. Kozaków zbuntowanych pitnacie zniós
tysicy, pod Pitkiem. Tatarów pod Retk wsi i Soborzek,
pod Ostrogiem i indziej nie raz szczliwie porazi. Podczas
Rokoszu, wprawdzic z razu przywiza si by do Roko-
szanów, bojc si, eby ojczysta wolno jakiego uszczerbku

od majestatu nie cierpiaa ; ale zwaywszy e nic takiego Zy-
gmuntowi Królowi nie mogli zada, lubo dugo obiecywali,
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umkn si z ludmi swemi, których liczono blizko dziesitka

tysiycy i neutralitatem wolc zachowa, niechcc ani prze-

ciwko Panu ryki podnosi, ani tez we krwi braterskiej bro-

dzi: umar 1620. blizko trzydzieci lat na kasztelan ji Kra-

kowskiej krzele siedzc , wieku swego 66. By Pan o honor
Boski gorliwy, dla tego gdy z Zasawia katolicka processya

sza na Ostróg do Sokala, a Nalewajko wielki nieprzyjaciel

wiary i kocioa katolickiego, przeciwko witej, wyprawi
hultajsk processya z Ostroga: tak, ze wiksza chorgiew
bya z przecierada, pomniejsze z chopskich worów, miasto

dyscyplin lisie ogony, miasto nabonego pienia ryki i krzyki:

pisa do ojca list z alem, raz drugi i trzeci proszc o spra-

wiedliwo, której gdy mu niechcia uczyni: Bóg w krotce

sprawi, e cae prawie Ostrogskie* lasy, to jest, kdy ta

rozpusta z naboestwa katolickiego szydzia; zgorzay; Za-

sawskich cho z niemi w ssiedztwie byy, nietykajc. Jan-

czyski in MS. Kowalic. kazania fol. 382.

Konstantyn krajczy Litewski, starosta Wodzimierski,
drugi syn Konstantego wojewody Kijowskiego, wspominaj
go Konstytucye 1587. fol. 450. pierwszy z domu tego ka-

tolik, o co jako i brat jego Janusz, mia co od ojca jego

cierpie. Lat omnacie majc, sen mia taki, jakby widzia
przed sob, osob sdziwego starca, w bielusienkiej szacie,

z siwym wosem , i z dug brod
;

gdy si ciekawiej mu
przypatruje Konstantyn, rzecze do niego starzec: Widz e
si delektujesz z widzenia osoby mojej, atoli widzie twa-

rzy mojej niegodzine, bo spronie yjesz, i nie wedug Boga:
to wyrzekszy znikn mu z oczu. Mniej tego uwaa Kon-
stantyn, i przez dwanacie lat potem y swawolnie. Po któ-

rych wypenionych, znowu mu si ta osob przez sen po-

kazaa, i rzeka mu: Poznae mi Konstantynie? na co gdy
on przywiadcza. A póki to? mówi dalej, w tych twoich

zych naogach lee bdziesz? póki grzechu do grzechu do-

penia? wiedze o tem, e ju tylko trzy lata ycia twego
reszty. Staraj si przynamniej przez ten czas, eby popra-

wiwszy ycia, ask Bosk uskarbi, i na mier si dobr
nagotowa. Poalterowany takim snem ksi, ksidza do sie-

bie zaprosi, ycie odmieni, i przez trzy lata, z zbudowaniem
wszystkich, o niczem bardziej nie myll, jako eby si by
Bogu przymili. W^tem gdy trzeci rok dochodzi , w pó
postu lebr zdjty zachorowa, przecie niemoc niezdaa si
by fatalna, a w Sobot przed Niedziel Kwietnia, ta mu
si przed oczy stawia, ju trzeci raz, osoba, mówic do
niego

, jutro prawi o dwunastej godzinie umrzesz ; co on

usyszawszy, tem usilniej przez przyjcie Sakramentów wi-
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tych, i inne dobre uczynki przygotowawszy si, nazajutrz

o dwunastej godzinie z tym si poegna wiatem wieku
swego 33. Wszyscy którzy przy mierci jego byli, widzieli

nad paacem gdzie umiera Konstantyn , t osob z rkami
wycignionemi w niebo, która nie wprzód w niebo wst.-^pia a
on skona: osobliwszego miosierdzia Boskiego na nim przy-

kad zostawujc. Kwiatkiewicz w rocznych dziejach pod rO'

kiem 1655. wszake on umar przed rokiem 1600. Janczyn.
in MS. Bratu swemu Januszowi testamentem legowa skrzy-

neczk, w której nic wicej nie naleziono, tylko dyscyplin,

paski elazne, i cilicium.

Alexander wojewoda Woyski, syn trzeci i najmodszy
Konstantyna wojewody Kijowskiego, yc przesta 1603. Mia
za sob Ann, z Sztembergu Kostczank wojewodzank Sen-

domiersk , wielkiej fortuny dziedziczk , z której spodzi
dwócli synów, (krom innycb dwócb w dziecistwie zmarych)
Adama, Konstantyna, i Janusza, ci stryjowsk powag wsparci,

W^oochy swoim sumptem do korony odbiera chcieli, jako
pierwszy piknego serca by kawaler, pod Tarnopolem Ta-
tarów gonic, wiele ich nasiek, atoli obadwa bezenni po-

marli, co wicej nad lat dwadziecia przeywszy, pierwszy

1618. r. Jeden z nich do refektarza zakonnego przyszedszy,

ywoty witych na celu sobie postawiwszy gboko ich strza
przeszy; sowo na którem si strzaa opara, byo mier<5,

zkd prdkiej si dla niego obawiano zguby, jako i bya.
Z córek ZoBa , dostaa si w maestwo Stanisawowi Lu-
bomirskiemu , wojewodzie Krakowskiemu, Katarzyna Toma-
szowi Zamojskiemu, kanclerzowi koronnemu. Anna Aloizya

Karolowi Janowi Chodkiewiczowi wojewodzie Wileskiemu,
hetmanowi w. Litewskiemu, ta prawie z pieluch, skonno
do dobrego wziwszy, skoro do wzicia rorumu przysza;
zaraz si na ten affekt do Boga wzbia. ,, Stwórco mój, znam
ci za Pana mego i Boga mego ; bde Panem moim i Bo-
giem moim, a ja bd najnisz suebnic twoj, tobie si
na doywotni i wieczn sub ofiaruj. " Z tego affektu

wszystkie potem w niej cnoty z laty rosy : boja Boska,

rozmowy o rzeczach do duszy nalecych , ksiek ducho-
wnych czytanie, i w nich smak jaki osobllwszy, w mowie,
zabawach, konwersacyach, ostrono wielka, sumienia swego
czste i pilne rozbieranie, do spowiedzi i komunjl uczszcza-
nie z gorcoci serca. Znowu wprawdzie za rad matki swo-
jej idc, do spokojnego w lubnem paniestwie ycia, myl
swoje skaniaa; atoli potem za rónemi perswazyami idc,
w maeskie wkroczya zwizki z poraienionym Chodkiewi-
czem ; w dziesi jednak miesicy po lubie ten waleczny
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hetman pod Chocimem ycie swoje na usudze ojczyzny sty-

ra, mier ich rozerwaa, a jako nleklóryci opinia wiad-

czy, ta zacna para, sekretn przed Bogiem umow na spoin

czysto zezwoliwszy, przystojnym maestwa pretextem,

cnot nienaruszonego paniestwa pokrywaa. Wdow zosta-

wszy, staa si wzorem i przykadem cnót temu stanowi na-

leytych, a najprzód postradawszy ma, zadneg'© innego zna
niechciaa , a ze tak Koronni jako i Litewscy dygnitarze i

wielcy Panowie, a midzy niemi i Wadysaw Królewicz, o

jej przyja doywotni zabieg"ali, dla teg-o zrzuciwszy z sie-

bie wietne i bogate suknie, pod nogi je krucyfixa rzucia,

sama za siebie lubem czystoci na wieczn sub Boga za-

lubia : miaa do tego wielki pochop, z modlitwy jednej g;o-

rcej przed ukrzyowanym Panem Jezusem , z którego ust

te sowa syszaa, Pogard wiatem, i zaraz na ten gos serce

i alFekt skonia. Widzc za w miecie swojem dziedzicznem

Ostrogu mnóstwo ydów, Schizmatyków, Tatarów, tam roz-

plenionych, a chcc ich pozyska Bogu, kollegium zakonowi

naszemu (co niegdy stryj jej rodzony Janusz ksi Ostrog-

ski kasztelan Krakowski zamyla) ufundowaa w r. 1624.

coraz aukcy tej fundacyi czynic , konwikt tame dla szla-

chetnej modzi, plac dla niego dostatni wydzieliwszy, w dobra

naleycie opatrzywszy, z fundamentu wywioda, i przyleg
cerkiew na kaplic dla nich domow przeformowaa. Tak

ufundowawszy to kollegium , siebie te w rozlicznych cnotach

stanowi swojemu przyzwoitych gruntowaa, a najprzód oso-

bliwszy gust zawsze miaa do rzeczy Boskich, jedna jej ucie-

cha bya, na duchownych zabawaci dni i lata trawi, prze-

ciwnym za sposobem, kiedy dworne i wiatowe rozmowy

usyszaa, wielce si tem alterujc, albo si od stou pory-

waa, albo jawnie pokazanym dyzgustem wielomowców stro-

fowaa, inn do dyskursu matery roztropnie wtrcajc, albo

kapanów upraszajc, eby co zbawiennego mówi zaczli.

Raz si trafio, e si z jednego swobodniejszej mowy du-

chownego, nie zbudowaa, który przy stole jej gdy za po-

wodem inszych wda si nieco w dyskursy, Pani ta, przed

ojcem swoim duchownym cicho si wydaa, jak si to jej

niepodobao, i co si sta miao z owym duchownym, i zi-

ciy si jej sowa. Ksigi nabone tak sobie smakowaa, e
si od czytania , albo od suchania ich , chyba za powan
przyczyn, oderwa nie moga. Jako si z modu w ustne i

serdeczne modlitwy, w codzienne do Naj. Sakramentu, do

Przeczystej Bogarodzicy Panny, i do witych Paskich na-

boestwo zaprawia, tak ten wity zwyczaj, z wiksz coraz

nabonego affektu gorcoci do mierci zachowaa , która
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gorcod eby nig^dy nie wystyg^a , nie tylko g;o krutklemi,

(i jako je nazywajij) strzellsteini ku Bog-u , ognisteg-o ducha
modlitwami, i gor|cemi mioci Boskiej aktami zagrzewaa,
ale tez codzienneml |)i*zez godznu;, mlesl<;czneml przez trzy

dni, roczneml przez dileslc dni medytacyami rozarzaa, kiedy

na kady rok, wszelkie doczesne sprawy na stron odoy-
wszy, ducliowne wiczenia od S. Ignacego opisane, z wiel-

klem duszy swojej ukontentowaniem odprawowaa. Sowo Boe
w wielkiej u niej cenie byo, I nigdy bez poytku nie byo.
Trafio sl(^'; kiedy , ze w Poznaniu zaproszona na pogrzeb,

widzi , e praat jeden wielklemi do urzdu kaznodziejskiego

talentami od Boga obdaraony, na kazalnic wchodzi, pocza
si zaraz miesza, I lubo nie miaa zwyczaju kazania nigdy

opuszcza, na ten czas jednak dosiada nie chciaa, gdy si
jej pytaj, co za przyczyna lak prdkiego wyjcia, rzeka:
,,Có tu po mnie? jako ten kaznodzieja moe o duszy mojej

dobrze radzie, który duszy swojej tak le poradzi," ten bo-

wiem praat odstpi by swego powoania zakonnego. To te
miaa w zwyczaju, e adnej komunjl witej nie byo, eby
po niej na otarzu przynajmniej piciu czerwonych zotych
nie pooya, lubo czsto komunikowaa. I to w niej bya
osobliwa, e w doroczny dzie narodzenia swego, przy zwy-
kem naboestwie, tyle czerwonych zotych w kociele na
ofiar dawaa, ile jej lat byo, tak i przed rokiem mierci
swojej, kiedy ju miaa lat pidziesit I trzy, tyle te czer-

wonych zotych ofiarowaa, I na otarzu pooya. O umar-
twieniach ksiny tak powierzchownych jako I wntrznych
trudno co mówi, gdy si z tern jako najsekretniej moga,
taia 5 i duchownego swego ojca wielkim sekretem obligowaa,
niektóre jednak z powierzchownych utai si nie mogy, ai

dopiero w ten czas si wyjawiy, kiedy po jej mierci, ostre

dyscypliny krwi zbroczone, elazne grzebienie, I drótowe
paski znalazy si. Miaa rozmaite I drogie przed Bogiem no-

szenia, któremi ciao swoje tajemnie zdobia, I namitnoci
jego ostronie krócia, a elaznemi manelaml rce swoje tgo
zginajc , nad zwyczaj inszych prowadzi si nie dopucia,
i j si za rk nie daa, acz chcc, tym sposobem umar-
twienie swoje utai, tem samem je niechcc wydawaa, i po-

litycznej przednich Panów usugi ustrzedz si niemogc, tem
dotkliwiej punktury elazne czua Im powaniej pod rk pro-

wadzon bya, nawet umierajc obligowaa, aby jej po mierci
nie ubierano, eby na martwem ciele, wieych umartwienia
znaków nie poslrzeono. Mio Boska w niej wielka bya,
z której i myl swoje do Boga wnosia, i akcye wszystkie

ni miarkowaa, i dolegliwoci by te najcisze cukrowaa^
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przywizaJa si do niej i mio bliniego, ztd pochodzio
;

ze szpitale nawiedzajc, nietylko hojn jamun ubóstwo

bogacia, ale tez sama chorym usug-owaa, cuchnce óka
przecieaa, a postrzegszy wielk przy cikim niedostatku

potrzeb, z pod boku swego wyjmujc, ubogim Chrystuso-

wym pociel podkadaa, na wszystkich miejscach swej dzier-

awy, nie cierpiaa tego, eby ubodzy po ulicach lezec, albo

gdzie w gnoju jcze mieli, ale wszystkich do szpitalów spro-

wadza, i wysadzonym na to mom Boym pilnie opatrowad

kazaa. W roku 1638. podczas walnego godu, od którego

wielu ludzi pomaro, ona w majtnociach swoich, a oso-

bliwie w Zwialu nie tylko poddanym, ale i wszystkim inszym

mioslerdza ebrzcym, pewne na kady dzie obroki posta-

nowia, tak, e chlebem jej odywieni ludzie, jej po Bogu
ycie swe przyznawali j czsto te winiów, albo na mier
skazanych odkupowaa, szkody przez nich poczynione nad-

gradzajc. Poddanym swoim, eby administratorowle dóbr,

krzywdy nie czynili, pilnie przestrzegaa. Z pokory gbokiej,

bardzo j bolao, gdy j jako ksin i wojewodzin czczono,

ubouchne szlachcianki, mile przyjmujc, w kociele ust-

pujc, podle siebie miejsce dawaa. W wielki Czwartek nie-

tylko e nogi ubogim umywaa i caowaa, ale te zami swemi

oblewaa, z wielkiem na to patrzcych zbudowaniem, a za-

sadziwszy potem ich za stó, z tak im ochot suya i cz-

stowaa
,
jakby samego Chrystusa u siebie gociem miaa.

Wielki Pitek cay na naboestwie trawi bya zwyka, groby

Paskie boso obchodzc, krzyem lec, I zami pawiment

oblewajc. Trafia raz na spowiednika przy prostocie wito-
bliwego, który jej pytania przed spowiedzi mniej potrzebne

zadawa, na które ona w pokorze serca, jako najpodlejsza

odpowiadaa, midzy Inszemi pyta si jej Jakci imi; Hanka;

co jest, dziewka; zkde? z przedmiecia; wszystkie te od-

powiedzi prawdziwe byy, bo Ann i Pann bdc przed mia-

stem Jarosawsklem w zamku ojczystym mieszkaa. Ojciec jej

Alexander, e przed mierci swoj, katolikiem chcia by,

i kapana da, a jednak z potnej schizmatyków fakcyl w
cerkwi ich pogrzeblony zosta, ksina go ztamtd do kocioa

katolickiego przenie i pogrze kazaa, o co pobudzeni od

swoich popów schizmatycy taki tumult uczynili, e si przez

oczywist zgub swoje cisnli do ksiny, chcc si zemci
i ubi Pani swoje. Sprawa ta do trybunau si wytoczya,

z których jednych cina, drugich wiertowa, innych w koo
wplata kazano, domy nawet hersztów poobala, i place sol
posypa. Gdy ju przyszed czas exekucyi , a wszyscy prze-

winieni pewnej mierci czekali, ksina, ich yciem daro-
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wawszy^ z kajdan i p<;tów uwolniwszy, hojnie nawet ucz-
stowanych, wolno do domów swoich pucia. Z tej okazyi

t pociech odniosa, ze po czterdziestu popach dekretem
trybunalskim oddalonych , wiara katolicka w jej dobrach
szjerzy si pocza 5 drudzy nawet popi do niej przystawali,

których stateczno, zby wszystkimi wiadoma bya, posta-

nowia, aby wszyscy z dóbr jej na wito Boego Ciaa, do
Ostrog-a na processy si zjedali, i przy wystawionych o-
tarzacli ewang^elie Sowiaskim jzykiem piewali. Dwór swój

ksicy, który zawsze w ludzi obojej pci po ksicu by
dostatni, nie tylko tak obostrzya, eby wszyscy przykazania

Boskie i kocielne witobliwie chowali, ale te eby si i

w cnotach rozmaitych wiczyli, zkd widzie(5 byo w nich

skromno, cicho, wstrzemiliwo, ukadnoc i zg^odne

pomieszkanie, jak sama do kocioów korporay, alby, obrusy,

rk swoj wyrabiaa, tak te Panny dworskie do tej i innej

roboty rcznej zasadzaa. O chorych domownikach swoich
pilne staranie miaa, wygód im, w pomieszkaniu, potrawach,

lekarstwach, opatrujc, chorych nawiedzajc sama rk swoj
karmia, pociel pokadaa, sowy ag-odnemi do cierpliwoci

pobudzaa, z umierajcemi akty nabone mówia, pogrzeby
umarym sprawowaa. Wojenne zawierzuchy od zbujaego
Kozactwa wzburzone, dwakro j przymusiy, e do Wiel-
kiejpolski uchodzi z caym dworem swoim musiaa, wdzi-
cznie jednak to powóczenie swoje , i od dóbr i majtnoci
swoich wyzucie, od P. Boga przyja, ju w Kowalu, ju
w Komorzu, ju w Gninie, ju w Racacie rezydowaa, wsz-
dzie z wielkiem zbudowaniem wszystkich. Tam gdy si do-

wiedziaa, e Ostróg i w nim fundacy kollegji naszego zo
chopstwa z dymem do nieba posaa, nowe nam koUegium
w Jarosawiu w polu na piasku, w roku 1653. fundowaa
przy obrazie cudownym matki Bolesnej, w Poznaskich ksi-

gach ziemskich, pewne dobra swoje do tego miejsca zapi-

sawszy. Nakoniec cae ycie jej , byod wprawdzie przygo-

towaniem do mierci : bo kad akcy osobliwie pobon tak

odprawowaa, jakby zaraz po niej umrze miaa, osobliwiej

jednak w kadej swojej saboci zdrowia. W r. 1654. dosta

si jej na miesic Stycze patron S. Telesfora Papiea i 3Ic-

czennika, którego wito 6. dnia Stycznia wspomina koció
Boy, wic e Telesfor z imienia swego, znaczy koniec przy-

noszcego, wielu przy tem przytomnych wnosili, e ten mie-

sic ostatnim mia by kresem ycia pobonej ksiny, jako
tak si stao, ta albowiem Pani w Racacie natenczas mie-
szkajc, a poczuwszy zaraz na pocztku roku, wiksz nad
zwyczaj w sobie sabo, zawczasu posaa sobie po w. ksi-

ToM vn. 13
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(Iza Kaspra Druzbickieg^o Soc. Jesu, ma wielkiej wito-
bliwoci, duchem apostolskim tchncego, ten jej hez ogródki

blizko nast«;piijc mier oznajmi, sakramentami witem!
wkrótce opatrzywszy, na drog- wiecznoci, przez róne akty

dusz jej do Stwórcy swego przyprawowa!, az tez ze zami
caujc ukrzyowanego Jezusa, Najw. Matki i witych Bo-

skich wzywajc, Jezus 3Iarya woajc, a potem wesoo wy-
rzekszy Chwaa Bogu, mow zamkna, i ducha Bogu od-

daa, 27. dnia Stycznia w dzie S. Chryzostoma. Spowiednik

jej wzwy wspomniony, rozpakawszy si po jej zejciu, tak

powiedzia. ,,Zstarzaem si w zakonie, a nie umiaem tego,

czegom si przy skonaniu tej Pani nauczy; dopierom si w
przykadzie jej przejrza, jako trzeba umiera. Daj Boe tak
mierci dokona." Jeden na kwartann w ten czas chorujc

usyszawszy nowin o mierci ksiny, skoro przez zasugi

jej do Boga westchn, od kwartany wolny zosta. Ciao jej

do Jarosawia zwiezione , nie bez zatargi , ojcom naszym od-

dane w kociele S. Jana zoone, a potem pod rewoluyc
Szwedzk i Moskiewsk do Krakowa wprowadzone byo, az

dopiero nie dawnemi czasy 1723. roku gdy si od wojny ta

ojczyzna uspokoia, z wielk magnificency i licznym mszy

. naciskiem, tak w Jarosawiu u Panny Maryi, jako i w
Ostrogu w kociele naszym Ostrogskim pogrzebione, take

i ma jej Chodkiewicza. Przydaje o niej Kowalic. w swoich

kazaniach fol. 158. Przysza raz do Ogroda zacnego Or-

mianina , w którym osobliwsze jabka widziaa ; bo którekol-

wiek przernito, w nich krucyfix mysternie wyrobiony wi-

dzie byo.
Ostrocli herbu Cioek w Mazowszu. Samuel Cio-

ek starosta Radomski, dowcipem sawny, o wiar gorliwy

1615. Cichoc. Alloq. Osecen. Uh. 2. c. 13. kdy ten autor

przydaje, e w domu Cioków, adna nigdy nie postaa he-

rezya. N. Cioek podstaroci Chemski, który na Swidrygiea

ludzi napadszy, ziemi Chemsk pustoszcych, trzysta z

nich wyci, czterdzieci w niewol zabra, Cromer Uh. 20.

Biel. fol. 338. Tene autor yb/. 645. pisze, o mztwie Sta-

nisawa Cioka w roku 1572. Jdrzej Cioek wojewoda Ma-

zowiecki 1396. synowie jego Stanisaw biskup Poznaski, o

którym mówiem pod herbem Cioek, w trzecim tomie /. 138.

Drugi Wigand de Ostrolonga kasztelan Czerski 1436. pod-

pisa pokój Brzeski, u ask. w Stat. fol. 140. od którego

dziaem rozebrawszy dobra, jedni Powsiskiemi, drudzy Ostro-

ckiem!, inni Gutowskiemi, inni Pileckiemi, inni Dobrzy-

nlecklemi zawoani. Kwitn potem N. z Ostroki kasztelan

Czerski 1458. Stat. Masov. fol. 122. Jana Cioka na Iwano-
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wicach, i OstroJ«;ce dziedzica^ córka Ewa, Sobka starosty

Warszawskieg-o maonka. Jan syn Alexan(lrów na Ostroce,
mia syna Stanisawa, który zszed bez polonika, i córk Ma-
gorzat Swi«;cick.

Ostroiiicki herbu Pomian, w Cheminskiem woje-
wództwie. Jan Ostromcki szkatu elazn, tak ksztatnie wy-
robi, e w niej róne strzelby i proch zamknite byy, a

gdy j otwierano z krzemienia ogie si zapala, t do Mo-
skwy posa przez jednego z niewolników, któr gdy 3Ioskwa
otworzya, ogie zapalony przy otwieraniu, jednych pobi,

drugich pokaleczy 1582. Biel. fol. 787. Hemdenst. Jakób
w Toruniu ley u Dominikanów, chorgiew nad grobem jego

wiadkiem. Bartomiej chory Chemiski podpisa tranzakcy
Bdzisk 1589. mia za sob Bkowsk herbu Ry, siostr

Krzysztofa podkomorzego Pomorskiego. JfiS". de Famil. Pruss.

N. mia za sob Ann Buczysk. Wawrzeniec 1674. An-
toni 1696. Ophanes w Piskiem 1648. Walentyn w zakonie

naszym temi czasy.

Ostroróg herbu Nacz^ w Wielkiej -Polszcz i na

Rusi. Historia Posselii Polono Pruth. fol. 187. twierdzi,

e ten dom do Polski z Niemiec przyszed, ale si myli,

wprawdzie i niej ten autor powiada, e Cesarze Rzymscy w
wielkich zasugach do zwyczajnego Nacza przydali dwa Ory
czarne, a trzeciego z korony nad hemem niby wylatujcego,
z drugiej strony ma z gow naczem zawizan midzy
rogami. To jednak nie utwierdza, eby w Niemczech kiedy-
kolwiek ten dom mia si gniedzie, ale najwicej tego pró-

buje , e który z nich bdc u Cesarza Rzymskiego, t au-

kcy herbu by nadany. To albowiem pewna, e to dom sta-

roytny w Polszcz, i jcdneje z Szamotulskiemi dzielnicy:

bo w MS. Poznaskim czytam, Dobrogosta Ostroroga z Sza-

motu wojewod Poznaskiego za Leszka Biaego w r. 1220.

ten to Dobrogost dobywajc zamku Ucia poleg. Cromer^
Bielski fol. 151. Kwitn potem Tomasz kasztelan Poznaski;
i syn jego Tomisaw podczaszy Przemysawa ksicia Po-

znaskiego 1250. których ten ksi, do wizienia niewinnie

by wtrci. Biel. fol. 176. Tene autor fol. 203. powiada,

e Naczów i Zarbów, o to i Przemyla Króla zguby mieli

byd okazy, odsdzono,* eby w czerwonych szaciech, ani

w jednym uffie sta z drugiemi nie mogli , dopiero za Ka-

zimierza Wielkiego, gdy si w potrzebie z Rusi, znacznie

rycersk odwag popisali, do pierwszych prerogatyw przy-

puszczeni byli. Tomisaw wojewod by Krakowskim w roku

1317. Tene czy inszy Tomisaw wojewod Poznaskim 1300.
Hektor Ostroróg z Pakoci podczaszy Brzeski Kujawski, dzle-

13*
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dzic niiasleczka Sempelborg-a, albo Sampolna, w roku 1360.

koció w teme miecie 00. Miechowitom darowa, pewne
grunta do niego zapisawszy : o czem jest list u NakieL w
Miec/iov. fol. 282. na którym si tez podpisali dwaj bracia

jego rodzeni, Wojciech wojewoda Brzeski Kujawski, i Sta-

nisaw sdzia ziemski Kujawski. Poledniejszym czasem Sta-

nisaw i Dobrogost z Sempelborka Ostrorogowie, do tego
kocioa iundacyi przyczynili. Jan z Ostroroga alias de Su-
pów, Poznaski kasztelan, kocioa wszystkich SS. we Lwo-
wie, jeden z kollatorów, w Historyi Possel. Polon. Pruth.

fol. 172. w r. 1391. Derszaw Grochola Ostroróg kasztelan

Santocki 1383. Biel. fol. 261. Miechów, lib. 4. Sdziwój (a

bodaj nie ten, Vvóvt^o Biel. fol. 565. zowie Swidw i ka-

sztelanem Naklelskim, w roku 1399. gdy z Witoldem ksi-

cciem Litewskim, przeciwko Tamerlanesowi Tatarskiemu wo-

dzowi odwanie naciera, tame na placu poleg: syn jego

Sdziwój wojewoda Poznaski, saw rycersk i Innemi

dla tej ojczyzny podjtemi funkcyami wsawiony. Pod Grun-

waldem w pamitnej z Krzyaków m iktoryi za Jagie Króla,

przydany Zindramowi hetmanowi na ten czas, do porady wo-
jennej, zna po skutku, jak si tam piknie stawi; jako i

sam potem pod Koronowem, tyche Krzyaków zniós om
tysicy, kdy i wodza ich Kochmeistra pojma, który potem

by mistrzem Krzyackim. Do Pomorskiej ziemi wpadszy
Nowe miasto dobywszy spali, i cae Pomorskie ksiztwo,

ogniem i mieczem spustoszy. Margrabstwo tyme ksztatem

wojowa w roku 1433. dwanacie miast szturmem opanowa-

wszy. Biel. fol. 343. Cromer lib. 20. Po mierci Króla Ja-

gie, gdy z synów jego Wadysaw starszy, na ojcowskim

tronie osiad, a Kazimierz na Czeskie kandydatem zosta Kró-

lestwo, wysany z Tczyskim wojewod Sendomlerskim ; dla

odebrania possessyi tego pastwa na Kazimierza, trzydzieci

tysicy wojska Cesarskiego, pod Taborem miasteczkiem, dugo
na sobie potg utrzyma, Cromer lib. 21. póki go ztamtd
królewski rozkaz nie powróci. Saroiuol. in Bellat. Sarm,

fol. 95. W roku 1421. Fryderykowi margrabi Brandebur-

skiemu, zmówi za maonk Jadwig córk Wadysawa Ja-

gie. Dug. Jedzi potem komissarzem do mudzi na roz-

graniczenie i odebranie zabranych niesusznie przez Krzy-

aków prowincyi. Przydaj o nim Elogia Gentis Ostrogiae^

ze z Wadysawem Warneskim do Wgier wyjedajc,
eby mu by przeciwko Turkom expedycyi tym sposobniej

pomóg, wyzu si dobrowolnie z województwa Poznaskie-
go; iem si móg doczyta, siedzia na tem krzele ju w
roku 1416. i jeszcze 1439. nawet e by oraz i generaem

\
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Wielkopolskim, czytaem na licie kocioa Broniszewskieg-o

danym 1432. lubo^ w tyme samym roku na innem miejscu

czytaem Doljro<;osla Szamotulskiego: nagrobek tego Sdzi-
woja, u Sta?'ou'o/. in Montini. to o nim powiada: P^ladislao

Jagiellonie ejusquc Jiliis f^ladislao et Cusitniro Hcgibus Po-
lon, bello pacegue opejuim nnvavit^ contra Cruciferos ^ Tur-
cas , Bohemos , Sci/thas Suidrigellum hellalor ohiit an.

aetat. 60. Dobrogost brat jego rodzony wedug Starowol. i

w radzie przezorny, i w rku silny. Tatarów z Witoldem,
krzyaków nie w jednej kampanji mnie wojowa. Gdy Amu-
rat Belgrad obieg , jedzi do niego w legacyi od Wady-
sawa ^\'^arneI'lskiego Króla z irabi z Gorki; ale przez siedm

miesicy od tyrana przytrzymany , nic nie sprawiwszy nazad

powróci. C?'omer lib. 21. Sarnicki lib. 7. Z tyme potem
Królem pod Warn przeciwko Turkom wojujc, poleg mier-
ci heroiczn : cókolwiek bd e Starowol. o nim pisze

e jeszcze za Kazimierza Jagielloczyka przeciwko Krzya-
kom mnie si zastawia. Dobiesaw kasztelan Kamieniecki

roku 1443.

Stanisaw takbym rozumia, e syn Sdziwoja, najprzód

podstoli Kaliski 1430. u ask. iv stat. fol. 141. potem pod-

komorzy Poznaski, list Jagie Króla, dalej kasztelan Mie-

dzyrzycki i genera Wielkopolski r. 1450. Acta Terrestr.

Caliss. dalej kasztelan Gnienieski r. 1451. ask. statuc.

fol. 8. z tej postpi na Kalisk kasztelani dalej wojewoda
Kaliski 1451. Ibid. fol. 65. atoli wyzu si z generalstwa

Wielkopolskiego, i zoy go na Krzesawa z Kurozwk, Biel.

fol. 360. Cromer lib. 21. tylko e ci historycy powiadaj,

e to byo za czasów Wadysawa Warneskiego, jam go za
ju po jego mierci, z tym tytuem czyta: nakoniec umar
wojewod Poznaskim w roku 1477. w prawdziec mu tego

krzesa, ani Starowol. ani drudzy nie przyznaj, atoli krom
inszych wiadectw w pierwszym tomie przytoczonych, podpi-

sa list Kazimierza III. Króla u Papro, o herb. fol. 202.

By wspaniaego serca, od Wadysawa Króla do Wgier z

wojskiem wysany Jaurynia zamku doby. Przeciwko Krzy-

akom take w Prusiech odwanie stawa, tylko e szczcie
nie ze wszystkim suyo, czternacie legacyi w cikich ma-

teryach, z lortunniejszym skutkiem zakoczy. Trzy razy naj-

mniej do traktatów z Krzyakami o pokój, dwa razy do Je-

rzego Pobiebradyusza Króla Czeskiego, tyle razy na sejmy

Czeskie, raz na sejm do Korczyna, do Litwy take. Najwy-
szym superarbilrem kontrowersyi , o sukcessy na ksiztwa
Pockie i Bezkie, która zachodzia midzy Kazimierzem Kró-

lem Polskim, i innemi ksity. Biel. f 422. Cromer lib. 2''^.
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Wadysawa na tron Czeski obraneg^o, w piyknej komitywie

do Czech odprowadza. Temu Wadysawowi Fryderyka Ce-

sarza Cork*; , a Wadysawa siostr , Ludwikowi Bawarezy-

kowi zalubi. Starowol. in Belta. fol. 97. et in Monum.
Elogia Gentis Ostrogiae. Stanisawa i Dobrogosta Ostroro-

gów dziedzic()W na Sempelborku, którzy w roku 144G. placu

swego ustpili na koció i szko Sempelborku, znajdziesz

u JSakiel. fol. 481.

Jan utriusque juris doktor kasztelan Miedzyrzycki 1466.

pose z inszcmi do stolicy apostolskiej, o konfirmacy pokoju

z Krzyakami zawartego upraszajc, u ask. w stat. f. 148.

W^ roku 1478. kasztelan Poznaski, tame yb/. ^Q. a w r,

1496. i genera Wielkopolski, co wspominaj Konstytucye

1565. fol. 115. Dobrogost kasztelan Miedzyrzycki 1496. r.

ask. w stal. fol. 110. tene sam kasztelan Poznaski 1504.

fol. 112. pisa si ze Lwówka, zkd Lwowskich Ostrorogów

imi uroso, o których ja na swem miejscu mówiem. W^
tyme czasie kwitn drugi Dobrogost kasztelan Kamienie-

cki 1504. jako si podpisa na licie Alexandra Króla danym
Rusi. Stanisaw kasztelan Kaliski na koncyllum Lateraneskie

z askim arcybiskupem Gnienieskim, od Zygmunta \. wy-
sany w legacyl I do Wenetów, bdc u Zygmunta Cesa-

rza, od niego Komesem imperyl uczyniony. Królow Bon
maonk Zygmuntowi Królowi do Polski sprowadzi. Roz-

ruchy w kslztwle Mazowieckiem przemylnie uspokoi, kwi-

tn 1516. I 1518. Biel. fol. 537. Wacaw kasztelan Kaliski

1527. komissarz do rozgraniczenia dóbr królewskich, od hra-

biów z Gorki. Literae Sigism. in MS. Petricov. Jakób z

sejmu 1563. poborca w Pozna, wojew. Constit. fol. 75.

Wacaw pose na sejm 1502. ztamtd komissarz do kwarty

Rawskiej. Constit. fol. 605. Podobno to za tym Waca-
wem bya Katarzyna Leszczyska wojewodzanka Brzeska Ku-

jawska, która po jego mierci, posza za Koneckiego. Jan

starosta StzyckI, midzy inszeml posowa do Siedmiogro-

dzkiej ziemi po Stefana Batorego, zapraszajc go na tron-

Polski 1576. N. Ostroroanka pierwszym zwizkiem ya w
maestwie z Janem Potockim starost Tumackim, drugim

z Mikoajem Duninem Modliszewskim. Jakób genera Wlelko-

jiolskl, wymow i chwa rycersk zalecony, temu po mierci
Zygmunta Augusta, zlecia ojczyzna, aby by bezpieczestwo
jej piastowa ; córka jego bya za Janem Krotowskim z Kro-

toszyna wojewod Inowrocawskim, Papro, fol. 222. Biel.

fol. 621. gdzie powiada ze 1566. r. generalstwo mu konfe-

rowane.

Stanisaw kasztelan Miedzyrzycki starosta Chemski, po
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mierci Zyg-munta I. Kruhi Runo zote Cesarzowi odda; Pan
to by piknych od natury przymiotów, zczy si by do-

ywotnie z Zoli Tczyiisk.j Jana wojewody Sendomierskieg-o

córk: Andr. Treces. epigram, lib. 1. zni wzi Kryów i

inne dobra, zy jeszcze r. 1579. Syn jeg-o z niej Jan pod-
czaszy koronny, potem kasztelan Poznaski, naostatek wo-
jewoda i starosta 3Ialborski i Garwoliski, z modu zaraz do
wielkich si dzie sposobi; przeciwko Beklebergowi pi(5set

jazdy do obozu przyprowadzi, swoim sumptem wystawio-

nych ; inszycli lake czasów, kiedy sam osobicie stawie si
nie móg suszn party ludzi do boju wysya, f^ir acumtne
tnge?iit\ erudtiofte

,
pietate, et iu rebus tractandis dexteri-

tate illustris ; primus fere ex ea genie
^
quam prope totam

hneresis uf/lavit, magno judicio rcs Ecclesiae Catholicae,

doctrinam(/ue ac haereticorum expendens ^ sese retraxit ad
orthodoxam religionem^ cujus animose defensae et pietatis

argumenta plurima reltguit posteris. Cichov. Alloq. Osec.

lib. 2. cap. 14. A sam w licie swoim, który do wasnych
synów swoich napisa, przyznaje, ze za staraniem ks. Sta-

nisawa Warszawickiego Soc. Jesu, do uznania przyszed wiary
katolickiej, wic w dobrach swoich dziedzicznych, gdziekol-

wiek j Rodiice jego rugowali, znowu wprowadzi, kocioy
przywróci, ozdobi, i uposay. Klasztor Sokalski i koció
00. Bernardynów przy cudownym obrazie fundowa, atoli

mier mu dokoczy tej fabryki nie pozwolia. By w wiel-

kim respekcie u Króla Zygmunta III. ze mu edukacy sy-

nów swoich zleci, do Rokoszanów i Zwizkowych r. 1C13.
zaywa go w legacyi, aby byli ojczyzny nie trapili. Wy-
da do druku : JVojnc ff^oosk, to jest Dziennik wojny Tu-
reckiej w ff^ooszech Posnan. 1622. inf. Take Mylistwo
z ogary in kto Cracov. 1649. apparet autem secundam esse

editionem^ nam 1618. dedicaverat f^ladislao Princip. Jest

take w druku, jego. Epistoa ad filios admonitoria , contra

Jraudulentiam scripti monitu Privata Soc. Jesu in 4. Lcop.
1615. Adjecta est ejusdem Epistoa ad Nicolaum Jilium
data 1616. quia Jilium ad amorem studiumque literarum in-

vttat, utraque haec previdit.^ adjectis ctiam a His quibusdam
JSissiae in 4. 1616. 3Iia za sob Katarzyn Mieleck woje-

wodzank Podolsk i hetmanown ; z tej bya córka Zofia

Czarnkowska starocina Osiecka, i syn Mikoaj podczaszy ko-

ronny, starosta Drohowiski, Rohatyski, tak si kocha w Po-
selskiej izbie, e ju w dojrzaym wieku adnego senator-

skiego krzesa sobie ofiarowanego przyj niechcia, zld a-
dnego sejmu nie opuci, eby na nim poselskiej funkcyi na

sobie nie nosi, a w r. 1632. marszakiem teje izby obrany.
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Obl«,"2eiiie Zbarazkle mnie wytrzymawszy, trzeciego potem

roku wszed do grobu, Potoc. Cenltir. fol. 443. by wprzód

Podstolim koronnym, zona jego Barbara Jdrzeja lloszkow-

skiego hrabi z Gorki córka, ta mu powia dwie córki Ka-

tarzyn Myszkowsk kasztelanow Bezk, i Potock woje-

wodzin Bracawsk , synów za piciu: N. kanonika Kra-

kowskiego : Zygmunta starost Rohatyskiego, po którym z

Potockiej Anny córki Stanisawa Potockiego Rewery woje-

wody Krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego
,
jedna

tylko córka zostaa, Janowi Kazimierzowi Dolskiemu mar-

szakowi Litewskiemu doywotnie zalubiona : Jdrzeja sta-

rost Garwolisklego, ten z Emerencyanny Stadnickiej, która

potem bya za Pacem starost Kowieskim mia dvóch sy-

nów, z tych jeden Mikoaj starosta Drohowiski y z Teres
abck starociank Kiszysk sterilis ^ drugi starosta Gar-

woliilski , którego z Zofji Rudziskiej, córki Samuela kaszte-

lana Czerskiego córka i syn temi czasy, Józef z Grzybowskiej

zostawi potomstwa. N. starost Drohowiskiego sterilem^ i

Wadysawa, za którymsi z tych bya Zofia Skotnicka, wdowa
po Mikoaju Firleju. Jest w druku u Tuldena lib. 6. Histor.

Mowa tego podczaszego , któr Gdaszczanów zachca do

wiernoci ku Panom swoim 165G. i vf Mówcy Polskim tom. 2.

fol. 46. Mowa jego, któr na sejmie Króla wita. Po mierci

Mieleckiej, poj Jan wojewoda Poznaski, Zofi ksiniczk
Zasawsk , siostr Alexandra wojewody Kijowskiego , z tej

córki Anna doywotnie zmówiona z Janem Jabonowskim mie-

cznikiem koronnym, druga Elbieta za Piaseczyskim Ale-

xandrem kasztelanem Kijowskim ale sterilis^ trzecia za Sie-

rakowskim Doga pisarzem polnym koronnym : synów take

dwóch byo: Stanisaw kanonik Krakowski, tego jeszcze w pie-

luszkach Bóg do witobliwoci powoa; po cudach albo-

wiem oczywistych , w szesnastym roku ycia swego w Wro-
cawiu poszed do Nieba. Brat jego zostawi syna , od któ-

rego by syn z Raszewskiej Anio Karmelita Anliuae Obser-

yantiae^ niedawno umary. Jest w druku jego : Ogród li-

liowy i cedrowy to jest ywot . Kajetana Fundatora 00.
Teatynów na Polski jzyk jjrzetlómaczony 1719. in kto.,

Cracov. Take Dicenda Concionatoria; seu Siipplementum

Cornmentarii moralis in Sacram Scinpturam Leopoli 1728.

in kto.

Mikoaj kasztelan Bezki, syn drugi Stanisawa kaszte-

lana Miedzyrzyckiego z Tczyskiej , dziedzic na Kryowie,
z tym tytuem wspominaj go Konstytucye 1607. fol. 652.

kdy mu zamku Sanczel nazwanego , donacy zeznaje Rzecz-

pospolita. Mia za sob Ciemiank wojewodzank Malborsk
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(ale zda mi si juz to druga zona jeg-o bya) wszake z niej

adneg-o potomstwa nie zostawi , ona po jego mierci po-

sza za Farensbachiusza wojewodzica Inflantskiego. Jdrzej
kasztelan Miedzyrzycki, posowa na sejm IGI I. Constitut,

fol. 33. i 1613. fol. 6. zkd delegowaa go ojczyzna do uko-

jenia zwizkowych, zona jego Katarzyna z Buczacza 1624.
Jerzy 1616. Constit. fol. 9. Zofia bya za Stanisawem Prze-

rbskim Opoczyskim i Radoszyckim starost, druga za Ma-
xymilanem Przerbskim kasztelanem Sieradzkim, referenda-

rzem koronnym. Baran. O tym domu Potoc. Centur. J^ir.

fol. 444. lak mówi: Ex hac consullrice boni pub lici gente^

quasi avito domicilio et promptuario ciuilium bellicarumaue
virtutum., untiuissimi Polonoriun Reges., netninem legere in

Senatum
,
quem obeundis praeclare non adhibuissent lega-

tionibus
.)

quem sicuti gerendis ^ ita conficiendis non praefe^
cissent bellis. Sarnicki za lib. 6. powiada: ze tych tam cza-

sów, kiedy Polacy jeszcze si nie bardzo naukami bawili,

tylko na trzech miejscach biblia znajdowaa si w caem Kró-

lestwie, to jest u Króla, u arcybiskupa, i w domu Ostroro-

gów, ale si to nie zda by do wiary rzecz podobna. O
Krzysztofie i Jakóbie Ostrorogach pisze Biel. 1551. f. 594.
Papro, o herb. fol. 466. wiadczy ze aska herbu Korab,
podobno Hieronima siostra, bya za Ostrorogiem kasztela-

nem Mledzyrzyckim.

W roku 1778. Alexander Ostroróg podczaszy Stycki. — N.
Oslroroanka bya za Bielskim kasztelanem Halickim , starost
Rabsztyiiskim : umara tylko córk zostawiwszy. — Z Ostrorogów
z województwa Bezkiego córka jednego bya za Zakaszewskim.
W województwie 31azowieckiem byo lake dwóch braci, tych sio-

stra w r. 1783. za Radziwiem wojewod Miskim. — Krasicki.

Ostroiiell^ w wojewódz. Witebskiem, Józef Ostrouch

roku 1648.

Osti*0^vicki herbu Doga., w ziemi Dobrzyskiej

:

o tych pisze Papro, in Strom. Stanisaw Ostrowicki komor-
nik Podolski, komissarz do granic z sejmu 1661. Constit.

fol. 2Q. N. mia za sob Hlebowsk. Jan archidyakon Do-
brzyski, proboszcz 1541. Starowol. in Monum. fol. 706.

Ostro^Ylcki herbu Topor, w Prusiech i ksiztwie Li-

tewskiem. Pod Koronowem gdy bya walna potrzeba z Krzy-

akami, Janusz Ostrowicki 3Iiszy rzeczony, przebiwszy si
przez ich szyki, chorego zabiwszy, chorgiew uchwyci-

wszy, za konierz sobie zatkn, i tak si nazad do swoich
przebija. Tene to zda mi si Jan w roku 1400. jeden z

Posów po on jedzi Królowi Jagieowi do ksicia Cylji.

Biel. Papro. N. mia za sob Zakrzewsk von Felden , z

lej córka bya za Kossem kasztelanem Chemiskim. N. Jó-
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zefa Czapskleg-o maonka. Pawe chory Oszmiaski, MI-

cliaa Iwanowicza i Iwana SIeciowskieg;o kniaziów Moskiew-

sklcli na M'ojnie wzltycli, od Króla wolnoci darowanycli,

odprowadza do Iwana Cara Mosklewskieg^o, aby go tern sa-

mem do pokoju nakoni, lam Carskieg-o tytuu kniaziowi a-
dn miar przyzna nieclicia. W roku 1564. jedzi do sta-

nów Lltewskicli do dokoczenia unji na sejmie. Constitut.

fol. 52. Umar marszakiem Litewskim 1569. Fabian Ostro-

wicki pose z Prus na sejm 1730. Brat jeg-o Antoni w za-

konie Societ. Jesu temi czasy. Barbara Jana Kossowskiego

maonka. N. mia za sob Fartawsk córk ukasza.

OstroivslLi herbu Grijf^ w Sieradzkiem, Lubelskiem,

Buskiem województwie. Stanisaw Ostrowski z Chodorow-
skiej zostawi potomstwa, pisz si z Krzeszowic. N. bya
za Jakóbem Potockim lierbu Pilawa, podkomorzym Halickim.

Ostro^i^Nki herbu Grzymaa^ w Czerskiej ziemi. Jan

Ostrowski 1632. Jakób w Ciechanowskiej.

Do tych podobno nale: Antoni Ostrowski najprzód biskup In-

flantski , uczyniony koadjulorem Antoniego Dembowskiego biskupa

Kujawskiego, wstpi na t katedr po mierci jego roku 1765.

a w r. 1778. po mierci Gabryela Podoskiego obj godno Pry-

masowsk, umar r. 1784. w Paryu. — Stefan wojski -
czycki. — Wojciech podscdek czycki. — Pr:zi/pisy Kra-
sickiego.

Osfrolvsli herbu Korab ^ w Sieradzkiem wojewódz-

twie. Jan wojski ziemi Wlelurisklej, z sejmu 1661. komis-

sarz do g-ranic od Szlska. Constit. fol. 25. Kazimierz ko-

mornik graniczny Sieradzki 1674. a potem owczy 1694. Te-

resa Sebastyana Starzyskiego herbu Slepowron maonka r.

1701. Alexander w Brzeskiem Kujawskiem r. 1674. Marcin

1632. Piotr w Inowrocawskiem poborca r. 1590. Constit.

fol. 603. Stanisaw Ostrowski opat Przemcki, wyda do

druku : O Praivdzwetn Bóstwie Chrystusa yrzeciwko Nowo-
ckrzczecom. Tame Odpowied na wyznanie o Synu Bozyni

Nowochrzczeców . Tame Nauka o Bóstwie Ducha S. Tame
Goniec -przeciw Szymonowi Budnemu in hto Posnan. 1588.

Kazimierz w zakonie naszym rzdzi niektóre kolleg'ia, umar
w Brzeciu 1731. wyda do druku: Singulures universae

rationalis scientiae controversiae in tractalibus Philosophi-

cis Sandomiriae 1719. in to. Item Nieomylna do miertel-

noci droga ^ kazania na pogrzebie Jana Sierakowskiego
owczego Czerskiego. Stanisaw z Sawclna Ostrowski r.

1648. Kazimierz podstoli Sieradzki, mia za sob Petronell
Moszysk herbu odzi chorank Sieradzk, Ludwik Lu-
dowik Moszczysk kasztelank Bj'zesk Kujawsk,
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Dom teo staroytny w województwie Sieradzkiem i liiowrocaw-
skiem , piszjj si\> na Oslroiriu. Z rónycli dokiinicnlów twierdzi
mona , i w bliskim krwi zwi.jzku dawniej byli Ostrowscy I\o-

rabitowie, z askicmi Iiorabit(iiin\ a potem w róne familie po-

dzieleni , od wsiów i woci swoich imionami przezwani. Z tych

Piotr na Oslroiriu Ostrowski, ktiirego wspomina konstytncya

1590. /b/. ()()3. Stanisaw brat tego opat Przcnn'cki, m,-|

uczony, w\(la do druku dziea róne koio r. 1588. (jak wvcj)
Jan na Osfruwie Ostrowski najpierwcj czcnik, a polem clior.yy

Sieradzki, pukownik J. K. Mci którego zawiadcza autentyczny

dokument na elekcyi Semoi^is domus ad fraescntnnda benojicia

ju.rta erectfoncm Joannis do. asko archiepiscoyi Gnesneiisis^ Pri-

matis Rcgni et M. D. Lii. t'x familia Corabitarmn, Jcria 2da
post dominicam Icrtiam Pentocosles scilicet 15. Junii A. I). 1744.

canonice i/i ecclcsia Prncposili Injulali Corabilae porada , ol ad
Ada Castre)i. Potricovionsia sabbalho post Feslum Natiritatis B.
V. Mariao. Iem ad ^icla Caslron. Posnan. feria ^ta postfeslum
SS. Innoceulium Martijrum A. D. 1746. porredos, tym porz-
dkiem Korabitowie podpisali si^*: Tomasz Kossowski kanonik Sie-

radzki i Poznaski. Pawe Kossowski pleban D^browiecki. Jan
na Ostrowie Ostrowski czenik Sieradzki ad praesens chory,
pukownik J. K. Mci itd. Podobnie teje prerogatywy dotd na-

stpcy Ostrowskich uywaj w dawaniu prezenty na róne prela-

tury, co dopeni syn tego Jana 1\ a z i m i e r z /'orfl'/'iVa na Ostro-

wie Ostrowski, najpierwej podsloli, potem chory Sieradzki,m
z przymiotów zacny i zasug w ojczynie , bywajc na rónych-
funkcyach publicznych , szacowny i powany. Ten w teme Ko-
rabilów gronie by Senioi^em do prezentowania. Poj by za ma-
onk Petronell Moszyiisk , Antoniego z Bnina 31oszyskiego
chorego Sieradzkiego i Jadwigi ]Volskiej maonków córk,
ostatni z linji 31oszynskich herbu odzi ,

prawnuczk po Hie-

ronimie Moszyskim, i Nawojce Koniecpolskiej\ dóbr Wielkomhjna^
Kruszyna^ Zalesia^ Naklo i innych dziedziczce. Kzeczony Ka-
zimierz Ostrowski z t Petronel Mosztjiisk spodzi córek

dwie: Aniel zakonnic Bernardynk w Wieluniu, i Helen za

Lasockim kasztelanicem bdc. Synów za piciu,: 1. Alcxy,
2. Anioni, 3. Kazimierz, 4. Micha, 5. Switosaw.
— Alexy Ostrowski pierwszy syn Kazimierza z Moszyiiskiej

urodzony, stolnik Radomski, rotmistrz kawaleryi narodowej, dwóch-

enny, hnu roto z N. Zapolska, mia córk Agnieszk za Sta-

nisawem Tymowskim wojskim Gnienieskim. %do roto z N.
Siemisk podstolank Inowrocawsk , z t córka N. za Star-

czewskim, i synf')w trzech; Ignacy, Syxtus i Micha. —
Ignacy oeniwszy si z N. Myszkowsk slarociank Kieczy-

gowsk, z t dwie córki. — Syxlus w stanie duchownym pra-

at Piotrkowski. — 31icha z Tekl Tymo/rsk ma |)ol()mstwo.

— Antoni drugi svn Kazimierza podstoli Piotrkowski, ten bez-

enny. — Kazimierz trzeci svn Kazimierza kanonik Krakowski.
— Switosaw porucznik gwardyi konnej koronnej bezenny.
— Micha na Ostrowie Ostrowski czwarty syn liazimierza z

Maszy iiskiej urodzony , chory J^iotrkow ski , pukownik kawa-
leryi narodowej, orderu S. Stanisawa kawaler. 3I od wieku
modego jako dobry obywatel, bywa na funkcyach poselskich na

sejmy z województwa Sieradzkiego, komissarzem cywilno wojsko-
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wym , i jako w wojsku przez stopnie zasug mny rycerz i o-
nierz, to do prezentowania na róne prelatury i Gnienieskie
kanclerstwo , uckie i inne Setii07\ Ten wszed w luby mae-
skie z 31arvann;j z Turskich Tymoicsk stolnikown Sieradzki-j,

z któr spodzi dwóch synów, YYojciecha i Teodora Ostrow-
skich. — Heraldyka fficldka.

Ostrowski lierhu Korczaka na Rusi i Litwie. Seba-

styan Ostrowski, poborca w ziemi Sanockiej 1C02. Constit.

fol. 806. Fiedor 1567. porucznik w wojsku LItewsklem mz
odwany. Jan starosta DuneniundzkI, adnej okazyi nie opu-

ci wojennej za Stefana Króla, w którejby odwagi swojej

kawalerskiej nie mia znaczych dowodów zostawi. Brat jego

Fellx w te tropy za nim wstpowa, Jdrzej w Brzecla-
klem województwie 1632. Stefan skarbnik Nowogr-odzkl, dzie-

dzic na Kumince. Jan Karol towarzysz Pawa Sapleby be-

tmana Litewskiego 1677. Józef 1674. Jan Wawrzenlec, i

Wadysaw Kazimierz 1700.

Ostroif^ski herbu Leliwa, w ziemi Przemysklej, pi-

sz si z Iszczkowa, Marcin Ostrowski, najprzód pisarz a

potem podsdek ziemski Pi'zemyski. Teofila zakonnica S. Bry-

gltty w ucku. WIktorya bya za Józefem Baranowskim berbu

Grzymaa podczaszym atyczowsklm. N. za Jerzym Brzeskim

berl)u Topor. Zofia Stefana Bala podkomorzego Sanockiego

maonka. N. Rafaa skarbka z Góry.
W r. 1778. Bogdan Ostrowski podkomorzy Bracawski. — Eme-
ryk stolnik Winnicki. — Baltazar regent grodzki Winnicki.
— Tomasz wojski Czerwonogrodzki. — Krasicki.

Ostrowski herbu Nacz^ w ziemi Chemskiej. Mar-
cyan Ostrowski, mia za sob Dorot Romanowsk sdzlank
Bezk , z której syn Wojciecli sterilis. Franciszek Udry-

ck, Jakób zakonnikiem zosta. Marcyanna \mo voto bya
za Rzeczyckim, 2do za Pawem Ziókowskim. Zofia za Fran-

ciszkiem Kowalskim. Jakób kanonik Krakowski, uczony pra-

at, o którym Cichoc. Allocu. Osec. lib. 4. c. 9. Wyda do

druku: aosne soca i miesica zamienie ; kazanie na po-

grzebie Zygmunta III. i Konstancyi iv lirakow. in 4. 1632.

Take Jezusa Chrystusa Boga ywot na wiecie krótko po-

wiedziany 1609. in Ato Cracoy. Take Obrona kazania ks.

Piotra Skargi S. J. o Trójcy witej przeciwko Sma/cyu-

szowi Bakowskiemu ministrowi in kto 1608. w Krakowie.
Take Dyalog albo Rozmotuu katolicka z Eiuangclikicm , o

znakach prawowiernego kocioa in 4. Cracov. 1604. Take
Pamitka pogrzebowa Janusza Ks. Ostrogskiego Kasztel.

Kraków. Cracou. in kto 1621. Take Kazanie na pogrze-
bie ylle.iandra Karola Królewicza 1635. umar 1637. roku

w katedrze Krakowskiej z nagrobkiem pochowany. Staro-
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ivol. in 31onum. ^a kaplic<; Naj. Sakramentu, tame do-
broczynny.

Osti*o^vsli.i herbu Nieczuja., w województwie Sendo-
mlerskiem, s.| I w Sieradzkiem piszjj si Ostrowski Zdziezek.

Ostroiiski herbu Rawicz , w Sendomierskiem wo-
jewództwie. Krystyn z Ostrowa kasztelan SendomierskI w
roku 1282. Biel. fol. 194. Prandota z Ostrowa kasztelan

SendomierskI roku 1305. Tene czy Inny kasztelanem by
Krakowskim w roku 1331. jako si mówio w pierwszym to-

mie. Krystyn z Ostrowa clior<jy SendomierskI , zg-Int w
okazyi z Krzyakami, za okietka Króla w roku 1330. Biel.

fol. 222. ale go Inni chc mie nie chorym, ale kaszte-

lanem *) ; Krzysztof ochmistrz Królowy Jadwig-I zony Króla
Jagie 1388. na licie tego Króla danym miastu Lwowsk.
WarsI z Ostrowa kasztelan ZawIchojskI 1432. podpisa list

Jagie dany miastu Lubelsk. a potem kasztelan Lubelski,

1431). Krystyn kasztelan SendomierskI 1407. z tej si prze-

siad na kasztelani Krakowsk, wystawi chorgiew swoj
na Grunwaldzk z Krzyakami potrzeb r. 1410**). Grot z

Ostrowa podkomorzy Lubelski 1468. na licie Kazimierza da-

nym miastu Kraków. Dobrogost kasztelan MledzyrzyckI, na
przywileju tego miasta. Mikoaj z Ostrowa wojewoda Lu-
belski 1496. r. N. chory SendomierskI , Jan i Stanisaw
w Krakowskiem 1705. Krystyna pierwszego arcybiskupa Ha-
lickiego zakonu S. Franciszka, Skrobiszoy. in P^itis Archie-
pisc. Halicien. zda si nakania do herbu Gozdawa: ale je-

eli by z Ostrowa to by Rawiczanin
,

patrz com o nim
mówi pod herbem Gozdawa. Zy 1364. Patrz, co si pi-

sao o Grotach, poniewa to jedene dom z niemi.
Piotr na Ostrowiach herbu Rawicz Ostrowski, svn Wojciecha

i Kotarzyny Ostrowskich, dobrze osiady w województwie Sen-
domierskiem , Lubelskiem , i ziemi Drohickiej , wszed w luby
maeskie z Konstancy;} Stohisk herbu Janina. Z t spodzi
synów dwóch: lo. Alexandra, który z iY/>/?;':sec/^7? zostawi
syna Józefa. 2o. Tomasza Adama: Tene Tomasz Adam
na Ostrowiach Ostrowski podskarbi nadworny koronny orderów
narodowych kawaler, najprzód podkomorzy ziemi Nurskicj ; w r.

1777. zosta kasztelanem Czerskim ; by konsyliarzem radv nie-

ustajcej lat 8. Zasiada w komissyi skarbowej , zosta potem

') Pomidzy kasztelanami Krakowskiemi w Tomie 1. wyUcza Nie-
siecld Prandot z Ostrowa herbu Rawicz zmarego 1331. r— P. fF.

*") Tene Krystyn z Ostrowa kasztelan Iiiakowski, w ratyfikacyi
przymierza midzy Wadysawem Królem Polskim, a Zygmuntem
Wgierskim, pooony jest jako komissarz do traktatu r. 1411.— Cod. Dipl. Fol. I. fol. 43. — Przypisck Krasickiego.
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w r. 1791. podskarbim nadwornym koronnym. Mq zawsze wierny

swej ojczynie
,

pelcn przymiotów , z których w obywatelstwie

mio powszechn posiadajcy. Mia w pierwszem maestwie
z Józef Goillewsk starociank Nursk córk Juli, zalubion
Antoniemu Ledóchowskiemu, wojewodzicowi Czerniechowskiemu.

W powtórnem za maestwie z Apollonia Ledóchowsk woje-

wodzank Czerniechowsk, ma synów: Antoniego, Franci-
szka, Józefa, Wadysawa, Anastazego, Tadeusza,
oraz córki: Ludwik, Helen i Maryann. — Wieldek.

Ostro^vsk.i herbu Slepoiuron^ w ziemi Drohickiej.

Jan Ostrowski podpisa elekcy Stanisawa Augusta Króla z ziemi

Bielskiej. — Wielihk.

Ostrolvsl4.i herbu Tpa Podkowa^ na Pokuciu. Z tych

jedni ludzie rycerscy, drudzy w zakonie Kaznodziejskim kwitnli.

OSTROZCKI ^WllM[iHIV^ HERB.

Tym ksztatem herb ten pooy Koja. in MS. gdzie po-

wiada, ze si nim piecztuj HooWniowIe Ostrozccy : bo

inni Hoowniowle Inszego herbu zaywaj, jako si mówio
w czwartym tomie, na hemie powinny byc trzy pióra stru-

sie. S za w Sonimskiem i Nowogrodzklem województwach,

Adam Hoownia OstrockI m odwany, suy z Chale-

ckim stranikiem Litewskim. Krzysztof i Mikoaj w Piskiem
1632. Bohdan 1727. Anna Ostrozcka bya za Adamem Po-

ciejem kasztelanem Brzeciarisklm. Okol. tom. 2. fol. 440.

N. Ostrozaskl Soc. Jcsu, jest w druku jego Kazanie po-

grzebowe i)od tytuem: Kosy zote. Bogdan Ostrocki Ho-

ownia koniuszy Piski 1727.

Maachowski naznacza kolor pola czerwony, a trzy przewrócone

Habdanki srebrne. —
Ostrzew albo Pie patrz Mieczuja ^ bo si tym

tylko róni od Nleczul, e krzya na pieku nie masz, i w
hemie pic piór strusich kad wanie jak Berkowiczowie

w Czechach , tylko e ci kad karpia po piórach. Jedene
take pocztek, tak tego herbu, jako i Nieczui zowi go Ina-
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fzej niektórzy, Clelepele. Pisali o nim Paprocki w Gntaz-

dziefol. 407. Okol. tom. 2. fol. 379. klejnotyfol. 71. Biel.

fol. 675. leny.e fol. 318. powiada, ze by teg-o herbu Cy-
bulka Polak sekretarz u Witolda w. ks. Litewsklejro, którv

od niego jedzi w legaeyi do Zygmunta Cesarza. Ten herb

mia pierwszy wniesc do Polski TomisJaw niejaki Czech, który

tu do Polski przyszed wraz z Judyt Królow, za czasów
Wadysawa Hermanna ksizccia Polskieg-o, koo roku 1082.

którego ten ksi, upodobawszy sobie w jego piknym z na-

tury obrocie i dzielnoci w sprawach, w majtno opatrzy,

i do wiele funkcyi zaywa. Podobnego herbu do Ostrzew
zaywa Familia de Bosclio w Sycylji wedug wiadectwa Pe-
tra sancta c. 62. Jam tez widzia w 31iedzyrzyczy pod Ostro-

g-iem w kaplicy Matki Boskiej kocioa Franciszkaskiego na
chorgwi , drugi herb taki , to jest trzy pieki jeden nad
drugim, co raz ku górze, mniejszy jeden od drugiego, jeden
nad drugim jakby lece, u kadego z nich dwa ski ocicte,

jeden z jednej, drugi z drugiej strony, ktoby jednak tym
si herbem piecztowa, nie wyraono. Do herbu Ostrzew
pocigaj nasi pisarze towskich. Wierzbickich i Wod-
ków

,
ja przydaj Dembiskich , luboc wszyscy herb swój

temi czasy Nieczuj zowi, dla tego i jam ich tame w re-

gestrze pooy.
OsiCltoivski herbu Gozdawa^ w Rawskiem woje-

wództwie. Osuchowskiego wspomina Cromer lib. 30. Biel.

fol. 498. N. mia za sob Barbar Krysk siostr matki .
Stanisawa Kostki. N. rotmistrz silny Tatarom, Walentyn
1632. Jan i Stanisaw 1628. Piotr i Krzysztof 1648. Mi-
koaj stolnik Rawski z sejmu 1647. komissarz naznaczony.

Constitut. fol. 30. Kasper z Osuchowa podkomorzy Socha-
czewski, mia za sob Katarzyn Trzciska herbu Rawicz,
z tej córka Elbieta bya za Spinkiem z Bdkowa , nagrobek
jej zmarej 1693. w Piotrkowie u 00. Dominikanów. Ka-
tarzyna Mikoaja Kallszkowsklego maonka 1680.
W r. 1778. N. Osuchowski regent ziemski lielzkl. — Krasicki.

O^iieciili herbu Radwan., w Pilznieskim powiecie.

Floryan Owicim dziedzic na Potoku pod Krosnem, syn jego
Stanisaw dworzanin Króla Wadysawa IV. z Reginy z Kra-
lic lskiej urodzony, fundowa w Kronie u 00. Franci-

szkanów kaplic, któr po dzi dzie Owicimsk zowi.
Osyi)0^v$ki herbu odzi, w województwie Witeb-

skiem. Jdrzej Osypowski poborca 1580. Conslit. fol. 366.
a w r. 1590. ju pisarz ziemski Witebski. Co/*/^>.yb/. 602.
Filip sdzia grodzki Witebski. Susza iv Zjjciu B, Józefata.
Krzysztof i Jan 1648.



208 Oszczewski—Otolski.

OSZCZEWSKI lilM^flniMni HERB.

S dwa tryanguy jeden pod drugim, kocami z sob si
stykajce, z których ten który jest na wierzchu, powinien

mied w sobie krzy : tak go opisuj, Paprocki iv Gniazdzie

fol. 1128. O herb. fol. 677. Okol. tom. 2. fol. 350. Klej-

noty fol. 97. wedug któreg-o ten herb ztd nadany, ze przo-

dek domu tego, obóz nieprzyjacielski na ten ksztat uoony,
wpadszy wielkim animuszem pomiesza, i swoim do zwy-

cicztwa drog utorowa. Z tych Oszczewskiego czytam w Me-
tryce If^olyskiej 1528. N. Oszczewski mia za sob Beat
Odrowzown córk Hieronima z Sprowy Odrowa. Na he-

mie w tym herbie powinny by<5 trzy pióra strusie.

Podug Maachowskiego pole ierbu tego jest niebieskie.

OszlO^vsk.i herbu Lubicz, Okol. tom. 2. fol. 644.

Z tych 3Ielchior Oszkowski proboszcz i ofTicya Lwowski,

kanonik Kamieniecki. N. siostra jego bya za Jakóbem Ja-

roszkowskim.

Otocki herbu Doga , w Sieradzkiem województwie

Wojciech Otocki 1648.

Otocki herbu Prus \mo. Maciej z Otoczna kanonik i

administrator biskupstwa Pockiego, za Kazimierza z ksit
Mazowieckich biskupa Pockiego, koo roku 1476. Lubien,

in f^itis Episcop. Poc. z Dugosza. N. Kociokowskiego

Marcyanna maonka.
Do tycti zda si nale: N. Otocki kustosz Przemyski : brat jego w

roku 1778. Józef wojski Przemyski, z Gorzkowskiej i^^lo^zW

córki, N. wydan za Sikorskiego, druga zakonnica u Bernardy-

nek, dwie inne w panieskim stanie jeszcze w 1781. r. — i

synów dwóch: starszy N. modszy Stanisaw. Trzeci brat S e

-

bastyan bezenny, czwarty N. z Ulanickiy' zostawi potom-

stwo. — Krasicki.

Otolski. Dorota Otolska bya za Krzysztofem Piwo,

podczaszym Pockim z którym niemajc adnego potomstwa,
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gdy jej niz umar, fundowaa 00. Bernardynów w «,'czycy

1600. ukasz Paprocki aski Cudowne.
Otreillliiis herbu Ilawicz., w Uawsklem województwie

i ziemi Warszawskiej. Jdrzej Otrembus 1032. Wojcieei,
Zygmunt i Szymon 1G48. Stefan Józef i Fioryan 1G74. N.
Bielickiego, Zofia Kazimierza Szczawiskiego starosty Gul-

birskieso maonki. Jan Otrembus kanonik Krakowski i War-
szawski, u Jana Kazimierza Króla w wielkich respektach,

zy jeszcze 167(>. Mówca Polski tom. 2do fol. 400. Daniela

jest w druku Panegyricus ad f^ladislaum If^. in primo ad
fiegnum Poloniae iugrefisu in kto 1633. Tego Oratio Gra-

tulatoria in Jelicem e J/osc/touia reditum ejusdem f^ladislai

1634. Cracov. in hto. N. bya za Grzegorzem Jerzmanow-
skim, Dorota za Jakóbem Kruszyskim.

Otteilliaiiseil herbu kielich Kapaski, w Inflanciech,

z tych Jan Ottenhausen 1648. Drudzy osiedli w Brzecia-
skiem województwie, to Kojat. in MS. atoli mam prywatn
informacy, ze si herbem Bocza piecztuj, z których je-

dna bya za Janem Niezabitowskim czenikiem Brzeciaskim,
matka Bogusawa kasztelana Nowog-rodzkie^o.

Otiviiloivs]4i herbu Gryf., w Krakowskiem wojewódz-
twie, Sendomierskiem i Lubelskiem. Z tej familji który fun-

dowa w kociele farnym Czstochowskim kaplic na cze
S. Jerzeg-o. Nieszpork. Anna Otwinowska bya za Mikoa-
jem Polanowskim. Acta Terrestr. Cracou. 1536. Papro.
o herb. fol. 59. Grzegorz mia za sob Katarzyn Skoruszew-
sk, 3[arcina sdziego grodzkiego Krakowskiego córk, zl
spodzi trzech synów: Grzegorza który z Czarnieckim we
wszystkich opaach wojennych na saw robi. Kaspra ma
take rycerskiego pod Cbocimem za Jana III. zczy si do-

ywotnie z Elbiet Siemiesk, Stefana sdziego Sieradzkiego

córk, i Jana Alexandra starost Szczerczowskiego, pod Cu-
dnowem z Czarnieckim 3Ioskw wojowa, indziej za temu
Polskiemu kawalerowi, nierozdzielnym by towarzyszem. Pan
bogobojny, w czytaniu rónych ksig ustawiczny, w kon-

wersacyi skromny, na ubogie i kocioy dobroczynny
;

piesze

peregrynacye nieraz podejmowa do Czstochowy, Studziany,

i na Piasek w Krakowie. W kociele farnym Czstochow-
skim fundusz uczyni, na msz co Sobota, na którejby Li-

tanie Loretaskie piewano, i sam w te dni, surowszy sobie

post, na cae ycie nakaza, lubem si obowiaza w bogat-

szych szatach nie wiecie si, chyba czarnego kooru. Pod
czas jubileuszu w sak odziany, kocioy boso i z dyscyplin
obchodzi, któr ciao swoje kraja, umar 1693. w Czsto-
chowie na Górze pochowany, ona jego Wykowna, z której

Tom vii. 14
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synowie Franciszek i Slefan, ten sobie stan duchowny obra,

i córki : z ych Brygitta Teresa zakonnica . Norberta na
Zwierzycu , klasztor tam dziwn roztropnoci tenii czasy

ksicni rzdzi, kdy siostra jej rodzona Eufemia teje reguy
profeska. Adam brat stryjeczny Jana Aiexandra i inszych,

czenik Wiski, m na Boga i ndznych szczodry. Nieszpork.
Tomasz i Alexander 1705. r. Józef starosta Szczerczowski,

zona jeg^o Pelronella Dembiska kasztelanka Wojnicka.

W r. 1778. Franciszek Otwinowski sdzia ziemski Krakowski.
Kasper bur^rabia zamku Krakowskiego. — Przypisek Kra-

sickiego.

Otiwiiloivski herbu Trby ^ w Krakowskiem woje-

wództwie. Jan Otwinowski komornik Biecki , z Kokowny
spodzi piciu synów, z Wyzyckiej tyle: Waleryan pod-

czaszy Sendomierski, deputat kilka razy na trybuna, sdzia
kapturowy 1032. r. poeta w ojczystym wierszu niepospolity;

wyda do druku : Gcorgicoriim albo Ziemiustwa ff^irgi-

liusza Marona ksig cztery Polskim wierszem przeoone
1614. inkto. Take Ksigi Metamorphoseon albo Przemian^
od Owidyusza napisane, przetlomaczyl na Polskie wierszem
in Ato Majore 1638. w Krakowie. Hieronim m wojenny,

sekretarz królewski, wysany w leg-acyi do Osmana Cara Tu-
reckiego, nie dobrze od niego przyjty: bo przez Hieronima
wojn Zygmuntowi HI. wypowiada; dla bezpieczestwa swego
a na Wenecy powróciwszy , wkrótce umar , w Pokrzy-

wnicy pogrzebiony 1620. 3. Samuel i ten w obozie znaczn
cz lat swoich strawi, potem dla umiejtnoci jzyków
oryentalnych dziesi lat przepdziwszy w Turczech, tame
powietrzem zaraony, ycie to skoczy. 4. Jdrzej modzie-
cem umar. 5. Remigian pod Smoleskiem poleg. 6. Zy-

gmunt w Wooszech. 7. Jan wzity tame w niewol, gdy
z niej wykupiony powraca do ojczyzny, w Dunaju rzece uto-

n, niewiem czv nie ten to Jan, mia za sob Ann Ma-
szkowsk. Baranów. 8. Piotr w Konstantynopolu uczc si
Arabskiego jzyka, powietrzem zgin. 9. Mikoaj rotmistrz

pieszy pod Kokenhausen. 10. Alexander pod Ska w nie-

wol od Tatarów pojmany, wyszedszy z niej, jedzi w le-

gacyi do Turek. Felician Otwinowski, mia za sob Zofi
Bedowsk. Kazimierza ws^om.\n2i\s^ Konstytucye 1662. y. 25.

Micha 1632. N. mia za sob Maryann Kamock. N. Woj-
ciecha Krasuskiego maonka, Jan r. 1594. Acta Castren.

Sandec. Adam 1616. Samuel 1634. Acta Cracov. Jadwiga
Adama Niewiarowskiego maonka.

Otwinowska bya za Gabryelem Sierakowskim kasztelanem Owi-
cimskim. — Krasicki.
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OWADA HERB.

Ma by brama zota w polu czerwonem , o dwócb
drzwiach, nad ni korona królewska, na hemie trzy pióra

strusie, tak go opisuje. Okol. tom. 2. Jol. 381. gdzie po-

wiada, ze tym herbem by nadany Owada onierz Polski,

od Bolesawa Smiaeg-o Króla Polskiego, gdy go do Kijow-

skiej, któr zot zowi. Bramy, bezpiecznie doprowadzi:

ktoby si jednak tym herbem piecztowa, adnego nie kadzie.

Oi¥acloi¥Ski herbu abd^ z Owadowa w Rawskiem
województwie i w powiecie Radomskim. Jdrzej Owadowski
kuchmistrz królewski. Floryan z Radziwiem ksiciem bi-

skupem Krakowskim i kardynaem, jedzi do Rzymu. Filip

Dunin Owadowski stolnik Sendomierski
,

przemylnej indu-

stryi czowiek, od summy Neapolitaskiej imieniem królew-

skiem prowizye odbiera, z Ewy Kochanowskiej herbu Kor-

win, córka jego Zuzanna Sebastyana Wouckiego, kasztelana

Maopolskiego starosty Rawskiego maonka. Filip kolligat

Rykowskich. Cic/ioc. Allo. N. bya za Krzysztofem Kru-

szelnickim pisarzem grodzkim Krzemienieckim.

Oifoczyuski herbu Suchekownay^ w Miskiem wo-
jewództwie. N. Owoczynski wraz z Dymitrem Carem Mo-
skiewskim poleg w Moskwie 1606. Petricius. Józef sdzia
grodzki 3IIiiski i Maciej 1632. Maxymilian deputat na try-

buna gówny Litewski 1651. Daniel i Wawrzeniec 1674.

S i na Woyniu, z tych Jerzy sdzia ziemski Wodzimier-
skie mia za sob Elbiet Iwanick.

O^Ysiaiiy herbu Ostoja., w województwie Nowogro-
dzkiem. Daniel Owsiany podsdek Wokowiski, z Mogilni-

ckiej mia trzech synów. Stanisaw dugo w wojsku suy
pod królewsk usarsk chorgwi. Kazimierz zgin na woj-
nie. Jan kanonik Smoleski, proboszcz Tooczyski. Bogu-
saw kanonik regularny, Hieronim, Dominik, Stanisaw bra-

14*
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ca rodzeni. Jan podstoll Wokowiski 1674. Alexander mie-

cznik Wolkowiski 1710. pisze o nich Koja. in MS.
Owsiana córka rcgenla kancellaryi Litewskiej za Borysawskim. —
W r. 1788. Antoni Owsiany skarbnik Lubaczewski. — Krasicki.

Olf^fSiauy herbu Rawicz.) w powiecie Lidzkim. O ych
tene autor wiadczy. Marcin Owsiany stolnik Lidzki, z sejmu

1G21. deputat na trybuna fiskalny Litewski. Adam brat jego

rodzony, najprzód podscdek, a potem s<;dzia ziemski Lidzki,

zona jego Wilczkowna, z której synowie Jerzy i Stanisaw.

Benedykt stolnik Lidzki 1674. N. bya za Janem Dziewa-

towskim stolnikiem Kowieskim.

0^vsiaiiy herbu Rola , w Podlaskiem województwie.

N. Owsiany za Zygmunta Augusta, od którego Jan Broni-

szewski kupi niektóre dobra. N. mia za sobfj Katarzyn Mo-
krzyck ale sterilem. Mikoaj w zakonie naszym.

Oiisiiiski* N. Owsiski mia za sob Ann Zebrzy-

dowsk. Papro, o herb. fol. 275.

OyrzanOTTSfei herbu Junosza.^ w Wielkiej-Polszcze,

i w Krakowskiem województwie. Stanisaw Oyrzanowski, sio-

stra jego Maryna 31ikoaja Bratkowskiego maonka. Baran.

Jan i Stefan w Krakowskiem 1674. r. Kazimierz w zakonie

naszym umar w Przemylu w roku 1712. Jan z Oyrzanowa

czenik Liwski, podpisa 1525. dekret przeciwko heretykom,

u ubiesk. Teofila Floryana Stokowskiego maonka 1709.

Acta Castren. Vielun.

OyraByiisKi herbu Lubicz., w Ciechanowskiej ziemi,

których Mieczykami zowi. Jdrzej Oyrzyiiski 1606. r. Jan,

Kasper, Adam w Pockiem 1674. Jan w Poznaskiem 1632.

Niektórzy z nich w Litwie osiedli, z tych Jan w Orsza-

skiem 1648. N. bya za Kasprem Ptaszyskim.

Piotr z Oyrzenia Oyrzyski, spodzi Stanisawa, który w r.

1670. nabywszy dziedziclwa, osiad w województwie Pockiem,

tam spodzi trzech synów: lo. Sebastyana, ten przeniós si

w ziemi omysk, i umar bezpotomny. 2o. Bartomieja,
który osiad w ziemi Sochaczewskiej, spodzi synów: Krzy-
sztofa, Józefa i Marcina ksidza. Krzysztof bezdzietny,

a Józef z Chmieliskiej, zostawi dwie córki. 3o. Wawrzeca,
ten w Pockiem wojev> ództwie mia czterech synów: Benedy-
kta, Krzysztofa, Antoniego, i Stanisawa, pierwsi

trzeci zmarli bezpotomni, Stanisaw za z Maryann Umisk,
spodzi dwóch synów: Jana, który bezenny, i Mateusza
S. Z. W. len oeni si z Brygid Groszkoiosk, przytem córk
jedne , ta posza za Franciszka Smoleskiego w ziemi Ciecha-

nowskiej. —
Dom inny Oyrzyskich skolligowany z Nowowiejskiemi i Brzeskie-

mi
,
poniewa za Stanisawem z Nieborowa Brzeskim bya Agnie-

szka Oyrzyska, i z lej spodzona córka Anna, posza za Ma-
cieja Oyrzyskiego, od którego Adam Oyrzyski, ten z Ma-
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ryann Szydowsk, spodzi Jana, który z Alaryann Liibaiisk,
zostawi potomstwo, dwie córki : Ludwika* za Lasockim, Konstan-
cy za Andrzejem Nowowiejskim, i synów dwóch: Adama i

Jana. — Heraldyka )}li'ld1ia.

W r. 1788. Józef Oyr/.yski pukownik w wojsku koronnem. —
Rafa yicegerent ziemski Wieluski. — Mateusz burgrabia
Warszawski. — Krasicki.

Oaro^vski herbu Jiawicz^ w Sendomierskiem woje-

wództwie, pisz si z Oarowa. Jan Borg-io z Oarowa 1489.
^cta Terrcstr. f^ielun. Sieg^niew i Prandota bracia rodzeni:

Z tycli Prandoly synowie. 1. Jan proboszcz Trocki, kano-

nik Sendomicrski, Kazimirski, Garbowski proboszcz. 2. Ra-
fa, któreg^o syn Benedykt zabity, fortuna jego przez córki,

w insze si domy dostaa, to jest do Skroniowskicb , Gro-
dziów, Krasowskich, Osieborowskich i Jastkowskicli. Bar-

tomiej zszed bezpotomnie, dobra jego Rudno, Goembia,
poowa miasteczka Rawy, w dom si Firlejów przeniosy.

Mikoaj dworzanin królewski, syn jeg'© Janusz, córki do ksic-

ztwa Litewskieg-o wyposaone. Lassota, albo Sylwester pod-

komorzy koronny w roku 1538. z tym tytuem podpisa list

Zygmunta L Króla dany miastu Lubelskiemu, Janowi Gro-
towi biskupowi Krakowskiemu nagrobek wystawi 1522. r.

Starowol. 111 Episc. Crucov. zostawi córk Ann Jdrzeja
Tczyskiego kasztelana Krakowskiego maonk, i syna Mi-
koaja. Mikoaj syn Mikoaja z JNiewiarowskiej herbu Póko-
zlc podkomorzanki Krakowskiej, spodzi dwie córki, i trzech

synów. Jakób dziedzic na Wojnowicach, któreg-o z pierwszej

ony Bystrzamowny, synów dwóch Jan i Krzysztof, tyle
córek Anna i Urszula: z drugiej Podlodowsklej , Dawid i

Stanisaw, od którego potomstwo zostao. Siegniew brat ro-

dzony Prandoty, mia syna Mikoaja, którego syn take 3Ii-

koaj , tego za Stanisaw, Józef, i Mikoaj. Rafa drug-i syn

Siegniewa dziedzic na Snopkowie, od którego poszli Snop-
kowscy. Trzeci Felicyan dziedzic na Siwoklkach: niewiem
czy ten Felicyan kasztelanem by Sanockim, i mia za sob
Bolestraszyck. Czwarty Stanisaw godny rotmistrz: syn Fe-

licyana dopiero wspomnionego Jdrzej, by podkomorzym u

Króla Zygmunta Augusta. N. Oarowska bya za Komorow-
skim hrabi Liptowskim herbu Korczak, miaa z nim córk
Barbar, która bya za Maciejem Kostk. Durijew. Niezesza
Pami fol. 32. Jan z Barbar Jaroszewsk herbu Rola, je-

dnego tylko syna zostawi Franciszka dziedzica na Wierzbnie
Bobinie, Wolwanowicach, czycach, Jazdowiczkach, lino

voto wszed w kontrakty maeskie , z cóik 3Iacieja Ol-

szewskiego z Dobrzelewskiej urodzon, ale ta bya bezdzie-

tna: 2dovotOy z Dorot Jordanown córk Stanisawa pod-
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komorzego Krakowskiego i Borkowny. Baran. Barbara Mi-

koaja Bbnowskiego herbu Odrow maonka. Buranoiv.

Stefan mia za sob Eufrozyn Mozg-awsk wdow«^ po Sko-

tnickim, Samuel Maxymilian wojski Sendomierski, Teodor
Góreck, i z niej córek piciS Dorot Samuelowi Zeliskie-

mu, Alexandrc Stanisawowi Koseckiemu, Konstancy Ale-

xandrowi Róyckiemu, Liidowik Alexandrowi Russockiemu,

Ann Wadysawowi Wolkowi zmówione. Piotr Oarowski
poj Felicyann Bolestraszyck z lej córka Konstancy bya
za Alexandrem Drobojewskim , Teresa kasztelanka Sanocka

Stanisawa Krasiskiego maonka. N. bya za Piotrem Brze-

skim herbu Topor. Alexander 1632. Marcin 1648. Krzysztof,

Stanisaw i Dobiesaw 1674. Jerzy najprzód stolnik Krakow-

ski, pose na sejm i komissarz do sprawy Toruskiej 1724.

deputat na trybuna koronny 1705. dalej podstoli koronny,

temi czasy gdy to pisz, obony koronny, marszakowa! w
izbie poselsiiiej 1732. pose do Francyi z konfederacyi Dzi-

kowskiej , córka jego yje z Lubomirskim starost Kazimir-

skim. N. podstoli Buski, mia za sob Helen Drohojewsk,
z ni synów trzech Samuela, Krzysztofa i Jana, córki Ale-

xandr mniszk, Maryann i Konstancy Piekarsk majorow.
Jdrzej wojski Chemski , N. stolnik Wendeski , Samuel,

Marcin 1697. Adam mia za sob Krystyn Ruszkowsk.

Druga córka Jerzego obonego koronnego bya najprzód Kanoni-

czk
,
posza potem za Podowskiego podkomorzyca Róaskiego;

syn za Piotr pisarz wielki koronny dalej kasztelan Wojnicki. —
W r. 1788. Onufry Oarowski czenik Krakowski. — Krasicki.

OzfloiYSki* Stecko i Paszko Ozdowscy ziemianie Wo-
yscy 1528. Metryka IFohjska.

Ozegomrski. Zofia Ozegowska Wierusza Kowalskiego

maonka. Acta Castren. Opoczn. 1546.

OgSi herhu Raiuicz^ w ziemi Warszawskiej i Lwow-
skiej , Jdrzej Ozga opat Tyniecki umar w r. 1482. Szczy-

gie, in Tinecia f. 150. Balcer Ozga sdzia grodzki Lwowski,

w naukach, ojczystem prawie, w rycerskich dzieach biegy.

Mikoaj którego wspominaj Konstytucye 1603. i 1607. Ka-

tarzyna Mikoaja Kopyciskiego podsdka Halickiego maonka
1620. r. Wojciecha chwali z mztwa. Papro, w Panoszy

1575. Piotr sdzi by ziemskim Lwowskim 1603. do Turek

od Zygmunta HL posem, referendarzem koronnym i starost

Trembowelskim. Piotr pisarz ziemski Lwowski, a potem pod-

komorzy Lwowski, fundusz uczyni na ubogie wdowy, na

ozdob kaplicy . Stanisawa Kostki przy kociele Lwowskim,
i eby przed otarzem jego, co Wtorek msz grano: córki

jego, jedna Chociwskiemu Dobrogostowi choremu Podoi-
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skieniu , druga Anna Wielhorsklemu kasztelanowi Woy-
skiemu zalubione*). Jakób syn Piotra stolnik Chemski, zona

jeg-o Elbieta, córka Stpkowska 1094. fundowa kon^regacy

dobrej mierci
,

przy kociele Lwowskim. J/tstor. Colleg.

Leopol. N. bya za Sebastyanem Charczewskim podstolim Sa-

nockim, a potem kasztelanem Soskim. X. podczaszy Lwow-
ski, córki jeg-o, jedna Gryzella ksieni rzdzi klasztor S. Be-

nedykta u wszystkich . we Lwowie, druga tam/.e zakon-

nica Karmelitka. Trzecia panieskie sobie ycie obi-aa, sy-

nowie za, Jdrzej w zakonie naszym rzdzi kollegia Toru-
skie, Lwowskie, Stanisawowskie, Ostrog-skie, Kaliskie, umar
1738. Samuel proboszcz Lwowski, scholastyk Chemski, de-

putat kilka razy na trybuna koronny,^ teraz gdy to pisz bi-

skup Kijowski, katedralny koció w ytomierzu wystawi, i

«^dy ten pogorza, znowu inny znacznym kosztem jego stan.
Józef stolnik I sdzia kapturowy Lwowski w^ r. 1733. Anna
owczanka Lwowska, Alexandra Trzebiskiego , który potem

by biskupem i podkanclerzym koronnym maonka. N. bya
za Jackiem Mokrskim.
N. Ozga starosta Romanowski , dziedzic na Uniatynie w wojew.

Bezkiem , synowiec Samuela biskupa Kijowskiego , z Steckiej

kasztelanki Kijowskiej córk jedynaczk wyda za Dominika Ce-

toera starost Stockiego. — Krasicki.

Ozic1ioivsk.i herbu Radwan , w ksiztwie Litew-

skiem. Koja. in MS. Szczsny Ozibowski kasztelan Socba-

czewski , z Rzewuskiej urodzony ,
pierwsz zon mia D-

browsk w ziemi Liwskiej, urodzon z ugowskiej, z tej by
syn Jan, drug- zon Ann Lanckorosk, z t syn Lenard.

Jan syn Szczsnego trybem tamtych krajów przeniósszy si
do ksiztwa Litewskiego Szczsnowiczem Ozibowskim za-

woany, koo roku 1570. z Doroty Jaskodowny skarbnikowny

Grodzieskiej, spodzi syna Jana, który w bdach herety-

ckich uwikany zbór fundowa w Szylanach , Grzymalanka

córk mu powia Elbiet , któr wydaa za Hrehorego a-
niewskiego, i synów trzech, Samuela, Krzysztofa, i Kazi-

mierza. Z tycli Samuel horodniczy Grodzieski , oeni si z

Barbar Ryszkowsk kasztelank Mcisawsk, i spodzi Mi-

koaja, który powracajc z Chocimskiej w^ojny, umar, ley
u 00. Bernardynów we Lwowie: Jana Soc. Jesu, Kazimierza,

Stanisawa , i len z pod Wiedeskiej w racajc , zszed z tego

wiata, Pawa ten modo umar. Piotra, i Michaa, w za-

*) Ten Piotr podkomorzy opar si wawo na sejmie Królowi, chc-
cemu elekcyi ksicia de Coridó, za poduszczoniem przyjaznej na-

rodowi i krwi swojej Ludowiki Królowej. — Annal, Pol. Jiochow.

Clim. III. lib. 6. ;;. 267. - P. W.
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koule Kaznodziejskim Dominikiem nazwanego. Krzysztof brat

Samuela, zona jego Olcka pisarzowna grodzka Trocka, z

ni bya córka Petronella, i synów Irzecb, Dominik, Jan, Ka-

rol. Kazimierz trzeci brat Samuela, podczas expedycyl Mo-
skiewskiej poleg. Lenard drugi syn Szczsnego na pocztku
pooonego, zczy si doywotnie z Dzierzkown, z tej by
syn Kasper, zona jego Puciatowna Teodor, z ni spodzi
córki Ann, ta ya z Szukszt podstolim Zmudzkim, Kry-

styn, ta z Iwickim, Szczsn, ta z Majkowskim, i synów
Macieja, Jana, Jdrzeja i Piotra. Druga zona Kaspra bya
Anna Wojnianka. Maciej starosta Szymaski 1621. mia za

sob Elbiet Rajeck Balcera wojskiego Trockiego córk,

z ni synów dwóch Kaspra i Alexandra, córek za siedm Ann
Wilczkowi kasztelanowi Trockiemu starocie Oszmiaskiemu.
Zofi Siesickiemu marszakowi Wokowiskiemu, Dorot Be-

nedyktynk w Wilnie j Konstancy Konstantemu Andrzejow-

skiemu, Halszk Wadysawowi Ksztortowi skarbnikowi Zmu-
dzkiemu , Maryann Stefanowi Chrzstowskiemu, cywunowi
Beraskiemu instygatorowi Litewskiemu, z tej by syn Józef

starosta Rosiewski , i dwie córki, z których jedna bya za

Puzyn podkomorzym Upitskim, druga take za Puzyn ziem-

skim Upitskim, 2do voto ta Maryanna, ya za Janem To-

letem podstarocim Zmudzkim starost Rosieskim z którym

miaa dwie córki, jedne za Uwojniem, drug Pann. Siódm
Felicyann Danielowi Chrzstowskiemu miecznikowi Zmu-
dzkiemu zalubione. Tene Maciej mia drug on Umia-

stowsk, wdow po Okolskim, z ni spodzi córk Eufro-

zyn , która bya za Karolem Ksztortem starost Tawrusklm.

Kasper syn Macieja z Rajeckiej, zczy si doywotnie z Ty-

zenhauzown wojewodzank Inflantsk , Alexander brat jego

z Zawiszank siostr Krzysztofa marszaka Litewskiego, oba

jednak bezpotomnie pomarli. Jan syn drugi Kaspra z Pucia-

ciankl poj w maestwo Ann Szabowsk z Chrapowickiej

urodzon, z t zostawi córk Krystyn, \mo voto Adama
Pokirskiego , 2do Jerzego Puzyny podczaszego Upitskiego

maonk, z drugim miaa córk, która posza za Eustachie-

go Umiastowskiego czenika i sdziego grodzkiego Upitskiego^

synów czterech: Jana, Krzysztofa, Konstantego i Wadysawa.
Z tvch 1. Jan wojski Grodzieski, ona jego Krystyna Kier-

dejowna kasztelana mudzkiego Oleskiego, ta mu tylko dwie

córki urodzia, Ann Grajewsk, i Joann Kolck marsza-

kow Mozyrsk, starocin Ejszyjsk. 2. Krzysztof temu Do-
rota Plotrowiczowna powia syna Bogusawa, który z Zofji

Zoty spodzi córk Ann i synów czterech, Antoniego, Ka-

zimierza, 3Iichaa, i Jana. 3. Konstanty poj Zofi Sopo-

J
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cikown, z niej syn Piotr modzianem umar, i córlca Dorota
pann. 4. Wadysaw ten z Jadwij^ Puzyniank mia cztery

córki, Zofi ta bya za Frankiem, z którym spodziwszy dwóch
synów, i owdowiawszy, posza za Albryclita Czya: Annr ta

za Czyem: Esterr ta za Kuszelewskim : Katarzyna za Toka-
rzewskim : i synów AIexandra, tego zona Buciowna : Kon-
stanteg-o tego ZoBa Cliojecka, wdowa po Wieczorze : Krzy-

sztofa tego Kuszelewska zona. J<;drzej syn trzeci Kaspra z

Puciacianki cywun Szadowski, starosta Skirstymoiiski , cztery

razy lul)y maeskie ponawia. Pierwszy raz z Bielewiczo-

w^n, drugi raz z wdow Bielewiczow, trzeci raz z Dorot
Szabowsk rodzon siostr wzwy pomienionej, z tej mia
synów Hieronima Zygmunta, 3Iacieja, Jdrzeja, i Albrychta,

córki Dorot i zakonnic Bernardynk, Cecyli ta posza za

Ga)ryela Legieckiego, i AIexandrc pann. Czwarty raz z Mas-
salsk , wdow po Jundzlle ale bezpotomn. Z synów jego

1. Hieronim wzi za on Dorot Welanown sdziank
ziemsk Oszmiask, z tej byli synowie Stefan, którego ona
Pakoszowna wdowa po Cedrowskim, i 3Jikoaj, tego pier-

wsza ona Petronella Kimbartowna, z niej córka Maryanna.
Druga ona Anna Estkowna, z tej córka Zofia. Trzecia ona
Anna Zydowiczowna, z tej dwaj jego synowie, Hieronim i

Antoni: córka tego Hieronima z Wolanowny, Dorota o-
potowa: po Wolanownie poj Eufemi 3Ileczkownc sdziank
ziemsk Drudzk, wdow po Sumoroku stolniku Kowieskim,
siostr rodzon starosty Zmudzkiego, z tej tylko dwie córki

zostay, Helena Golejewska , i Eufemia Jdrzeja Worow-
skiego maonka. 2. Zygmunt starosta Skirstymoski, mia
za sob Dorot Bielewiczown podkomorzank Zmudzk, z

ni córk Katarzyn która si w maestwo dostaa Janowi
W^orowskiemu skarbnikowi Kowieskiemu. 3. 3Iaciej tego

ona Krystyna Kosakowska , z której córki 3Iaryanna Judyta

Lawrynowiczowa, Praxeda, Petronella, Tekla, i synowie Ni-

kodem i Jerzy. 4. Jdrzej pleban Dawgielski. 5. Albrvcht

poj Katarzyn Narburtown pisarzown ziemsk Zmudzk,
z tej zostawi córki Dorot i Ann i synów Kazimierza i

Micliaa tego ona 31axtymianka z Prus. Po iNaburlownie

poj Ann Skarszewsk, z niej syn Adam i córek dwie Kry-

styna i Elbieta. Piotr czwarty syn Kaspra z Puciacianki,

wszed w kontrakty maeskie z Regin Biaozorown pod-

komorzank Lpitsk, z ni spodzi córki Petronell Jdrzeja
Brzozowskiego czes'nika Kowieskiego maonk, i 3Iaryannc
Kulacow : synów piciu: Stanisawa, Piotra, Hektora, For-

tunata i Kaspra. A z tych 1. Stanisaw wojski Wilkomierski,
mia za sob Jadwig Kiesztortown skarbnikown Zmudzk,
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ta mu zrodzia dwóch synów, Kazimierza chorego Parnaw-

skiego, zona jego Elzhieta Inurowiczowna skarbnikowna Ko-

wieska, i Karola skarbnika Rzeczyckiego, zona jego Kata-

rzyna Szulcowna z Prus, z tej syn Antoni. Po Kiesztorto-

wnie poj Petronell Szukciank , z tej córki Helena Ba-

zylemu Iwanowskiemu, z którym spodzia dwócli synów. Anna
i Eleonora Chryzostomowi Bielewiczowi stolnikowi Smoleil-

skiemu zalubione i syn Mikoaj zakonu S. Franciszka, umar
gwardyanem w Pisku, przedtem za Kowieski konwent rz-
dzc, wiele tamtemu miejscu dobrego uczyni. Po Szukciance
poj Kimbartown skarbnikown Litewsk, ale znizy^^erzYi*.

2. Piotr czenik Kowieski zona jego Bartoszewska, ta mu
spodzia córk Joann Chreptowiczow stolnikow i podsta-

rocinc Grodziesk, i synów dwóch, Józefa stolnika Wil-
komierskiego, zona jego Dbrowska podkomorzanka Wile-
ska : i Hektora który si zczy doywotnie z Ronown z

Inflant, z tej bya córka Teresa. 3. Hektor pisarz ziemski

\\^ilkomierski y bezzenny. 4. Fortunat, i ten take. 5. Ka-

sper mia za sob Elbiet Grotowsk sdziank grodzk Tro-

ck, z ni spodzi syna Jana starost Jakoskiego , sprzysig
si doywotnie z Katarzyn Rajeck marszakown Lidzk,
wdow po Samuelu Komorowskim podkomorzym Wileskim.
Maciej mia za sob Biaozorow marszakow Upitsk.
W r. 1778. I gincy Ozibowski sdzia ziemski Brzesko Litew-

ski. — Krasicki.

Ozi1ioivs]i.i herbu Sulima^ w Sendomierskiem wo-
jewództwie. N. Ozibowski na dworze Macieja Pstrokoskie-

go biskupa 1608.

Oziereccy ksita^ pocztki swoje cignli od Wo-
dzimierza Jedynowadzcy Ruskiego ; i od jego syna Sudzi-

sawa ksicia Pleszkowskiego, a jako Ks. Kojaow. wiad-
czy in MS. od ksit Druckich , atoli Jan ksi Ozierecki

za Zygmunta I. przeniós si do Moskwy.

Ozierski. Micha Ozierski ziemianin Smoleski, któ-

rego wspomina Konstytucya 1662. fol. 18. z pochwa wier-

noci jego ku ojczynie i odwagi rycerskiej.
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P.
Pa1)ieroi«'§iki. Jakób PabierowskI mia za sob 3Ia-

ryann OgTodzinsk, z której synowie 3Iikoaj, ukasz, Ka-.

zimierz i Stanisaw.

JPac herbu Gozdawa^ w ksicztwie LItewsklem. Pospo-

litsze wszystkich zdanie^ ze ten dom przezacny, z kslztwa
Florencyi do ksiztwa Litewskiego przeniesiony

;
jako e

Paceiuszów familia we Woszech jeszcze przed narodzeniem

Paiisklem kwitna, wiadczy A^o/aA)?^. mlJJS. kiedy powiada,

e widzia w bibliotece Trydenckiej przejedajc tamtdy wy-
kopane antuiCates , na gruntach Sornellum zamku w roku

1635. i znalezione od Curcyusza Ingiramiusza, a nieg-dy pod
czas wojny z Rzymiany w rok po Katyllnie zakopane, gdzie

na jednej z nich byo napisano , Cosmus Paccius Pontifex
Maximus subsignain. Ze te z Florencyi sawna i podzidzieii

familia Pazzyuszów synie
,

jest pewna , z których bya S.

Marya 31agdalena de Pazzis zakonu Karmelitaskiego, któr
wielkiemi cudami od Boga wsawion, a midzy inszemi i

tym , e jej ciao Panieskie do tych czas nieskaone kon-

serwuje, Klemens dziewity Papie w liczb witych poli-

czy, i dzie dwudziesty pity Maja, jej uroczystoci nazna-

czy. Tej witej znaczne relikwie, to jest zb w zoto, i

wosy subtelnie w kryszta oprawne przysa Pacowi bisku-

powi Wileskiemu ksi Florencki z listem do niego, gdzie

ich blizklch we krwi do tej witej zeznaje. Wtpliwo tylko

zostaje, kiedy te przenosiny stany, czyli z Palemonem i

inneml Rzymianami do ksiztwa Litewskiego zaszemi, czyli

póniej. Przecie wszyscy na staroytno tego domu w ksic-

ztwie Litewskiem zgadzaj si. Poujanowicz w Genealogji

Paca w roku 1686. zebranej twierdzi, e Giwia syn Pac

Gilewlcz, kwitn za Kazimierza Wielkiego Króla Polskiego,

którego dwa przywileje Sowiaskim jzykiem pisane, drugi

z nich dany 1340. r. temu Pacowi Gilewiczowi, przywodzi:

Olszowski w kazaniu swojem pogrzebotuem powiada , e je-

szcze za Jagie Króla Jerzy Pac by wojewod Kijowskim,

i sdzi Podolskim, ale to u mnie pewna, e za czasów Ja-

gie jeszcze wojewodów Kijowskich nie byo, ale ksita
Olglmuntowiczowie t prowincy rzdzili. A do tego e na

to autora Olszewski adnego nie przywodzi. Jana takime
sposobem pisze, e by podczaszym Litewskim 1524.

Mikoaj Pac starosta Lidzki, jeden z posów Kazimierza
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ksizccia Litewskieg^o , na sejm elekcyi królewskiej do Piotr-

kowa w roku 1445. Stri/jkow. fol. (308. i znowu 1453. na

sejm Parczowski, upominajc sio u Polski Podola. Stryjków,

fol. 61S. hojni. p. 2. Jerzy Papowicz slarosla Pooekl i mar-
szaek LilewskI 1499. u ask. tu Siat. fol. 1.30. w nast(;jiu-

jeyni roku mnie Smoleska broni przeciwko Moskwie,
Stryjkoir. fol. 681. Kojalow. p. 2. gdzie go namiestnikiem

Smoleskim zowhj : Okolski go pisze kasztelanem Wileskim,
ale niesusznie : jego córka Zofia zona 3Iikoaja Radziwia wo-
jewody Wileskiego, która w Kobryniu koció zaczepia fun-

dowa, o czem czytaem list Zygmunta I. in 3JS. Petricov.

Zy potem wedug Kojaloiu. syn jego z Radziwiowny ksiny
Kobryskiej (niyi si ten autor, siostra to bya jako si mó-
wio , ona lladziwia) Mikoaj podkomorzy Litewski dalej

wojewoda Podlaski, tego z Alexandry ksiny Ilolszaskiej,

z któr wzi w posagu Derazne I Zajezlerze , byo cztery

córki, tyle synów, to jest Mikoaj najprzód nominat na bi-

skupstwo Kijowskie, jako go wspominaj Konstytucye 1564.

fol. 52. I Paprocki o herb. Jol. 67A. gdzie o nim powiada,

ze wiele ksig pisa, ale Kalwiskim ducbem trciyj dla tego

tez niechcc si wicie, i stan duchowny porzuciwszy, zosta

potem kasztelanem Kijowskim, to Kojalow. in MS. Sarnicki

w prefacyi swojej pisze go w roku 1587. kasztelanem Mci-
sawsklm , chyba , ze z tej przesiad si na kasztelani Ki-

jowsk: by pan hojny i w muzyce si kochajcy. Drugi Sta-

nisaw, ten jeszcze bdc namiestnikiem Witebskim, da od-

siecz Jezlerzyszczom
,

gdzie trzynacie tysicy Moskwy, we
dwa tysicy naszych pogromiono. W roku 1566. by pod-

stolim Litewskim, nakoniec wojewod Witebskim I starost

Suraxkim. W roku 1566. przez swoich Kozaków, Moskiew-
skie kraje szeroko pldrowa, i Sitna doby, na którem wzi
sto dwadziecia hakownic, a we dwie lecie Wleliskie, Uwlat-
skle I Bielskie woci popali, puk Carski z Bojarów zgro-

madzony, w tyme roku zniós. Oblony na Witebsku, for-

tecy szczliwie dotrzyma. Mia za sob Krystyn Chodkie-

wlczown kasztelank Wilesk. Staroiv. in Bellat. Sarmat,

fol. 181. pooy jego elogium^ syn jego mia hyc Jan wo-
jewoda Poocki w roku 1599.

Pawe trzeci syn Mikoaja z Alexandry ksiniczki Hol-
szaskiej, najprzód kasztelan Witebski, jam go I Miskim na-

pisa bo Sarnicki wyranie pisze o nim
;
potem wojewoda

McisawskI , któremu z tym tytuem , I braci jego wzwy
wspomnionym dziedzicom na Róance, Sttyjkoioski przypisa
siódm ksig kroniki swojej; starost Mcisawskim, WIl-
komlerskim, I Dzislesklm. Zczy si by doywotnie Imo
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ijoto z Reg-in Woowiczown , z tej byy dwie córki, Zofia

wydana za Wojoleclia Rakowskiego kaszlelaiia WIskleg-o, sta-

rost Uciasklego, umara 1()17. fundowaa koció w Wil-
nie. Rarbara za Józela Tyszkiewicza, trzecia w zakonie S,

Franciszka 2do voto z Ann Chodklewiczown kasztelank

Wilesk, co pozna z jego testamentu w roku 151)5. pisa-

neg-o, atoli o potomstwie jego z ni milcz autorowie. Iioja.

in 31S. I Dijgoni Tomasz Ord. S. Frmic. de Obsei'v. iv ka-

zaniu Lilia Pacows/ia i inni pospolicie twierdz, ze umar
kasztelanem Wileskim, ale roku nie pisz: przydaj i to,

ze w roku 1573. od stanów Litewskich jedzi na sejm ko-

ronny w legacyi. Synów jego z pierwszej zony byo trzech.

Z tych Jan podczaszy Litewski. Jl âlichi w Obrazie Kode-
skim pisze, ze Pac podstoli Litewski mia za sob Krystyn
Sapiezank, Alexandra Dadziboga wojewody Ms'cisawskiego

córk. Wspominaj go Konstytucye 1589. yb/. 560.

^^likoaj biskup Zmudzki , drugi syn Pawa kasztelana

Wileskiego z Woowiczowny, z sufFraganji Wileskiej do

tej infuy wyniesiony, religione et prndentia oimatissimus

:

mówi Cichoc. in Allo(j. Osec. Uh. 2. cap. 22. cz dziedzi-

ctwa swego do tego biskupstwa przyczy, wspominaj go
Konstytucye 161.3. Jol. 46. komissarzem do rozgraniczenia

Kurlandyi i ksiztwa Zmudzkieg-o. O nim Argentus de Reh.

Societ. in Reg. Pol. c. d.Jhl. 131. wiadczy, ze na fundacy
koUegji Soc. Jesu ofiarowa naszym i dobra, i pienidze, i

bibliotek, umar w Padwie, do Woch dalek peregrynacy
podjwszy w roku 1619. peen pasterskich zasug, osobliwie

miosierdzia na ubogich, gorliwoci o honor Roski
, pilnoci

w dozorze karnoci kocielnej, przykadnego ywota.
Piotr, trzeci syn Pawa kasztelana Wileskieg-o, z Wo-

owiczowny, najprzód starosta Mcisawski, z sejmu 1607.
komissarz do granic, Constitut. fol. 861. i 1611. pose na
sejm, Constit. fol. 46. potem chory i podskarbi nadworny
Litewski, nakoniec wojewoda Trocki, starosta Dawgiellski.

Ofiarowano mu przedtem krzesa województw Witebskleg-o

i 3IcIsawskiego , ale ich przyj niechcla, ledwo si uy
da, ze przyj Trockie, jam go midzy wojewodami Tro-
ckiemi, napisa pod rokiem 1670. ale to pewna, ze wyej
siedzia; rozumiem ze po roku 1626. wstpi na to krzeso.
Ry Pan wojenny przeciwko Moskwie Turkom, i Szwedom
pod Drohobuzem, Chocimem, i KIrcholmem stawa, osobi-

cie i z licznem rycerstwa gronem , swoim kosztem zaci-
g^nionem. Po kampanji z Szwedami, zwycizcy Rog-u koció
w Mcisawiu wystawi, a w Wilnie Depositionis z krzya
Pana Jezusa otarz , i pod nim grób sobie

, g-dzie najprzód
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pierwsz zon swoj z domu Zawiszank pochowa *). De-

putackiej funkcyi na trybuna gówny podjd si cio pro-

szony niechcia, obawiajc si jakiego uszczerbku sumienia

przy takim urzdzie. Sze godzin najmniej codzie klczc
na modlitwie trawi, z którego zwyczaju swego i w siedm-

dziesitoletnym wieku nigdy nie spuci. Gdy mu paac jego

ogniem trafunkowym zagorza , on na ratunek poblizszego

kocioa wszystkich ludzi, zaniechawszy swojej szkody obró-

ci: a straciwszy tym poarem tak wiele domowej splendecy,

jeszcze dzikowa Bogu, mszy kilka na t intency najwszy,

ze Bóg chcia tym procederem oderwa go od mioci wiata,

i jego pompy. Chwa Bo i wiar nietylko w swoich pod-

danych ale i w pobliszych swych ssiadach jako móg roz-

mnaa. 00. Augustyanów </e Poenilentia w Twereczu, zna-

cznym nakadem fundowa , innym za zakonom hojnej rki
swojej aski nie skpo sypa. Decora lilieti Paciani Academ.
f^iln. Dygonia loc. citato. Pierwsza ona jego wedug infor-

macyl tego domu Zieliska, z tej syn Jan, i córka Piotrowi

Karolowi Isajkowskiemu owczemu Litewskiemu który umar
w roku 1640. zalubiona. Starowol. in Monumen. fol. 240.

Druga ona Piotra Elbieta Szemitowna kasztelanka Smo-
leska , czy jak inni pisz Mikoaja Szemiota cywuna Ejra-

golskiego , sdziego ziemskiego Zmudzkiego , i Sokoliskiej

marszakowny Litewskiej córka , z tej córka w zakonie S. Be-

nedykta professy Bogu uczynia, i synowie, Krzysztof, Wa-
caw, Jerzy, Felix, Hieronim, Bonifacy, Micha, Kazimierz.

Jan pierwszy syn Piotra z Zieliskiej kanonik Wileski modo
wszed do grobu, pierwej nieli ojciec, ofiarowano mu byo
biskupstwo Inflantskie, ale go przyj niechcia. Drugi Krzy-

sztof dworzanin królewski, i ten w modej porze ycia swego,

gorczk zniesiony z tego wiata w obozie pod Smoleskiem.

Trzeci Felix albo Szczsny, najprzód czenik, a potem pod-

komorzy Litewski, starosta Dzinieski, Dawgieliski, Raci-

borski , kochanek i wielki konsyliarz Wadysawa IV. i Jana

Kazimierza Królów, ofiarowanego sobie krzesa senatorskiego

przyj nie chcia, by z sejmu 1685. komissarzem w spra-

wie biskupstwa Kuroskiego, Constit. Jol. 13. Za nim pier-

wsza ona Konstancya czy Zofia Zawiszanka, córka Krzy-

sztofa marszaka Litewskiego, druga Schmelinzanka, trzecia

Siberkowna, z niej spodzi dwie córki, Sybill i Ann, obie

Mniszkami Benedyktynkami u . Katarzyny w Wilnie zostay,

gdzie klasztoru i kocioa dokoczyy swoj fortun, i fun-

*) Niej Niesiecki sam si sobie sprzeciwia
,

gdzie zapomniawszy
o Zawiszaiice^ pierwsz on Piotrowi daje Zielisk. — P. IV.
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dacyi przyczyniy. Wacaw czwarty syn Piotra, umar modo
na dworze Cesarza Ferdynanda, pan wielkiej nadziei. Jerzy
Bernardyn, pl^ty syn Piotra w zakonie S. Franciszka de
Obsewantia gwardyan Trocki, zabity od Szwedów w Biaym
Stoku.

Hieronim szósty syn Piotra wojewody Trockleg^o, stra-

nik Litewski, pukownik królewski, m.-jz dzielny i odwany,
przeciwko Moskwie, Szwedom i Kozakom, w wojsku Holen-
dersklem experyencyi wojennej naby ; w domu nakoniec

swoim od 3Ioskwy w niewol wzity, tame ycia swego do-

kona; zczy si by doywotnie z Wojniank córk Piotra

Wojny podstolego Litewskiego, z niej dwie córki zostawi,

jedna z nich Katarzyna posza za Danilewicza podkomorzego
Oszmiasklego, druga Anna za Pakosza sdziego ziemskieg^o

Poockiego. Synów za jego trzech: 1. Piotr Micha najprzód

marszaek Bracawski , a potem starosta i genera ksiztwa
Zmudzkiego, Wieloiiskl, Plotelski, Dzinieski, Dowglelski,

Bracawski starosta , wiele dokazywa przeciwko Turkom i

Tatarom pod Barem, Zórawnem, osobliwie za pod Choci-

mem, gdzie z chorgwi swoj odwanie stan, z pochwa
u wszystkich, z sejmu 1685. komissarzem zapisany do za-

paty wojsku, Constit. fol. 4. wiat poegna ten senator,

dobro pospolite i ojczyzn miujcy, prywaty i praktyki, cz-
ci domowe, czci cudzoziemskie nienawidzcy, w roku
1696. on swoje pierwsz Tekl Konstancy Woowiczown
stolnikown Litewsk w r. 1691. pogrzebszy, po której poj
Mary Naruszewiczown podkanclerzank Litewsk, wdow
po Chodkiewiczu obonym Litewskim, atoli z obiema y ste-

rilis. 2. Jan Kazimierz chory nadworny Litewski, starosta

Uwiatskir^ m rycerski, czego da jawne dowody pod Zó-
rawnem i Chocimem, pukownikujc pod stryjem swoim he-

tmanem: synów jego temi czasy, gdy to pisz, dwóch kwi-
tno, Józef starosta Chwejdaiiski, ona jego Woowiczowna
referendarzowna Litewska, i z niej synowie Ignacy i Jan.

Drugi Piotr starosta Wilejskl, wszed w kontrakty maeil-
skle z Eutrozyn Ogisk córk Grzegorza starosty Zmu-
dzkiego i hetmana wielkiego Litewskiego, z tej zostawuje

syna i córk. 3. Kazimierz Micha kawaler Maltaski, pisarz

Litewski, starosta Piski i Szyrwiski, komcndor Poznaski,
Stwoowicki , Pociejkowski , wielce ówiczony w dziele rycer-

skim, wszystkich sztuk wojennych, ziemnych i wodnych, do-
brze wiadomy: bo przez pic lat w Malcie morzem wojowa,
gdzie wiele szczliwie dokazowa na morzu przeciwko Tur-
kom : fundacyi in monte pacis 00. Kameduów od Krzysztofa

Paca kanclerza Litewskiego zacztej , swoj szkatu doko-
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czy, co poznae z delineacyl teg-o klaszlora jemu przypisanej,

jest o nim wzmianka w Konsti/tuci/i 1690. Jo/. 8.

Kazimierz syn Piotra wojewody Trockiego, kanonikiem
Wileskim bdc, wespó z bratem Hieronimem do Moskwy
wzity zkd wyszedszy 1062. zosta proboszczem Wileskim,
I Gieranowskim , we dwie lecie, to jest 1664. na biskup-

stwo Smoleskie powicony , a polem na Zmudzkie posu-

niony: i gdy jeszcze sucha retoryki w akademji Wileskiej,
wydany jest pod jego imieniem, Punegiryk pod tytuem Fa-
atigium 1644. wspominaj go Konstytucye 1667. fol. 17. i

1678. fol. 4. i 1685. fol. 4. i 1690. fól. 5. gdzie mu ojczy-

zna, dufajc jego roztropnoci, róne funkcye zapisaa, jui
do zapaty wojsku, juz na trybuna skarbowy, juz do roz-

sdzenia praw biskupstwa Kuroskiego. Niemniej i pasterskiej

powinnoci czyni dosy, porzdku i karnoci kocielnej pilno

przestrzegajc z Szydowa kalwisk sekt rugowa ; Indziej

za ukrzyowanego Chrystusa honor surowic windykowa na
bezbonej chorgwi wojskowej. Swltokupstwem si niewy-
mownie brzydzi, ludzi godnych na beneficya kocielne do-

biera. Z bratem swym Michaem wojewod Wileskim i

hetmanem, fundowa kanoników regularnych na Antokolu,

koció take katedralny ZmudzkI jego nakadem stan: Po-

szed po swych prac zapat w roku 1692.

Bonifacy syn ósmy Piotra wojewody Trockiego cywun
Trocki, pukownik królewski, a potem obony Litewski, to

Koja. in MS. ale wprzód jako si na elekcy Jana III. pod-

pisa, stranikiem by Litewskim 1674. i z synem swoim Ja-

nem Bonifacym starost Botockim , który potem by podko-

morzym Litewskim, z tym tytuem znajdziesz go w Konsty-

tucyach 1678. fol. 11. mia swoj chorgiew, podczas za-

mieszania Rzeczypospolitej , od swolche w domu zabity,

zszed bezpotomnie : yjc w maestwie z Helen Podbe-

resk wojewodzank Smolesk j by wprzód marszakiem

Wilkomiersklm, i posowa na róne sejmy.

Miclia Kazimierz, dziewity syn Piotra wojewody Tro-

ckiego, najprzód obony Litewski, potem wojewoda Smo-
leski i hetman polny Litewski, w roku 1666. g^dy Micha
Radziwi postpi na województwo Wileskie, on wzi ka-

sztelani Wilesk, wraz z buaw wielk Litewsk, a po

mierci Jerzego Chlebowicza województwo Wileskie : by
przy tem starost Dyneburskim, Mereckim, Feidaskim, Wie-
losklm, Gieranowskim. Rycerska odwaga do tych mu godnoci
pomoga; a najprzód pod Parnaw, gdzie Adei^kasd komen-
dant tej fortecy, ludzi swoich tak blizko zamku rozoy, eby
naszych, gdyby naciera chcieli na Szwedów, móg z dzia
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fortecznycli razi(5, postrzegszy to Pac, z czterema tylko cho-
rgwiami zbliy si ku nim : widzc nie wielk liczb ludzi

Litewskich Ardekasd, chcia si«; o nich otrze, wic ruszy
si ku Pacowi , ale im si bardziej zblia Aderkasd , lem
si Pac z swemi chorj^wiami z lekka w ty ustpowa : do-
piero g-dy zmiarkowa, ze mu juz szkodzie niemogy Parnaw-
skie dziaa, wielkiem sercem na nich uderzy, dwie chor-
g-wie na piechot, a drugie dwie na jazd ordynowawszy

:

przyszo do tego, ze pomieszawszy szyki Szwedom, do ucie-

czki ich przymusi, uciekajcych do samej bramy miejskiej

gonic dobrze razi, i pewnie by by za uchodzcemi i sam
"wpad do miasta, jako kilku towarzystwa jego juz w bram
same zapdzonych zabito; tylko ze w takim razie nieprzyja-

ciel fortelu zay, som albowiem przed bram zapaliwszy,

konie Litewskiej jazdy tak przerazi, e nazad odwróci mu-
sieli. Chcc si tej swoich klski Szwedzi zemcie, z naga
na nasz obóz uderzyli, rzecz niespodziana sia tumultu w na-

szych sprawia
5

przecie pancerna chorgiew tym czasem
impet Szwedzki wytrzymaa. Na drugiej stronie rzeki w ten

czas Pac znajdowa si, dowiedziawszy jednak co si dzieje

w kilkadziesit koni, rzek przebywszy, z tyu na Szwedów
natar, i lubo w tym opale kula mu nog rania, przecie
nie prdzej z pola ustpi, a póki Szwedów znowu do for-

tecy nie wparowa. W tej potyczce pukownikowi Iskielowi

sam Pac rk po rami odci. Gdy polem Columbus przez
rzek przeprawy mu broni w szeciuset swoich , zbi go ten

mny kawaler , a midzy Zagorzami i Kurszanami dzie-

wiset ich porazi, i Assyera pukownika pojma. Duklasa
Szwedzkiego wodza ustawicznemi podjazdami infeslujc, do
tego przymusi, e z mudzi ustpi do Rygi musia. Pi-

liuchtowa od Wilna odpdzi, a polem gdy do Dyneburga
na presidium trzy tysice ludzi zbrojnych prowadzi, on go
w dziesiciu swoich chorgwiach zbi na gow. Dromunta
wodza Moskiewskiego , w sze tysicy idcego zwyciy,
prowiant zabra, presidium Bychowskie wyci, zamek obieg,
i do poddania si przycisn. Piotra Dohorukiego , cz
wojska utrciwszy sprawi, e od oblenia Szkowa ustpi
noc musia. Zaciekszy potem w gb Moskwy, kraj wszy-
stek spustoszy wspomina o nim Konstylucya 1(301. /b/. 4.

i z pochwa jak pod Wilebskicm, Szkowem i Mohiowem
przeciwko Czerkaskiemu, Chowaskiemu i Dohorukiemu he-

tmanom Moskiewskim , w pi tylko tysicy swoich heroi-

cznie obstawa. Po zabiciu Gosiewskiego hetmana polnego
Litewskiego i podskarbiego od zawzitych na ycie jego. Król
Jan Kazimierz dawszy mu, natenczas obonemu Litewskie-

ToM vn. 15
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mu reg-Iraentarstwo nad wojskiem, zlecIJ, zby by zwizko-

wych serca do zgody i usugi Rzeczypospolitej nakoni, co

on szczliwie lubo nie bez trudnoci uczyni. Conslit. 1607.

fol. 11. a Konsijtucya 1062. fol. 15. o nim powiada, ze

w tenczas i mnego onierza i rozsdnego hetmana urzd
z pochwa na sobie wypeni: jako to pewna o nim, e
przy dobywaniu fortec sam wród piechoty swojej wmiesza-

wszy si , do szturmu drugich zawodzi. Do Chocimskiej

w r. 1674. wiktoryi sia dopomóg: a te tak wielki zwy-

cizca w roku 1082. jadc do Wilna na wieczny si pokój

przeniós, z alem wszystkich. By przy wielkich swych go-

dnociach niesychanej pokory, z najmniejszym dziwn aska-

woci sobie postpujc, w sprawiedliwoci czujny. Przed

kad batali mszy witej wic sucha, padszy na ziemi.

Wszystkich zakonów osobliwszy dobrodziej , tak e go roz-

maite zakony za fundatora swego przez róne dobrodziejstwa

uznaway: osobliwie jednak kanonicy regulares S. Augustyna

w Wilnie na Antokolu, którym koció z fundamentów swym
a wielkim kosztem pod tytuem S. Piotra wymurowa, w któ-

rym si te pod progiem po mierci pochowa kaza, z tym

Vi2i^vQ\sV\c.va. Hic jacet -peccator. Pogrzebiony za jest wedug
ostatniej woli swojej bez adnej pompy, jak ubogi zakonnik;

lubo exekwie za dusz jego, oprócz katedry, pukowników,
akademji, magistratu Wileskiego, dworu wasnego, od wszy-

stkich prawie zakonników w kocioach swoich sprawowane

byy. Sami nawet (co dziwniejsza) ubodzy w Wilnie zosta-

jcy, pamitajc na to, jak za ywota swego by na nich

miosiernie szczodrobliwy, zoywszy si, u 00. Franciszka-

nów, za niego obchód czynili. Ta fundacya jego na Anto-

kolu approbowana przez Konstytucy sejmow 1070. fol. 5.

jako i jego dobroczynno na kollegium nasze Wileskie. Po
innych za miastach Litewskich osobliwie w Mereczu, Mo-
hylowie , Lipniskach, Brzeciu wiele jego widzie dobro-

dziejstw i nadania. Niemniej i na ojczyzn by hojny: bo

tak wiele swoich pienidzy na potrzeby jej wysypawszy, pa-

mitnym przykadem, wszystko to darowa : co o nim z wdzi-

cznoci s\3iW\ Konstytucy 1061. /o/. 15. i 1002. i 1078.

fol. 5. Nadto uczyni pewn fundacya na artyllery w. ksi-

ztwa Litewskiego, jako wiadczy Konstytucy 1670. fol. 5.

y ten Pan wiecznej pamici godny bezenny. Kojatow. in

MS. Andr. Modzian, suppetiae Militar. dedic. Glos trby.
Zakon Societatis osobliwiej kocha prawie ojcowskim affektem,

karnoci onierskiej dziwnie przestrzega, w cignieniu, w
stanowiskach, w obozie, tak co do krzywdy, jako te co do

pobonoci, czystoci, trzewoci, w porzdku i rynsztunku
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onierskim. Rozumu dziwnie przezorneg-o i w najnlespodzla-

szycli okazyaeh nie strwoony, i caej uwagi; opatrzny i czujny

tak w domu, j<'ko tez 1 osobliwiej w obozach, które w nocy

po sze, albo om razy cicho ol)jez(la nieznajomy. Pi-aktyk

i korrupcyl gówny nieprzyjaciel, honoru Boskiego wsz«;dzie

gdzie si«; podaa okazya gorliwy obroca.

Wacaw czy Dominik kasztelan Smoleski, syn czwarty

Mikoaja wojewody Podlaskiego, z ksl«^zny Holszasklej , zo-

stawi dwóch synów, 3Ilkoaja i Jana. (Sapieha tu Monum.
fol. 136. powiada, ze ten Dominik mia za sob Ann u-
szczank wdow po Lwie Pocieju podskarbim Litewskim).

Z tych 3Iikolaj podkomorzym by Brzeskim, z którym tytu-

em znajdziesz go w Konstytucyach 1589. fol. 599. gadkiej

wymowy i w naukach i w ksigach si kochajcy, z tych

prawdy wiary katolickiej doszedszy, odrzuci bdy herety-

ckie. Z tej tam gdy za bratem swoim przed Stefanem Kró-

lem mówi, tak mu by przypad do serca, ze g-o dawszy

list do niego, do swego dworu wzywa, tylko ze wkrótce
mier królewska nastpia; wszake potem do Zygmunta 111.

Króla posem od swego województwa wyprawiony, i tu swoich

z natury przymiotów znalaz wielki szacunek: bo ten Król,

jakom czyta u Kojal. in J/S. juz mu by przed sam mier-

ci jego, która przypada na rok 1595. g^dy go chorego sam

osob swoj nawiedza, piecz ma Litevysk odda. Wy-
stawi w Klwaczycach koció w Litwie, i kosztownie go

przyozdobi; klasztory jamunami sowlteml opairzyf. Wiele
sierot, panienek uposay; zona je^o ZoHa, córka Bogdana
Sapiehy wojewody Miskiego , która pierwej ya z Hajklena

starost Wiesioowskim, Pani dobroczynna na zakonnice S.

Brygitty w Brzeciu Litewsklem, ta mu spodzia dwie córki

:

Ew Gosiewsk wojewodzin Smolesk, Staroiuol. in Mo-
num. f. 229. i Ann Kielczewsk starocin Stoklisk. Jlath.

Czerski Orat. in faner. Tego Mikoaja bya I trzecia córka

z teje Sapiezankl ksienl w klasztorze S. Brygitty w Brze-

ciu, ale nlewlem czy z pierwszym, czy z drug-lm mem.
Synowie tego Mikoaja dwaj modo w wojskach cudzoziem-

skich kawalersk mierci polegli, dwaj drudzy w ojczynie

zostali, to jest Samuel i Stefan. Z tych

Samuel chory Litewski, pukownik wielce dzielny, po-

cztki rycerskich dzie zaoy pod Kircholmem, za buawy
Karola Chodkiewicza, pod Dynamund potem i Parnaw od-

wanie stawa, midzy pierwszemi do szturmu idc. Dalej

na Moskiewskiej expedycyl pod Pieczarami z petardami idc,

w gow szkodliw ran wyniós : nic si tem jednak mz
piknego serca nieustraszy, znowu tedy pod Smoleskiem

15*
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nacierajc na nieprzyjaciela, w nog lak postrzelony, ze az

do mierci na nic szwankowa. Pod Chocimem i na kam-

panji Inllantskiej rolmistrzowa dwiema set usaryi. Pukowni-
kiem zostawszy, pod Kies ultima Septembris i znowu tame
4. Decembris na Horna i Szwedów wysiany, armat(^ pier-

wsz ubiegi, puk jego zbi, gdzie trzy chorgwie dosta,

trzech kapitanów pojma, ollicerów kilku porazi, i sam rk
swoj kilku zabi. Krzysztof Radziwi hetman, dufiijc jego

biegoci w sztukach rycerskich , caego mu wojska rzdów
powierza; jako pod Kitaw dobrze si z swojem mztwem
popisa w roku ycia swego 32. Paskiego 1622. zyc prze-

sta, pochowany w katedrze Wileskiej Starotaol. in Mo-
niim. August Jf^ituski kazanie Radosny Grób. Gasper liu-

doniicz Funesta liliorzim 31essis in ejus obitu^ Olszewski

Kazanie pogrzeb. Zczy si by doywotnie z Petronell

Tryzmiank, podskarbiank Litewsk, z tej byy dwie córki:

Anna Woowiczowa pisarzowa Wileska i Hilarya Zienowi-

czowa; synów tyle, to jest Jan podstoli Litewski, ten swym
kosztem od roku 1648. dugo si z Kozakami ugania, zno-

szc po za Dnieprem buj.ijce si chopstwo, zszed bezpoto-

nany. Dominik brat jego, po dugiej w cudzych krajach pe-

regrynacyi w domu od Kozaków zaskoczony, i Moskwie od-

dany, poniewolnie tam osiad i umar, jeszcze w roku 1653.

posowa na sejm zkd deputatem stan na trybuna skar-

bowy. Constit. fol. 17.

Stefan brat Samuela chorego Litewskiego
,

pisarz i

referendarz Litewski 1629. w którym roku z temi tytuami

marszakowa w izbie poselskiej, w roku 1633. ju podskarbi

wielki i pisarz Litewski, starosta Preneski, wicej ni sto

pidziesit i om tysicy swoich wasnych na potrzeby oj-

czyzny wysypa, Constit. 1635. fol. 24. w którym roku ju
by podkanclerzym Litewskim, i deputatem na trybuna skar-

bowy. Constit. fol. 5. Modszym bdc; z Wadysawem Kró-

lewiczem cudze kraje objeda, z tyme potem na Moskw
wojowa, pod który czas uwaajc w nim ten Pan i rozsdek

wielki, i wymow wdziczn, wysa go w legacyl bardzo

trudnej jako namienia Ossoliski Kanclerz w mowie swojej.,

jest w Mówcy Polskim, fol. 125. i Potoc. Centur. fol. 479.

umar w W^ilnie ley, u 00. Karmelitów Bossych, którym

koció pod tytuem . Teresy przy Ostrej Bramie nie ma-

ym kosztem wymurowa, i drugi tame pannom zakonnym
teje reguy jako pisze Elisaeus a S. Maria., Lyric. lib. 2.

od. 18. które kocioy ubogaci rónemi srebrami obiciami

i apparatami kocielnemi. Przybra by sobie w maesk
lig Ann Rudominiank, córk Wawrzeca starosty Nider-
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polskleg^o, z Woowiczowny siostry Euslachicg-o biskupa Wi-
leskiego urodzona, z lej spodzi trzy córki, jedn 3Iiiisz-

chow, Zofl;j Jana Kazimierza Chodkiewicza koniuszej^o Li-

tev>oHe;^o a potem kasztelana Wileskiego, Ann Fryderyka
Sapiehy wojewody 3lcisawskiego maonki, i synów trzech

Stanisawa, Krzysztofa (ei si w Peruzu uczyli jako wiadczy
Felix Verducciolus ich proessor Orat, Religiosa nobilitas

1639. i Mikoaja Stefana. Z tych Stanisaw dworzanin kró-

lewski starosta Preski modo umar w Grodnie. Druiri

Krzysztof chory najprzód Litewski starosta W^llkoski
Piski Sadowski , z tym honorem posowa na sejm 1647.

zkd komissarzem zosta do zapaty wojsku I deputatem na

tryhuna skarbowy, Constil. fol. 23. i 44. a w roku 1653.

marszakowa w izbie poselskiej w trybunale za Litewskim
w V. 1650. Pod tene czas chorgiew trzyma usarsk wiel-

kim kosztem przeciwko Kozakom, a podczas rewolucvi w tej

ojczynie w roku 1655. i nastpujcych latach, boku Jana
Kazimierza Króla nie odstpi. Po mierci Kazimierza Leona
Sapiehy wzi piecz mniejsz, a po Stanisawie Albrvchcie

ksizciu Radziwile wielk Litewsk, sia potem g^bok swoj
rad wymow wysok ojczynie w tym tam czasie strapio-

nej dopomóg. Ze z Cliojnic Szwedzi ustpili, on z Anha-
linem kondycye uoy, Tulden Uh. 6. ze z Wilna 3Ioskwa
wysza on wyrobi. Constit. 1661. yb/. 24. Prawdziwy wol-

noci, i praw ojczystych obroca. Na sdach assessorskich

relacyalnych I innycli komissyach niespracowany ; adnej pu-

bliki dla dobra pospolitego nie opuci. In 3Ionte Pacis albo

w Pozajsku w powiecie Kowieskim koció S. Romualda,
i klasztor na dwadziecia i cztery osoby fundowa , co ap-

probowaa Konstijtueya 1662. fol. 15. a Jionstytuci/a 1667.

fol. 19. wylicza dobra, które do tego miejsca wiecznemi
czasy, dal darowa. To pewna ze ta jego fundacya nie ma
sobie równej w Polszcz, ile marmurami, argentery, ap-

paratami kosztownemi od niego ubogacona. Do Czstochowy
take da lamp srebrn wielk, od której pomniejsze dru-

gie trzy wisz. J\ieszpo'k. ^/nnal. fol. 328.- Zona jego bya
Francuzka z rk Ludowiki Królowy Clara de 3Ialgi Lasca-

ris, wszake z ni dzieci nie mia adnvch. By czowiek
wielkiej nauki, roztropnoci, historyi, tak domowej jako i

cudzoziemskiej biegoci wielkiej , statysta niewychwalony,
powagi u wszystkich nieporównanej.

Mikoaj Stefan brat Krzysztofa kanclerza, najprzód wo-
jewoda Trocki, marszaek trybunau Litewskiego 1666. po-

tem kasztelan Wileski starosta Krzyczewski , naostatek stan

sobie duchowny obrawszy, na biskupstwo Wileskie od Pal-
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lawleina legata papiezklego konsekrowany 1681. nadlo wiel-

kieml go faworami Rzym uczci, to jest by Innocentii XI.

Pontijicis Praelatus domesticiis y S. Palatii Comes , Eccle-

siae Lateranensis Auratus Eques , Utriusgue signaturae

Gratiae et Justitiae Referendarius. By to czowiek wiel-

kiego rozsdku, i powagi j marszakujc nie raz w trybuna-

ach skarbowych, wotujc w senacie, komissye róne na sie-

bie woone odprawujc , dobra tylko ojczyzny upatrywa,

radzc to co zdrowego jej by rozumia. Wiele kosztu dla

niej oy , wiele podczas inkursyi Moskiewskiej szkody na

fortunie swojej poniós, co o nim z wdzlcznoi^cl pisze Kon-

stytucya 1661. fol. 14. w Krzyczowskiej fortecy podczas bu-

rzy wojennej, presidium nie ialym sumptem chowa, i sam

tam bdc obecnym, oblenie mznem sercem wytrzyma.

Constit. fol. 22. Wstpiwszy na biskupstwo Wileskie po

Alexandrze Sapieha, (co mu prorokowa Eustachl Woowicz
biskup Wileski, gdy go albowiem mia chrzci, lubo Insze

imi rodzice na niego woy chcieli, przecie on go Miko-

ajem ochrzci, I ze mia siódmy po nim biskupem by Wi-
leskim, przepowiedzia) witobliwoci, gorliwoci, po-

szanowaniem kapanów, na sdach sprawiedliwoci, w domu
hojn ludzkoci, jamuzn po kocioach i szpitalach znaczn
szczodrobliwoci, z kadym i najmniejszym wielk pokor i

askawoci, wkrólkim czasie, wszystkim antecessorom swoim

wyrówna: bo niedugo na tej pasterskiej funkcyi siedzc, po-

szed po nagrod swych zasug w roku 1684. Fundowa w
ChoroszczY dobrach swoich 00. Dominikanów, co approbo-

waa Konstijtucya 1662. fol. 14. W kociele za katedral-

nym kaplic pod imieniem Maryi Matki Boskiej znacznym na-

kadem restaurowa, przy której probostwa crekcy uczyni

z naleytym dochodem, w Werkach zaczt od Jerzego Bla-

ozora biskupa Wileskiego kalwary fundowa dok'd zakon-

ników . Dominika de Ohsewantia wprowadzi. Katedr

swoj w zoto, srebro, apparat bogaty i splendor sprowa-

dzi; bractwo przy niej zaoy.
Jan syn drugi Dominika kasztelana Smoleskiego, cy-

wun Wileski, z sejmu 1596. komissarzem do granic na-

znaczony, Constit. fol. 683. a przed dwiema laty, by za

moderatora obrany, dysputacyi Nowogrodzkiej ksidza Smi-

glecklego Soc. Jesu z Aryanami, jako wiadczy ta dyspu-

tacya do druku podana. W roku 1603. ju wojewoda Mi-
ski, i starosta Kamieniecki i Dowgielski Kniehinin dobra, I

inne do niego nalece na Woyniu, zapisa AlexandrowI

ksiciu Ostrogskiemu wojewodzie Woyskiemu. Monum.
Colleg. Ostróg. S. J. Mia za sob jedne on Krystyn Na-
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ruszewiczown kasztelank Smolefisk; drug ZoB ksini-
czk Winiowieck Jdrzeja wojewody Woyskiego córk,
z której bya córka za Mikoajem Zienowiczem kasztelanem

Poockini zai)ilvin pod Chocimem. Szeciu za synów: Pa-

we i Felix modo pomarli : Jan w zakonie S. Franciszka de

ObsemK kapan godny : Kazimierz pisarz Litewski pose do

do 3Ioskwy, zona jego Anna Woowiczowna podkomorzanka
Trocka , siostra Wadysawa wojewody Witebskiego i he-

tmana, ale z ni iyjc bezpotomnie wszed do grobu, zona

jego w roku 1GG9. Informacya przysana mi z tego domu,
powiada ze ten Kazimierz , mia za sob Helen córk Gwil-

ielma Statkiewicza Zawierskiego, Pana dóbr i obszernej for-

tuny, którego urodzia ksina Horska. Krzysztof take modo
umar, listy jego niektóre zebra, i wraz wydrukowa z swoj
oracy Miczyski; i Alexander, którego syn Konstantyn cho-

ry nadworny Litewski , marszakowa w trybunale Litew-

skim 1G78. lamp srebrn zawiesi przy obrazie Czstochow-
skim. Nieszpork. Jol. 328. synów jego trzech byo. 3Iicha

kasztelan Poocki, starosta Wasilkowski, porucznik chorgwi
Petyhorskiej pod Chocimem u ojca swego 5 drugi Alexander

Dominikan ; trzeci Mikoaj Jdrzej starosta Kowieski , Wa-
recki i Wilejski 1686. r. ten od Krzysztofa kanclerza Litew.

za syna wzity, wzi po nim dziedzictwem Jezno, mia za

sob Wilczysk, czyli jako indziej czytam Emerencyann Sta-

dnick, która najprzód bya za Ostrorogiem Jdrzejem sta-

rost Garwoliskim, potem za Mleczkiem Emerykiem woje-

wod Podlaskim 3/^*o voto za nim, (informacya tego domu
twierdzi, e za nim bya Leszczyska wojewodzanka Podla-

ska) z tej mia syna Krzysztofa pisarza Litewskiego, starost

Kowieskiego, marszaka trybunau Litewskiego w r. 1715.

ten zczy si doywotnie z Benedykta Sapieank córk Je-

rzego stolnika Litewskiego, Ilistor. Sapie/i. p. 2. Jh/. 2.

z tej syn Kazimierz starosta Kowieski : by potem ten Krzy-

sztof kasztelanem Poockim, i drug on poj Barbar Ogi-
sk wojewodzank Witebsk. Annibal ad poras fol. 355.

Krom tu wyliczonych jeszczem si tych doczyta. Anna Pa-

cowna bya za Wayskim cywunem Dyrwiaskim, fundowaa
koció farny w ayzewie i altary w Tryszkach na mudzi,
co potwierdzia Konstijtucya 1661. fol. 21. Jerzego Paca

kasztelana Smoleskiego 1596. r. drugfiesro teg-o imienia w
tyme roku kasztelana Poockiego pooyem w pierwszym

tomie, jako i Krzysztofa kasztelana Poockiego, ale ich w ge-

nealogjl nie znajduj.

PaeaiioivNki herbu Jelita^ jedene dom z Secygniow-
skiemi i Mokrskiemi, Floryan syn take Floryana z Mokrska,
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jeden ze czterech, któremu si dziaem dostay te dobra, Pa-

canów, Niegosawice, Rataje, i Suciczyn 1419. Tene czy

inny Floryan stolnilc Krakowslii w roku 1457. u ask. w
statuc. fol. 65. syn jego Piotr podstoli Krakowski 1496. u

tego ask. fol. 110. umar kasztelanem Radomskim, tego

synowie Janusz dziedzic na Pacanowie, Piotr umar 1521.

Stanisaw który w Pacanowie fundowa szpital i nada. J-
drzej w Prusiech przeciwko Gustawowi Szwedzkiemu Kró-

lowi wojowa by to syn Tomasza. Acta Castren. Cracov.

1664. Stanisaw za Zygmunta III. pod wojn 3Ioskiewsk
rolmistrzowa ; atoli w nierównych siach na nieprzyjaciela

uderzywszy, dosta si w niewol, knia Moskiewski chcc
przez zamian, swoich w Polszcz w niewoli bdcych odzy-

ska, kaza przed naszemi, których mia u siebie pojmanych
powiedzie, eby z midzy siebie wysali kogo do Króla Pol-

skiego, zby za nich Moskiewskich ludzi uwolniono, zt kon-

dycy, ze jeeliby na czas naznaczony od kniazia nie mia
si ten powróci, wszyscy ycie traci mieli. Obrali tego

sobie Stanisawa Polacy , który punktualnie na zamierzony

czas zbiegszy, Moskiewskich niewolników kniaziowi odda,
swoich za oswobodzi. Joaclilm pod Tczewem postrzelony

zgin. Piotr w zakonie naszym m uczony, rzdzi nowi-

cyat Krakowski, Domutn Professam tame, kollegiuni Ostrog-

skie , i prowincy Polsk, na którym urzdzie 1667. w Ka-

liszu ycie zkoczy. N. bya pierwej za Prusliiskim, 2do za

Stefanem Ciechosklm podkomorzym Wendeskim, Krzysztof

w Sendomierskiem 1632. ona jego Gumieniecka, by to

brat Tomasza, ojciec Grzegorza. Acta Castren. Crac. 1664.

Anna bya za Janem Niewiarowskim.

PacaiiOiif^ki herbu Odroiuz , w Sendomierskiem.

Micha Pacanowski proboszcz Kurzelowski, czycki, Unie-

jowskl, Kruwicki, Kielecki, Szkalmirski kanonik umar 1568.

Jan Fellx komornik królewski 1632. w województwie Ma-
zowieckiem.

PACHOOWIECKI HERB.

Ma by tarcza wzdu przedzielona, po prawej stronie

jej powinno by pó ora w koronie biaego, w czerwonem
polu, po lewej stronie trzy kopie tak uoone, jak w herbie

Jelita zote, nad hemem korona zota, z której wychodzi
pawi ogon, na nim herb Równia, to jest w ksiycu obiema
rogami do góry obróconym, trzy mlecze ostrzem w miesicu
zatopione, i dwie gwiazdy midzy niemi, a trzecia pod ksi-

ycem ; z obudwu stron pawiego ogona , wiea okrga mu-
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rowana, kada z nich, z hemu i korony wychodzi, ta co

po prawej rce tarczy stoi, powinna mie drzwi i dwa okna,

na prawej ma hyc chorgiew, na niej trzy zby herb Bato-

rych ; na drugiej take chorgiew, na której herb Jelita. Tak
ten herb opisa przywilej Stefana Batorego Króla, który po-

oy, Papro, o herb. fol. 211. dany 1581. od tego Króla

Stanisawowi Pachoowieckierau, ten z przodków swoich her-

bem si Równia szczyci, ale pod Pskowem (zkd te ten

herb Pskowczyk, nasi pisarze zowi) gdy szturmem go do-

bywa Król Stefan, on wielkiem sercem, przez skoatane z

dzia murów rozwaliny, pierwszy na mur skoczy, Moskw
ztamtd spdzi, za uchodzcemi do wiey nie mniejsz od-

wag wpadszy, bijc i siekc nieprzyjaciela w miasto go

wparowa, którem mztwem swojem do odebrania tej fortecy,

prawie najwiksz by pomoc. Za t tedy kawalersk uczyn-

no, Stefan Król na ten ksztat, jako si mówio, herb jego

uoy. W tyme przywileju wspominaj jego zasugi wo-

jenne, jeszcze za Mieleckiego hetmana; wspominaj i to e
pisarzem bdc kancellaryi koronnej, rónemi charakterami

pisa umiii, (Papi^ocki powiada, e trzydzieci umia cha-

rakterów to jest co raz to inaczej i inaczej pisa) i delineo-

wa miasta, fortece, prowincye do podziwienia piknie. Jan

Zamojski kanclerz i hetman, z tych natury jego przymiotów,

osobliwiej go kocha, i do herbu swego przypuci.

Paclioo^Yiecki herbu Równia. Inni Pachoowieccy
przy dawnym z Antenatów swoich wzitym herbie zostali,

to jest Równia.
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JPaclid^sli herbu Pókoztc^ z Krakowskiego woje-

wództwa w Rawskiem. Melchior z Pachów Pachowski, mar-

szakowa na sejmiku Rawskim w roku 1692. syn jeg-o Fran-

ciszek. N. mia za sob Prusk herbu Prawdzie.

Pacyna herbu Leliwa^ w Sonimskim powiecie. N.
Pacyna dworzanin królewski 1568. jeden z komissarzów do

traktatów z Moskw, dwa razy pod Wilnem, trzeci raz pod

Borysowem. MS. P. Kojat,

PacaseK herbu pó Ora^ w Krakowskiem wojewódz-

twie. Staroiuolski w yciu Kadubka namienia, ze za jego

przyczyn Hieronim Paczek do pierwszego zdrowia przyszed,

ten to zda rai si Hieronim mia za sob Decyuszowne. Mar-
cin, zona jego Zuzanna Chwalibog-owna siostra pisarza ziem-

skiego Krakowskiego, z której córka Katarzyna Przecawa
Kmity maonka. Baran. Bratu swemu ten Marcin Janowi z

Wrocimowic Paczkowi 1632. zmaremu, nagrobek we Lwo-
wie u 00. Bernardynów wystawi, kdy herb pierwszy pó
Ora, trzeci Topor, czwaifty Nowina. N. mia za sob Ka-

tarzyn Delpacowne z Katarzyny ubieskiej urodzon.

P£|Cz]Oivski herbu Lubicz, w Poznaskiem woje-

wództwie i Mazowszu. Pawe z Paczkowie 1466. podpisa

pokój Brzeski u ask. w Stat. fo. 150. Stanisaw w zakonie

naszym umar w Poznaniu. Brat jego rodzony m rycerski

umar 1688. r. Jdrzej Paczkowski w ziemi Ciechanowskiej

1632. Balcer w Róaskiej 1648. Antoni w Pockiem 1697.

N. bya za Sierakowskim kasztelanicem Dobrzyskim.

PaezaiYiski ^ w województwie Ruskiem. Stanisaw

Paczawski 1632. r. podpisa elekcy Wadysawa IV. Króla

Polskiego.

Paczoski herbu Jastrzbiec- w Drohickiej ziemi. Pa-

we Paczoski, wyda co do druku na pogrzebie Piotra^ i^ Mar-

cina Trzebiskich. Zuzanna zakonnica u Wszystkich SS. we
Lwowie. Józef kanonik Kamieniecki Zamojski proboszcz Go-

rajecki, deputat na trybunat koronny 1738.

PaczyiisKi herbu Ogoczyk- na Rusi i w ziemi Go-

yskiej. Z tych Jakób Paczyski dziekan Kujawski, proboszcz

Kruwicki 1565. u ask. dec. 3. qu. 3. Anna bya za Janem

Szaniawskim. Acta Castren. Opoczn. 1590. Wacaw az do

zgrzybiaego wieku w obozie lata trawi, synowie w ojcow-

skie tropy wstpujc, wszyscy ludzie rycerscy: Alexander

pod Poockiem za Stefana Króla, a syn jeg-o w Prusiech m-
nie wojowali. Jan zostawi syna Zacharyasza, który pod

Biaocerkwi osiad, Krzysztof trzeci syn Wacawa pod Li-

siank. Maciej wyda do druku: Poeina heroicum pod tytu-
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/ew, Jiino Pronuba^ na loeselu Tomasza Zamojskiego z Ka-
tarzyn Ksiniczk Ostrowsk 1020. in Ato Zamo.

Paezyiiski licrbu Topor ^ na Sxlj|sku, pisz si<; z Pa-

czyna i z T«,czyna. Wojciech Leopold Paczyski , Consila-

rius Caesareiis et in Ducalii Opoliensi ac Ratihoriensi Can-

ce//arius 1698. któremu konkluzye w tym roku z herbem

Topor przypisane widziaem. Katarzynie przeoryszy zakonu

wii^teg^o Dominika w Raciborzu 1670. r. ksika przypisana

Praktyka. Abraham Wacaw z wielkiego Paczyna dziedzic

na lialbendorlie i Bierkowicach, katedry Wrocawskiej i kol-

legiaty u . Krzya kanonik 1664. Paprocki w Sztambuchu

lzkim powiada, ze si dawno pisali Paczyski Sliz, z Pa-

ciny wielkiej, k(^'dy ws])oniina Adama Paczyskiego.

Pailereivsli.i 5 vv ziemi Drohickiej, Franciszek Pade-

rewski deputat z województwa Podlaskiego, podpisa konfe-

deracy Sendomiersk 1704. N. mia za sob Eufrozyn(^ O-
dakowsk.

Padleif ski ^ w województwie Podlaskiem. N. Pa-

dlewski Skorupka 1648. roku. Kazimierz mia za sob Zofi
apczysk.

Pacluicivsl4i herbu Nowina- w Wielkiej -Polszcz,

dom staroytny. Wojciech Padniewski, poj w doywotni
przyja Magorzat z Zernik kasztelank Kalisk co si po-

kazuje z jego nagrobku, w dobrach Skorka nazwanych, ta

mu zrodzia dwóch synów: Filipa biskupa Krakowskiego, wst-
pi na t katedr w roku 1550. bdc natenczas proboszczem

Gnienieskim i czyckim, archidyakonem Krakowskim, i pie-

cztarzem mniejszym koronnym. Z modszych za lat swoich,

na dworze si Karola i Ferdynanda Cesarzów Rzymskich po-

lerowa, powróciwszy ztamtd rycerskiej sawy w^ obozie szu-

ka; i pod Poswolem za Zygmunta Króla, mnie stawa,

a ze go by piknemi przymiotami natury ^ó^ ozdobi, któ-

rym duga po cudzych krajach peregrynacya , wicej jeszcze

stymy przydaa , dla tego Tomickiemu biskupowi Krakow-

skiemu przypad by do serca. Król tez Zygmunt August to

do Rzymu, to do Wiednia w poselstwie go zay, gdzie gdy

si obrotna w nim dusza z pochwa popisaa , w zasugach

najprzód po Dziaduskim konferowano mu biskupstwo Prze-

myslkie, wszake na niem nie zabawi, prdko polem na Kra-

kowskie po Zebrzydowskim posuniony. Iioc/ianowski wier-

szem aciskim lib. 3. elo^^. 5. pochway jego od ludzkoci

jego dowcipu, i wielkiej nauki wylicza; ale tame zaraz przy-

daje, ze zazdrosne jzyki, tumiy saw cnót jego. Zadaje

mu Staroiuolski in f^itis Episc. Cracov. ze heretykom Fa-

woryzowa, tak ze go kapitua musiaa do wikszej o wiar
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czuoci zacln;ca(5, ale tamte wieki tak zepsowane, zdadz
si ^o do skutecznie z teg-o wymawia. Piasecki o nim

nisze , ze na biskupstwie dwór cliowa, do pychy i pompy
wieckiej uoony, to jest ze dwiecie przed nim konnycli

w jedwabie przyslrojonycli jedzio, na kadym z nich a-
cucli hy zloty, rozumiem jednak ze to tym stylem o nim i

alektem pisa ten autor, co pospolicie tak o drugich infu-

atach godnych, jako i zakonnikach z ujm ich sawy nie-

winnie loliay swoje zagci. ubieski in Monitis de recte

gercndo Episc. powiada o nim, ze nalecym do siebie sia

dóbr pokupi, to jest jako Baran, wiadczy, Szaniec maj-
tno wielk, i na Szydowcu, Kurowie, znaczn summ zo-

y. Przecie ze fortuny swojej nie skpo na wszystkich ubo-

gich udzieli, i na ludzi mdrych, mówi jego nagrobek, i e
codzie stó swój u niego mieli. Kaplic take Kurozwckich
przy katedrze Krakowskiej restaurowa. Siedzia na niej lat

12. umar 1572. Paprocki o herbach cytuje jego Elogia

f^irorum toga sagoque illustriiini conscripta cullo sermone

latio. Brat jego rodzony Mikoaj starosta Dybowski, mia za

sob Ann Brudzisk herbu Prawdzie, z niej spodzi córk
Jdrzeja Barziego maonk ale sterilem: Paprocki pod her-

bem Korczak : i dwóch synów : 1 . Wojciech akasztelana Owi-
cimskiego starost Dybowskiego, Konstytucya 1590. komis-

sarzem go zapisaa do lustracyi dóbr starostwa Lubaskiego
yb/. 589. Jadwiga Dembiska starocianka Chciska, wnu-

czka kasztelana Krakowskiego, dwie mu córki powia; El-

biet Buczack Jerzego Olbrychta, ale ta wkrótce bezpo-

tomn umara, drug Jadwig Marcina Dersawa Zborow-

skieg"0 dworzanina królewskiego maonki : i syna Stanisawa

starost Dybowskiego, ten w Rzymie bdc, sta si wize-

runkiem pobonoci, szpitale co tydzie nawiedzia, gdzie ubo-

g-im óka cielc, karmic, usugujc, i na odejciu Pask
jamun opatrujc. Przez dwanacie niedziel in Dorno Pro-

fessa S. J. na bo<^omylnoci zabawiwszy, umyli si do za-

konu tego prosie, ale Claudius Aquaviva natenczas genera,

widzc jak móg by potrzebnym ojczynie, na to mu od-

powiedzia ; iluo minus aditum tibi ad religionem faciam.,

religione impedior. Klemens VIII. Papie syszc o jeg-o tak

przykadnem yciu, heneficya, mu kocielne obieca, ale si
stanu tego niechcia chwyci. Fundowa w Rzymie Acade-
miam ylnnaeam, która i podzidzie jeszcze herhu jego za-

ywa, na wzór drugiej in Collegio Romano S. J. erygowa-

nej Parlheniae Academiae. Powróciwszy do ojczyzny z woli

rodziców swoich: gdy mu majtno na sustentacy dosta-

teczn wydzielili, przeda j, mówic; pierwsza moja osia-
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d[oc, niech ma pana koció: fundowa ledy najprzód ar-

chikonfraterni Compassionis w Pilcy, k«;(ly cay otarz sre-

brny , wszystkie inne kaj)liczne sprzrly od zota i srebra.

Jlargocki tn f^^alerio Mnx. Polon, edito f. 0. Tame z far-

nego kocioa kollegiat ufundowa i kanoników do niej. Za-

konników S. Augustyna da Poenitentia^ albo Cunonicos Re-
giilares S. 31arka. Zycie swoje witobliwie bezzennie sko-
czy w roku 1()13. wieku swego 29. w Pilcy pochowany.

Starowol. i Jtoniim. Marcin kasztelan Kamiski, brat Woj-
ciecha kasztelana Owicimskiego, wspominaj g-o Konsty-

tucije 1590. fol. 680. zczy %ni by doywotnie z Ann
Czarnkowsk slarociank Draliimsk, z tej córka bya za Ada-
mem Walewskim starost Nakielskira. MS. Konopats. W^a-
dysaw w Inowrocawskiem 1674.

PadzeiTskl herbu Ogoczyk.

Pgoifski herbu Pobog , w Sendomierskiem woje-
wództwie pisz si z Rokszyc. Jdrzej, Adam, Dobrog;ost

Pg-owscy 1632. w Sieradzkiem. Wawrzeniec 1648. 3Ici-
saw kamienic w Piotrkowie kolleg^Io naszemu tamtecznemu
zapisa 1651. Elbieta bya za Janem Benedyktem Bielskim.

Marcin w Krakowskiem 1705. Pantaleon mia za sob Gro-
lowsk. ]X. Fiamock. N. Bibian Karnick kasztelank Za-
wihojsk.
Stanisaw z Rokszyc P.-jgowski lierbu Pobog, na Radostkowie

dziedzic , brat rodzony Mciwosza (podug dokumentu dziaowego
w roku 1504. feria secunda post festuiii lnventionis S. Crucis
in Radomsk roborowanego , z Katarzyn Raczkcicsk oeniony,
spodzi syna Piotra, który z Maachowsk zostawi potomstwo
trzech synów: Marcina oenionego z dr/cA'9, 31arcvana, ten
mia, za sob Rystraiiiown , i Stanisawa. — Stanisaw
Pijgowski , syn Piotra z Maachowskiej trzeci , z Dorot Sie-
miensk mia trzech synów: lo. 31ikoaj, 2o. Stanisaw
3o. Balcer. — Balcer z Tjo^ Suchowsk zostawi trzech sy-
nów: Stanisawa oenionego z To/n/ckcf, Jan, ten mia J/«-
achowsk , Samuel poj za maonk Aloxandrc Na/nock. —
Stanisaw Pgowski drugi syn Stanisawa z Sicinicskcj uro-
dzony , a brat Balcera i Mikoaja , ten z Ew lVolsk spodzi
Balcera i Krzysztofa majcego za sob Kozubsk, z któr
syn Franciszek, od tego za Gabryel Pgowski. — Miko-
aj Pgowski pierwszy syn Stanisawa z Sieiniehskiej urodzony,
który z 31aryann Blcszyhsk mia syna Krzysztofa, ten z
Justyn Rbieicsk spodzi Karola oenionego z Teres </ff iVrt-

dole ck, którzy mieli syna Franciszka. — Franciszek
z Rokszyc Pgowski dwóchenny, \>iio loto z Alexandr Sko-
rzewsk , 31iko}aja Skorzewskiego herbu Drogosaw

, i Urszuli
Linowskicj maonków córk, z t zostawi syna Seweryna
pisarza ziemskiego Kaliskiego, ^do roto z iiarbar Myliitsk,
Wojciecha Myliskiego i Anny />o;/??////owa7.7V;/ maonków córk
spodzi dwie córki , Katarzyn Skaawskiego on , Elbiet
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pann i syna Antoniego P^jgowskiego. — Seweryn P.-jgowski

syn Franciszka z Alexau(lry SkorzewskieJ urodzony, pisarz ziemski

Kaliski, w roku 1790. depulal na trybuna koronny, ten z Ma-
ryann Korytoiosk, Mikoaja Korylowskiego i Ludwiki Gocza-
kowskiej maonków córk.-} , spodzi cztery córki , Józef An-
toniego D.-jbskiego on, Wiklory, Ann, i Eufrozyn ; synów
siedmiu: Józefa, Pawa, Nepomucena, ukasza, Sta-
nisawa, Felixa, i Tadeusza Pgowskicli. — Wieldek.

Pjczk.Oivski^ w Krakowskiem województwie. Jan

Pajczkowski, mia za sob Chaborsk córk Stanisawa. Ste-

fan 1705. podpisa konfederacj Krakowsk. Ambroy w za-

konie naszym temi czasy.

Pjeivsl4.i herbu Jelita, w Lubelskiem województwie,

Piotr Pajewski 1632. N. mia za sob Katarzyn Bllnowsk.
Dorota bya za Stanisawem Bertoldem. Antoni Jelita Pa-

jewski 1726.

Pakosail^ski herbu Prawdzie^ w województwie Sie-

radzkiem. Dóbr Pakosawia i Rejowa zamian, znajdziesz w
ksigach grodzkich Ostrzeszowskich w roku 1487. od któ-

rych ci Pakosawscy nazwani. Z tych Henryk mnie stawa-

jc przeciwko Swidrygieowi 1430. r. poleg na placu. Jan
1493. Ada Caslren. Ostrzesz. Wojciech poborca w ziemi

Wieluskiej 1593. r. Constit. fol. 660. Jan pisarz ziemski

W^ieluski z sejmu 1661. komissarz do granic od Szlska.

Constit. fol. 25. Mikoaj 1666. imieniem Jerzego Lubomir-

skiego marszaka z komissarzami Krakowskiemi pokój zawar

i podpisa Kochaski Climac. 3. lib. 5. W roku nastpuj-

cym posowa na sejm , zkd by komissarzem do uznania pre-

tensyi ksizcia Kurlandzkiego. Constit. fol. 18. Stanisaw

1670. Constit. fol. 25. Jdrzej 1675. Maciej w zakonie na-

szym temi czasy.

Pakosz herbu Jastrzbiec, w Podgórzu. Jan Pakosz

za Zygmunta L Literae in MS. Petricov. Mateusz Soc. Jesu

penitencyarz u S. Piotra w Rzymie 1610. N. zakonnica w
Imbramowicach. Stanisaw w województwie Ruskiem. 1632.

N. mia za sob Barbar Borowsk, syn z niej Jan w za-

konie naszym.

PaKosz herbu Praludzie , w ksiztwie Litewskiem.

Dom z Podgórza jako wiadczy Kojal. in MS. Sebastyan

Pakosz pierwszy osiad w Litwie, z Szemetowny kasztelanki

Zmudzkiej, mia syna Przecawa porucznika, ten si prze-

niós do mudzi, pojwszy w doywotni przyja Czecho-

wiczown marszakown Zmudzk. Krzysztof porucznikowa

przeciwko Kozakom, zona jego Lisowska sdzianka grodzka

Upitska. N. bya za Dymitrem Poubisklm. Trojan pose z

Potockiego województwa, podpisa elekcy Jana IIL N. cho-
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razy nadworny Litewski pose na sejm 1724. Jan w PoJo-

ckiem 1074. Wacaw w llollandyi oeniwszy si osiad. N.
mia za sob Maryann (iruzewskfj podkomorzank Zmudzk.
N. Pakoszowna l)v[a najprzód za Cedrowskini, potem za Ste-

fanem Ozihlowskim. IN. sdzia ziemski Polocki mia za sob
Ann Pacown slraznikown Litewsk.
Józef Pakosz stoluik województwa Tolockiego

,
pose na sejm kon-

wokacyi 1733. r. ten zda mi si )yl sdzi.} ziemskim Polockim,

mia za sob Ann Pacown strauikown Litewsk, Antoni
surrogator i sdzia ziemski, Kazimierz koniuszy Pooccy koo
roku 1762. Bogusaw z Ulanowa Pakosz podpisali elekcy Sta-

nisawa Augusta Króla z powiatu Wolkowyskiego. — Wieldek.

Pakoszewski herbu Pobog. Paprocki pod berbem
Trby powiada , ze Pakoszewska tego herbu bya za Spytkiem
Jordanem sawnym za Króla Stefana wojownikiem. Wojciech
z Pakoszcza kasztelan Srzemski 1436. u askiego w Stat.

fol. 140.

Pak.oSzeivsk.i herbu Radwan. Sebastyan Pakoszew-
ski z Ann Humnick podczaszank Sanock spodzi córk
Zofi, Jana Fredra kasztelana Sanockleg-o maonk. Stani-

saw z Tyrawskiej mia synów Jana i 3Iikoaja. Jarosz z Hu-
mnickiej trzech synów: Sebastyana, Jana i Jdrzeja i córki,

Barbara Pakoszewskiego Ferensa herbu Trby, drug-a Mi-
nockiego maonki.
W roku 1778. Jerzy Pakoszewski archidyakon Kamieniecki. —

Krasicki.

PakoszeTTSki herbu Trbij^ w Sanockiej ziemi, maj
przydomek Ferens Pakoszewski. Filip, Jerzy i Piotr. Jeden
z nich mia za sob Barbar Pakoszewska herbu Radwan.

PakoiYSki herbu Jastrzbiec. N. Pakowski poj Ma-
ryann Hoszewsk, z której dwie córki, Anna Biliska i

Katarzyna Mirska, i synów trzech Stefan w zakonie Societ.
Jesu, umar we Lwowie 1713. Gedeon, Alexander i Piotr
ten w zakonie naszym w Kamiecu Pijdolskim zapowietrzo-
nym suc z niewypowiedzian odwag^ tysic trzysta ludzi
na szczliw mier dysponowawszy, nawet sam umarych
grzebic, drugich karmic, po trzech miesicach tej heroi-
cznej ku blinim usugi, i sam te zarazi ivszy si, poszed
tame po zapat w roku 1738.

PalczewsKi/<erA?f Or/ff, wksiztwIeZatorskiem. Pio-
trowi Palczowskiemu, dziedzicowi na Palczowicach, Smolicach
i Przybradzie, pozwoli z rzeki Skawy przez królewskie grunta
kanaami wod do dóbr swoich puci, Zygmunt pierwszy.
O czem czytaem list tego Króla in MS. Petricor. Zygmunt
burgrabia Krakowski. Acta Castr. Crac. Zygmunt poborca
w Zatorskiem 1613. Vniv. Pobór, potem sdzia ziemski Za-
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torski na trybuna deputatem bywa, na sejmy posem, córka

jeg-o bya za Janem Pisarskim. Stanisaw podstaroci i bur-

o;rabia Krakowski mz rycerski. Krzysztof pisarz ziemski Za-

torski 1620. Constit. fol. 24. Wyda do druku: O Koza-
kach jeeli ich znie^ czyli nie^ dyskurs in kto Crac. 1618.

Pawe o którym Starowa, in Hecaton. elog. 84. wiadczy,

ze cae szesnacie lat na peregrynacyl po Europie strawi-

wszy, cudzoziemskich jzyków wybornej naby umiejtnoci,

ile przy wielkim dowcipie swoim, i rozsdku z natury oso-

bliwszym, co go wszystkim przymilio , osobliwie ze przy

tych darach Boskich, ludzkoci by dziwnej. Wyda do druku:

Statum f^enetorurn, seu brevem Turcarum de vetustate f^ene-

torum^ de Dominia et editiane, de ratione administrutionis

in kto Cracav. 1603. 2do. Tractatum de ratione instituendi

hotninis nobilis., et modo perfectum quae in eum cadere pas-

sit^ consequendi. 3tio. Topagraphicum eorum Civitatum ac

regianum , in uihus tot annos commaratus est. Gabryel r.

1565. poj Agnieszk Laskowsk Marcina instygatora koron-

nego , miecznika Halickieg^o córk. Epitkal. Basil. Dzienia-

kowski. Przecaw sterilis. Jan dziedzic na Stanisawni z Mo-
szesk podsdkown Krakowsk, zostawi potomstwo, mi-
dzy którem bya córka Jana asiskiego maonka. Benedykt

mia za sob Elbiet ozisk , z któr syn N. poj Bar-

bar Kminkown. Baran. Sebastyan mia za sob Mago-
rzat Gintowsk, z tej syn Krzysztof sterilis^ i córka Ewa
Ogrodziska, Konstancya bya za Janem Frydrychowskim pod-

staroclm Zatorskim. N. za Abrahamem yczkiem. S i w
Mazurach Palczewscy, Zacharyasz, Maciej i Samuel 1648.

S i w Litwie Chwodziejewiczowie Palczewscy: Mikoaj w
Mcisawskiem roku 1648. ale niewiem czy do teg^o herbu

nale.
Palcfei herbu Brochwicz^ w Wielkiej-Polszcze. Fi-

lippa, i Seweryna Palckich, wspomina Okol. Maciej chory
Bydgoski w roku 1700. zostawi potomstwo. Niewiem czy

nie do tych naley, Wierzbita z Palecza kasztelan Pozna-

ski. Acta Castren. Ostrzeszoy. 136. Sebastyan z Katarzyny

Zebrzydowskiej siostry biskupa zrodzonym znaczny. Papr.

o herb. fol. 275. Marcina Palanckiego czytaem na licie Zy-

gmunta L Króla Polskiego in MS. Petricoy. i o jego zatar-

gach z Janem Leszczyskim podkomorzym Kaliskim. N. Pa-

lcka Wojciecha Jerzykowskiego maonka. Franciszek depu-

tat na trybuna koroftny w roku 1730. a potem marszaek

konfederacyi województwa Poznaskiego 1735. Zofia bya za

Modliszewskim herbu Topor. N. mia za sob Magorzat
Orzelsk.
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Palecki herbu Ostoja. Genealog^ia Ogiskich sztycho-

wana, od Jdrzeja kslzccia Siewierskiej^o pocztki kniaziów

Paleekich wywodzi, take Pozarzyckich i Starodubowskich.

Marcin Palc^cki sekretarz królewski, starosta Ejszyiski za Ste-

fana Króla, pienidzmi ratowa Rzeczpospolit, jako wspo-

mina Konsti/tucya 1595. fol. 078. mia za sob Reg^in Su-
szezank. (Mikoaj w mudzi l()21. Krzysztof w Wileskiem
1632.) córka jego bya za Mikoajem Olenickim , wojewod
Lubelskim.

Paucki herbu Prawdzie^ pod Prasnyzem. Paucki Go-

tard kustosz Kurzelowski, kanonik czycki, pleban owi-
cki. Jakób dworzanin Radziwia, na nasze kolleg-Ium w Brze-

ciu dobroczynny. Jan mia za sob Izabell Brolnick herbu

Gryf. Mikoaj 1048. ale w Woyskiem. Wojciech w ziemi

Liwskiej 1074.

Paiiski herbu Poraj\ w ziemi Chciskiej. Stanisaw
Pauski w Sendomierskiem 1032. r. Franciszek w Krakow-
skiem 1705. Kojal. in MS. wspomina Pausklego, który z

Kmit za Stefana Króla 3Ioskw wojowa.
W województwie Woyskiem r. 1778. Stanisaw Pauski pod-

soli Wodzimierski. — Krasicki.

PaiiipoiYski herbu Gozdawa, w Wielkiej-Polszcze,

inni ich pisz Ppowski. Z tych Ambroy najprzód kaszte-

lan Rospierski 1495. na licie Albrychta Króla danym mia-

stu Lubelsk. potem wojewoda Sieradzki i genera Wielko-
polski starosta Malborski, u ask. w stat. fol. 110. i 112.

w roku 1507. w Poznaniu o pokój z Krzyakami traktowa
1510. Biels. fol. 515. atoli w tyme roku przeniós si na
wieczno ; córka jego bya za sdziwojem Czarnkowskim ka-

sztelanem Przemckim , takbym rozumia, ze i ta córk jego

bya, która si dostaa w maestwo Janowi Kocieleckiemu
wojewodzie czyckiemu, Papro, o herb. fol. 411. zostawi
tene wojewoda i synów, a midzy niemi Jana, ten z Ja-

runtowny spodzi piciu synów: Jana, Ambroego, Woj-
ciecha, Krzysztofa i Piotra, z tych Wojciech mia syna Jana

i córk Barbar Roszkowsk kasztelanow Przemck, która

gdy brat jej Jan zszed bezdzietny, dobra Pampowskich wnio-

sa w dom Roszkowskich. Piotr take brat Wojciecha, mia
ci wprawdzie syna Ambroego starost Sredzkiego dziedzica

na Pomiecu, ale gdy w r. 1571. umar, adnego potom-
stwa nie zostawiwszy, cay ten dom na nim usta : to Papr.
i Okol. Bya za tym ostatnim Ambroym córka Prokopa Sie-

niawskiego stolnika Ruskiego, która po jego mierci, posza
za Hieronima Gostoniskiego podkomorzego Rawskiego. Atoli

MS. o Familiach Prusk. jeszcze potem kwitncych Pampow-
ToM VII. 16
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skich tych liczy. Hieronima Painpowskiego klórego byo sy-

nów trzech: z tych Jakób stei^ilis : Jerzy za mia syna Krzy-

sztofa, od którego córka zostaa Elbieta Kosiska : Maciej

trzeci syn z 3IisiowskIej spodzi Marcina, ten z Annj^ Prze-

wolsk spodzi Zoli Cyrembergow, Barbar Lubaiisk i

syna J<^'drzeja, tego byo córek cztery, jedna Pawa Cieci-

szewskiego, <lruga Julianna Cieciszewska, trzecia Helena Ko-

chaska, czwarta Zofia za Stanisawem Laskowskim insty-

gatorem koronnym. 31S. de Famil. Pritss.

PailcerzysKi herbu Trzaska. Jerzy Pancerzyski

w powiecie Oszmiaskim 1674. r. Karol Piotr najprzód sul-

fragan Wileski biaej Rusi kantor i pisarz Litewski, potem

biskup Smoleski w r. 1724. umar biskupem Wileskim, w r.

1729. by infuat ludzki, w konwersacyi miy, w interessach

tak kocioa swego jako i ojczyzny dzielny, wszystkim miy.
W roku 1778. Karol Pancerzyski miecznik Mozyrski. — W r.

1788. Ludwik miecznik. — Krasicki.

Pailfiloivicz^ w województwie Nowogrodzkiem. Ale-

xander Panfilowicz 1674.

Paiiiewsfc.i herbu Godziemba. Felix Paniowski ka-

sztelan Lwowski
,
jako si mówio w pierwszym tomie , i he-

tman, jakom go czyta na licie Kazimierza Króla r. 1488.

in MS. Petricov. i ze w tym roku umar: ten z modych
lat swoich w obozie Wadysawa Warneskiego do wojen-

nych dzie przyuczony, po jego pod Warn zabiciu, uda
si do Huniada ksizcia Siedmiogrodzkiego, a potem si przy

synu jego Macieju Królu bawi; który gdy wojn z Turkami

zacz, on z Janem Sreszkowskim herbu Doliwa, pidset Po-

laków do Wgier sprowadziwszy, z niemi na czat wysany,

wiele nad poganami dokazywa, i z pochwa rycerskiej od-

wagi, na wszystkich utarczkach. Raz na koczujcych napad-

szy, witem eby szczupej garsztki jego nie postrzeono,

wielkiem sercem uderzy, e jednak daleko wiksza liczba bya
nieprzyjació, po pi razy spdzony, za kadym serca nie

straciwszy, tern mniej na nich naciera; dopiero gdy mu
z Racianów posiek przyby, cztery tysice Turków na placu

pooy trupem, a siedmnacie tysicy niewolnika odbi. Po-

wróciwszy do ojczyzny, pukownikiem by na Krzyaków za

Kazimierza Króla, pod który czas miasto Chyniec obieg, i

doby. SlarowoL in Belat. Sarmat, fol. 113. Mia za sob
Korusinown siostrzenic Króla Wgierskiego© Maryasza, czyli

jako Bielski chce fol. 430. synowic, i z niej piciu synów:

Zbonego albo Aucta starost Stryjskiego , ten z Olesk y
serilis: Jakóba, i ten z Odnowsk Herburtown bezpoto-

mny : Wacawa starost Zydaczowskiego, temu Bierecka syna
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powia Malchera, którego byo dwóeli synów, jeden z nich

Kasper poj córk AIexandra wojewody Wooskieg-o, ale zm dzieci nie mia, drugi Malcher drug siostr wojewody
Wooskiego Bogdana r. 1572. Biel. Jol. 644. Jana, który

tylko dwie córki spodzi : Krystyn Gowin kasztelanow
Poanieck, i Ann Krasowsk. Jerzy, pity syn Felixa ka-

sztelana starosta Zydaczowski , czytaem tn MS. Petricov.

pozew mu dany od Piotra Sambora z Horbacza, po tym takie

tylko dwie córki zostay: Sieniska kasztelanowa Plalicka, i

Ludwikowa Skorucina. Ci cztery bracia, Auctus, Jakób, Jan,

i Jerzy, przyjli do herbu swego, i nohilitacyi Jana z Scza
rodem o czem czytaem list in MS. Petricov. Rafa w Mi-
skiem 1632. Niewiem czy nie do tych naley Mikoaj z Pa-
kowa (podobno z Paniowa miao by) podsdek Sendomier-

ski 1451. u ask. w Stat. fol. 84.

Papara herbu Paparona. Jerzy Papara 1685. w kom-
put rycerstwa Polskiego na sejmie policzony dla zasug wo-
jennych, o czem Konstytucya 1690. fol. 7. *) syna jego
tame wspominaj Jana i brata. Teodor podczaszy Nowo-
grodzki, sdzia kapturowy Lwowski 1733.

PAPARONA m^^^^i^^m HERB.

Powinna by g biaa w praw tarczy obrócona, sie-

dzca na darniu zielonym, czyli jako inni mówi na podu-
szce, w polu niebieskiem, na hemie pi piór strusich. Tak

*) Krasicki w przypisach utrzymuje, e ten Jerzy Papara by
Grek, i nie r. 1685. jak tu Niesiecki wyraa, ale roku 165Ó.
konstytucya sejmu do szlachty Polskiej policzony zosta, przyczem
nadano mu prawem dziedzicznem wsie w starostwie Kamienie-
ckiem , Baklatycze , Zielce , Kupicz : i odwouje si z tern do
Konst. roi. ir. fol. 637. — P. W.

16*
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g-o opisuj Paprocki tv Gniazdzie fol. 900. O herh. fol. 453.

Okol. tom. 1. fol. 203. Bielski fol. 277. lubo u nieg-o w
hemie, tylko trzy pióra strusie widzie. Zowie si ten herb

juz Paparona, juz Budzisz, juz Parta Roma: a to dla tego,

ze g obudzia Kamillusa Rzymskiego Pana, czasu potrzeby,

gdy Francuzowie Rzym nabiezawszy, cicho Gapitollum ode-

braiS chcieli. Ten tedy wczasujc sl<; kawalery obudziwszy,

odegna od murów Francuzów: a który si z nich najserde-

czniej w tej okazyi popisa, ten w nadgrod odwagi swojej,

ten herb wyniós. Pospolicie rozumiej e ten klejnot do Pol-

ski przyniesiony przez Mamphiola biskupa Pockiego w roku

1386. który we Woszech urodzony, Piotra de Luna pokre-

wny, na t katedr od Papiea by przysany; tylko e go

ksita Mazowieccy przypuci niechclell do niej, dlatego

w Rzymie w nastpujcym roku z melancholjl ycia postra-

da. Paprockiemu si to nie zda, ile e mu si dostao czy-

ta, dawniejsze przed rokiem 1386. tych familiantów przy-

wileje : przeto powiada , e go rycerz jaki chciwy sawy,

w te kraje nasze wyniós, od którego rozplenione domy, oso-

bliwie w Sieradzkiem województwie ; atoli niektórzy z nich,

jako Trzebiccy, do herbu si abd rzucili. Tyme si nie-

gdy herbem szczyci Alexander III.
^
Papie w roku 1159. o

którym tak w swoich proroctwach S. Malachlasz przepowie-

dzia Ex ansere Custode ^ alludowa do herbu jego Paparona

czyli Paparocca, co wedug tómaczenia Ciukoniusza Alfonsa^

g u Wochów znaczy; atoli zkd ind wiem, e ten Pa-

pie w herbie wiey zaywa.

Herhoivni.
Chodowski, Parzniewski, Wojucki.

Kamionomojski, Pstrokoski^

Papara^ Szydowskie

Papieski herhu Gryf^ w Sieradzkiem , Rawskiem,

Podolsklem województwach. Okolski w regestrze tomu swe-

so wtórego^ Papieskich pooy herhu Jastrzbiec; ale musi

by omyka: bo ten autor przyznaje, e Papiescy od Dobków
swoje pocztki wzili, ale Papleskiemi od dóbr nazwani, wic
e Dobkowie Gryfem si piecztuj, to i oni Damal. f. 33.

in Archiep. Gnesn. wyranie wiadczy o Papieskich Gryfach,

z których by Jan sekretarz królewski , ten u ubieskiego
arcybiskupa Gnieznieiiskiego , klucz Gnienieski trzyma

;

gdzie paac arcybiskupi restaurowa. Stanisaw syn Stanisa-

wa, dugo na Podolu wojujc, tame osiad, z Wilkowsk
spodzi syna Kaspra ma walecznego, który na Moskiew-

skiej expedycyl poleg, w Kamiecu u 00. Dominikanów
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pogTzebiony, którym ojciec je*;^o wie Cybulowce da i da-

rowa. Okol. Huss. Flor. fol. 102. Piotr do Soc. Jesu wst-
piwszy , nietylko 'y<\ wyborn nuuk, ale i witobliwoci
ozdobia filozolji i leologji professor

;
gdy mu doktorsk lau-

ream ofiarowano, przyj jej z pokory niecbcia, rektorem

rzdzi Lwowskie i Krakowskie kollegium, i prowino Pol-

sk, z ukontentowaniem wszystkich, nakoniec wymówiwszy
si z rzdów, zasn w Panu we Lwowie 1671. Brat jego

mia za sob Lopaciank. Jan, Adam, Franciszek w Siera-

dzkiem 1648. 3Iaryanna Krzysztofa Bosakowskiego maonka.
Pawe i Alexander w llawskiem 1674. Stefiin w Lubelskiem,

Franciszek 3Iaciej kanonik Gnienieski, proboszcz Koniski,

umar 1699. synowiec naszego ks. Piotra, siostra jego bya
za Kranickim herbu Rawicz.

Papliiiski herbu Trzaska, w województwie Raw-
skiem. S i na mudzi, z których Jan 1648. ale niewiem

czy tego herbu. Samuel Paplinski mia za sob Jadwig Rze-

szowsk, z której córka Anna Kruzerowa.

Pailoii!$k.i herbu Strzemi^ w ksiztwie Litewskiem,

jedni z nich w Witebskiem województwie, pisz si Papo-
scy Wibutowiczowie : drudzy w Upitskim powiecie, i pie-

cztuj si wniebieskiem polu Strzemieniem, jakie zwyczajnie

Polskie bywaj , ale do góry przewróconym , a na hemie
trzy pióra strusie. Kojaow. in MS.

Paprocki herbu Cholewa. Jan Alexander Paprocki

kanonik Gnienieski, ucki, audilor causarum u kilku arcy-

biskupów Gnienieskich, officya i proboszcz Rawski, umar
1664. w owiczu z nagrobkiem, z tym herbem pochowany.

Paiiroeki herbu Jastrzbiec- w ziemi Dobrzyskiej.

Jdrzej mia za sob Elbiet Jeowsk. Bartomiej Paprocki

sawny pisarz Polski, o którvm Pruszcz tu Fortecy ducho-

wnej fol. 201. wiadczy, ze w r. 1614. i yc i pisa prze-

sta, pochowany u 00. Franciszkanów we Lwowie. W druku

te s jego ksigi. Imo. Kolo Rycerskie w którem rozmaite

stworzenia , roz7notvy swe maj , zkd moe czowiek przy-

kad wzi^ jako ma sam zy ; in kto post anno 1576. C. D.
2do. Gniazdo Cnoty, zkd ierby Rycerstwa Polskiego swój

pocztek maj, 1578. Cracor. in Jol. 3tio. Herby Rycer-

stwa Polskiego, na picioro ksig rozdzielone, in fol. Crac.

1584. 4to. Dziesicioro przykazanie mowe, które kada
poczciwa maonka ma umie i chowa. Tame Dziesi-
cioro przykazanie zony , które kady maonek ma prze-

czyta: laierszem, in kto 1651. ale to zna powtórna edycya.

Sto. Krótki u prawdziwy wypis w jechania do ziemi JFoo-
skiej Iwan H^ojcwody , którego Podkow zowi in 8. Crac.



246 Paprocki.

1578. 6to. Roznowlany Hospodara z hnstem^ jak a od koho^

na pocztku swej spraiuowaji by. Jest tam sia rozmóiu,

kdy autor traktuje o herbach Czeskiej Szac/ity^ po Czesku
in fo. 7mo. Stambuch Sezki^ abo rozmowy o rzeczacli do
wiary naezcych z Pisma i SS. Ojców przeciwko herezyom.
Tame herby Sztachty ff^Tjzszego Szska przywodzi ^ Ber-
nae infol. 1609. obiecuje jednak obszerniejsz ksik o nich

wydad. Tame Strom z herbów starodawnych. Rodów ucy-

neny. 8vo. Próba cnót dobrych , litemu nauka do obyczajów
poczciwych.) wierszem Poiskim in 8. Crac. C. D. 9no. Roz-

mowa.^ Podawce z Plebanem o trzech skutkach zbawiennych^

któremi si czowiek z Panem Bogiem zcza^ to jest pO'

stem ,
jamun i modlitw in kto Posn. 1611. lOmo. Ogród

królewski w którym krótko opisuje historye Cesarzów^ Kró-
lów Polskich i Czeskich, arcyksizt Austryi^ ksit Ru-
skich^ Pragae 1599. tamj'ol.203. namienia, ze wydal herby
Morawskie i Czeskie, limo. O Nawróceniu . Maryi 31a-
gdaleny , ze ksik wydal: wiadczy Pruszcz w Fortecy

fol. 201. 12mo. Mercurium Gallobelgicum cytuje nasz ks.

Balbinus in Diva f^artensi fol. 53. a na marginesie ma Bo-
hem, in Epitome za Rerum Bohemie, lib. 3. c. 8. fol. 211.

powiada^ ze pisa o Biskupach Praskich; z wielk go chwa
wspomina ten autor , i przydaje , ze mu Czeskie Królestwo

sia wdzicznoci powinno, e szlachty Czeskiej herby, pier-

wszy wielk prac z starych monimentów wypisa: niemniej

i Polska za podobn prac ma mu hyc oblig-owana ; lubod

on miasto nadg-rody, jeszcze si z ojczyzny za granice umy-
ka musia, jako pisze autor ycia Hieronima Rozraewskie-
go. 13tio. Speculum Moraviae. lto. Diadochus*). Zona jego
Kosobudzka Jadwiga kasztelanka Sierpska , wdowa po Wi-
niowskim, ale o potomstwie jego nie czytam; synpwcowie
jego rodzeni, Jan dziekan i proboszcz Sierpski, drugi Pawe
w zakonie naszym w prowincyi Polskiej , umar w Waczu
1666. ukasz za w prowincyi Litewskiej, rzdzi kollegium

Pockie, zszed z tego wiata 1657. wyda do druku aski
Cudowne przy kociele Sierpskim Panny Maryi w Pockiem
województwie in Ato 1652. f^arsav. Tame pisze, o po-

cztkach herbu Grzymaa. Obiecywa wyda Reformowane
Gniazdo Cnoty stryja swego, ale mier tego nie pozwolia.

Piotr i Wojciech w ziemi Dobrzyskiej 1648. S i w W^i-

leskiem tego herbu Paproccy. Koja. in MS.
W r. 1778. Franciszek dziekan Inflantski.— Piotr stolnik Dobrzy-

ski. — Wr. 1788. Bonawentura czenik Rypiski.— Krasicki.

*) Wyda take: Pa?iosz, albo pochway niektórych Ruskich pa-
nów — i Noctes Torunenses. — P. Jr.

i
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Paprocki herbu Jelita^ z Sieradzkiego województwa
niektórzy si<; z iiicli do Litwy wynieli. Stanisaw Paprocki,

nabywszy w Pooezyznie dóbr Zaskorki i liozowezyna, tame
osiad, synowie jego, Jakól) , Kasper I Waleryan , z tych

Kasper wyniós si do Orszasklego ])owlalu, zostawi synów,

Stanisawa i Jana. Waleryan za w Sonimskim powiecie.

KoJaL in JIS. N. mia za sobj^ marszakovvn<; Sonimsk Po-

ubisk. Drudzy z nieb w Przemyskiej ziemi osiedli. Z tycb

Wacaw biskup MargarytaskI, suiFragan Kujawski, jest w
druku, jego Apologelicon honestatis Episcoporum Titula-

rium^ uulgo Suffraganeorum in kto Cracov. 1642. Rosaw
kanonik Przemyski, proboszcz Poski, a potem proles Ty-

niecki, i teg-oz opactwa administrator. Jan podstoli Prze-

myski, z sejmu 1601. r. komlssarz do granic od W^<;gier,

Constit. Jol. 34. I 1670. fol. 25. Zygmunt mia za sob Ja-

dwig*; Zaborowsk, z której córka Katarzyna bya za Janem
Giyckim cborzym Owrucklm. N. Anastazy Kopock, Ste-

fan sekretarz królewski w L(;czycklem 1648. Bartomiej w
zakonie Soc. Jesu, Kaznodziejsk, I Retorsk Icatedr zale-

cony, i missy obozow pod Smoleskiem, umar w Byd-

g^oszczy 1650. wyda do druku Pryaneum immortalis glo-

riae ob heroicas virtutes
^
paneg. Mikol. Danieowicz Pod-

skarb. JV. K. 1624. in kto Zamoscii. 2do. Pharus Surma-
tica Europaeo Trioni augustis ignibus irradians panegir.

P^ladislao IJ^. Reg. Pol. 1633. in kto CracoiK 3tio. Luna
rorida^ paneg. in fun. Alexan. Sieniaiuski , in kto Jaros.
1622. sub nom. Procop. udzicki. kio. Atigurium T/iemi-

dis Christianae^ paneg. Jacobo Zadzik Episcop. Culmen.
Sto. f^ita 31S. S. Bonijacii adscribit Uli paneg. titulo Pan-
selene, editain sub Nom. Coli. Ostróg. S. J. Jakób w Kali-

skiem osiad, folwark swój darowa i zapisa kollegio nasze-

mu Kaliskiemu, tame pocliowany , córka jego Anna ksieni

Chemiska 1(540. Adam pisarz ziemski St(;/.yckl 1648. Jy-

drzej w ^^oysklem 1632. Zygmunt wojski Ciechanowski

w ziemi Warszawskiej. Stanisaw w Poznaskiem 1674. r.

Stefan o którym Iionstytucya 167(). fol. 37.

Pa|iro(*ki herbu Ogoczyk ., na Cliemisklej w Che-
manlu. Arnolf Paprocki brat Jdrzeja i Stefana, z ziemi Do-
brzyskiej z powiatu Rypiskiego, urodzony z ojca Mikoaja,

z dziada Stanisawa, z matki Katarzyny Babecklej herbu Lu-
bicz, pojc Elbiet Gajewsk, zostawi z ni dwóch synów,

jednego Jana, temu Magdalena Gorzechowska
,
powia sy-

nów, W^ojcleclia i Jana. Drugiego Ale.\andra na Dobrzy-
skiej , który z Witkowskiej zostawi potomstwo. 3IS, de Fa-
inil. Pruss,
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PAPRZYCA ./^Mralfe^^ HERB

Zowie si ten herb Inaczej Kuszaba, domylam si ze

tene sam herb w Statucie askiego zowl Ruchaba , ba i

Bychawa, kiedy go Monstold na sejmie Hrodelskim na sie-

bie I na sukcessorów swoich przyjmowa, Jol. 127. powi-

nien za hyc kamie myski do góry postawiony, szarego

koloru, z zelecem we rodku, jak do mecia, w polu bia-

em, na hemie om szczenit. Tak go opisuj Paprocki w
Gniazdzie fol. 1059. O herb. fol. 502. Okol. t. l.fol. 511.

Klejnoty fol. 62. Biel. fol. 719. Z Czech ten herb przynie-

siony do Polski hyc mieni za Bolesawa Wstydliwego , z

tej za okazyi mia hyc nabyty. Dano zna Pani pewnej w
Czechach, ze poddana jej razem trzech synów powia, ta

nietylko, ze poddan swoje z tej okazyi o cudzooztwo: (ro-

zumiejc, ze z jednym mem tyle dziatek by nie moe)
posdzaa, ale tez i surowiej karaa. Przyszo za spraw Bo-

sk, klóry niewinnych broni, ze taz sama Pani w krótkim

czasie dziewiciu synów porodzia. Czy si tedy wstydzc,
czy obawiajc si jakiego na siebie porozumienia zego u

ma, babie omiu synów w bliskiej rzece, jednego tylko

z nich zostawiwszy na wychowanie, potopi kazaa. Nie byo
na ten czas w domu ma Pani onej, za sporzdzeniem je-

dnak Bosklem, wanie nadjecha, gdy juz na zguh dzieci

Baba niosa. Pyta si jej tedy, co niesiesz? odpowiada, szcze-

nita prawi do wody topi, zajrzy z ciekawoci Pan, czy

prawi nie masz midzy niemi co do mylistwa sposobnego;

gdy obaczy dzieci , I dowiedzia si o wszystklem , co si
dziao ; sekretnie mynarzowi kaza wszystkie odchowa. Gdy
doroli, zaprosiwszy do siebie goci I ssiadów, i uczsto-
wawszy, rzuca kwesty na coby sobie ta matka zasuya,
któraby wasne dzieci zgubia, wszyscy j mierci godn os-
dzili; dopiero ojciec rzecze: niech tu stan szczenita moje:
przyprowadzono omiu chopców, w jednakowej barwie, zy-
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woci i komplexyi, prawie wszyscy równi. Powiada przed

wszyslkiemi zaproszonenii, co sit; z niemi slalo, a do zony

obróciwszy si, za ten grzech, ^odnabyci wprawdzie kara-

nia wi^kszego, lyiko ze ci sam Bóg strzeg przezemnie

;

dla tego podzikuj witej jego opatrznoci. Czy to tedy sy-

nom na pamitk tej rewolucyi, czy tez mynarzowi, który

ich wychowa w nagrod , tym ksztatem herb nada , nie

zgadzaj si autorowie. Harlknoch in animadv. ad Dushr.

Chro. Pruss. p. 3. cnp. 227. z Hennebergera^ tez same

bistory pisze
_,
o Juccie Menekona, albo 3Ieinharda de Quer-

furt^ mistrza Krzyackiego w roku 1286. matce, ze z dzie-

wiciu synów, jego tylko zostawiwszy, potopie rozkazaa, ale

mz gdy to poslrzeg, zabiea zgubie ich, Julta za uba-

gawszy ma, do klasztoru na pokut posza. Tyme si her-

bem piecztuje familia u Nawarczyków Frances nazwana, co

pozna z dedykacyi do Commentaria in Evnngelia Sancto-

rum Antonii de Eacobar. Soc. Jesu, tom, 2. edit. Lugdun.

1642. Richard rodem z Saxonji biskup Kamiski, który umar
1170. roku, ze si tym herbem szczyci, wiadczy iYa^ze/.

w Miechov. fol. 97. jako o swojego klasztoru osobliwym

dobrodzieju.
,

Do tego za domu hrabiów de Querfurt pocigaj S.

Brunona biskupa i mczennika. 31S. Praetor. O. G. Uh. 2.

cap. 4. §. 7. i Szczygie, in Aquila Polon. Benedict. f. 86.

wprawdzie go Trithemiiis rodem z Woch pisze. Warmi-
skiej za dyecezyi brewiarz Niemcem go zowie , ale MS.
ycia S. Bonifacego Mczennika Sowakiem go chce mie,
i dla tego, ze si nie daleko rzeki Sala nazwanej rodzi, o

której wyranie pisze Dithmur. lib. 6. Chroni. Sala Sora-

borum et Slavorum fluvius .^ i Eginardus in Carolo^ Nuntia-

tum est (inuit) Regi Carolo ,
quod Sluvi Sorabi, qui inter

Albim et Salamfiuvios^ interiacentes campos incolunt, in-

gressi fines Saxonum Toringorum; I dla tego, ze posany

do Ruskich krajów, przyszed do naszego Króla Bolesawa

Chrobrego, od którego pasko regalizowanym zosta, cow spo-

mina Dithmarus ; Bolesaw za natenczas Niemców wojo-

wa, jako namienia Trith. w roku 1008. zkd go Dithmarus

hostem Teutonum zowie ,
jakoby tedy wity Bruno odwa-

y si do Bolesawa jedzid, nieprzyjaciela narodu Niemie-

ckiego, bdc sam Niemcem? jakby by Rusnakom Bruno

opowiada ewangeli
;
gdyby by nieumia jzyka Sowia-

skiego? Przecie, Szczygie, loc. cit. nielylko go de Quer-

furt pisze, ale tez bratem chce mie Gebharda ksizcia Sa-

skiego a Dithmar. tym si szczyci, ze by kondyscypucm

jego w Mersburgu w szkoach, który potem nasz Bolesaw
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Chrobry wywróci , wojn ich przycisnwszy : nawet lekcye

brewiarza Rzymskiego, Niemieck mu ziemi za ojczyzn na-

znaczaj. Cózkolwiek bd, co si tycze urodzenia . Bru-
nona, to jednak pewna, ze od Prusaków na len czas jeszcze

Poganów, z nienawici wiary Chrzecijaskiej, z ycia sweffo

wyzuty: ho na to si wszyscy autorowie zgadzaj: a najprzód

Martyrolog. Ilojnanum 15. 8^r. tak o nim mówi: In Prus-
sia S. Brunonis Episcopi Ruthenorum et Martyris

^ qui
Evangelinm in ea regione praedicans ^ ab impiis tentiis^ ma-
nibus pedibusque praesectis ^ capite truncatus est : lubo(5

Editio f^eneta 1578. a Pctro Galesitiio , nic nie ma o nim
pod tym dniem: \*o\.c.m Breriarium Romanum i f^armiense

:

zatem choby nie by Rodakiem naszym
, przecie e w^ Pru-

siech krew mczesk przela, dosy by byo na teni, eby
Polacy jako swego mczennika czcili, i jam o nim tu mó-
wi. Ojciec jego by Bruno, matka Ida, która go w wsze-

lakiej pobonoci wychowaa,- dany potem pod instytucy Gid-

dona Filozofa, dziwnie w naukach postpi, ale wicej jeszcze

w cnotach, tak dalece, e si zda sam tchn witobli-
woci: zna to byo jawnie bo nim, bo gdy drudzy rówien-

nicy jego, róne sobie, dla rozrywki, gry wynajdowali, Bruno
si samem naboestwem zabawia, nadto osobliwsza si,

lubo jeszcze w modym, ukadnoc obyczajów wydawaa, zmy-
sów i jzyka szczególniejsze poskromnienie , wielki do rze-

czy Boskich pochop. W tej porze ycia od Ottona tem imie-

niem trzeciego Cesarza Rzymskiego na dwór wezwany, wszy-

stkim by w podziwieniu ; wkrótce jednak shydziwszy sobie

dworskie ycie, zakonny habit . Benedykta na siebie przy-

j, do której professyi i ojca swego, lubo ju w leciech

podeszeg-o, to przykadem swoim, to wit namow, po-

cign. W tym zakonie coraz to bardziej z cnoty w cnot
postpowa ; a te arliwoci zdjty zbawienia dusz lu-

dzkich, uprosi si u stolicy apostolskiej, eby by móg^
Ewangeli midzy narodami Boga nieznajcemi opowiada;
z rozkazania tedy papiezkiego, na biskupstwo powicony Ru-
skie, roku 1005. wedug Brewiarza Rzymskiego^ czyli ra-

czej wedug Brewiarza Jf^armifiskiego , i Szczygielsk. na

arcybiskupstwo, co samo potwierdza Trithem. libro de script.

Eccles. w te sowa: Bruno Archiepiscopus Ruthenorum^ as~

sumptus ex Ordine S. Benedicti a Joann XIX. Pontijice

accepit pallium consecratus jubente Henrico Bavaro Impe-
ratorem a Tagmone Archiepiscopo Magdeburgensi: i Dytma-
rus Chro. lib. 6. a tem pewniejszy autor, e g-o zna bar-

dzo dobrze, jako si wyej mówio, powiada o nim, e pal-

liusza zaywa, co tylko wasno jest arcybiskupów; tak tedy
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na pastersk godno wyniesiony, za namow S. Henryka

Cesarza, w drog-c si na Ilu na apostolskie /niwo wydra;
wstpi do Bolesawa Ciirobreg-o, Króla natenczas Polskieg-o,

od któreg^o mile przyj(^'ty. Paskie od niego wzi upominki,

wszake m Boy, to wszystko na ubogich rozda. Z Pol-

ski do Kijowa si uda z omnast towarzyszami swemi, kdy
wedug DitAmara, którego przywodzi autor ycia MS. S. Bo-

nifacego, juz czterysta kocioów znalaz ; tam gdy w naj-

lepsz koo dusz ludzkich prac swoje zaczyna, Wodzimierz

ksi Kijowski przez Wgrów albo Waragów i Obotritów

pomoc, Kijów obieg, ^i do poddania si przymusi, kdy mi-
dzy insz korzyci . Bruno, ze wszystkiemi kompanami

swemi w niewol si dosta ; z której ciz Waragowie nie

prdzej go wypucili, az wPrusiech, tamtdy nazad powra-

cajc. Widzc Prusy w bawochwalstwie uwikane S. Bruno,

zacz im wiar Chrystusow ogasza, i bawany hydzid;

ozem rozjuszeni Prusacy, mierci mu grozili, jeeliby nie

przesta Ewangelji opowiada(5 : na co gdy nic niedbajc Bruno,

ale wicej si na Boga ogldajc, tem bardziej ich od nie-

dowiarstwa chcia odwodzi, zapalczywo ich tak zaostrzy

na siebie, ze mu rce i nogi odciwszy, nakoniec i gow,
i wszystkich jego towarzyszów, zamordowali. Ciaa ich dugo
bez pogrzebu leay ; az dowiedziawszy si o chwalebnej ich

dla Chrystusa mierci Bolesaw Chrobry Król Polski, odku-

pi ich od Prusaków, wedug Dithm. Uh, 6. Chroni, gdzie

jednak zoone s od tego monarchy, aden z autorów nie

pisze. Cierpieli w roku 1008. to Breviar. Roman. Baron.

JJarianus Scotus Uspergen. 16. Kalendas 3Iartii, w roku

1009. Sigebertus in Chro, w r. 1010. Trilemius in Chro.
Przydaje Szczygielski , e od Juliusza tem imieniem pier-

wszego Papiea, w regestr witych Paiisklch policzeni. Krom
tu wyraonych autorów

,
pisze o nim Joamies Leo w histo-

ryi Pruskiej fol. 40. i ^Icta Sanctorum Bollandi ad diem

14. Februar. Ktoby chcia zupeniejszej, o hrabiach de Quer-

furt, i tego . Brunona famllji, wiadomoci, niech patrzy

w Janie Subners tablicy genealogicznej sub mim. 334. 335.

336. i tam dalej, gdzie midzy inszemi, pokazuje e ten S.

Bruno by stryjem wielkim Lotaryusza Cesarza Rzymskiego,

który umar 1137.

Herhoiuni.

Bielicki, Ganowski, Lubowieckie

Bokum, Grochowski, ochowski,
Ciecholewski, Grodziski, Nieprzecki,

Dbrowski, Iwicki, Oczosalski,
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Pieczewski^ Strusieski^ Warszeiuicki^

Potrijkowski^ Sieklucki, JVygonowski^
Przemhiskiy Swiiawski^ Zupek.
Póniejsi heraldycy nast^^pujce laniilie jako uywajce tego herbu,

przydaj:
Paj)a7'zyhski, — Paprzycki, — Warszawicki.

/ Parczciiski herbu Nacz, w Sieradzkiem wojewódz-

twie. Z ych by Marcin Parczewski w zakonie naszym ka-

znodzieja sawny, który pod czas rewolucyi za Jana Kazi-

mierza, od Kozaków miertelnie raniony umar. Janczyski.

Wojciech deputat ad pacta conventa Augusta II. podpisa

ich Constit. fol. 23. Kwitn I w Litwie z tych Piotr dugo
by administratorem biskupstwa Smoleskiego, i proboszczem

Starodubowskim, zosta potem biskupem Smoleskim, z tego

przesiad si na Zmudzkie , na którem odpocz w r. 1658.

wspominaj go Konstytucye 1638. fol. 35. i 1643. fol. 20.

Alexander brat jego pisarz ziemski Smoleski , sdzia woj-

skowy w Zwizku 1662. Kojal. in MS. chwali go z mztwa
Konstylucya IQ^7 . fol. 18. Wawrzeniec i Piotr w 3Icisaw-
skiem 1674. r. Antoni 1691. r. a dawniej przedtem Jdrzej z

Parczewa zakonu kaznodziejskiego , spowiednikiem by Zy-

gmunta I. Króla Polskiego. Frydrych, in Hyacin. N. mia
za sob Barbar Kiersk.
W roku 1436. Mszczuj z Parczewa, podpisa pokój Brzeski. —

Krasicki.

Partein herbu Prawdzie
.,
w Pomorskiem wojewódz-

twie Justyna Parteinowna ksieni Chemiska zakonu S. Be-

nedykta ^ ya 1700. pidziesit lat i trzy ju w tym roku

w zakonnem yciu przepdziwszy, a dwadziecia lat i pi
na przeoestwie, w lat szesnastu, z drugieml dwiema sio-

strami swemi do tego si klasztoru na sub Bosk odda-

wszy, przykadnem yciem, roztropnoci, u wszystkich bya
w estymacyi. Ambona Ducha S. P. Moraw. N. Partein w
Licznie pod Kwidzynem, po którego mierci ona jego po-

sza za Jerzego Pleczewskiego.
Dom ten zacny w Prusiech skoczy si na modym bezennym w

wojsku oGcerze: — siostra jego bya za Konarskim. — Krasicki.

Parni herbu Nacz^ w województwie Brzeciaskiem,
tak wyranie o nich pisze Ks. Kojal. in 3IS.

Parill herbu Ogoczyk^ w Mazowszu i Podolu. Czte-

recli braci rodzony mów rycerskich byo, Stanisaw, Ja-

rosz, Krzysztof i Jan. Z tych Stanisawa syn, take Stani-

saw, którego potomstwo na Podolu osiado, to jest Ale-

xander, by w niewoli Tatarskiej, Adam i Jakób w zakonie

Karmelitaskim. Pawe, Wojciech, I Stanisaw w Mazowie-
ckiem 1048. 3Iaciej w ziemi Warszawskiej 1674.
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ParilSKeivsli.i herbu Rogala^ w Kaliskiem wojewódz-

twie, sam tylko Paprocki o nich pisze. N. Paruszewski , któ-

reg^o syn Stanisaw yje w zakonie naszym.

Szymon Paruszewski w r. 1778. pisarz grodzki Kruszwicki. —
Jan po(ls^'dek Inowrocawski. — Krasicki.

Parys herbu Praludzie^ w Lubelskiem i Mazcwieckiem
województwach. Dom staroytny. Floryan Parys kasztelan Za-

kroczymski, starosta Czerski, spisa z drujjiemi prawa i zwy-

czaje ksicztwa Mazowieckiego, 153G. Statut. Masov. fol. 7.

znajdziesz go i n Nakielskiego fol. 717. w roku 1544. Fe-

lix kasztelan Warszawski, starosta Czerski, podpisa resty-

tucy Podlasza na sejmie Lubelskim 1569. Constit. fol. 154.

Jan wojski ziemi Warszawskiej
,
pose 3Iazowiecki, podpisa

tame uni Litwy z Koron. Constit. fol. 172. Hieronim
najprzód kasztelan Sochaczewski, z tym tytuem 1589. pod-

pisa tranzakcy Bdzisk: potem w roku 1605. wojewoda
Mazowiecki , o którym Krzysztof Tf^arszeivicki m Origine

Polonorum^ lak pisze : Tu , majoresue Tui^ omni in rnemo-

ria Senatores laudatissimi\ Catholici semper fuerunt, etc.

zostawi dwóch synów: Adama Hieronima, i Zyg-munta. Z
tych Adam Hieronim najprzód kasztelan Warszawski, polem
Czerski, a gdy sobie stan duchowny obra proboszcz kate-

dralny Krakowski 1654. kasztelanem jeszcze bdc, z Gór-
skiej Jdrzeja wojewody Mazowieckiego córki, spodzi syna

Jana starost Czerskiego, wedug Okol. Zygmunt, drugi syn

Hieronima, podkomorzego Czerskiego, najprzód Warszawski,
potem Czerski kasztelan w roku 1648. Stanisaw, rozumiem
e brat Hieronima wojewody, kasztelan Warszawski, sta-

rosta Czerski 1611. by i Liwskim starost, ona jego Ja-

dwiga Przerbska. Zycie JVladysl. Gelnov. 1. 3. c. 7 . ale i

o drugiej onie jego czytam w Pamitce rocznej
., e bya

Okuniowna, siostra kasztelana Czerskiego. N. Parysowna Woj-
ciecha Wessla kasztelana Warszawskiego maonka temi czasy.

Katarzyna Marcina Leniowolskiego maonka, w kociele na-

szym Lubelskim otarz marmurowy S. Krzya wystawia, i

srebrem ozdobia. N. mia za sob córk jedynaczk Fausta

Morsztyna podkoniuszego Litewskiego. Jdrzej Hieronim sta-

rosta Czerski 1648. Jan Wojciech kasztelanie Czerski, sta-

rosta Nurski 1676. Constit. fol. 10. Adam starosta Czerski

ona Jadwiga Zaleska. Konstantyn kasztelanie Czerski. Felix

Zygmunt kasztelan Lubelski 1674. i starosta Czerski, umar
w dobrej staroci 1695. mia za sob Ann córk Sapiehy
Kazimierza starosty Niemonoickiego, wdow po Leniowol-
skim starocie Brailskim, Tf^alicki: syn z niej jeden Micha
modo umara drugi Jan podczaszy ziemi Bielskiej, zczy
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si by z Katarzyn Russock podstolank Krakowsk, mia
z ni dwóch synów: jeden z nich Felix, którego z Anieli

Og-iskiej starocianki Zmudzkiej i hetmanownej Litewskiej

zostao potomstwo, drugi Adam.
Stanisaw Parys z Pacownej urodzony, dziedzic na Pacanowie i

Dbrowie z Sóltykowny miecznika Pilznieiiskiego córki spodzi
omiu synów i córk. — Krasicki.

Tene, poudowodnieniu zacnoci i dawnoci swej famiiji uzyska od
Cesarza Austryackiego dla siebie i potomków swoich tytu hra-

biów pastwa. — Z synów jego w ostatnich czasach yli: Win-
centy, Kajetan pukownik w wojsku francuzkiem , Ignacy
Józef, Micha kapitan w wojsku polskiem, odby kampani
rossyjsk, i Jan dzi bdcy w posiadaniu czciowem Pacanowa.
Córka Katarzyna (?) bya za Potockim kasztelanem Lubelskim.
— N. Parysówna podobno córka Ignacego , wydana za generaa
wojsk francuzkich Moranta, przed kilku laty zmarego, yje we
Francyi. —
Parzuiczeivski. Adam z Parzycowa miecznik-

czycki 1484. Okol. tom. 1. fol. 12. Zygmunt Parzniczewski

kasztelan czycki 1545. którego zona Dorota Dzierzgow-
ska wojewodzanka Mazowiecka. Kazanie Roczna pamitka.
N. bya za Pleszkowskim.

Parzilieivski herbu Paparona^ w Sieradzkiem wo-
jewództwie. Micha Parznowski rezygnacy dóbr Parznowa
uczyni Ostrorogowi, za dwiecie grzywien w roku 1476.

Acta Casren. Ostrzeszov. Derszaw z Parzniewa chory
Zakroczymski 1482. Statut. Masov. fol. 133. Jan najprzód

archidyakon 1518. a potem proboszcz Kujawski katedralny,

umar 1540. Damal. in Praepos. Vladislav. Adam burgra-

bia Krakowski, starosta Brodnicki i Goubski , Anny Zy-

gmunta IlL siostry dworu, marszaek, umar 1614. r. jako

wiadczy nagrobek jego w Warszawie. Krzysztof starosta Bro-

dnicki 1627. r. Lucas Papro. aski Cudów. fol. 28. Jan

1632. Adam 1648. w Mazowszu. S i Parzniccy w Sendo-

mierskiem, z których Jan 1648.

Pasek herbu Doliwa, w Krakowskiem województwie.

Mikoaj Pasek z Gosawic J. U. D. kanonik Kujawski prompto

festivoque ingenio^ laborum patientissimus^ umar 1572. co

o nim opowiada nagrobek jego w Krakowie na zamku u S.

Michaa. Wawrzeniec Pasek 1570. r. Papro, w Panoszy,

Jan komornik ziemski Krakowski 1697. podpisa /;ac^a Con-

venta Augusta U. S i w Smoleskiem. Jan z Gosawic Pa-

sek sdzia grodzki Smoleski, i Poborca 1628. w r. 1634.

juz horodniczy Smoleski, i deputat na trybuna fiskalny.

Constit.foL 6. Piotr Kazimierz, i Jan Karol 1648. Jan ho-

rodniczy Orszaski 1674. Paska Krzystofa ziemianina Smo-
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lenskiego chwali wierno ku ojczynie i mcztwo. Konstyt.

1662. fol. 18.

Jan Chryzostom Pasek waleczny onierz za czasów Jana Ka-
zimierza, 3Jii'liala Wi.iiiowicckiof^jo i cz^-ci Panowania Jana llf.

napisa pann\'tniki wypraw których sam, Jako prawic nieo(lst(;pny

towarzysz (Czarnieckiego, by uczestnikiem. Wyda je drukiem tak

zasuony z wskrzeszania panii.jtek naszych historycznych Edward
hrabia Raczyski, w r. 1836. i w przeci.jgu lat czterech ju
si trzech edycyi doczekay. —
PasiiisKi herbu Nowina, pisze o nich Okolski. Pa-

szyiiski Alexunder w Kijowskiem 1632.

l*astoi*i ab lUrlenbcrg. Joachim PastorI sekretarz kró-

lewski, I sawny historyk, gdy Królowi Janowi Kazimierzowi

i Rzeczypospolitej, w powierzonych sobie funkcyach, wiern
usug pokaza, dla tych zasug- i nauki, któr.j wiatu, w
wydanych od siehie ksl<;gach wyjawi, midzy koronnych sy-

nów i w. ks. Litew. policzony i z swojem potomstwem na

sejmie 1662. Constit. fol. .36. By wedug Brauna lib. de

Scriptor. Polonts
^ fol. 164. i 214. Professorem niegdy w

Gdaskich szkoach , odrzuciwszy bdy heretyckie , kanoni-

kiem i officyaem, o co szczypie go ten autor, a co najwi-

ksza, ze alc si Braun na katolickich, z narodu Polskiego,

pisarzów, Iz uszczypliwie o dyssydentach pisz, sam tej re-

guy nie zachowa , osobliwie tym uwaczajc , którzy albo

przeciwko odstpcom od wiary prawowiernej bronili kocioa
katolickiego, albo tez którzy z heretyckiej trzody do Chry-

stusowej si przenieli owczarni , co si i Pastoryuszowi do-

stao, gdzie go f^iruni insiplentem nazywa; nic pewniejsze-

g"©, ze go nie mia za takiego ten Braun, póki szkó uczy:
bo by go tak przezorne miasto Gdask w swojem gymnasium
nie cierpiao : ale dopiero u Brauna szale pocz, gdy si
do wiary katolickiej obróci; atoli takiego szalestwa yczy-
bym ja Braunowi i wszystkim dalekim od Rzymskiego ko-
cioa , zby o sobie mówi mogli z Pawem : Nos stulti

propter Christum. Wicej by si tu mogo pokaza, jak nie

jednostajnie Braun na wielu miejscach, i sam si z sob nie
zgadzajc, szarpie godnych ludzi, z jedynej zawzitoci tak
na katolików, jako i Polski naród: ale ze to od materyi mo-
jej rzecz daleka, dla tego to komu innemu zostawuj. Wy-
da Pastorlus do druku. Imo. Bellum Cosattcum contra Re-
gnum Poloniae^ sub Reg Joann Casimiro profligatum^
Gedani in kto 1652. 2do. Florus Polonicus sen historiae
Polonicae epitome , Lugduni Balav. 1641. /// 16. et 1642.
m 12. et Gedani 1679. in 12. .Imstelodami 1664. in 12.
3tio. Historiae Polonae plenioris partes dane

^ uarum pri-
ma prodiit 1680. altera jam post obitum aut/toris 1685. Ge-
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dani tn min. complectitur historiam Joan. Casimiri Regis
Polon, 4to. Oliva pacis sen Oratio habita coram legatis ad
Tractatum Oliuensem 1661. tn kto Gedani. 5to. Poemata
J^aria Gedani 1653. in Min. 6to. Ejusdem sylvis Gedani
1656. in 12. editis (in quihus Poemata imrioimm illustrium

Poloniae virorum laudibus dicata continenlur) adjecta est

Stella aiirea Sigismundi Giddensternii honori dicata^ aiiae

etiam separatim prodiit 1656. in Svo Gedani. 7mo. JJiadema

gloriae^ est paneg. in inauguratione Michaelis Reg. Pol. in

fol. Crac. 1669. et Gedani 1679. in 12. una cum ejus Floro

Polonica. 8vo. Carmen nuptiale in nupt. Michaelis Regis

cum Eleonora Austriaca.) Gedani 1670. in fol. Exstant

quoque ejusdem anagrammata in eadem materia, Gedani in

folio. Ono. Palaestra JYobilium^ Francofurti ad Moenum
1678. in 12. ubi inter alia est Gratulatio Andr. Leszczynio

Episc. Culm. cum Cancellarii Magni munus adiret^ quae

seorsim prodierat Elbingae 1650. in kto. Item Paneg. Sy-

billae Margaritae Comiti Donhoffiae Duci Silesiae 1657.

lOmo. Peplum Sarmaticum^ seu de praecipuis quibusdam

Poloniae Principibus et Proceribus liber, Gedani 1653.

in 12. limo. Calendae Regiae , seu Oratio, qua Torunium
expugnatum Joanni Casimiro gratulatur , itemque de prae-

cipuis beneficiis et successibus, Uli a Deo collatis in 4. Ge-

dani 1660. 12mo. Plausus Castalii, Poema Andreae Olszo-

vio , Gedanum venienti , ad homagium recipiendum 1670.

Gedani in fol.

Paszkieificz herbu Radwan, ale z t odmian, ze

miasto krzya nad chorgwi, kad pó strzay, a na he-

mie trzy pióra strusie. Koja. in MS. N. ^Paszkiewicz Ko-

wieski podstaroci , Jakób i Stanisaw w mudzi 1622. p.

Adam w yntupach. N. mia za sob Dorot Narburtown.

Piotr, Marcin, Stanisaw i Stefan 1700.

Franciszek Paszkiewicz podpisa elekcy Stanisawa Augusta Króla

z powiatu Wikomierskiego. S lake Paszkiewiczowie ToHokaii-

scy herbu Strzaa przez której rodek niepene miesice jak na

nowiu bdce
,
jeden rogami do góry , drugi na dó. Z którego

imienia familie w województwie Miskiem i w powiecie Bracaw-

skim. Z tych Daniel To//o^o//*A7 Paszkiewicz ma ziemsk dzie-

dziczn possessy w powiecie Zawillejskim czyli Oszmiauskim.

Antoni Paszkiewicz sdzia grodzki Trocki 1768. roku. — He-

raldyka fVieldka.

Paszkoi»¥Ski herbu Zadora, w Krakowskiem woje-

wództwie, pisz si z Brzezia. Seweryna Paszkowskiego, na-

grobek z Kalwaryi wypisa Starowol. in Monum. Adam bur-

grabia Krakowski. Acta Castren. Cracov. 1586. Alexander

w zakonie Societ. Jesu, umar w Jarosawiu 1673. Marcin
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wyda do druku: Imu. Kronika Stwmacyi Em^opejsldej, to

Jest Gv(tgnin(i Kronik na Polski Jcztjk przetómaczon tv

Krakaw. 1611. in fol. 2i\o. Historye wit c/iwalebni/ch^

wierszem opisane 1012. in Ato Cracor. i 1615. in \to Crac.

otlo. Poema , albo wiersz radosny z nawrócenia zotych lat,

i zgody do Polskie in Ato Cracou. 1609. Alo. Ukraina od
Tatar utrapiona, o ratunek prosi., wie?^szem Polskim, 1008.

Cracov. 5to. Dzieje Tureckie i utarczki Kozackie z Tatary

tudzie o Narodzie, obrzdach, naboestwie, gospodur-

stiuie i rycerstwie tych pogan. Przydany Dykcyonarz J-
zyka Tureckiego , i dysputacya o zabobonach Bissurma-
skich obyczajów. Ksig Czworo in Ato Cracov. 1516.

6to. Dyalog albo rozmoiua grzesznego czowieka o mce
Chrystusa Pana, wierszem 1012. w Krakowie. Jerzy miaJ za

sob Rudzisk Krystyn , i z niej zostao potomstwo. Pa-

szkowska bya za Kazimierzem Sobolem. Samuel, Seweryn,

Stanisaw, Krzysztof w Krakowskiem 1705. S i w Litwie

Paszkowscy, Sylwester w Orszaskiem , Konstantyn podcza-

szy Starodubowski w 3Icisawskiem 1674. posem na sejm

1678. Constit. fol. 7. Porucznikiem by pod Peteorsk cho-

rgwi. N. Hieronima Koontaja podkomorzeg-o Wokowl-
skieg-o maonka. N. Witkowskiego.

Kwitnie familia ta tak w Krakowskiem
,
jak Lubelskiem , w Mazo-

wszu i w województwie Brzeskiem Litewskiem. Z tych Jan Pa-

szkowski majtno swoj w Zachorzu i Smolanach zostawi te-

stamentem synowi swemu Jerzemu, wyznaczywszy córkom po-

sagi, roku 1090. akta Brzeskie Litewskie w roku 1760. Z po-

zostaych szeciu córek Jana ; dwie za ycia ojca weszy w zwii-jzki

maeskie : Zofia najprzó,d za Bazylim Bortnowskim, a powtóre,

z Stefanem Alexandrem ukowskim. Justyna z Bazylim Chocia-

nowskim. Trzy po mierci ojca poszy zam : Maryanna najprzód

za Czarnieckim , a powtóre za Sipajlo. Anna za Laskowskim.

Krystyna za Bukatym, a jedna na imi Barbara w stanie panie-

skim umara: syn Jana jedyny Jerzy, poj.-j za on Maryann
Nowochoitsk w Poonnym brudzie majtnoci, jej brata Jana Sa-

muelowicza Nowochoskiejco w^ roku 1685. umar w Zachorzu i

pochowany w Pruany roku 1709. zostawiwszy on z piciu sy-

nami: Tomaszem, Mikoajem, Janem, Józefem i Syl-
westrem, a z trzema córkami Joann, Zofi, i Maryanna:
akta Brzeskie jako wyej : z córek Jerzego Paszkowskiego ; Joanna

bya za Wadysawem Franciszkiem Bajerskim podslolim Piskim,
Maryanna za Zachorskim, a Zofia za azowskim, z piciu za
synów Jerzego: Tomasz w maestwie z Regin Bajersk zo-

stawi dwóch synów Michaa i Jana. Jan uda si na Ukrain.
Micha chory 31alborski osiadszy na Woyniu poj za on
Monik Piotrowsk w ziemi Chemskiej, córk Mikoaja i Kata-

rzyny z Poskich Piotrowskich i ma z ni potomstwo. Syn drugi

Jerzego Mikoaj bezdzietny, tako Józef w stanie raodzie-
skim umar, i Sylwester trwajc w stanic bezennym , a to-

ToM VII.

'
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warzyszc przez czas dhi^i w chor.igwi pancernej zakoczy ycie
w AYisznicach w województwie Urzeskieni roku 1780. Jan lake
syn Jerzego zostawa w cliorogwi Petyhorskiej; mia za on Ka-
tarzyn Lubicnieck córk Wojciecha i Maryanny z Szorncelów

Lubienieckicli owczycli Nowogrodzkicli. Akia Brzeskie Litew. i

filodz/iierskie r. \li)l . Potomstwo Jana zostao dwóch synów,
Antoni i Tadeusz, a trzy córki, 3Iaryanna, Marcyanna i

Joanna , z których Maryanna zostaje za Danielem Belgramem,

który cay swój majtek zapisa onie, i jej sukcessorom akta

metr. koron. r. 1794 i dawniejsze Brzeskie Chem. IFlodzim.

Marcyanna bya za Walcryanem Boiicz Rutkowskim czenikiem

Malborskim
,
po którym zostali synowie i córki , z których Anna

posza za mq za Mikoaja Ciechowskiego, na len, czas chorego
w regimencie buawy koron, a teraz stolnika ydaczewskiego.
Maryanna take posza zam za Antoniego Kaminskiego chorego
w kawaeryi naród, metryki .lubne w Warszawie u S. Krzya.
Syn Waeryana Rutkowskiego Józef naby od wuja swego Bel-

grama wsi Dubnik w powiecie Wodzim. Drugi syn Micha by
chorym u gwardyi konn. Lit. inne dzieci przy matce w Brzesk.

Lit. Joanna za Paszkowska córka trzecia Jana posza za ra
za Marcina Rakowskiego, którym ojciec Jan odprzeda majtno
swoj Kustowicze , nabyt od siebie. Akta Brzesk, roku 1755.

i 1776. Umar Jan w tyche Kustowiczach i pochowany w Ho-
redcu r. 1780. syn Jana Antoni podstoli Luhaczewski yje w
bezestwie, a Tadeusz by w zakonie Jezuickim do zniesienia

jego
,
potem wezwany do szkó Poznaiiskich za nauczyciela wy-

szych nauk, a ztamtd do J. O. ksicia Poniatowskiego, na ten

czas biskupa Pockiego przy którym by do mierci jego na pry-

masostwie , i najprzód zosta kanonikiem kat. Pock, a potem

postpi na archidyakoni Podlask. S jeszcze Paszkowscy w
Brzeskiem Litewskiem : Jacek stolnik i podstarosta Brzeski Lit.

z kilk brami i potomstwem pci mzkiej , i eskiej zczeni z

wielo tame domami w Kijowskiem , take Teodor Tadeusz
Paszkowski pisarz ziemski Kijowski by deputatem na trybuna za

naszych czasów po roku 1784. Antoni pisa si na elekcy Sta-

nisawa Augusta Króla z województwa Brzesk. Lit. Piotr pu-
kownik wojsk Lit. pose na sejm 1768. z Brzeskiego Lit. woje-

wództwa. Jacek stolnik Brzeski Litew ski , Tomasz yiceregcnt

Winnicki, Jan pose na sejm elekcyi 1764. z ziemi Liwskiej,

s i gdzie indziej w Mazowszu itd. ale nie majc dokadnej in-

formacyi trudno o nich pisa. — Kazimierz Paszkowski z Ma-
opolski, umar w Grudzidzu mia za sob wdow Rutkowsk.
Syn Kazimierza Andrzej oeni si z Ligock, a córka Kazi-

mierza Agnieszka przybywszy do Wielkopolski , t matka wydaa
za Stanisawa Tomickiego , z którego córka Franciszka Domini-

kank w Poznaniu : powtórnie za Agnieszka córka Kazimierza

posza za m , za Stanisawa Gorczyczewskiego , viceregenta

grod. Pozn. i pozostaa z nich córka Zuzanna. — Józef z Brze-

zia Paszkowski syn Jana który z Krakowskiego przyby w strony

dawniej Wielkopolskie i tam umar zostawiwszy w wieku mao-
letnim wspomnionego syna, który roku 1788. tame zostawa w
wasnoci swojej za Sampolnem w Skotnikach. — Jakób Pa-
szkowski w W'ojewództwie Lubelskiem ziemi ukowskiej , majcy
za sob Konstancy Boguszewsk z któr spodzi syna Adama
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i córk Magorzat za Józefem Celiskim. Adam Paszkowski
niajqcy za sob^ Eleonor Po.szjnanowri z któr zostawia potom-
stwo córek dwie: Tekl i Felicyann i syna Antoniego, —
Heraldyka Wieldka.

Paszyc^ w powiecie Lidzkim, Ludwik Paszy c 1G74.
Jan Paszyc podczaszy Witebski 1700.

Ptko^wski herbu Trzaska^ w Podolsklem wojewódz-
twie z Plków. Jan Patkowski dowiadczonego I w Polszcz
i w Wgrach mztwa, umar 1617. r. Przecaw poborca w
ziemi Drohlcklej KMl. Uniw. Pobór.

Patryka w województwie Woynsklem, Siemion Pa-

tryk 1528. Metryka 1Votijska^ take Wasil i Jacko Patry-

kowie. N. podkomorzy Krzemieniecki 1576. poborca w Wo-
ynsklem. CC. fol. 261. N. zona Piotra 3Iokosieja Deniszka
starosty Krzemienieckiego, Okol. tom. 3. fol. 308. Anna
Grzegorza Sieniuty.

Patrzycki^ w ziemi Wieluskiej Stanisaw i ukasz
Patrzyccy 1648.

Paivccki herbu Radwan^ w województwie Krakow-
skiem. Wawrzenlec Pawcki komornik i pisarz graniczny

Krakowski, nobilitowany od Zygmunta III. Króla Polskiego,

od Clkowskiego Stanisawa podkomorzego Krakowskiego do

herbu Radwan przyjty, czowiek godny I w prawie umie-
jtny, mia zon dwie, pierwsz Gebutowsk herbu Berszten,

córk Kaspra, drug po niej Frydrychowsk, z obiema zo-

stawi potomstwo, umar 1620. Baranowski.

Po rzeczonym Wawrzencu Pawckim in voto dwie onv Giebul'

towsk i Orydrychowsk majcym, trzej jego synowie, Wa-
dysaw, Jan, i Kasper, oraz pi córek Anna Ojrzanow-
ska, Katarzyna Twardowska, Elbieta Trepkowa, Jadwiga 3Iro-
kowa, i Dorota in virgi/iali statu odumarla, zostali sukeessorami

:

— z Wadysawa Adam syn, liogumia, Ewa, i Dorota
córki , z Kaspra Jan, w kolej Antoni, z Antoniego Ka-
zimierz, i dalsi byli pochodzcemi — w dalszym sukcedowania
porzdku Kazi mi e rz Pawcki czterech synów, Kajetana, Jó-
zefa, Jana, i Marcina, oraz Wiktory Bu/ewsk, i Joann
}Vaszkiewiczow córki po sobie zostawi : z tych z Kaj etan a obo-

nego Witebskiego Wincenty regent zicnjski Wokowiski, Mi-
cha porucznik wojsk w. ks. Lit. Karol i Antoni synowie,

oraz Zuzanna, Agata, 3Iaryanna , i Barbara córki: z Józefa
Franciszek syn, i Anna córka: z Jana, Tomasz i Jakób
synowie, Justyna, i Franciszka córki Pawccy, naturalny posigy
krwi spadek. — Tene W a w r z e n i e c Pawcki , z wyraoncml,
i dalszemi sukeessorami z powodu namicnionego przywileju, Wa-
wrzeoa Pawckiego Pawckim, i Pawckim w wyrazach swoich
wzmiankujcego, wedle wiadectwa rónego, tytuu dokumentów
z akt województwa Krakowskiego wyjtych Pawckicmi , i Pa-
weckiemi pisali si — zatem poszo, i sukcessorowie jednego

17*
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Protoplasty w ielorakiej litery
,
przezwiska swego uywali prze-

miany. — Uatwi to, i usprawiedliwi jednostajne, a cij^ge familji

swej od Wawrzeca Pawckiego pochodzenie Wincenty Pa-

wcki trybunau g. w. ks. Lit. i ziem. Wokowiski regent, przed

skonfederowanym Rzeczypospolitej narodem. Przeto kwestya z

rzeczonej w jednej iamilji liter nazwiska przemiany zniesiona zo-

staa. — Heraldyka JFieldka.

Paivca5a herb. Tym si tylko rózni od herbu Her-

burtów , ze ci go bez krzya nad jabkiem zaywaj , inni

za z krzyem, to Okol. tom. 2. fol. 383.

l*a^¥CZOivsl4.l. N. Pawzowska bya za Bielskim herbu

Prawdzie.

I^ai^liKo^^sk.! herbu Cholewa , w czyckiem woje-

wództwie, Krzysztof Pawlikowski z sejmu 1578. poborca.

Constit. fol. 353. 3Iarcin z Pawlikowie opat Czyrzycki.

Jan Pawlikowski w^ r. 1778. czenik Miski. — Piotr skarbnik.

— Krasicki.

Paivlo^vicaB herbu Odrow. Helena Pawowiczowna
tego herbu, bya za Hulewiczem pisarzem ziemskim Wo-
dzimierskim. jfeYm- Kazanie

.

Pa^vo^vicz herbu Przyjaciela z l jednak rónic,
e powinien hyc klucz zbami na dó, w lew tarczy obró-

cony, na nim serce strza przeszyte, z góry od prawego

boku, na lewy na dó, na hemie take serce strza prze-

szyte, ale bez klucza: tym si herbem piecztuj Pawowi-
czowie ukiailscy, od dóbr ukian tak nazwani: to Koja.

in MS. Paprocki za w Gniazdzie i Okol. tom. 3. fol. 357.

powiadaj, e powinny by dwa serca podle siebie, kade
2 nich swoj strza przeszyte. Z tycb wspominaj Bazylego

ma znacznego , który mia* za sob Anastazy Siemiaszko-

wn pisarzown Litewsk herbu abd. Jan burgrabia Mlel-

nicki 1678. Constit. fol. 39. N. pisarz ziemski Trocki 1704.

Acta Confoeder. Sendom. Adam Hilary Pawowicz, onierz,

rotmistrz I pukownik sawny, prdkoci najwicej dokazo-

wa. Zacz sub wojskow z Siciskim pod Abeem i Lo-

dem, gdzie lubo Szwedów pobito, on si jednak w niewol

dosta: z której wyszedszy znowu pod Cecora stawa; gdzie

po klsce naszych, petów Tatarskich szczliwie uszed. Pod

Chocimem chorgiew nosi u Kopaczewskiego, gdzie Chod-

kiewicz hetman widzc serce w nim rycerskie, rotmistrzem

go uczyni, sia potem z chorgwi swoj w Inflanciech do-

kazywa, Rygskie przedmiecia spali, Szeszola doby; w roku

1C32. ku Smoleskowi wyprawiony, Lepunowa pukownika
Moskiewskiego pojma, wicej ni dwa tysice Moskwy wi-
niów, Królowi Wadysawowi IV. rónemi czasy odda. Po-

strzelony pod Smoleskiem, ledwo co wzmógszy, czatami
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sweinl , okoo Biaej, Mozajska, Toporea iiie|»r2V(acielskie

woci spldrowa. PodcKas Kozackiej rehcUji , SuekowI po-

sików doda, I reliellizanów odstraszy. Wojsku Lilewskie-

inu do Mozyra, Piska, Turowa idcemu drog-i; torowa, za-

sadzki i zaog-I znoszc, umar w Wilnie 1().")(). Brat ']C'^o

rodzony Jan, rotmislrz królewski, Stanisaw drugi brat, w
róznyci expedycyacli chorg^wie nosi i porucznikowa. Krzy-

sztof w województwie Trockiem pose, podpisa elekcy Jana

Kazimierza. Mikoaj Kazimierz skarbnik i^Iozyrski. Tomasz
owczy Trocki 1700.

l*aivoivsfei herbu Juslrzbiec, Anna Pawowska bya
za Dzierzgowskim, któremu w owiczu nagrobek wystawia
1578, r. 3Iaciej z Pawowic l*awowski, rotmistrz, stranik

wojskowy, zszed z lego wiata 1014. wieku sweg^o 44. co

o nim opowiada kamie grobowy we Lwowie u ()0. Ber-

nardynów od brata Mikoaja postawiony. Starów, m JJonum.

Teodor opat BledzewskI zakonu Cystercyeskiego 1G41. ten

umier.-jc, kaza sl«; do kocioa zanie, gdzie przed krucy-

fixem postawiony, tak si(; rzewnemi zami z alu oblewa,
ze uwalni wszystk , oczy ocierajc zapakane , zbroczy,

tc sam potem tuwalni pi*zy sobie kaza za fartuszek za-

wiesie ukrzyowanemu P. Jezusowi. 3Iodziun. kaza. t. 3.

fol. 186. Daniel Soc. Jesu lub uczyni, z adnej si ani

funkcyi, ani miejsca starszym niewymawia, m witobliwy,
umar w Rawie 1673. Wyda do druku, Imo. De Immacu-
lato Conceptu B. Mariae r. Crac. 1661). m 12. 2do. /V-
tam /^. P. Gaspuris Druzbicki S. J. Cracov. 1670. in Svo.

3tio. ocutio Dei ad cor^ in sacj^a Ejcercitiorum spiritiia-

liuni solitudine^ Calissi 1677. in 8t^o, i na wielu innycb

iniejscacb, i krajach w rónej formie, nawet i Inszemi j-
zykami przetómaczona. 4to. Orationes panegirycae de B.
Maria P^irgine Cracou. 1671. in 12. 5to. Oratio de S.

Thoma Auinate in kto 1664. 6to. Coronatum Nomen
.^
pu-

negir. Stephano Wierzbowski Episc. Posnan. in fol. Po-
snan. 1665. Tene Industrias Patris Gasp. Druzbicki i

drug Tribunal Conscientiae uoy, i do druku poda 1672.

in 12. 7mo. f^ita e.v Morte^ seu Collectiones de JJorte

Prag. in 12.

Paivo\Y$ki herbu Korwin., w Lubelskiem wojewódz-
twie. Jan Wadysaw Pawowski w powiecie Kzeczyckim r.

1()74. Tomasz w Brzeciaskleni 1648. r. 3larcyan w Poo-
ckiem 1674. Joanna Wacawa Zuliskiego maonka. Jan i

Mikoaj Korwin Pawowski roku 1705. w Krakowskiem. Jan

W^adysaw w Poocklem 1674. Jan z Lipnej w Sendomier-
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skiem 1648. r. Micha pisarz ziemski Wileski, dobrodziej

akademji Wileskiej.
W roku 1778. Joachim Pawowski stolnik Lubaczowski. — Przy-
pisy Krasickiego.

Paivoivski herbu Leliwa^ jedni z nich w Prusiech

osiedli w Pomorskiem województwie, i pisali si wedug MS,
o Familiach Pruskich z Boego pola pod Kiszowem : z tych

N. Pawowski mia za sob Maliszewsk, z której byo sy-

nów piciu: 3Iicha, Franciszek, Foryan , Krzysztof i Jan.

Stryjem ich by niedalekim Stanisaw proboszcz Berneski,
Oomuniecki i Wrocawski kanonik, a potem biskup Oomu-
niecki, Papro. Ogród. fol. 171. gdzie powiada, ze wyda
do druku, Peregrynacy Zdenka Lwa z Roznitala po aci-
nie , ten wychowawszy si w Wiedniu , a potem zasuywszy
si u dworu Cesarskiego, do tej infuy przyszed, któr przy-

kadnem yciem i pastersk arliwoci ozdobi, jako go sawi
Rescius , in Atheismo fol. 108. O nim take pisze, Annihal
Rosselius Calaber in Pymandro Mercur. lib. 5. Coni. 2.

dial. 5. fol. 341. f^ir pietate insignis^ et armis^ Catholicae

fidei^ contra aduersar^ios ejusdetn, apprime munitus
.,
erudi-

tione singulari, praecipuus studiosorum^ maxime vei^o Theo-

logorumfautor ^ et 3Iaecenas
, pauperum pater

^
praesul vi-

gilantissimus ^ egregius Ecclesiarum aedificator et instau-

rator etc. posowa od Rudolfa II. Cesarza do Polski : jest

jego take Oracya w druku ^ któr mia do Stanów koron-

nych na elekcy noiuego Króla w lVarszawie zgromadzo-
nych 14. August. Siostra jego bya za Nideckim, matka J-
drzeja biskupa Inflantskiego. Franciszek pieszo szed do sztur-

mu pod Pskowem. Stanisaw z Sobawia Pawowski pisarz

grodzki Biecki umar 1640. co z jego w Bieczu nagrobku

wypisa Starowa, in Monumen. mia za sob Kielanowsk.
Tomasz opat Trocki, zakonu . Benedykta, szedziesit lat

ycia przepdziwszy, w roku 1653. wiat poegna. Szczy-

gie, in Tinec. N. mia za sob Katarzyn Tomick kaszte-

lank Wielusk, ale z ni sterilis. Teodor z Obowic w
Krakowskiem 1632. 3Iarya Beata Pawowska bya za Bernar-

dem grafem z Wierzbny koo roku 1610. Hubners.

PaTr}oivski Rosput. Herb ich tak opisuje, 3IS. o

Familiach Pruskich: powinny by trzy gwiazdy óte, o pi-
ciu promieniach, w czerwonem polu, z których dwie równe
podle siebie, trzecia pod niemi: na hemie bez korony cza-

pka na ksztat kapelusza, w praw stron tarczy, za ni dwa
pióra: z Pawowa si pisz, ludzie zasueni elektorom Bran-

deburskim : z tych jeden starosta Tyszhauski, który Pawowo
majtno trzymajc w ksiztwie za Szynwaldem , czsto
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w Warszawie u dworu Króla Polskiego bywa , i róne
sprawy godnie utrzymywa.

Paivloi¥Ski herbu Roch. Mroczko z Gnalowic Pa-

wowski podscdek Socliaczowski , zona Anna , których syn

Stanisaw najprzód arcliidyakon Pocki , kanclerz u ksit
Mazowieckich, a potem hiskup Pocki, sia jednak kótni mia
z ksi<^'tami Mazowieckiemi , które obszerniej wypisa u-
bieski in yitis Episc. Plocen. do teg-o przyszo, e z bi-

skupstwa swegfo, musia si(; uchyli do Toruskiego konwentu
00. Dominikanów, u których w ostatnim prawie niedosta-

tku, mier go zastaa w r. 1439. tame pochowany. Jakób
Pawowski w Rawskiem 1G48.

Paivo^vski herbu Pókozic. Wprawdziec MS. o Fa-
mil. Pruskich Pawowskim z Parlina herb przypisuje Haug-
wicz, który tak opisuje: Barania gowa biaa, z rogami w
czerwonem polu, a na hemie trzy pióra strusie, i przydaje,

e w omnej pod Warszaw, widzia w kociele marmur,
gdzie wyryty w pó czowiek z tym napisem. Tu ley, szla-

chetnie urodzony, Jan Pawowski z Pawowa, bogobojne-

go ywota, i onierz dobry, za Stefana Batorego, i Zy-

gmunta III. 1620. Herby przy nim cztery. 1. Pó barana

do góry. 2. Zamane koo. 3. Leliwa. 4. Gozdawa, alec to

u mnie pewna, e ci Pawowscy Pókozicem si temi czasy

piecztuj. Z tych byt Bartomiej Pawowski, olficya Bydgo-
ski, dziekan wiecki, 1699. synowiec jego Tomasz. N. mia
za sob Zapdowsk. N. bya za Pawem Biaochowskim,
MS. de Famil. Pruss. N. za Walentym Leskim. Franciszek

pose z powiatu wieckiego 1674. podpisa elekcy Jana III.

N. chory Malborski (którego siostra Magdalena Jana Kos-
sowskiego maonka) dwóch synów jego zostao, Jan jeden

z nich, chory po ojcu Malborski, mia za sob Czapsk,
kasztelank Elblsk^ drugi Fabian, ona jego Anna Prusza-

kowna z Czapiewic pisarzowna ziemska Pomorska. Brat pier-

wszego chorego sdzia wiecki Kazimierz, mia za sob
Trembeck, ale mia i drug przed ni Czarlisk, z obiema
zostawi potomstwo : Franciszka sdowego 3Ialborskiego, Ja-

kóba sdowego wieckiego i Teodora, 1700. posowa na

sejm. MS. o Familiach Pruskich powiada, e jeden z Pa-

wowskich, mia za sob Brodnick, która pierwej bya za

Janem Loka, drugi oeni si z Skotnick.
W roku 1778. Franciszek Pawowski chory Chemiski. —
Ignacy chorqy Michaowski. — 31icha sdzia ziemski Czu-
chowski. — Krasiefd.

Paivo^vski herbu JFierzbna^ w Wielkiej-Polszcze.

Stefan i Mikoaj Pawowscy w Poznaskiem województwie
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KJiS. Jan pisarz g;rodzki Ostrzeszowski 1615. Acta Castreii.

Osfrzcszor. Wadysaw 1074. Jan kanonik Poznaski, Kry-

styna ksieni Trzebnicka, S. Jadwidze marmurow trumn
i)rzedziwn sztuk, na zoenie koci jej witych wystawia,

zva J081. Teodor mia za sob Brzesk pozosta wdow po

Bleszyskim. N. Teres Marszewsk. Wojciech na wojnach

Moskiewskich rycerskiem sercem wsawiony, spodzi Miko-

aja, który lat omdziesit i om dopdzi, ten z Tarnowskiej

Iloliczowny podkomorzanki Sochaczewskiej zostawi dwóch

synów, Bog;usawa, od któreg-o syn opat Koronowski, i Ada-

ma Kazimierza kasztelana Biechowskiego , tego z Franciszki

Trampczyskiej herbu Drya , któr NIegolewska urodzia,

córka Elbieta z Alexandrem Bieliskim kasztelanem Ldzkim,

w doywotnie wesza kontrakty, synowie za trzej : Maciej w
modej ycia porze wszed do grobu , zostawiwszy syna Ada-

ma; 3Iicha drugi, poj Maryann Gozdzk kasztelank Czer-

niechowsk: Józef trzeci archidyakon Pscyski , Lwówecki,

Stycki i Botnicki, proboszcz, deputat na trybunat koronny

w roku 1728. i sede vacunte administrator biskupstwa Po-

znaskiego, godny praat.

Pa^YSza herbu Leiiwa , z województwa Kijowskiego,

w powiecie Mozyrskim. Z tych Mikoaj Pawsza , z sejmu

1589. naznaczony do dystrybuty pieninej wojsku, Constit.

Jol. 560. Jakób poborca w Kijowskiem. Januszów. Statut.

1590. fol. 361. Siemion pukownik w Litewskiem wojsku

sawny, sia dokazowa przeciw Kozakom, zabity pod Lubli-

nem. Kojal. in MS. Mikoaj 1674. Bohufa podsdek Kijow-

ski, a przedtem pisarz, mia za sob Jeleown.

W r. 1778. by Jan Pawsza podkomorzy Owrucki z Niemiersy-

czowny zostawi potomstwo synów piciu , z których najstarszy

Micha, pisarz ziemski Owrucki, i córek trzy, najstarsza z tych

wydana za Bierzyiiskiego. — Krasicki.

PazclzieriiOTricz herbu Gozdawa, w Oszmiaskim
powiecie. 3IS. Kojalow.

Pczywiiisl.i 5 w Brzeciaskiem województwie. Sta-

nisaw, Jakób i Stefan Pczywiscy 1632.

PcliersKi^ w Kujawskiem województwie. Jdrzej P-
cherski proboszcz StrzelnickI zakonu S. Norberta 1586. by
na synodzie dyecezyi Kujawskiej. Synod. Constit. fol. 9.

Pcherski mia za sob Powsisk. Starowol. in Monum.
Zofia Marcina Kobylnickiego sdziego ziemskiego Wyszo-
grodzkiego maonka.

Pclierzeifiski* Jan Pcherzewski w ziemi Wielu-
skiej 1632.
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Pceawslil herbu Jastrzbiec- w Mazowszu. Barto-
miej za Stefana Króla na Moskiewskiej e\pe(lycyi pod Psko-

wem monie stawa, zostawi synów Stanisawa i Wojcieclia

rotmistrzów, Piotra, ten w Ijatalji z Moskwjj, polej^. Wa-
wrzeca i Krzysztofa. Wojcieci podczaszy ziemi Czerskiej,

dworzanin królewski i pukownik, sdzia marszakowski 1()48.

Krzysztof z Pi^cawy. Zofia zakonnica w Sczu. Pawe zona
jego Anna w roku 1499.

Pczelsl*.! herbu Pilawa , w Mazowszu. Jan z Pcze-
lic Pczelski, któreo^o córka Zofia, bya za Balcerem Swiej-

koMskim srdzi.j Rawskim, której zmarej 1678. na nag-robku

w Kawie u 00. Augustyanów, przydano herb Pilawa. Sta-

nisaw podstoli Zakroczymski 1679. córka jego Teodora, któ-

rej ksizk«^^ przypisa Bart. Celejowicz.

PczkoiTSki herbu Grzymaa- w Mazowszu. Jdrzej

Pczkowski poborca w Ciechanowskiem 1613. umar 1643.

Olbrycht w Czerskiej ziemi. Constit. fol. 47. Mikoaj Mar-
cin 1632. Tomasz 1648. w Ciechanowskiem. N. mia za sob
Dorot opack chorank Zakroczymsk.
Wojciech Pczkowski w r. 1778. stolnik Prasnyski. — W roku

1788. Jakób podczaszy, Piotr wojski. — Krasicki.

Pezyiiski herbu Roch. Tak ich pisz Okol. i Papr.

Bartomiej Pczyiiski w ziemi Ciechanowskiej 1632. Erazm
wedug Okolskiego Generalis Minor, de Observantia. Je-

dnejze s dzielnicy z Ruszkowskiemi , co pozna z tego, co

si tam mówi bdzie.

Pcg:o^vski herbu Sulima- w Sieradzkiem wojewódz-

twie, widziaem ich nagrobek w Krakowie, i indziej z tym
herbem. Jan Pgowski w Ruskiem województwie 1648. J-
drzej scholastyk Sendomlerski 1676.

Pkalski herbu Odrow- pisz si z 3Ialusz.

PkoslaiYSki herbu Abdank- od Pkosawic w Sen-

domierskiem województwie imienia nabyli. Grzegorz Pko-
sawski kuchmistrz koronny, 1547. na licie Króla Augusta I.

danym miastu Lwowskiemu. N. mia za sob Maryn Kory-

cisk. Stanisaw starosta Sendomlerski IMaryemburski, 1587.

podpisa ustawy zjazdu Pokrzywnickiego. Constit. fol. 426.

Od modoci w rycerskich dzieach dowiadczony Jerzemu Ja-

zowiecklemu hetmanowi koronnemu, u Krasinsklego biskupa

Krakowskiego, w tej by o mztwie swojem oplnji, ze gdy

si Król Stefan na uskromienie Gdaszczanów z wojskiem

wybiera, on go nad rot swoj piesz i konn przeoy,
i nie oszuka si na nim: bo Król Stefan widzc nie lkliwe

w nim serce. Latarni szacami opasan, stray jego po-
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wierzy *). Tz umysu wspaniaoci stawa, przeciwko Ta-

tarom na Podolu, Moskwie pod Poockiem i ukami godny
rotmistrz 5 Król Stefan w zasugacli Maryemburg^ i AskaracI

puci mu w Inflanciech. Prokop pose na konwokacy 587.
Constit. fol. 418. i sdzia kapturowy Sendomierski. Constit.

fol. 425. 3Iaciej i Mikoaj poborcy w Sendomlerskiem 1G13.

Uniwer. Pobór, i 1626. Constit. fol. 37. Mikoaj kasztelan

Poaniecki, z sejmu 1690. deputowany na trybuna skarbo-

wy. Constit. fol. 5. Marszaek sdów kapturowych Radom-
skich 1674. Jan pisarz grodzki Wieluski, komissarz z sejmu

1667. do granic. Constit. fol. 21. Józef 1674. Jan Pko-
sawski proboszcz Miechowski od roku 1483. do roku 1493.

którego spuci to probostwo, ale mu za herb przywaszcza

Dbno. Nakiel. fol. 545.

Pkoi^ski herbu Ostoja^ w Krakowskiem niegdy wo-
jewództwie, luboc u Paprockiego o herb. omyk Pkosaw-
skleml ich napisano. Z tych Pkowski Jakób sekretarz kró-

lewski, Jan upnik Krakowski, z Pekowic mila od Krakowa
pisali si, atoli jako wiadczy Baranowski '^ml ten dom zszed.

PELIKAN HERB.

Powinien byd Pelikan stojcy , w lew tarczy obrócony,

piersiami swojemi mode troje dzieci karmicy, na hemie
trzy pióra strusie. Okol. tom. 2 fol. 418. Papro, o herb.

fol. 673. Tego herbu przodek z wielk odwag, i niemal

*) Kroniki nastpujc o nim zamieszczaj okoliczno : e gdy raz

wawo Królowi Stefanowi na sejmie opponowa, a pochlebcy ra-

dzili Królowi eby si mci obelgi swojej : sprawiedliwy Pan
zamiast kary, wiedzc e starostwo Sendomierskie wakuje, obró-

ciwszy si do Zamojskiego kanclerza rzek : ,,det?/r J)o7/mio Peu-
koslavio.^^ — Piasecki w kronice swojej, take bardzo zaszczy-

tnie o nim pisze. — Prsypisek Krasickiego.
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utrat ycia swego stawa przy hetmanie na wzór Pelikana,

o którym powiadaj, ze dla wyywienia dzieci swoich, swój

ywot oy: luhoc Aldrovandus i nasz Ks. Cnapius^ za zmy-
lon rzecz maj Pelikanów. Inni rozumiej, e jest dwo-
jaki rodzaj Pelikanów, jeden wodnych, którzy rybami yj,
drugi ziemnych, którzy wami i innemi jadowitemi gadzi-

nami si pasz. Patrz co o tern pisze Szentwani in Curios.

Miscel. dec. 2. p. 1. dissert. 10. fol. 10. Tym si herbem
szczyc we Francyi familie Pilareniorum Conusiormn^ i Col-

legium Corporis Christi. Miastu za owiczowi za herb na-

znacza Theatrum Urhium Uh. 6. fol. 51. dwa Pelikany do

siebie obrócone, z skrzydami rozpitemi, piersi dla dzieci

szarpice, na tarczy czerwonej, Pelikana za i dzieci biae
na wzgórku zielonym.

Jan arcybiskup Uspaleski we Szwecyi, zakonu Kazno-

dziejskiego, zaraz z^ modoci do jarzma praw Boskich przy-

uczony, skoro si S. Jacek do Polski pokaza, on te ci-

lejszego ycia chci uwiedziony, przyj w Krakowie z rk
jego habit Dominikaski, wic e si w nim niepospolity

w rozmaitych cnotach postpek pokaza, S. Jacek na niwo
koo dusz ludzkich ; wysa go do Szwecyi w roku 1233.

gdzie od wszystkich wdzicznie przyjty, i w ludziach wielki

dla nieba zysk uczyni, i zakon swój rozmnoy, uprosiwszy

od. Jarlera arcybiskupa Upsaleskiego , e konwent Domini-
kanów w Sigtunie fundowa, w którym wiele ludzi zacnych,

wiat opuciwszy, na sub si Bosk powicio, Jan im
by przykadem i pobudk do doskonaoci

;
gdy si tedy sawa

cnót jego rozesza, na Alboeskie biskupstwo wyniesionym
zosta, z tego posuniony na arcybiskupstwo Upsaleskie : by
albowiem m nie tylko nauk gbok, i zakonnoci zale-

cony, ale te czujny koo trzody sobie powierzonej pasterz,

dzielny w promowowaniu chway Boskiej, niespracowany w
winnicy paskiej operaryusz. W roku 1291. do Francyi do

Anagnji pojecha, u Mikoaja IV. Papiea chcc uprosid pal-

liusz arcybiskupi, kdy go mier witobliwa zastaa ósmego
dnia Wrzenia. Ciao jego z Francyi do Szwecyi sprowa-

dzone, i w klasztorze Sigtuskim ze czci zoone, nie bez

cudów, które Bóg wzgldem zasug jego czyni. Pisali o nim
Joannes f^astovius in f^ite Auilonia , Prus':cz w Fortecy,

Kronika Doyninikaska. Joan. Mag. lib. 18. histor. Got.

c. 18. Baron. tom. IZ. fol. 362.

Herbotoni.

Kocie^ Miciski^ Proszczewicz.
akiski^ Murza^
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Pelkill* Mikoaj Pelkin chory rajtarski, dla m<;ztwa

nobilitowany 1602. Constit. fol. 40.

JPelc^ycKi herbu Jastrzbiec- w czyckieni woje-

wództwie. Do tych rozumiem nale ci, co s w Brzeciari-

skiem województwie, z tych by Leontius Peczycki wadyka
Piski 1592. g-orliwy o uni pasterz. Mikoaj 1632. r. brat

jeg^o Teodor.

Peka herbu Janina , w Lubelskiem województwie
pisza si z Goczwi. Okolski pisze Peków herbu Lis, atoli

to imi byo, jedneg-o z familiantów herbu Lis, a nie caej

familji. Krzysztof Peka mny onierz. Mateusz w Krako-

wie zabity. Marcin i Jan w Krakowskiem 1705.

Peka herbu Jastrzbiec. Paprocki in Strom. o nich

wyranie pisze , ze s na wyszym Szlsku, z których jedni

konsyliarzami , drudzy sdziami ziemskiemi bywali.

Peka herbu Mieszaniec- na Rusi. Adam Peka 1648.

Peka marszaek nadworny koronny 1364. ale niewiem czy

tego herbu. Zofia Jana Gruszeckiego zona.

Peka herbu Radwan- w ziemi Sanockiej. Peka Zam-
bar sdzia ziemski Sendomierski , exekutor testamentu Lu-

dwika Króla 1371. Biel. Stanisaw mia za sob Ann Ma-
gorzat Leszczysk, z tej syn Stanisaw, poj Chrzstow-
sk, ta mu powia córki dwie: Jadwig najprzód Rojowsk,
a potem Leszczysk: Zofi Hulanick i synów piciu: Sta-

nisawa, tego z Teresy Staniszewskiej potomstwo Adam, Bar-

bara Boska, Konstancya Gebutowska, Petronella i Rozalia:

Michaa, ten z pierwszej zony Gintowtowny spodzi dwóch
synów, z których jeden Feli\, drugi Ludwik kanonik Gnie-

nieski : Jana tego z Krystyny Gebutowskiej, syn Franci-

szek i córka Zofia Alexandra Romera maonka: Józefa ten

z Sylwestry Wojakowskiej zrodzi dwóch synów, Aexandra
i Jerzego , córk Katarzyn Suchodolsk, i Konstancya : Je-

rzego
,
pity to syn Stanisawa z Chrzstowskiej , tego z Wa-

silkowskiej dzieci , Tomasz i Katarzyna.

Adam Peka kasztelan Maogoscki, które to krzeso posiad roku

1764. umar bezenny r. 1779. siostry jego, N. za Brzecia-
skim, N. za Giebutowskim, IN. za Boskim kasztelanem Sano-

ckim. W r. 1778. Tomasz Peka wojski Sanocki. — Krasicki.

Penia herb
,
patrz Iivauieki.

Pperzyski herbu Radwan. O nich pisze Papro,
w Strom. Bartomiej ale Pperski

,
pleban Kcyski, fundo-

wa w Kcynie 00. Karmelitów bosych.

Pepoivski herbu Gozdawa. Przedtem domu tego

gniazdo byo ksiztwo Mazowieckie, gdzie przodek ich, dóbr

nabywszy Pepowa, dwie mile od Pocka, Pepowskim za-
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woany. Informacja przysana inl z tego domu twierdzi, ze

si trzech synów po nim zostao, z których dziedzic na I*e-

powie spodzi Wawrzeiica I Szymona hiskupa Pockieg^o,

o którym mówiem pod herbem Gozdawa, Wawrzeniec sr-

dzi by ziemskim Pockim , zbudowa dwór w Pepowie,
który mu benedykowa brat jego rodzony Szymon biskup, ten

do tych czas jeszcze stoi, mia dwie zony, z pierwszej by
syn Lenard, z drugiej trzej: Bartomiej, Jakób i 3Iateusz.

Lenard ze by na wychowaniu u stryja swego Szymona, i

nad inszych by u niego w wikszych respektach, biskupem
od braci nazwany, zkd potomków jego Pepowskiemi bisku-

pami, a cz jego Lenarty nazwano, które nazwisko jeszcze

tych czasów na obojgu dziedziczyo. Bartomiej drugi syn
Wawrzeiica sdziego, dla sapania czstego. Sapaa zawoany,
zkd i cz w Pepowie Sapay przezwana, i Pepowscy Sa-

paowie uroli. Z tych by 3Iaciej Pepowski, który w roku
1631. Dniepr rzek , na koniu w pó kirysla z chorgwi
przepyn. Mateusz trzeci syn Wawrzeca sdziego, tego,

ze pacierza dugo nie móg poj, a potem ze dziaem do-

staa mu si sadzawka pena karasi ; bracia przezwali pacie-

rzem , a cz jego w Pepowie, Karasie, i tak do tychczas

s Pepowscy Pacierzowie i Karasiowie : z tej linji poszli,

Sebastyan i ukasz Pepowscy. Od Sebastyana by Kasper
Pepowski, pisarz grodzki Kamieniecki Podolski, który na
Woyniu z Ann z Glinicz, wdow pozosta po Danieleckim
wkroczywszy w kontrakty maeskie, tame osiad, zon
swoje od Tatarów w niewol wzita, tysicem trzysta czer-

wonych zotych okupi w r. 1612. atoli z ni zy i umar
bezpotomnie w roku 1620. ukasz za brat Sebastyana, spo-
dzi trzech synów: Grzegorza, Wawrzeiica i 3Iikoaja, z tych

Grzegorz spodzi Stanisawa syna, i córki, Stanisaw trzy,

córki i syna Wojciecha. Jakób czwarty syn Wawrzeiica s-
dziego, dla swojej oszczdnoci krup nazwany, zkd i suk-

cessorowle jego Krupowie Pepowscy, i cz jego w Pe-
powie Krupy, mia syna Wawrzeca, tego za syn Micha
czterech spodzi: Wawrzeca, Wojciecha, Jana i Michaa.
Z tych Wawrzeniec z Zofji Barcikowskiej herbu Jasieczyk
zrodzi Wojciecha, Stanisawa i córk. Wojciech z Agnie-
szki Koczyskiej zostawi syna Mikoaja, Stanisaw brat jego,
Macieja sterilem^ i córk Krystyn Janow Karasiow Pe-
powsk. Mikoaj z Dorot Pacierzown Pepowsk, spodzi
dwóch synów: Mateusza i Piotra, ten Mateusz umar Octoge-
narius 1700. z Agnieszki Wgrzynowskiej, z drugiej Ra-
kowskiej, z czwartej Jadwigi unicwskiej dzieci jego córka
Elbieta Zawistowska, Teresa Trembiska i Zofia Janczew-
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ska I synowie Pawe sterilis: Wojciech którego z Dobrze-

lowskiej potomstwo zostao, i Bartomieja sterilem. Piotr brat

3Iateusza poj Ann Dobrzelewsk w województwie Siera-

dzkiem , spodzi z niej Jana czenika Róaskiego sterilem^

Stanisawa, którego z Katarzyny Wojtkowskiej synów czte-

rech, jeden Jan w zakonie Soc. Jesu, drugi Micha, trzeci

Piotr Jezuita, czwarty Franciszek, i córek dwie byo tego
Piotra, Anna 3Ioszyska i Maryanna (Jerzego) Ryppowa pod-

komorzyna Parnawska. Stanisaw za brat rodzony Wojcie-

cha, a syn Wawrzeiica wyej pooonego, oeni si wprzód

z Paznowsk, potem z Tarnowsk Katarzyn, z t spodzi

by syna Wawrzeiica, który poj Katarzyn Miczysk zgi-

n jednak bezpotomnie na wojnie od Kozaków pod Czartko-

wem. Tene Stanisaw z Urszul Lisieck herbu Drya mia
siedmiu synów, z tych jednak tylko od Alexandra potomstwo

zostao. Tego Alexandra, Kasper Pepowski pisarz grodzki

Kamieniecki, o którym wyej umierajc bezpotomnie, wzi
by na opiek , a gdy dorós, wojenn traktowa pod Stani-

sawem Koniecpolskim hetmanem juz na Pruskiej przeciwko

Szwedom kampanji ,
juz przeciwko Turkom i Abazy Baszy,

juz przeciwko Kozakom pod Niedwiedzieozy, poj Zofi
Bolanowsk herbu Lubicz, córk Michaa dziedzica na Chu-

dorowcach, z Katarzyny z Srodopolec Zaleskiej herbu To-

por spodzon, z tej bya córka i synów dwóch: Wawrze-
niec i Stanisaw. Z tych Wawrzeniec najprzód wojski i pod-

staroisci grodzki ucki, potem sdzia ziemski Podolski, nao-

statek podkomorzy Podolski, dziedzic Tajkura, Mylska, Zytyna,

Iwaczkowa, Kopytkowa, Szpanowa, Horodyszcza, Wou-
szek itd. z sejmu 1703. komissarz do granic od Wgier,
Constit, fol. 22. zczy si by doywotnie z Barbar Czo-
hask Adama starosty Cieszkowskiego i Zofji Grochowskiej

kasztelanki Przemyskiej córk, z tej potomstwo, jedna córka

ZoBa wydana za Stefana ks. Czetwertyskiego Swiatopeka

podkomorzego Bracawskiego : druga Katarzyna za Jana Sta-

dnickiego najprzód podstoego, a potem kasztelana Kamienie-

ckiego. Synowie za trzej, z tych najmodszy Alexander Or-

dinis S. Pauli Eremitae w którym zakonie, modo wito-
bliwie ycie swoje zakoczy; drugi redni Jan Pawe, naj-

przód podkomorzy Podolski , a potem kasztelan Woyski,
które krzeso wzi po zejciu W^yyckiego , i na niem dni

swoje zamkn, w roku 1739. z on swoj Zofi Rejown
podstolank Chemsk, adnego nie zostawiwszy potomstwa*).

*) Ta z Rejów Pepowska kasztelanowa Woyska, po mierci nia,
powtórzya luby z Udalrykiem ksiciem Radziwiem koniuszym

Litewskim. — Przypisek Krasickiego.
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By czowiek rozsdku wielkiego, wymowy gadkiej, posem
bywa prawie ustawicznym na sejmy walne ; deputatem do
konstytucyi, komissarzem w rónych tej ojczyzny interessach,

wszdzie z osobliwszem zabiegów swoich koo dobra tej Rze-
czypospolitej zaleceniem, i jej poytkiem, y pobonie i w
mdrych siy ksigach kocha; trzeci najstarszy Piotr podcza-
szy Kijowski, podstaroci grodzki ucki, umar podkomo-
rzym uckim, deputatem kilka razy zasiada w trybunale ko-

ronnym. Cztery razy ponawia luby maeskie, pierwszy
raz z Zofi Kochanowsk, drugi z Gouchowsk, z obiema
sterilia ^ trzeci raz z Maryann Bromirsk podkomorzank,
z której córka Ewa, wydana za Wyzyckiego kasztelanica Wo-
yskiego ; czwarty raz z Jadwig Szujsk chorzank Brze-
ciask, z tej córka Teofila zalubiona 3Iichaowi Bieli-
skiemu wojewodzie Chemiskiemu, podskarbiemu ziem Pru-
skich i syn Izydor. Stanisaw^ drugi syn Alexandra z Bola-
nowskiej, owczy ytomierski, pisarz grodzki Buski, z Teres
Stpkowsk spodzi syna Michaa , którego zostao z Poku-
tyskiej potomstwo, i córki dwie: Eufrozyn Hulewiczow
i Teofil Puchalsk. Wawrzeniec trzeci syn Wawrzeca z

Barcikowskiej w zakonie Bernardyskim ycia dokona, siostra

tych trzech braci, ya z 3Iarcinem Starczewskim. Wojciech
brat Wawrzeca, tego co mia za sob Barcikowsk, z Do-
roty Golickiej tylko mia córk Zofi. Jan trzeci ich brat,

Jadwig poj Saweck, z lej bya córka Katarzyna Jana
Piczyskiego maonka, i druga Elbieta \mo voto Osiecka.
2do Bartnicka, 3/^b Ponczyska, i synowie trzej Wacaw
stei^ilis^ Wojciech rotmistrz z Barbar Konajeck bezpoto-
mny, i Wawrzeniec, tego z Doroty Batkowskiej, która po-
tem ya z Pawem Wonickim, byo synów dwóch: Jan
i Kasper, tego syn Kasper, tego Mikoaj i Micha. Micha
czwarty brat Wawrzeca, Wojciecha i Jana, by kanonikiem
i officyaem czyckim.

Perbaut. Jan Perbant pose z powiatu Tapiawskiego
1609. podpisa komissy królewsk w Królewcu,

PERETYATKOWICZ HERB.

Ko biay siodany, uzda na nim, w praw tarczy za-
pdzony, nogi przednie do góry jak do biegu podniesione,
nad gow jego jedna gwiazda, druga nad karkiem w polu
blkitnem, nad hemem korona, w której trzy pióra strusie.

Pierwszy tym herbem regalizowany Krzysztof Peretyatowicz,
gdy go za krwawe jego zasugi, ojczyzna midzy synów ko-
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PERETYATKO-
WICZ HERB.

ronnych policzya przez Konstytucy 1659. wspomina go Kon-
stytucya 1690. fol. 7. mia za sob Helen Wrzezewsk
herbu Krzy , z tej córka Ewa Katarzyna ya z Jerzym Sta-

nisawem Hulewiczem wojskim Wodzimierskim, sdzi u-
ckim, synowie za dwaj, Adam komornik ucki pisarz g-ro-

dzki ytomierski, poj Katarzyn Ledochowsk wojsk Krze-

mienieck , z tej córki, Maryanna Komorowska podstolina

Czerniechowska, Helena Biaobrzeska, Krystyna Sieniucina,

Anna Przyuska choryna Zakroczymska, Barbara zakonnica

w Dubnie; synowie za, Pius, albo Zbony zakonu Kazno-

dziejskiego, Jan miecznik Bracawski wszed w kontrakty

maeskie z Magdalen Lubienieck, ta mu powia Franci-

szka i Józefa synów ^ i córk Antonin, temi czasy jeszcze

nie dorosych. Trzeci Wojciech, zwiza si doywotnie z

Aniel Kunick miecznikown Chemsk, z tej dzieci Wacaw
i Rozalia. Czwarty Ignacy ma za sob Linkiewiczown. Pity
Micha, szósty Tomasz jeszcze modziani. Drugi syn Krzy-

sztofa , a brat rodzony Adama komornika , Jan Alexander

czenik Latyczowski, zalubi sobie Helen Stpkowsk ka-

sztelanicown Bracawsk, z tej byy córki jego, Dorota za

Danielem Piaskowskim, Rozalia za Stanisawem Rohoziskim,
stolnikiem Drohickim, Jadwiga zakonnica S. Brygitty w So-

kalu : synowie za, Adam owczy Inflantski, podslaroci No-
wogrodzki , ten w zwizki maeskie wkroczy z Zofi 31-
zysk chorzank ytomiersk, wkrótce jednak i modo z

wiatem si poegna, zostawiwszy z niej syna Alexandra,

drugi Konstantyn, tego zona Gogowska, trzeci Stanisaw,
czwarty Gabryel.

IPerlicki. Wojciech Perlicki proboszcz i officya

Lwowski, administrator archidyecezyi Lwowskiej Sede va-

cante 1603.
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Perka* Stanisaw Perka i Adam , których synowiec

Stanisaw 1502. Acta Terrest. Leopol. Jan Perkowski w Za-

torskiem 1705.

P E R N U S HERB.

Przez tarcz bkitn balk biay od prawego boku tar-

czy troch z góry na dó na lewy bok idcy, na tym haiku

trzy gTUSzkI, jedna podle drugiej, kadej poowa czerwona,

poowa zota, przy kadej dwa listki u spodu, jeden z je-

dnej, drugi z drugiej strony gruszki przy róczce, z hemu
i korony kur biay pyskiem w praw tarczy obrócony, po

piersi wyglda, grzebyk na gowie jego, tak ^o opisa Okol,

tom. Z. fol. 211. gdzie ten autor powiada, e Pernusowie,

z tym herbem do Polski weszli koo roku 1442. z Królestwa

Czeskiego, gdzie rózneml dzieami tej ojczyzi.ie zasueni,
otrzymali od Zygmunta III. Króla Polskiego, konfirmacy
dawnych przywilejów , danych sobie od Cesarzów Rzymskich,

a oraz indygenat w koronie, przez list dany 1589. r. który

sowo w sowo kadzie Okolski^ z tego listu pozna, e ten

herb przedtem si zwa Kippenhan, tame namienia, e Wa-
leryan Pernus albo Pyrnus m uczony, mia za sob Agnie-

szk Fogelwederown (brat Waleryana wedug Okolskiego

Melchior biskup Nikopolltaski, suffragan i dziekan Oomu-
nieckl. Wrocawski i Bruski kanonik) drugi brat Stanisaw,

którego ona Jadwiga kupia Polanowice od Mikoaja Pola-

nowskiego. Acta Terrest, Cracou. 1536. z której by syn

Pawe Pernus, ten wysokiej osobliwie w prawie nauki b-
dc, w legacyi jedzi do ksicia Brunwickiego, a gdy
interregnum po mierci Stefana Batorego Króla nastpio, a

3Iaxymilian ksi Austryacki od niektórych, pod elekcy
niezgodn, na tron Polski forytowany, chcia miasto Kra-

ków ubiec, Pernus nie tylko e mny mu da odpór, ale

Tom VII. 18
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tex wpadajcych Niemców w bram miejsk, mnie i for-

tunnie odpdzi, nieustraszony g-robami, nie skorrumpowany
bog-atemi obietnicami, przy Zygmuncie III. dostawa, w na-

grod odwagi swojej wzwy pomieniony przywilej od tego

Króla odebra: zostawi czterech synów: Daniela, pod Tar-

nowem osiad; Samuela, ten w zasugach wzi od Króla

Zygmunta III. dobra Pierzchowice ; Tobiasza, ten si do Li-

twy wyniós. Alexandra, ten oniersko traktowa; Mikoaj

pisarz dekretowy królewski, widzie ich nagrobki marmurowe
w kociele Krakowskim Panny Maryi w rynku z tym herbem.

!Persa« Ci nobilitowani na sejmie 1662.

I*CSk.i. Jan Pski w Piskiem 1632. Mikoaj na G-
bokim Stoku i Stanisaw 1648. w Czerniechowskiem, Ma-

ciej w Pockiem. Jadwiga Pawa Potnickiego, Anna Stani-

sawa Haskiego chorego ytomierskiego, maonki, Adam
w zakonie naszym umar w Kronie 1665. Walentyn mia
za sob Biaobrzesk. Walentyn Soc. Jesu umar w Pozna-

niu 1681. pierwszy z ambony Piotrkowskiej z Jezuitów do

trybunau koronnego kaznodzieja
,

gdzie g"dy si powietrze

zakurzyo, niewypowiedzian ochot przez czternacie niedziel

zaraonym suy, za co wdziczne miasto Piotrkowskie, do-

wiedziawszy si o jego mierci, solenne mu exekwie u fary

z kazaniem sprawio. Jest w druku jego ^Kazanie na pogrze-

bie Jdrzeja Radolmskiego^ z tytuem^ mwo niemiertelne;

wiersz Polski gadko pisa, jeszcze podzidzie, niektóre jeg-o

pieni nabone, wiele ludzi smakuj, dla przenikajcych serce

affektów.

Peszeuski herbu Cholewa czyli Pestrzyski. Z tych

Józef Peszeski na Rusi osiad, i sukcessorów zostawi, inni

w Pockiem kwitn.

PeszkO¥VSki herbu Jastrbiec^ w ksiztwie Mazo-

wieckiem. Peszkowski chory Bracawski, poborca w teme
województwie. Constit. fol. 321. Franciszek w^ zakonie na-

szym i Alexander, tamten w Rawie 1710. ten w Ostrog-u

1733. ycie skoczyli.

Pet herbu Jastrzbiec. Takim ksztatem tego herbu za-

ywaj Petowie w Prusiech, jako Pacheccy i Haubiccy, MS.
deFumil. Priiss. patrz Haubicki. Franciszek Pety mia za sob
Kiszczank wojewodzank Podlask wszake g^o tam hrabi
Wgierskim zowi. Gragnin Kronika Ruska ^ Zwierciado
korony Polskiej fol. 14.

Petelczyc herbu Pobog, z t jednak odmian, e w
hemie lrzv pióra strusie kad, wedug Koja. in MS. S
za Pelelczycowie w Oszmiaskim powiecie. Sebastyan, Sta-

nisaw i Piotr, Petelczycowie 1484. w Trockiem.
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Ptkoiiski^ w Podlaszu i na Rusi. Kasper Patkow-
ski w zakonie naszym przez wiele lat z pochwa do ludzi

kaza: f^ir docfissimus et Irium Irn^udn/m sncrarum homo^
zowie g-o lak Cichn, in AUoqu, Oseeen. lib. 3. eap. 14.

Wydal do druku, Swiclij a powszechny Sobór we Florencyi
odprawiony^ z Greckiego na Polski przeoony 1G09. in kto

Cracov. tanize umar 1612. Annuae Societ. zowi go f^irum
injinitorum labortim , cibi tamen modici , iit oniisso inter la-

bores prandio , vulgari caena conientus esset. Adam pisarz

ziemski Warszawski, Jan pisarz grodzki Drohicki 1648. r.

Piotr 1632. J(;drzcj mia za sob Katarzyn Buczysk. Ka-
zimierz reg-ent i poborca Nurski 1674. N. sdzia kapturowy
Lwowski 1733.
Antoni Ptkowski w r. 1788. podwojewodzi Opoczyski.— Krasicki.

Petru albo Petryczjko. Stefan Petru wojewoda
Multaski, który w sam tlejc si wojn Tureck, ojczy-

nie naszej yczliwy adherent, dobra swoje w rku nieprzy-

jacielskich, dla niej i dla wiary Chrzecijaskiej zostawi, za

co w roku 1676. na sejmie indygenat mu dano, Conslit.

fol. 59. a gdy w nastpujce dalsze espedycye wierno swoje
ku Polszcz pokaza i ycie swoje dla niej ofiarowa, jako

wspomina z pochwa jego Konstytucya 1685. tame kazano

mu co rok z skarbu koronnego dawa dwadziecia tysicy.

Constit.fol. 11.

Pefryczyn herbu Prus \mo^ w Krakowskiem woje-

wództwie. Dostoo mi si widzie czterech Królów Polskich

przywileje temu domowi nadane, w grodzie Krakowskim r.

1693. oblatowane. Pierwszy Kazimierza JagiellonowiczaKróla,

daoy w roku 1455. gdzie Wacawowi Petryczynowi Prusa-

kowi, ten herb Prus, albo jako go tam zowie. Prusak, i

nobilitacy konferowa w krwawych zasugach, o których te

s sowa przywileju. Cum adversus Ludouicuni de Erlihau-

sen Magistruin Prussiae , cum exercitu nostro progressi su-

mus , castraque ad Civitatem Chojnicensem in anno praece-

denti posuitnus ^ Venceslnus cum trecentis selectissimo?'um

Rajtarorum militibus , sumptu proprio cnnductis, ad nos ca-

straqne nostra venit^ cum quibus , ut praeiret exercitum no-

strum^ et hostem aggrederetur ; ?'ursus solita dexteritate^

reique militaris scientia et Jortitudine hostem ad auroram
aggressus y exercitum totum Crucigerorum ad magnam in-

duxit confusionem, et multis trucidatis hostibus^ insuper

Ducem Bernardum Stumborski gloriose captivavif, fiobsque

yictum tradidit. Semper postea in oculis nostris laudabiliter

pugnavit, multasque de illis yictorias obtinuit. Wspomina
Dugosz lib. 13. w roku 1454. tego Bernarda Schumbor-

18
•



27G Petryczyn.

skieg^o Czecha , z Riuloifeni ksizclem Zegaiiskim w om
tysicy jaztly » piechoty, z Niemców, lzaków i Czechów
zehraiiych, szed na sukkurs Krzyakom : i w roku nastpu-

jijcyin pisze, ze ten Bernard siedzc w niewoli w Toruniu,

chcia z innemi to miasto Krzyakom podda
5

przecie nie

pisze kiedy, i od kogo wzity w niewol, ani o tej potyczce

namienia: luho przywilej wyranie o niej mówi. Drugi przy-

wilej Zygmunta Augusta Króla dany w roku 1559. Wady-
sawowi Petryczynowi, wnukowi Wacawa wzwy wspomnlo-

nego, a synowi Hieronima, gdzie tene sam przywilej od

Kazimierza Króla Jagiellonowicza dany konfirmuje, tam za-

sugi lego Wadysawa wysawia lemi sowy: Quod pi^opriis

selectissiinoriim militum cohortibus peculio suo conscriptis^

nohis conti^a ]}Jagistratum Lwoniae adstitit^ plurimaue cer-

tamina in coiispectu nostro cum hostibus semper gloriose

peregit. Similiter in expeditione contra Ducem 3Ioschoviae^

dum ad civitatem Derp 3Josc/ius castra sua posuit^ Ule et

civitatem Derp et arcem illius celeriori impetu^ in nomen
nostrum^ propriis tantum occupauit armis ^ et ex eodem for-
talitio ^ creberrimas excursiones in castra hostis feliciter

peragens^ nunuam victus^ sed semper victor trucidatis Mo-
schis gloriose rediit. Trzeci Stefana Króla w r. 1579. dany

Stanisawowi Petryczynowi synowi Wadysawa wzwy wspo-

mnionego, ten pod Polock dwiecie usaryi, szedziesit raj-

taryi, wybór ludzi, swoj szkatu wystawiwszy, gdy do szturmu

tego miasta przyszo, pierwszy z swemi ludmi zsiadszy z

koni, wielk odwag i sercem, wa opanowa. Moskw tam

pro praesidio bdc wyci, twierdze niektóre w proch spa-

li, za które mztwo Stefan Król, jemu i sukcessorom jego

stolnikostwo Poockie w tym przywileju konferowa. Czwarty

Jana Kazimierza Króla dany w roku 1657. Janowi Bogusa-
wowi Petryczynowi wnukowi dopiero wspomnionego Stani-

sawa , a synowi Jdrzeja Petryczyna z Anny Bonieckiej, ten

z modych lat swoich do rycerskich dzie przyuczony, su-c z ksiciem Dymitrem Winlowieckim wojewod Ru-
skim, pod oblenie Zbarazkie, wycieczki czstokro w maej
kwocie ludzi, atoli szczliwie czyni: bo przedniejszych Ko-

zaków ywcem apajc, prostszych znaczn liczb pobiwszy,

do obozu odprowadza. Pod Beresteczkiem na harcu kilku

Tatarów i Kozaków czci pobi, czci pojma. Podczas

wojny Szwedzkiej, gdy Jan Koniecpolski wojewoda Sieradzki

«d zamku Krzepickiego, gdzie si byli Szwedzi zamknli z

wojskiem ustpi , Szwedzi z wielkim impetem na koció i

klasztor kanoników regularnych natarli, i tak zupili, e i gro-

bom nie przepucili, z których cynowe trumny Tarnowskich
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zabrawszy, na kule przelali, kociul I mlaslo tameczne spa-

lili, tak jak z tryumfem do zamku powrócili. Zkd nazajutrz

czterdziestu rajaryi, lylez dra^onji, trzydzieci piechoty ze

trzydziestj| szeci wozami poczwórnemi do Olesna miaste-

czka na Szlsku dla przysposobienia sobie ywnoci prochu
i innych rzeczy wysali. Powziwszy o tem wiadomo Jan
Bogusaw Petryczyn w omdziesi.-jt tylko ludzi swoich z za-

sadzki natar na nich nad rzek Izwart juz powrac.ijcych

z Olesna, gdzie jednych trupem pooywszy , drug-ich do

ucieczki przymusiwszy, wozy w zdobyczy zabra. To zrobi-

wszy, i ludzi do siedmiu set uzbroiwszy, cisem obleniem
Szwedów w Krzepickiem zamku zamkn przez dni omna-
cie. Z tycli siedmiuset czterysta rozoywszy do odporu,

gdyby jaki sukkurs obl<;ecom przypad, sam w trzysta swoich
rezolutniejszych noc na zamek wielkiem sercem natar; i lubo

w tym attaku , w lew nog kul trzy funtow by raniony,

przecie w powzitej Imprezie nie upad: ale tak ca noc

i dzie do zamku potnie szturmowa, ze zdesperowawszy

o sobie nieprzyjaciel, podda si tego dnia musia, w roku

1656. a z nim wzito, dwa dziaa wiksze, cztery polne

niniejsze, tylez miedzianych, jedenacie beczek prochu, dwie-

cie trzydzieci muszkietów, kul, granatów i bomb znaczna

liczba. To z pomienionego przywileju Kazimierzowskiego wy-
pisao si. Mia za sob ten Jan Bogusaw Szczepkowsk herbu

Pobog, z której syn poj 3Iicisk , z tej syn Jan Bogu-
saw zalubi sobie Chomtowsk, która mu powia dwóch
synów Kazimierza i Stanisawa I córki jeszcze niedorose.

^Petryk, herbu Tarnawa^ w Sendomlerskiem wojewódz-
twie. N. Petryk marszaek Smoleski, za Zygmunta Kiejstu-

towlcza w roku 1440. w tumulcie rozjuszonego pospólstwa

pojmany i w Dnieprze utopiony. Stryjk. fol. '^^k. Wojciech
Petryk. Acta Castren. Cracov. 1002.

JPetryzyck.!. Samuel Petryzycki skarbnik Orszaski

w Mcisawskiem województwie.

Pezari^ki herbu Pomian. Jerzy Pezarski w zakonie

naszym temi czasy, wyda do druku: Annibal ad portas^

J^lodimirius o Faimlji Ogiskich i Puzynów in kto P'^arsav.

1732. Jan w województwie Poockiem 1674.

PFELSDORFF HERB.
Powinien byd pieniek na wzgórku, o trzech skach na

jednej stronie, o drugich trzech, na drugiej, skrzydo jedno

na jednej stronie rozcignione, drugie na di-uglej, nad he-
mem i koron, takie, ale bez pieka skrzydo, tak go opi-
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pisa y^S. o Famil. Prusk. Z tego domu by jeden wojewod
Pomorsiiiin 1466. drugi Miitoaj w tyme roliu Icasztelanem

Gdaiisiiim, jaico wiadcz, Histor. Polon. Prut. fol. 631.

MS. Konopat. i inni, wicej o tym domu niesychac, przy-

domelt mieli PfeisdorfF Pilawsiii.

Pliiloiiisiki. Jan Piilouslii podstoli Pisiii 1674. w
powiecie Piiislcim.

Piczyiiski* Stanisaw Piczyslii sdzia ziemsisiCzer-

niecliowski, z sejmu 1631. komissarz do rozgraniczenia wo-

jewództw Kijowskiego i Czerniecliowskiego, Constit. fol. 21.

i w roku 1641. Constit. fol. 26. Jan czenik Nowogrodzki

Siewierski z sejmu 1638. do teje dislimitacyl naznaczony,

Constit. fol. 31. Jan mia za sol) Katarzyn Pepowsk. N.

Zofi Rutkowsk.
Piaclzeirski lierhu Lubicz^ z t jednak odmian we-

dug Koja. in MS. e w rodku podkowy powinny byc dwa

krzye jeden pod drugim, a na barku podkowy adnego: na

hemie za trzy pióra strusie. Od dóbr Piadze imienieia Pia-

dzewskich nabyli. Z tych by 3Iarcin Piadzewski najprzód

stolnik Kowieski 1629. komissarz do zapaty wojsku, Con-

stit, fol. 4. potem podsdek Kowieski 1632. m rycerski,

z on swoj Katarzyn Okuszkown dobra swoje zapisa na

fundacy kollegji naszego Kowieskiego.

Piasecki herbu Gozdawa, w Podolskiem wojewódz-

twie. 3Iicha Piasecki podkomorzy Podolski m wojenny i

rozsdku wielkiego, syn jego Jan pisarz ziemski Buski, spo-

dzi syna Melchiora, ten najprzód by pisarzem ziemskim Bu-

skim, potem podsdkiem i surrogatem starostwa Buskiego,m dzielnoci i zdrow rad zalecony, mia syna Jana Fer-

dynanda, pisarza ziemskiego Buskiego, drugiego Wojciecha,

oba w cudzoziemskich jzykach znacznej biegoci, ona Jana,

Zoczyska, synowica Jerzego starosty Zydaczowskiego , z któ-

rej zostao potomstwo. Wiktoryn Piasecki, którego syn Ar-

nolf, stryjeczny brat wyej wspomnionych
,

podczas kam-

panji Moskiewskiej za Zygmunta III. chwalebnie poleg na

placu. Zacharyasz brat jego z ojca ukasza urodzony, rycer-

sko traktowa. N. bya za Józefem Czohaskim, druga za

Górskim, trzecia za Teefusem.

Piasecli-i herbu Janina. Po rónych województwach

dom rozrodzony wedug wiadectwa Ks. Koja. in MS. zwali

si przedtem Janowskiemi, ale gdy w zasugach jednemu z

nich dostay si dobra Piaseczno, w Radomskim powiecie,

od nich Piaseckiemi zawoani : wyszy potem te dobra z ich

rku koo roku 1500. od Stanisawa przedane , ten z pier-

wszej ony Goembiowskiej spodzi syna Jdrzeja , i kilka

I
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córek, z drug^iej Anny, Walenteg-o Chwoslaka Grodzickie-

go, spJodzi Sebastyana; z trzeciej Barbary, Marcina Groma-
dzkiego córki, Stanisawa i Krzysztofa. Z tych Sebastyan,

z Katarzyny 3Iarka Gromadzkiego córki , mia dwócli synów,

Pawa, ten Jujhs utriusne Doctor^ z arcliidyakona War-
szawskiego, opata 3Iogilskiego , najprzód wzi infu Ka-

mienieck, po niej Chemsk, naostatek Przemysk, na któ-

rej umar w roku 1649. wieku swego 60. z tego pozna,
jak si«; myli Starowol. in Hecaton. elog. 34. gdy powiada,

ze ten Pawe by dyscypuem Wojciecha z Brudzewa, sa-

wnego niegdy, i w prawie tak duchownem jako i wieckiem
biegego, sekretarza u Atexandra Króla Polskiego: bo Pia-

secki dopiero sit; urodzi w roku 1583. Brudzewski za eby
mia tego roku doyc, ile ze juz sekretarzem by za Alexan-

dra Króla, który z tronu wszed do grobu, roku Paskiego
1507. zda si do wierzenia rzecz niepodobna. Jest tego Pa-

wa w druku Praj:is Episcopabs ^ ea quae Ofjicium et po-

testatem Episcopi concernunt, continens^ f^enetiis 1013. in

kto. Coloiiiae 1615. in 8vo. Ci^acoy. 1627. in kto, Culoniae

1620. in Ato. Tandem aucta Constitutionibus et decretis,

1643. in Ato, Ci^acoy. Wyda take Chronica gestorum in

Europa^ praesertim in Poloniae singulariiim^ ab anno 1575.

ad annuin 1644. Cracov. in fol. 1645. et 1648. sed auctior.

Remigian komornik ziemski Sanocki, brat rodzony Pawa bi-

skupa, z Elbiety Zagorowskiej spodzi Jakóba opata Mo-
gilskiego, Pawa, Piotra, Remigiana i Jana, by potem re-

gentem kancellaryji koronnej 1648 *). Stanisaw z Groma-
dzkiej Barbary urodzony, mia synów, Jdrzeja, Pawa,
Ignacego, i Stefana proboszcza Kaliskiego, kanonika War-
szawskiego, z Katarzyny córki Jdrzeja wider Wierzbity
z Modnic : by potem ten Stefan opatem Lubiskim 1676.

Constit. fol. 57.

Drudzy id od Jakóba Piaseckiego koniuszego w. ks.

Litew. ten za Zygmunta Augusta wprzód by koniuszym ko-

ronnym, potem pojwszy w maestwo Bazyliss, córk Pa-

wa Sapiehy wojewody Nowogrodzkiego, koniuszym zosta

Litewskim, które urzdy wraz oba trzyma, starostwa przy-

tem Gieranowskie, Trabskie, Lipniskie, Dziewieniskie, spu-

ci polem Maciejowskiemu koniuszostwo koronne, a sam w
Litwie osiad, wspominaj go Konstytucye 1501). fol. 155.

*) Oprócz Rera i gi a na którego lii AW.wt/./ wspomina, mia jeszcze

wy wyraony Pawe bisknp Pizcmyski , drugiego brata Mi-
koaja chon|ego pod znakii-in Hazanowskicl) , o którym wspo-
mina w historyi swojej sir. 407. pod rokiem 1021). e zgin w
potyczce ze Szwedami pod Trzciana. — P. W.
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córka jeg-o bya za Stefanem Jacyniczeni marszakiem So-
nimskim. Synów za byo szeeiu. Hieronim pisarz polny Li-

tewski, starosta Gieranowski, Lipniski , za Karola Chodkie-

wicza hetmana podczas expedycyi Chocimskiej mz odwany
i konsyliarz j by posem na sejm 1G07. tamtd komissarz

do uspokojenia rozruchów od Rokoszanów, Constit. f. 866.

i z sejmu 1628. do lustracyi pewnych dóbr, Const. f. 10.

umar przed rokiem 1632. jako wspomina Konstytucya f. 6.

drugi Piotr starosta Bolnicki, mia za sob Wojniank pod-

kanclerzank Litewsk; trzeci Jdrzej, stolnik Brzeciaski

1632. zona jego Pociejowna; czwarty Fabian, zona Chlebo-

wiczowna wojewodzanka Mcisawska
;
pity Mikoaj, i ten

w wojsku suc, pod Cecora poleg; szósty Pawe, pod-

sdek Nowogrodzki, którego syn z Kawczyskiej Hieronim,

dworzanin królewski, podscdek Sonimski, pose na sejm

1653. ztamtd deputat na trybuna skarbowy Litewski, Con-

stit. fol. 16. potem sdzia, dalej podkomorzy, az tez mar-

szaek Sonimski, z sejmu 1661. komissarz do tranzakcyi i

Szwedami o krzywdy i granice. Constit. fol. 8. Zamek Gro-

dzieski, niewielkim w prawdzie kosztem, piknie jednak re-

staurowa, co chwali w nim Konstytucya 1678. g-dzle mu i

koszt jego wróci kazano^ i rekompens naznaczono, zosta-

wi syny i córki. Tomasz kanonik Wileski, Stefan i Au-

gustyn w Wilesklem 1648. Jan Franciszek 1700. Trzecia

linia, tego herbu Piaseckich sza od Floryana Piaseckiego,

którego Turcy gdy z ks. Winiowieckim na nich wojowa,
zabili, na haku go zawiesiwszy, Biel. fol. 614. ustaa jednak

na córkach, z których jedna Zofia bya za Jdrzejem Poto-

ckim kasztelanem Kamienieckim, druga za Jacimirskim, i Ory-

nin dobra, z tego domu wyniosy, atoli Okolski pod herbem

Zabawa tego Floryana, Janem zowie, i do herbu Zabawa na-

ciga, lubo i tu o nim mówi. Czwarta linia od Jerzego Pia-

seckiego pisarza ziemskiego Sendomiersklego , i jego braci,

tego Jerzego syn Jakób, by opatem Koronowskim, officya-

em i archidyakonem katedralnym, deputatem na trybuna ko-

ronny. Hieron. lVsowicz Ord. Praed. kazanie pogrz. N.

zakonnica . Franciszka w Sczu. Jan z Plasków stolnik Lu-

belski 1674. córka jego Anna, bya za Remiglanem Miku-

owskim chorym Wilkomierskim, synowie za ci: Józef,

od którego syn Jdrzej kanclerz Lwowski, proboszcz Duna-

jewski, deputat na trybuna koronny 1725. r. drugi Antoni,

temu Karwicka powia córk która si w Benedyktyskim kla-

sztoru Bogu na wieczn sub zawia, i synów, Seweryna,

Rocha Reformata, i Marcina 5 trzeci Mikoaj 5 czwarty Woj-
ciech; pity Ignacy. N. mia za sob Maryann Karwicka
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kasztelank Zawicliojsk. N. bya za Wadysawem Koblel-

skim lierbu Jelita, Jacek chory Nowogrodzki i Józef 1697.

W r. 1778. Jan Piasecki regent ziemski Chemski. — Antoni
regent ziemski Bracawski. — Krasicki.

Piasecki herbu Pierzchaa, w Podolskiem wojewódz-
twie. Krzysztof z Piasków Pierzchaa Piasecki, Jan i Daniel

1648. tak podpisali elekcy Jana Kazimierza Króla. S zda

roi si Piaseccy herbu Rawicz.

Piasecki herbu Zabawa , do tych Okolski pociga

tych, o których juz mówi pod herbem Janina, to jest Jana

zabitego od Turków , i Floryana brata jego 1578. Jdrzej

Piasecki w województwie Mazowieckiem 1632. Jan czenik

Czerniechowski dobrze ojczynie zalecony, co o nim wiad-
czy Konstytucya 1667. fol. 20.

Piasezyiiski ^ w Sieradzkiem województwie. Piotr

Plasczyski 1648. Stanisaw z Piaszyc deputat z wojewódz-

twa Sieradzkiego do konfederacyl Sendomierskiej 1704.

Piaseczyuski herbu Lis, w Bracawskiem wojewódz-

twie. Pisali si z Piaseczna. Wawrzeniec Piaseczyski pod-

komorzy Bracawski 1587. Constit. fol. 437. Alexander naj-

przód z sejmu 1620. r. surrogat sdzia grodzki Winnicki,

Constit. fol. 18. i do lustracyi dóbr królewskich na Podolu

i w Kijowskiem naznaczony, Constit. fol. 26. wzi potem

kasztelani Kamienieck, Nowogrodzkie starostwo i Uanow-
skie, z temi tytuami o pokój traktowa z Moskw i szcz-

liwie go dotarszy podpisa, Constit. 1634. yb/. 8. do zapaty

wojsku, komissarzem go zapisay, postpi dalej na kaszte-

lani Kijowsk. Potoc. Centur. f^ir. f. 28. tak o nim mówi:
Euestri natus loco^ sed militarium virorumferaci indolem

suapte praeclaris dotibus eminentem exercuit Turcicis^ '^^y'

thicis
.)
Sueticisj Moschoviticis, seruilibus demum bellis, ex

guibus nullum praetermisit^ plerisque interfuit ut Centurio,

religuis praefuit ut Tribunus. Tantae fortitudini^ comes

aderat^ suavissime loguens sapientia^ mirabili cuodam le-

pore et concinnitate dicendi condita et temperata. Hinc Co-

mitia illum audivere ut disertissimiwi LJlyssem, arenae Mai'-

tis spectavere uti pugnacissimum Ajacem. Cumulatum Se-

natoria dignitate , P^ladislaus If^. Moschoviae domitor,

concludendae paci aeviternae ^ legatu/n udhibuit, socio le-

gationis Leone Casimiro Sapieha , Senatorio tunc juvene,

et 31. D. Litu. JSotario, qui M. Duci Michiieli Federovi-

tio^ leges pacis servandae ponerent. Przydaje tiuwie Potoc.

ze go Wadysaw Król juz by do buawy mniejszej koron-

nej destynowa, atoli mier przeszkodzia, wojewody jednak

Nowogrodzkiego honor wniós z sob do grobu, fundowa
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kolleg-lum Societ. Jesu w Nowogrodzie 1636. co approbo-

waa Konsfytucya \^kl . jol. 46. juz po jego mierci; by
posem i do Turek w roku 1630. Piasec. Chro. fol. 420.

take fundowa konwent Uadowski 00. Bernardynom pod
tytuem S. Michaa 1637. atoli od Kozaków spalony, i summa
na murowanie konwentu przepada ; zona jego Elbieta Kon-
slancya z Ostroroga podczaszanka koronna, siostrzenica Anny
Aloizyi ksi(^'zny Ostrogskiej Chodkiewiczowy , wojewodziny
Wileskiej 1651. jakom czyta w testamencie teje Anny,
Barbara modo w nastpujcym roku umara, Hislor. Coli.

Cracou. syn Jan starosta Nowogrodzki i Uanowsklej, mia
swoj pancern chorgiew w kompucie wojska 1658. Rezy-

dencyi naszej Piotrkowskiej bibliotek swoj darowa, umar
bezzenny 1679. w kociele naszym Lubelskim pochowany,
Hisor. Colleg. Lublin. Barbara zona Alexandra kasztelana

Kijowskiego kilkadziesit tysicy zakonowi naszemu zapisaa.

Brat rodzony jeden teg-oz Alexandra spodzi Kazimierza sta-

rost Ostrockiego i Mawskiego, rotmistrza, pukownika i

regimentarza , ten z modych lat do wojennych dzie przy-

uczony, tyle w czterdziestu okazyach , w których mnie sta-

wa, experyencyi rycerskiej naby; e mu w Danji Czarnecki

sawny wojownik rzdy wojska swego zleci, z temi tedy na

Szwedów uderzywszy, wprawdziec z nieprzyjació zwyciziwo
otrzyma, ale i sam w tej potrzebie zgin, w roku 1659.

Potoc. Centur. J^ir. fol. 52. i nagrobek jego in MS. który

te o nim powiada, e mia za sob ksiniczk Czartorysk.

Niewiem czy nie rodzony brat by Kazimierza Jan, najprzód

podkomorzy Nowogrodzki, Constit. 1653. yb/. 23. wiadcz,
e by deputatem na trybuna Radomski, potem kasztelan

Chemski, z sejmu 1670. do lustracyi starostwa Przemys-
kiego naznaczony, Constit. Jol. 27. i 1678. Jol. 13. komis-

sarzem zapisany, pisa si na Zoniszczach. Od drugiego brata

tego Alexandra kasztelana Kijowskiego, byo dwóch synów,

Pawe w zakonie naszym, rzdzi kollegium Jarosawskie u

S. Jana, kollegio Lwowskiemu i Winnickiemu pewne summy
zapisa. Drugi Stefan Konstantyn najprzód podsoli Bracaw-
ski, posowa na sejm 1661. r. ztamtd komissarz na sdy
fiskalne, i do traktatów o pokój z Moskw, Constit. Jol. 2.

dalej kasztelan Brzeciailski 1676. i starosta Bracawski, w
r. 1685. komissarzem naznaczony do uznania pewnych krzywd
poczynionych na Woyniu, Constit. J. 1 . umar wojewod
Smoleskim w roku 1691. jest w druku t^otum jego w Se-

nacie mifine, aciskie.) in kto C. D. Mia dwie ony, z

pierwszej zostao si dwóch synów, z tych jeden starosta

Nowogrodzki i Uanowski Jerzy , mia za sob Joann Po-
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tock starociank Owruck herbu Lubicz, tene czy inszy

starosta Nowog;rodzki , Daniowiczown wojewodzank Podol-

sk. 3Iikoaj 1()87. roku deputatem by na trybuna koronny.

N. Jana Chodakowskiego , Mag^dalena Jana Chlebowskie*^©,

maonki. Atoli ostatnia z teg-o domu temi czasy zesza. N.
zakonnica S. Franciszka w Lublinie , który klasztor dugo
witobliwie rzdzia. Helena bya za J<;drzejem Lesczyskim
starost Dubiskim. Helena Wadysawa Niemirzyca kaszte-

lana Poanieckiego zona.

PiaskoiYski herbu Junosza, w czyckiem, Krakow-

skiem i Podolskiem województwach. Mateusz Piaskowski spo-

dzi dwóch synów, Pawa, który oniersko suc, w ró-

nych potrzebach m(^'em si znacznym pokazowa, a na we-

selu Jana Zamojskiego kanclerza i hetmana z Batorown, ko-

pi skruszy o 31ikoaja Rogoziskiego w gonitwie, modo
jednak wszed do grobu; i Jana, ten w roku 1587. podpisa

ustawy Proszowickie, Constit. fol. 422. mia za sob Ann
Czerniank, z której spodzi siedmiu synów, czego dowo-
dem s Acta Custren. Cracov. 1631. kdy ich dobra dzie-

dziczne wspominaj, to jest Boleszyce, Olpine, i czci w
Tczecu i jNowejwsi, z tych synów jeden Mikoaj, wedug
azowskiego Jana, który wydawszy do druku ksik in Ato,

16S3. pod tytuem klejnot Junosza, a w niej dom Piaskow-

skich wywodzc , mówi , ze ten Mikoaj ojcem by trzech sy-

nów, Jana i Alexandra, którzy na Podolu osiedli, i trze-

ciego 3Iarcina , który modo umar. Baranowski za in J/S,

powiada, ze ten Mikoaj wszedszy w kontrakty maeskie
z Dorot ydowsk herbu Doliwa, z niej spodzi dwóch sy-

nów, Joachima i Jdrzeja. Drugi syn z Czerianki Joachim,

tylko dwie córki zostawi, Elbiet Piotra ukowskiego ma-
onk, i Ann. Trzeci Jdrzej, zrodzi syna Adama, archi-

dyakona i ortlcyaa generalnego Lwowskiego, deputata nieraz

na trybuna koronny, ten kupi majtno Woniki, w wo-
jewództwie Sieradzkiem, w powiecie lladomskim, zy jeszcze

1083. siostry jego Franciszka i Febronia Panny zakonne pod

regu S. Augustyna przy Krakowie u S. Katarzyny, z któ-

rych Franciszka matk tego konwentu bya ; Barbara za naj-

przód ya z Jdrzejem Chwalibogiem
,
po nim z Janem 3Ior-

sztynem pod Bochni, z którym córk spodzon wydaa za

Rona. Czwarty syn z Czernianki Samuel
,

pisa si z Pia-

sków i Stradzowa, od niego by syn Stanisaw, który syna

adnego niemia, tylko dwie córki, Ann w panieswie zmar
w roku 1074. i Agnieszk Jana Duczewsklego, maonk.
Pity Alexander, szósty Stefan, siódmy Pawe, ci w obozie

na usudze ojczyzny zdrowie i ycie styrali. Jan w czy-
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ckiem , ukasz i Stanisaw Piaskowscy w Inowrocawskieni
1648. N. bya za 3Iikoajem Brodowskim ierbii ada. N.
pukownik ordynacyi Ostrowskiej umar 1739. czowiek go-

dny. Daniel mia za sol) Dorot Peretyatkowiczown cze-

nikown Latyczowsk.
N. Piaskowski stranik polny Litewski, zostawi potomstwo córki

i synów dwóch : Mikoaja podkomorzego Krzemienieckiego, sta-

rost Piaseczyiiskiego oenionego z Szaniawsk , drugiego J ó -

zefa kanonika uckiego i Krakowskiego: z córek stranika, N.
Dzierzbiiiska , N. Raciborska, N. Jalowicka. — W roku 1778.
Leon Piaskowski komornik graniczny ucki. — Krasicki.

Piask.olvsk.i hei-bii Sowa. Jeden z nich pochowany
w Buczaczu z herbem Sowa. Helena Piaskowska zakonnica

. Brygitly w ucku 1734.

Pitkoii^ski herbu Grzymaa,, w ksicztwie itew-
skiem z mem zbrojnym w bramie: Z tych jeden deputa-

tem by na trybuna Litewski 1679. któremu na konkluzyach

Wileskich ten herb przypisano. Piotr Pitkowski pisarz ziem-

ski Bielski, z sejmu 1589. naznaczony do dystrybuty pieni-

nej. Constit. fol. 560. Kazimierz podstoli Starodubowski r.

1704. w ziemi Upitskiej. Jan kanonik Smoleski 1675. r.

Piotr 1674.

Pitkowski herhu Korah^ w Sieradzkiem wojewódz-
twie, jedneje dzielnicy z Gorzyskiemi. Stanisaw Pitkowski
mia za sob Chylisk, pozosta wdow po Zawiszy. Jan

w Ruskiem województwie 1632.

Picliert* Ta familia w Pomorskiem województwie

dziedziczya na Reug-acie i Skwarzynie , róznemi urzdami
ziemskiemi zaszczycona, z tych by Henryk Pichert w zako-

nie naszym , rzdzi Domum Professam w Krakowie, i ca
prowincy Polsk, umar 1635. r. w Sendomierzu, rzdzi
take Gdaskie i Lubelskie kolle^ia.

V\eWi\LO\\^\L\ herbu Lubicz^ w Lubelskiem i Podla-

skiem województwach. Ks. Mikoaj Piczkowski w zakonie na-

szym , oduczywszy filozofji i teolog-ji dla naszych, rektorem

by w Kronie, umar we Lwowie 1681. r. H/stor. Colleg".

Leopol.

Piec herbu Pilawa , a podobno ju temi czasy Pie-

cowski. Alexander Piec w Podlaskiem województwie 1648.

N. bya za Wojciechem Róyckim.
Piecliowski ^ w Pomorskiem województwie. Jerzy

Piechowski pisarz i podwojewodzy Malborski, pose na sejm

1637. r. z niego deputat na trybuna skarbowy Radomski,
Constit. fol. 3. Jakób ziemianin Tucholski 1699. Micha na

Piechowicach kanonik Chemski i Szkalmirski, a potem suf-

fragan i kustosz Przemyski , wyda do druku Cornucopiae
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infulae Chemensis, in fol. Znmost. 1717. to jest ycia
tuszystkich Biskupów Chemskich krótko zebrane. Wawrze-
nlec umar w zakonie naszym w Brzeciu 1()82.

PieczeiYSki herbu Paprzyca , w Cliemiskiem wo-
jewództwie, pisz si z Pieczewa, która majtno ley pod
Brodnic ku lladzynowi, wszak/.e i w 3IaIborskiem mieli do-

bra swoje. By pod Kiszporkiem Pieczewski, teg-o Melcliein-

derowna urodzia, on za majc za sob Wierzbowsk, spo-
dzi z ni dwóch synów, Jana i Jerzeg-o, i córk Helen.
Jerzy mia za sob wdow, która przedtem bya za Parlei-

nem w Licznie pod Kwidzynem, ale z ni hji sterHis. Jan
poj Pisieiisk, ta spodziwszy dwóch synów i córk, a

wdow zostawszy , u Królewny Katarzyny ksiny Nejbur-
skiej , córki Króla Zygmunta 111. bya Ochmistrzyni, tame
i córka jej chowaa si, posza potem za Mikoaja Opackieg"o

podkomorzego Warszawskieg-o , starost Piaseckiego, Wiel-
korzdzc Krakowskiego : Synowie za oba suc oniersko
in coelibatu yli. MS. de Famil. Pruss. Jednego z nich

wspomina Konstytucya 1643. fol. 4.

PieczkoiVi$ki herbu Jelita , w Sieradzkiem woje-

wództwie. Jan Pieczkowski poborca w Mazowieckiem 1576.

Constit.fol. 2^. I 1577. /o/. 321. Eliasz i Adam w Litwie

1700. roku.

PieczuoiYSlki herbu Korab , w Sieradzkiem woje-

wództwie. Walentym Piecznowski z Piecznowa, regent kan-

cellaryi koronnej, i sekretarz wielki u Króla Augusta L Ma-
ciej mia za soh Lakisk. Marcin najprzód rycersko si
bawi, i przeciwko Szwedom, Tatarom, odwanie stawa,
potem stan sobie duchowny obrawszy, kanonikiem by Ku-
jawskim katedralnym, a potem za promocy brata sweg^o cio-

tecznego Marcina Szyszkowskiego biskupa Krakowskieg^o, opa-

tem Hebdowskim, Wis od klasztoru tamtego wielkim na-

kadem odwróci, zszed z tego wiata 1630. by ten opat

zrodzony z ojca Marcina , rodzonego brata Macieja , o któ-

rym wyej, i z matki Rzeszowskiej, jako i ukasz, brat

tego opata rodzony, wojski Sieradzki, któremu Pruszkow-

ska powia dwóch synów, Jana i ukasza: córka z Rzeszow-
skiej, bya za Jankowskim w Sendomierskiem. N. mia za

sob Maryann Zalesk wojskiego Sieradzkiego córk , ale

sterilis, Jadwiga bya za Mikoajem Kobierzyckim herbu

take Korab.

Pieczyliojski herbu Gozdaiua. N. Pieczyhojska uro-

dzona z córki Jana ksicia Owicimskiego, zabitego 1513.

od Wawrzeca Myszkowskiego bya za Janem Myszkowskim,
matka Piotra biskupa Krakowskiego. Papro. Strom. Pawe
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kuchmistrz Litewski 1648. r. S w Upitskim tego herbu.

Zofia bya za Bartomiejem Bezeckim. S i na Rusi. N. bya
za Janem Skarszewskim starost Ieckim.

Pieczyiiga herbu Lis ^ w Sendomierskiem wojewódz-

twie. Id z owych dawnych Pieczyngów, którzy z ksita-
mi Kijowskiemi wojowali.

Pie^oivski herbu Nacz zawiniony , w Krakow-

skiem województwie, pisz si z Piegowa. Marcin Piegow-

ski 1648. Mateusz regent Pocki. Jan Maciej, Stanisaw i

Walentyn 1674. w Pockiem. Stefan kasztelan Owicimski
1695. Casimir. Gajowski dedic. wspomina tame i jego po-

dobno matk Maryann z Drzewicy Piegowsk czenikow
Krakowsk; w konfederacyi Zatorskiej 1705. r. kad Jana

Piegowskiego kasztelana Owicimskiego i Antoniego. 3Iar-

gowski in Cynosura powiada, e z Tgoborskiemi mieli kol-

ligacye. N. kasztelanka Owicimska, bya za Adamem Ora-

czewskim wojskim Krakowskim. N. skarbnik Krakowski roku

1697. Conslit, fol. 11. Barbara bya za Zofoniaszem Zbyli-

towsklm. Baran. Wawrzeniec, wojski i pisarz grodzki ucki,
mia za sob Barbar Gzohask. N. kasztelanka Owicimska
bya za Popiciem Konstantynem, stolnikiem Wilickim.
R. 1780. Stanisaw Pieglowski z Rociszewskiej spodzi córki:

Katarzyn Mostowsk czenikow omysk — Maryann Gli-
sk, trzeci Kluszewsk ; i synów trzech: lo. Jan slolnik Za-

torski bezpotomny. 2o. Mikoaj owczy Ciechanowski, ten z

Eleonory Gsiorowskiej spodzi Katarzyn Kowalkowsk — Ann
Markowsk — Joann Szlubowsk — Bogumi Dydysk i Ju-

styn ; synów dwóch, Andrzeja, ten zczony z Rogalsk i

Augusta bezennego. — 3o. Józef kasztelan Soski z Karn-

kowskiej spodzi synów trzech, z tych Józef w modym wieku

umar — Jan i Franciszek. — Krasicki.

Pickarsli herbu Dbno, w Kaliskiem województwie.

Wojciech Piekarski 1697. kwitn tego herbu.

nefc-arski herbu Leszczyc. Okolski tom. 3. f. 237.

wyranie pisze, e Piekarska herbu Leszczyc, bya za Janem
Gniskim herbu Trach. Barbara Piekarska bya za Stanisa-

wem Paza wielkorzdzc Krakowskim, starost Ojcowskim.

Piekarski herbu Rola, w województwie czyckiem.
Jan Piekarski podsdek Kujawski , mia za sob Czarnieck

herbu odzi. Anna podsdkowna Kujawska, bya za Janem
Boszkowskim , Stanisaw Rolicz Piekarski podsdek Kujawski,

i Jdrzej 1632. Jerzy mia za sob Brzozowsk herbu Belina.

N. Piekarski podkomorzy Brzeski Kujawski Niszczyck.

Pieli^arski herbu Topor, w Sendomierskiem, Ru-
skiem, i Brzeciaskiem województwach. O Michale Piekar-

skim pisze Piasecki w swojej kronice fol. 337. i Histor.
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Polon. Pruth. Posselit fol. 476. Jdrzej z sejmu 1609. na-

znaczony do korrektury statutu Lle\vskIrg;o, Constit. f. ^0^.
posowa na sejm w roku 1613. Constit. fol. 47. Piotr za
1629. zkd l)y deputowany na trybuna fiskalny Wileski,
Conslituf. fol. 19. Krzysztof z Piekar Pi«*karski , najprzód

wojski Brzeski, potem podczaszy 16.39. dalej podkomorzy,
pod który czas wyda na wiat te ksi«;gi. Imo. Supplement
Bohatera strasznego 1665. tn kto f^arsav. Jest rozmowa
Iiaumlcra i Totumfackiego. 2do. Cnoty cel , nie ów do któ-

rego zmierza Mackiawel, i inni w akademji Jego promo-
wowani Politycy^ odkryty piórem Polskiem in kto f^arsav.

1662. Cz pierwsza, ale mi si drug-iej nie dostao wi-

dzie, podobno z prasy drukarskiej nie wysza. .3tio. Sum-
maryusz Traktatu Anzelma S. Arcybiskupa Kantuar. za-

wierajcy w sobie 14. splendorów btogosaiuiestwa , cz-
ci do duszy^ czci do ciaa nalecego^ piórem Polskiem
podany 1665. in kto f^arsav. JNapisa by i history swoich
czasów Polsk, któr g-dy wnuk z córki jeg-o juz zamyla
do druku poda, trafunkowym ogniem spona, wzi po
3Ielchiorze Sawickim kasztelani Brzeciask , a nakoniec

województwo, na którem, blizko dziewidziesit lat przep-
dziwszy, przeniós si na wieczno; zczy si by doy-
wotnie z Zofi Orzeszkown podsdkown 3Iieleck, z której

dwie córki zostawi, jedna z nich wydana za 3IelchIora Sta-

nisawa Sawickiego kasztelana Brzeciariskieg-o, druga za u-
kasza Olenickiego na ten czas stolnika Droliickieg"o, jako
wiadczy nagrobek Zofji w Biay u fary wystawiony. Piotr

miecznik Brzeski Litewski, synowiec Krzysztofa, ona jeg-o

Katarzyna Sawicka wojewodzanka Brzeciask, siostra jego

bya za Szujskim. N. mia za sob Wiktory Terleck stoi-

nikown Pisk.
Piekoivski ^ w Podolskiem województwie. Mikoaj

Piekowski, Ada Castr. Camen. 1625.

Pielasz herbu Trzaska, pisz nasi autorowie o nich,

w Rawskiem ze i w Litwie si znajduj, atoli Kojalow. in

MS. powiada, ze si herbem Pielesz piecztuj.

PIELESZ HERB.

Dwa miecze na krzy zoone, rkojeciami na dó,
kocami do g'óry obrócone, w polu czerwonem. Da hemie
trzy pióra strusie ; tak go opisuj, Paprocki w Gniazdzie

fol. 1193. O herb. fol. 680. Okolski tom. 2. fol. 414. Klej-
noty fol. 102. Kojaowicz in MS. e Szpadowie zaywaj
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PIELESZ S^^m^S^^^L HERB

we Francyi srebrnych dwóch mieczów na krzy zoonych w
szafirowem polu , wiadczy Petrasancta c. 63. Nabyy ten

herb za odwane dzieo przodka domu teg^o, na harcu z nie-

przyjacielem mnie ucierajcego si. Z tych by Pielesz Sta-

nisaw w Upitskim powiecie i bracia jego. Woszkowie do

mieczów przydaj, cztery róe. Uywaj za tego herbu.

Herhotvn i.

Jelski^ Pieleszyc, Woszek.
Kwantckt Zoty^ Pruszaka

B*ielesz ierbu Salamandra. Ci od pierwszego przodka

id, któremu nadany herb Salamandra, ale ju temi czasy

od dóbr insze nazwiska sukcessorowie ich pobrali na siebie

i na swoje potomstwo.

Pielgrzyitioivs]iLi« Jan z Pielgrzymowic podsdek
Krakowski w roku 1463. Papro, o ierb. z ksig Grod.
Krak. fol. 233. Eliasz Pielgrzymowski pisarz w. ks. Litew-

skiego, od stanów Litewskich 1588. roku posowa do Zy-

gmunta IIL wieo obranego, z sejmu 1590. komissarz do

ustracyi dóbr królewskiego stou w Inflanciech, Consitut,

fol. 684. w roku 1598. do rozgraniczenia midzy Kurlandy
i Bracawskim powiatem, Constit. fol. 696. umar przed ro-

kiem 1611. jako namienia Konstytucya fol. 44. mia za sob
Teodor Lack. N. bya za Mikoajem Jordanem kasztelanem

Wojnickim.

riels herbu Nabram, w Krakowskiem województwie:

a temi czasy Pielstowski.

Pielski ierbu Przerowa. Scibor Pielski archidyakon

Pocki dwanacie suffragia mia na siebie przy elekcyi na bi-

skupstwo Pockie wv roku 1471. Lubie, in f^it. Episcop.

Poc. Cromer lib. 27.
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Pieniek, herbu Jelita^ w Sanockiej ziemi, i w Kra-
kowskiem województwie, pisz si z Witowie. Z tych Mi-
koaj z Witowie Pienic-jek najprzód starosta Biecki, a potem
Krakowski podkomorzy, i Wieikorzdzca Krakowski, w roku
1448. dziesicin wytyczn zapisat z dóbr swoich Witowie
klasztorowi Miechowskiemu, JSakiel. in Miechov. fol. AST.
Cromer. Uh. 24. w roku 1458. *) O synu jeg-o Janie arehi-

dyakonie Krakowskim, pisze Dugosz lib. 13. lu roku 1467.

fol. 419. Stanisaw brat Mikoaja starosta Sanocki, od Ka-
zimierza III. Króla Polskiego, po mierci Felixa Paniewskie-

go, buawa mu wojska Polskieg^o konferowana w roku 1488.
o C7.em przywodzi list królewski. Papro, o herbach lenze

autor powiada, ze za jego czasów yli Pienizkowie w Sen-
domlerskiem województwie i w Podgórzu, Jan i Krzysztof,

którzy si pisali z Pogwizdowa, i bracia ich stryjeczni Ja-

kób, Krzysztof i Jan , synowie Jerzeg-o. N. chorzanka Prze-

myska Jana Jdrzeja Leszczyiiskieg-o podstolego Krakowskie-
g^o maonka.

Pieiiieli. Kobyliskie pótora krzya w herbie no-

sz t kos, s w Braskim i Grodzieskim.
PieilieliL herbu Odrow. Dom staroytny, jedneje

dzielnicy z Szydowieckiemi. Jdrzej Pieniek z Szydowca
dziedzic na Górze, kasztelan Sendomierski, w roku 1362.
podpisa listy klasztoru Sendomiersklego. Kadzie tu Paprocki
i z nieg^o Okol. Piotra Pienika wojewod Kaliskieg-o , sta-

rost Koniskiego i Kolskiego, ale roku, któreg^o na tem
krzele siedzia, nie wyrazi. Mikoaj Pieniek proboszcz
Krakowski, w sprasvie klasztoru S. Jadwig"! w Krakowie na
przedmieciu, z Rzymu cxekutorem naznaczony w r. 1422.
Nakiel. in Miechov. fol. 409. Jakób Pieniek z Góry pod-

czaszy Krakowski, starosta Czorsztyski, podpisa z innemi
konfirmacy fundacyi klasztoru Mogilskiego w roku 1462. u

Papro, pod herbem Odrow. Piotr zabity na wojnie Wo-
oskiej. N. starosta Sokalski koo r. 1523. Seuerin. in F^ita

S. Hyacin. Jan kasztelan Sdecki, którego dwóch synów zo-

stao wedug- Papro. Jan i Stanisaw. Z tych Jan sdzi by
ziemskim Krakowskim i starost Sdeckim, Nowotargskim,
mia za sob ostatni dziedziczk z domu Ratult, z któr wzi
Szeflary, Skrzydln i inne dobra. Papro, o herb. fol. 558.

*) Tene Mikoaj Pieniqek z Witowie podkomorzy i starosta

Krakowski , zawiera wraz z iiincini posami Kazimierza Króla
Polskiego przymierze z Jerzym Królem Czeskim za zjedzie By-
tomskim 29. Listopada 1460. r. — Cod. Dipl. R. Pol. Fol. L
fol. 10. — P. tF.

Tom vii. 19
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By potem i referendarzem koronnym w roku 1532. nazna-

czony do korreklury praw koronnych , co pozna z konsty-

tucyi Zygmunta I. Króla, toz pisze Okol. in Russia Florida

fol. 110. by i poborc w ziemi Krakowskiej 1521. o czem

czytaem list teg;oz Króla in MS. Petricov. nagrobek jego

z kocioa Czyrzycklego wypisa Starów, in Jlonum.f. 780.

zostawi synów czterech. 1. Jan sc^ulzia take ziemski Kra-

kowski, Prochnicka herbu Korczak syna mu powia Jana, ten

dziaem wzi Pruchnik zamek i miasteczko ; w wojsku Ce-

sarskiem czas niemay na rycerskich sztukach strawi, zczy
si doywotnie z Ann Fredrown kasztelank Sanock, czy

jak inni chc Przemysk , z tej byo dwóch synów , Piotr

slerilis^ i Prokop chory Przemysiki, ten poj Swi(;tosaw-

sk referendarzowm^ koronn, z tej jedna córka (podobno

Barbara) wydana za Jdrzeja Belin Leszczyskiego podsto-

lego i surrogatora Krakowskiego, druga Anna za Ligz.
2. Stanisaw modo umar, czowiek uczony. 3. Piotr, temu

dziaem dostay si Hawowice w ziemi Przemyskiej, a w
Krakowskiem, dobra i inne wsi; dworzasko najprzód trakto-

wa u Króla Henryka, polem za Stefana Batorego, swoim

kosztem znaczny poczet ludzi do boju wystawiwszy, z niemi

mnie stawa pod Toropcem i Wielkiemi ukami. Siostry

icli, a córki sdziego, byy trzy: Magdalena za Walentym
Derszniakiem, Dorota za Marcinem Czernym, Anna za Se-

bastyanem Lubomirskim kasztelanem Wojnickim, upnikiem

Krakowskim, ale sterilis : chwali ich Paprocki z bogoboj-

noci i statku w wierze katolickiej. 4. Prokop dzierawca

Nowotargski , ten z Anny Pukarzewskiej herbu Sreniawa,

spodzi córek dwie: Jadwig Rokoszow, i Ann Chemsk
choryn Krakowsk; synów za szeciu (ley w Skrzydlnie

zszedszy z tego wiata 1507.) 1. Jan starosta Nowotargski,

na Moskw za Stefana Króla wojowa, poczet nie may ludzi

swoich wystawiwszy, z Petronelli Koryciskiej, wojewodzanki

czyckiej, starocianki Przedeckiej, nie zostawi, tylko córk

jedne Elbiet. 2. Mikoaj, tego zona Zofia llerburtowna

kasztelanka Bezka. 3. Piotr, wielkiej pokory, skromnoci,

i statecznoci czowiek, Elbieta Tarnowska, Stanisawa wo-

jewody Sendomierskiego (którego zmarego w r. 1579. opo-

wiada nagrobek u S. Trójcy w Krakowie) córka, dwie mu
córki powia, Zuzann i Elbiet. Powtórna za ona y-
dowska, herbu Doliwa, jedne tylko córk Ann. 4. Prokop

kawaler Maltaski , którego odwagi tak w obcych krajach,

jako i za cao tej ojczyzny, jeszcze podzidzie sawne, jako

kiedy w okazyi pewnej z Turkami, heroicznie do Tureckiej

galeoty wskoczywszy midzy pierwszemi jeden , tam nad nie-
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przyjacielem sia dokazowah a na wyspie Alg-iersklej, wrcz
si cinajc z Pog-any, w rami postrzelony, nie bez klski
jednak w nieprzyjacielu. Pod Tunelem, towarzysza swego
w okazyi z Maurami, trupem niektórych pooywszy, z oczy-

wisteg-o niebezpieczestwa wybawi. Tame, gdy si wojsko
Maltaczyków rozoyo, on im o nieprzyjacielu, chccym
ich ubiec, pewn doniósszy wiadomoiCc, tak czujncmi i go-

towemi uczyni , ze nad nieprzyjacielem zwyclztwo otrzy-

mali : a gdy pod Clolectem na morzu si potykali, on drugi

w okrt nieprzyjacielski wpadszy, tam znacznego Turczyna
mieczem zabi. Za te tedy odwagi swoje, midzy kawalerów
Jerozolimitaskich policzony, w roku 1575. gdy do Polski

powróci, w potrzebie z Gdaszczanami mnie si stawi:

bo u Langowa wsi, samo siódm si zasadziwszy, potka si
z dwudziest i czterema rajtarami, tam kilku zabi, dwóch
pojma, inszych rozgromi, wkrótce, gdy i Niemcom posiki,

i jemu Stanisaw Kazanowski na sukkurs przyby, mnie a
do nocy jNiemców gromili. Teme mztwem pod Latarni I

Tczewem nadrabia. Skoro si za tylko Moskiewska wojna
otworzya , on przez wszystek ten czas w obozie na saw
pracowa. Od Sokola w roku 1581. winiów znacznych do

Króla przyprowadzi: z Ostrowa take winia najpierwszego.

Pod Pskowem do dziury w murze z dzia uczynionej, z ocho-

tnikiem szed mnie i odwanie ; których dugi regestr znaj-

dziesz u Papro, o herb. fol. 404. Przy Zygmuncie potem
trzecim, obranym na królestwo Polskie

,
pod Byczyn heroi-

cznie stawa przeciwko Maxymilianowi, I gdy mu kazano tego

Króla do Krakowa konwojowa, on to z wielk ku Panu wier-

noci i sercem do skutku przyprowadzi. Nadgradzajc mu
to Zygmunt, 1587. wszystkie Królewczyzny, które mu od
Stefana Króla, w jego zasugach, puszczone byy, approbo-

wa, i jego sukcessorom *) , Constit. fol. 487. by starost

Wendeskim i Rumborskim. W herbie swoim hem takim

sposobem ksztatowa: do zwyczajnego hemu dwa inne przy-

dawa, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. Jeden z pra-

wej strony tarczy powinien by mie rk z korony po okied
wychodzc, która krzy kawalerski trzyma, drugi z lewej

strony tarczy, rk take z korony wychodzc, która miecz
zaniesiony trzyma, jako wyrazi, Papro, o herb. f. 5. Krzy-

sztof dworzanin Króla Stefana, z rot swoj sia w Moskwie
I na Podolu dokazywa 1583. jest w druku, jego Heppika

*) Królewczyzny te nadane Pienikowi byy w Iniantach, jedna
w Rugierzcwskini Ulder, drusja w Helmcrskim powiecie ff'au'en-

kul. — Przypisek Hrasickiego.

19*
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albo sposób poznania ^ chowania i stanowienia koni ^ in kto

IG07. 0. Nikodem , ten zwiedziwszy obee kraje, i cudzo-

ziemskich jzyków biegoci nabywszy, na dworze Maxyml-
liana Cesarza czas niejaki zabawi!^, a do ojczyzny powróci-

wszy w Moskiewsk expedycy{, z obozu przez cay czas tej

expedycyi nie ustijpi : by takiej siy i czerstwoci, ze konia

równemi nogami, tak jak do potrzeby po usarsku ustrojony,

przeskakiwa, i inne sztuki godne podziwienia czyni. Stani-

saw brat Jana sdziego, a syn Jana kasztelana Sdeckiego,

umar na morzu, ciao jego ley w Cyprze, Krzysztof trzeci

syn kasztelana Sdeckiego, który dziedziczy na Kruzlowy,

by wielkorzdzca Sdeckim, Miles auralus ^ zostawi córk
Beat Jordanowa, i syna jednego : bodaj to nie jego syn Jan

podczaszy Krakowski, pose na sejm 1589. ztamtd deputo-

wany do kwarty Rawskiej, Constit. fol. 5G1. ten, z Elbiet
z Bogusawie Sierakowsk, zostawi córk Maryann, \mo
voo zalubion Dymitrowi kniaziowi Ogiskiemu, starocie

Winnickiemu , %do Janowi Baranowskiemu wojewodzie Sie-

radzkiemu , i syna, który mia za sob córk Mikoaja Mo-
szowskiego , któr Ligzianka urodzia. N. poj Gorajsk,

z tej by syn Przecaw 1()48. który z Wielopolskiej, siostry

Jana wojewody Krakowskiego, spodzi córk Zofi, Fran-

ciszka Szembcka kasztelana Kamienieckiego maonk. Bie-

u. Rosae liaratae Geneal. Gorajs. i syna Jana, najprzód

skarbnika Przemyskiego, z tym tytuem 1661. posowa na

sejm, zkd komissarzem stan na trybuna fiskalny, Consi.

fol. 2. dalej starost Owicimskiego, z tyra honorem mar-

szakowa w izbie poselskiej 1666. pukownikowa wojewódz-

twu Krakowskiemu (jako rycersko traktujc odwanie stawa
przeciwko nieprzyjacielowi, gdzie te szwank duy z okazyi

wyniós, co o nim w'ia.dczy /{onstt/tu ci/a 1662. yb/. 7.) po-

sowa pod tene czas na róne sejmy 1667. 1670. 1674.

1676. gdzie ojczyzna dufajc przezornej jego ku sobie mi-

oci, róne funkcye mu powierzaa, ju do granic, ju do

lustracyi, ju do pisania instrukcyi posowi do Moskwy: wzi
potem krzeso województwa Sieradzkiego, na klórem to ycie

skoczy: pod ten czas marszakowa w trybunale koronnym
kilka razy, osobliwie 1688. i 1681. komissarzem bywa na

trybunale Radomskim, senator wielki w radzie, jest jego w
druku 3iowa^ któr mia in Senatus Consilio w Grodnie:

Kazania take Ks. Piotra Skarbi Soc. Jesu z Polskiego na
aciski Jzyk przetómaczy., i Innocentemu XII. Papie-

owi j)ixypisa. Fundacy uczyni, aby codzie na Jasnej Gó-
rze Godzinki o Niepokalanym Poczciu Naj. Matki piewano,
ISieszporkow. in u4nnal. fol. 48. trzy razy luby maeskie
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ponawia, pierwszy raz z Helen Mysowsk, pozosta wdow
po Mikoaju Brzozdowskim , z której córka Barl)ara niiaa czte-

rech m«;ów, pierwsze«j^<) Szymona Kaciborskieg-o, drugieg-o

Zdzaskiego , trzeciego Zieliskiego, czwartego Dezyderyu-
sza Franciszka Jagnitkowskiego , kasztelana Czechowskiego.
Drugi raz z Teres Warszyck, 31ichaa wojewody Sendo-
mierskiego córk, z tej tylko córka Marya Kazimira zostaa,

wydana za Karola Juliusza grafa Siedlnickieg-o herbu Odro-
w. Trzeci raz z Kaszewsk , i ta mu córk«; tylko powia
Bronisaw, zalubion Janowi ks. Sanguszkowi marszakowi
nadwornemu Litewskiemu, a "Zdo voto Pawiowi ks. Sangu-
szkowi marszakowi wielkiemu Litewskiemu. Jerzego Pieni-
ka z Kruzlowy, zmarego 1034. roku wypisa SfarowoL in.

Monumen. z kocioa Krakowskiego S. Franciszka. 3likoaj

umar 1()22. Histor. Dom. Projess. Craeov. Paprocki i z

niego Okolski do Odrowów take naciga Mikoaja pod-

komorzego Krakowskiego
,
jako i Bielski go Odrowem

pisze, atoli i pod herbem Jelita ci go autorowie kad, przy-

daj tu, e by synem Jana starosty Samborskiego i czy-
ckiego, e dwóch synów jego zostao: 3Iikoaj , który w Pru-

siech z Krzyakami mnie si potykajc zabity, ciao jego
pogrzebione w Malborku na wyszym zamku, o czem wiad-
czy jego nagrobek : i Stanisaw wojski Krakowski , dzier-

awca Grzybowski, zostawi z Geraltowsk herbu Orla, syna

Przecawa, który z Myszkowsk kasztelank Lubelsk zosta-

wi potomstvyo. Niewiem czy do tych nale ci Pieniko-
wie, którzy dobra swoje w Ciechanowskiej ziemi zapisali do
otarza S. Anny, co approbowaa Konstytucya 1616. f. 37.

Pieilicki herbu Slcpoioron^ w Ciechanovyskicj ziemi,

dziedziczyli na Picnicach i Biernacicach, kwitnli i w ksl-
ztwie Litewskiem. 3Iarcin Pienicki spodzi syna 3Iichaa pod-

stolego Mcisawskiego, synów jego trzech: Marcin m ry-

cerski, Stanisaw i Hieronim. Paprocki o nich pisze, e
id od Sawska z Krasnego, sdziego ziemskiego Róaskie-
go, którego trzech synów zostao, Mikoaj stolnik Ciecha-

nowski, od tego poszli Krasiscy, Jakób stolnik Zakroczym-
ski, pisa si z Pienie, od tego poszli Pieniccy, anieccy
i Rembowscy, koo r. 1460. Sawomir od którego Szczuccy.

Piciikotiski herbu Suchckownaty. S w Nurskiej

ziemi Piekitroje, z których si ci Piekowscy pisz. Pawe
Piekowski 1632. w ziemi Wiskiej ; Jdrzej, i Maciej 1648.

w ziemi omyskiej, Jakób, ukasz. Jdrzej, Kazimierz,

Micha, i Stanisaw w Podlaskiem województwie. Jdrzej
Stanisaw kanonik Krakowski, sekretarz królewski 1681. ale

si ten herbem Trby piecztowa, niewiem czy nic omyka.
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ukasz Piekowski pisarz ziemski Bielski, Maciej pisarz ziem-

ski Zambrowski, oraz i grodzki. Brat jeg^o Jdrzej reg'ent

g-rodzki Krakowski, a polem komornik graniczny i Proszow-
ski, a gdy sobie slan duchowny obra, kanonik Krakowski

i Tarnowski, deputat kilka razy na trybuna koronny. Stry-

jeczny icli ukasz na Ceranowie Piekowski skarbnik Dro-
hickl, siostra za Ici Nowosielska. Jakób regent grodzki Nur-
skl. Zygmunt burgrabla Nurski, ma za sob Boguck regen-

towny Nursk. Mateusz mz rycerski, zostawi syna Piotra,

ten za Kaspra i Walentego, tego syn Józef burgrabla Gro-

dzki Ostrowski, Kaspra za Jan pisarz grodzki Buski, An-
toni ylcesgerent grodzki DrobickI, Szymon subprzeor Janow-
ski, Stanisaw i Franciszek.

N. Piekowski w powiecie Owruckim mia za sob de Tressown,
i z ui potomstwo, córki, N. Mikoaja Zaleskiego podsdka Owru-
ckiego on, drug za Gaeckim, trzeci za Trzeciakiem, i syna

Antoniego. — W roku 1778. Józef Piekowski komornik
ziemski Drohickl. — Krasicki.

Piercienia te herhy zaywaj. Despot, Drogosaw,
Dulicz, Ogoczyk, Ostrogscy ksita, Ratult.

Pierucki herbu Korab ^ w Kaliskiem województwie.

CI si przedtem zwali Sokoowsklemi. Alexander Pierucki

podsdek ucki 1568. Acta Castren. Luceor.

PIERZCHA %IMKlMIPSi^ HERB.

Fldra albo Perka morska powinna by na tarczy tego

berbu, na bemie pawi ogon midzy dwiema kluczami, tak

go opisa MS. o Familiach Pruskich^ bo nasi pisarze o nim
milcz. Tym si berbem szczyc Pierzchowle w Pruslech.

Z tych Jan Pierzcha wojewod by Pomorskim w r. 1480.

w Pucku u fary pochowany ley : synowiec jego podkomo-
rzym Chemiskim, to pomieniony 3IS. Historya za Posse.
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Polon. Prtitcn. dwóch I*ierzchów rachuje podkomorzych Che-
miskich, jednego Jana w roku 1482. drugiego EherLarda
w roku 1492. Jerzy Pierzcha 1527. sekretarzem hy i kan-

clerzem u ksi<|zycia Pomorskiego. Helena Achacego Cemy
podkomorzego Chemiskiego, starosty Czuchowsklego ma-
onka, nagrohek jej w Sztumie przed wielkim otarzem. Pod
Gdaskiem na Straszynie dwaj bracia byli, z Powalskiej herbu
Rogala urodzeni, (która po mierci ma, posza za Jeremiana

Dembiskiego starocica Orliskiego) jeden Micha, ten na

ojczynie osiad, mia za sob Wegnerown«;, z niej córk«;,

która wydana za Guchowskiego w Krakowskiem j drugi Jerzy

modszy brat Michaa, ten w kraju Nowskim , kupiwszy Bo-

chlin , z Klonowskiej dziedziczki, jedtH^ córk spodzi, która

si w maestwo dostaa 3Iikoajowi Konojadzkiemu herbu

Prawdzie. Ignacy w zakonie naszym w lat 74. umar w Choj-

nicach w roku 1708. Wawrzeniec 17.35.

Pierzcliaa herbu Roch. Ci dawne imi herbu Pierz-

chaa na sobie utrzymuj. N. Pierzchaa, mia za sob Du-
ninown kasztelank Inowrocawsk koo roku 15C0. Teofila

bya za Bazylim Podwysockim. N. mia za sob Ann Der-

sznlakown, (patrz pod herbem Roch, zkd Pierzchaami na-

zwani). Biel. fol. 0(38.

i^lerzcIiliiisKi herbu Leszczyc, wWielkiej-Polszcze.

Wojciecli Pierzchliski starosta Kiszporski, który wedug Pa-

pro, z Dziayskiej zostawi syna. ukasz i Stefan bezenny.
Jdrzej starosta Stawiszyski koo roliu 1617. N. bya za

Kurskim, matka Macieja Kurskiego suffragana Poznaskiego.

Stefan pose z Kowieskiego powiatu
,
podpisa elekcy Wa-

dysawa IV. Stelan drugi w Kaliskiem, Jana Kazimierza. W
zakonie naszym dwóch byo braci rodzonych, jeden Franci-

szek umar w Grudzidzu 1710. r. drugi Ludwik, rektorem

rzdzi kollegium Kaliskie i Jarosawskie u S. Jana, zszed

z tego wiata w Jarosawiu 1724. N. Pierzchliski, i potom-

stwo jego, z którego, Jan w zakonie naszym yje. Konstan-

cya Józefa Przybyszewskiego maonka.
Gwagnin w kronice swojej Litewskiej sir. 97. opisujc wojn Zy-

gmunta Króla z 31oskw dodaje: ,,Ws})oniinaj;| Kronikarze na-

tenczas niejakiego Pierzcliliuskiego , którego tam ko Iwardousty

wniós w pó Dniepra rzeki, a polem go zrzuci z siebie, a za

kolana w kirysow zbroj ubranego , klóry do dna w gboko
si rzeki bystrej pogry, i ju go wszyscy byli opakali , mnie-

majc e uton
,
gdy na to i sam Król Zygmunt i udzi przeszo

trzy tysice patrzao. A w teni Pierzchliski jako by w cik
zbroj opity, jjod wod nurkiem po ziemi idc, przeszed a
na drug stron Dniepru, a \lko si dwa razy wody napi,

jako sam powiada, i by potem u Króla w asce : dziao si to

1507. roku." — W roku 1778. Wawrzeniec Pierzchiiislci
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wojski Gnienieski. — Jakób skarbnik Gnienieski. — Przy-

pisy Krasickiego.

Pierzciiiski •, w Sieradzkiem województwie. Krzy-

sztof Pierzciiiski 1648. r. N. mia za sob Zofi Czyewsk
herbu Drya.

I*iecioro^vski//er/>?/ Grabie. S i Pie»^cioreccy.
N. Pieciorecki mia za sob Lij)sk herbu ada. Okol. t. 2.

fol. 27. Jdrzej Pieciorecki 1632. Jan 1648. w ziemi Za-

kroczymskiej.

PIESTNIK HERB.

Dwie rce ludzkie jabko óte w rku trzymajce, w
polu czerwonem, rkawy u rku bkitne, rózczka u jabka

na dó idzie , na hemie trzy pióra strusie : tak g-o opisuj.

Paprocki w Gniazdzie fol. 1123. Okol. tom. 2. fol. 493.

Klejnoty fol. 11. Potoc. Poczet herbów ; inaczej go drudzy

zowi Plenik ; ktoby si jednak tym herbem piecztowa,

aden nie pisze. U Petrasancta cap. 56. wiele domów znaj-

dziesz, które si rkami w herbie zaszczycaj, osobliwie w
Francyi , MIsnji, Szlsku i Normandyi, a niektóre z nich

domy nosz rce, które Drabin w rku trzymaj: przecie

podobnego do tego herbu, adnego u niego nie widziaem,

zna e jest wasny Polski, ale kiedy, od kogo, i z jakiej

okazyi nabyty, wszyscy milcz.

Plestrasecfei herbu Pókozic^ w Sendomierskiem wo-

jewództwie. Bartomiej z Pietrzca Plestrzecki 161A. Pawe
i Adam 1632. Piestrzycki cywun w mudzi Korszewski pose
na sejm 1724.

Pieszkieivicz. Pieszkiewicz Serafinowicz Mikoaj ko-

mornik Lidzki podpisa elekcy Jana III. i Jerzy skarbnik

Mozyrski, zona jego Konstancya Hadowicka: jest o nim Con-
stytucya 1676. foL 20.
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Pitka^ w Piskiem i Rzeczyckiem. Pita Netarbow-
ski 1648. podpisa elekcy Jana Kazimierza Króla. N. Pict-

kowski pisarz Trocki, depulat na trybuna Litewski 1740.

Pietkie^tleas herbu Trhy^ w ksicztwie Litcwskiem,
w powiecie Wilkomierskim. Komar mia syna Piecka, ten

3Iicbaa i Staka Pieckiewiczów, od tyeb dom Pietkiewiczów.

Kazimierz Talusz Pietkiewicz 1700. N. bya za Pawem Sli-

zienem stolnikiem Oszmiasklm.
Ignacy Pietkiewicz w r. 1778. podstaroci Wikomierski. — Przy-

pisy Hrasickiego.

Pictkoivicz herbu Potnian. Paprocki w Gniazdzie

Cnoty pooy Pitkowiczów berbu Dziaosza, atoli Kaja.
in MS. twierdzi , ze si lierbem Pomian zaszczycaj , którv na

sejmie Urodelsklm w r. 1413. przyj przodek ich Saka, zkd
niektórzy z nich pisali si Pitkowicz Saka. Stanisaw Micha-
lewicz, to jest syn Michaa, Pitkowicz, najprzód marszaek
Brzeciaski 1499. potem starosta tame 1501. podpisa list

Alexandra w. ks. Litew. o unji Litwy z Koron. Constit.

1564. yb/. 55. Mateusz czenik Litewski, a potem podczaszy

1559. imieniem królewskiem odpowiada posom Moskiewskim.
Jerzy biskup Zmudzki : w pierwszym tomie idc za Papro-

ckim , herb mu Dziaosza przypisaem , ale tu naley. Pia-

secki Chro. fol. 49. jak wielu inszych godnych ludzi , tak

i jeg^o szczypie , ze od wiary prawowiernej apostatowa , ale

go broni Kojaowicz^ i powiada, e on wedug ustawy sy-

nodu Trydentskiego Seminarium Clericorum w dyecezyi swojej

fundowa; wprawdziec sukcessor jego na tej katedrze Mel-

chior Gedrojc, tylko siedmiu ksiy katolickich w tej dye-

cezyi zasta, atoli tych tam czasów zaraza, lak klsk w ko-

ciele Boym uczynia , e na eb od prawowiernej wiary

wszyscy pierzchali, umar 1574. Melchior pisarz ziemski Wi-
leski, pose na sejm 1589. podpisa tranzakcy Bdzisk.
Józef Saka Pietkiewicz 1632, Alexander, Jerzy, Stanisaw
1648. 3Ialcher z Saka Pietkiewicz stolnik Orszaski, Ale-

xander chory Wendeski, Jakób, Jan, 170CU

Pietraszkieivicz» Stanisaw Pietraszkiewicz marsza-

ek LIdzkI, starosta Grodzieski, w roku 1499. podpisa uni
Litwy z Koron. Michaa dworzanina królewskiego, syn Ste-

fiin. Stanisaw pose do Moskwy 1542. Adam wojski Wi-
komierski 1674. r. Stanisaw Strumi Pietraszkiewicz, patrz

Strumi. Daniel w Wileskiem 1632. roku. Jan 1700. roku

i Kazimierz.

Pietriiszcivicz» 3IelchIor Pietruszewicz pisarz gro-

dzki Upitski, poborca w teje ziemi z sejmu 1601. Const.

fol. 777. Alexander 1700.
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netrusze¥vski heibu Radwan^ w Podlasklem i Wo-
yiiskiera województwach. Gabryel Pietruszewski wziemi3Iiel-
nickiej. Mateusz burgrabia ucki w Podlasklem 1674. N.
bya za Tomaszem Dbskim. Antoni mia za sob Katarzyn
Zag'ursk.

PIETYROG HKRB.

S dwa anguy, tak z sob powizane, ze pi rog-dw

wyraaj, albo Pentagomim zoty w polu bkitnem, na kt(j-

reg^o wierzchu we rodku lilia biaa, na hemie trzy pióra

strusie, tak go opisuj. Bielski fol. 472. Papro, w Gninz-
dzie fol. 1127. O erb. fol. 677. 0/wl. tom. 2. fol. A15.

Klejnoty fol. 72. Z tych Paprocki w Gniazdzie powiada, ze

jeszcze, przed narodzeniem Chrystusa Pana juz by ten herb

gdzieindziej zwyczajny
j
jako Cambdenus in Britunnia^ mi<^-

dzy inszemi staroytnemi numismatami BrytaiiczykóW, ka-
dzie jedno, g-dzie dwa kwadranguy z sob poczone widzie,
zowie to on Pentagonum^ a we rodku tego napisano DIAS,
i Petrasancta cap. 3. twierdzi, ze Antyochus mia trzy an-

guy z sob spojone i poplecione, tak figur, ze pi<^c ro-

^ów wyraay. Okolski o tym Antyochu mówic, przywodzi

Pieriusza lib. k7 . fol. 753. z którego powiada, ze gdy ten

Antyochus mia da batali Galatom, przez sen widzia Ale-

xandra Wielkiego, który go napomina, ze jeeliby chcia
batali z niemi wygra, nie insze symbolum wygranej mia
obiera, tylko takie jakie Pietyrog wyraa, i to za haso
eby pukownikom swoim rozda. Usucha go Antiochus, i

zwycir^zlwo otrzyma. Domys za swój kadzie Okolski., e
ten herb jeszcze od Alexandra Króla swoje pocztki zabra,
ja do tego autora, czytelnika odsyam; z tym tu potem her-

bem niektórzy przyszedszy osiedli, i dobra niektóre na Rusi
zaoyli, wszake dla rónych inkursyi, tak od ksit Mo-
skiewskich

, jako i Litewskich, ba i od Polskich najazdów,
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Bolesawowi Clirobremii supplikowali, aby im za insze do-

bra, ich wasne zamieni, ten im tedy, Kuniów, Maliiislco

I Bokoin nada, od których Pietyrogów domy imienia na-

byy. To jednak bez fundamenta pisze Okolski^ i jawnie prze-

ciwko historyi ; bo ani Bolesaw Chrobry do Woynia prawa
zadneg-o nie mia, ani ksita Litewscy, za czasów Chro-

brejj^o tej niebyli potgi , zby mogli ich infestowa, pod ja-

rzmem Ruskich ksit jczc , z którego si potem niery-

cho wybili, i ledwo o nich sycha byo: kniaziów tez Mo-
skiewskich jeszcze natenczas nie byo: z tego pozna kady
moe, co o tej narratywie Okolskiego sdzi powinien. Stryj-

ków, lib. b. fol. 165. powiada, ze jeden z domu Jeowiczów,

S. Boryssa ksicia Ruskiego zabi.

Herboiuni.

Bokomsk\ Kunieiuski^ Maliskie Mormio.

V\ew^\L\^ w Krakowskiem województwie. Adam Piew-

ski z Wszerowa 1648. podpisa elekcy Jana Kazimierza Króla.

Pi^o^vski herbu Sokola, w Wielkiej-Polszcze, pisz

si z Pigowic, Pawe Pigowski 1580. ^cta Terrestr. Ca-

liss. Apollonia, Adama Kowalskiego owczego Wieluskiego,
maonka. Ibidem. Marcin 1632. Jan 1648. Jacek 1674. N.
kasztelan Rypiski, mia za sob Bratoszewsk, pozosta
wdow po Domaradzkim. N. Pigowska z Gsowskiej uro-

dzona, ya temi czasy z Jdrzejem Godlewskim miecznikiem

Liwskim. Wojciech bdc w zakonie naszym, wyda do druku,

Elogia Reguin, Praesulum, Heroum,^ Heroinarumue quae

Societatem Jesu per Poloniam fundarunt. Cracoviae 1640.

tn Svo ; zostawszy potem kanonikiem Poznaskim, wydruko-

wa: Kazanie^ które mia na pogrzebie Konstancyi z Lubo-
mierskich Czarnkowskiej starociny Midzyrzeckiej

,
pod

tytuem: Rzeka pokoju. Posnan. 1646. in kto. Drugie na
pogrzebie Jana Albrychta Smoguleckiego. Jan w zakonie

naszym rektor kollegji Rawskiego, umar 1687. Magorzata
matka Jdrzeja Szodrskiego biskupa Poznaskiego. Podobno
s Pigowscy herbu Leliwa. N. pisarz Nakiclski, córka jego

ya z Krystyanem Kierskim kasztelanem Rogoziskim. Ewa
za Wojciechem Leniowskim. N. za Stanisawem 3Iarszew-

skim. S Pigowscy i w Rawskiem.

PiJaiioivski herbu Oksza ^ w Mazowieckiem woje-

wództwie. 3Iaciej Pijanowski o którym Iionstytucya 1638.

fol. 54. wiadczy, ze dla ojczyzny mnie w wielu okazyach

stawa. Adam 1632. w ziemi Zakroczymskiej.

Pikarski herbu Pókozic^ w Czerskiej ziemi dom sta-

roytny. Jan Pikarski sdzia ziemski Czerski, m rycerski,
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od Ziemowita i Trojdena ksit Mazowieckich wzi w za-

sugach w roku 1300. Latowicz miasteczko z przylegociami,

Likarzyce, Pikarty i Runowo, z tyci Latowicz i Runowo
z tego domu wyszy. Przecaw podstoli Czerski, dziedzic na

Likarzycach i Plkartach, zostawi syna Tohiasza, ten za
szeciu synów: L Jakób naby dóbr Szacin nazwanych w Raw-
skiem województwie, z JarzynIankI syn jego Jan przyczyni

do tego Olszow Wol i Rososs, ten najprzód pods<^'dkieni

potem sdzi ziemskim Rawskim zosta, pogrzebiony w No-
wemmiecie na Pilic, kdy jego widzie nagrobek. Siostry

jego byy dwie: jedna Agnieszka za Janem Potrykowskim,

druga za Golgowskim, synowie za tego Jana sdziego byli

trzej z Chojnackiej: 1. Piotr J. U. D. kanclerz Kujawski, dzie-

kan Kruwicki, kanonik ucki, umiejtnoci prawa i dowci-

pem znakomity, oflicyaem Kujawskim, i deputatem w try-

bunale, rozsdnie wszystkie sprawy sdzi, umar 1029. co

o nim opowiada nagrobek jego w katedrze Kujawskiej, wypi-

sany od Starowol. m 3Ionum. 2. Pawe, ten z pisarza Ra-

domskiego, podsdkiem ziemskim Rawskim obrany, wkrótce

wszed do grobu , zona jego Szydowska z Sieradzkiego.

3. Wawrzeniec w zakonie Soc. Jesu , Theologiae Doctor^

niemniej w nauce jako i w cnocie mz wielki, raz gdy go

P. Róg rónemi i przecizszemi chorobami przez dugi czas

trapi; stanwszy przed ukrzyowanym Jezusem
,
prosi go o

folg w tych swoici aflekcyach, w tern gos do siebie usy-

sza z krucyfixa: Qutd petis levamen? an non licet mi/ii tecum

facere quod voo? suslinc fpiae pateris^ ego patientiam nd-

augebo : i tak w tych boleciach cierpliwy by az do mierci,

która przypada na rok 1660. w Krakowie u S. Piotra. Rz-
dzi kollegia Jarosawskie i Poznaskie, iw r. 1642. jedzi
do Rzymu na elekcy generaa : Histor. Provinc. ale ta po-

wiada, ze by urodzony z Wouckiej siostry rodzonej Pa-

wa biskupa Kujawskiego. Siostry tych trzech braci byy,

Rylska i Nowomiejska. Z drugiej zony Nowomlejsklej, Jan

sdzia ziemski Rawski, spodzi czterech synów: Anzelma pod-

sdka Rawskiego, wszed do grobu 1675. w Rawie w na-

szym kociele pogrzebiony, tego zona Wllkoszewska. Adryana

w zakonie Soc. Jesu, w Grodnie 1679. zmarego, dowcipu

by wielkiego, nauki niepospolitej, u trzech Królów Polskich

kaznodzieja
;

jest w druku jego Kazanie na pogrzebie Ma-
ryi Ludowiki Królowy Polskiej 1667. in fol. Cracov. i dru-

gie pod tytuem: Praum Samsonka. Stanisawa i Filippa, i

córk Jadwig. IL Jan dziekan Warszawski, kanonik Wi-
leski, proboszcz Rielski i Liwski, ten u Zygmunta Augusta

Króla, kaznodziej bdc, arliwie przeciwko dyssydentom
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cio ludzi mówi: jako Roiztus iu Chiliasticho o jego wy-
mowie wiadczy, ze bya f^is elouiifulminis inslar : i Re-
scius Parenesi ad Equites Polonos. Principibus gralus

, po-
pulo venerubilis, Ecclesiae utilis^ amtcis Jucundtis ^ omnibus
apertus^ zszed z teg^o wiata \bll . co o nim mówi iia<Tol)ek

w Warszawie w kociele S. Jana. III. Zacheusz arcliidyakon

Pocki, achulnlstralor Warszawski , kanonik Putuski
, pleban

Gostyski, jadzie koció z gruntu wystawi, org^anaml, appara-
tem przyozdobi, przeniós si na wieczno w roku 1607.
w Warszawie z bratem zoony; pietatis^ comitalis^ libera-

lilatis aniuntissitmis. IV. Jerzy, z Brzowsklej spodzi Stani-

sawa , ten z Golgowskiej Walentyna, na rónycb wielkich
dworach wzitego, podstaroclni by Wareckim, z Laskow-
skiej pozostaej wdowy po Kozletuskim , zostawi syna Re-
mlglana, i córek dwie: Potencynnn i Ann^'. Remig-ian cho-
ry DerpskI, pogrzebiony w kociele naszym Brzeskim Li-

tewskim 1680. córka jeg;o dostaa si w maestwo Jdrze-
jowi Grodzickiemu herbu ada czenikowi ukowskiemu.
V. Stanisaw m rycerski, z Golg^owsklej mia dwóch sy-

nów, Jana, którego z Dobleskiej syn Bartomiej, i córek
sze: Barbara Pepliska, Zofia Trzciska, Maryanna Kosa-
cka, Katarzyna Cbustecka, Dorota i Jadwiga ; i Piotra, ten

z wujem swoim Krzysztofem Golgowskim wojskim Warszaw-
skim , starost Ostrockim modsze lata na dworze królew-
skim polerowa, podstarocim potem Ostrockim, zosta, a
z Szpotowny Duninowny zrodzi córk jedne Ann, i siedmiu
synów: Pawa, tego ona Zakrzewska wdowa po Trzciskim •

Wawrzeca, ten sobie stan duchowny obra; Piotra, Fran-
ciszka, Jana, Teodora i Walentego. VI. Jdrzej, temu Sza-
czyska córk powia Jadwig, i trzech synów: Anzelma
czenika Rawskiego, który z pierwszej ony Rusieckiej, mia
córki dwie: Maryann Bielisk i Zofi ochowsk, i syna
Jana , który w NIemczecli przeciwko Gustawowi Królowi
Szwedzkiemu wojujc, poleg na placu: z drugiej ony Cza-
pliskiej, córki dwie, Ann i Urszul, i syna Alexandra,
którego z Kozletulskiej dwaj synowie: Jan i Kazimierz. Ka-
tarzyna bya za Chrocicklm.
W r. 1778. Micha Pikarski stolnik Rawski. — Krasicki.

PiRolai*^ w herbie zaywaj, czarnego Ora gowy, jako
wiadczy Papro, in Strom. ale ten dom na Szlsku kwitnie.

Pil^ w Inflanciech. Gerard Pil podpisa elekcy Wa-
dysawa IV. Pllachowskich wspomina konsti/fuci/a 1076.

Piat czy Pielat herbu Nowina, w Krakowskiem wo-
jewództwie, patrz Ujejski. J\. Piat Ujejski mia za sob Zofi
Rylsk córk Stanisawa.



502 Pilawa.

PILAWA ^mM^^M^m&M. HERB

Pótrzecia krzya biaeg-o w polu bkitnem , tym kszta-

tem powinno byc uoone, e ostatniego od dou z lewej

strony tarczy, tylko poowa, a nad koron pi piór stru-

sich; tak go opisuj, Bicls. fol. 482. Papro, w Gniazdzie

Cnoty fol. 1019. O herb. fol. 294. Okol. tom. 2. fol. 391.

yrosaw pierwszy tego herbu autor, zaraz z modszych lat,

i krew wie i ycie wasne, na obron ojczyzny wyniós

w pole ; z Bolesawem Krzywoustym, w ostatniej owej Ha-

lickiej przegranej z Rusi, zaoy rycerskich dzie pierwia-

stki
;
gdzie gdy go sia nieprzyjacielska otwartym bojem zw-

tli nie moga, sama zdrada pokonaa w roku 1133. Dugo
potem midzy obozowemi tamanami i blaskiem zbroi, nie-

umierajcej chway szuka, a za powodujcym si, to m-
ztwem, to szczciem, fortunnie znalaz: bo gdy Prusacy je-

szcze natenczas poganie, z Polskiej si nad sob wadzy wy-

ama chcieli, Bolesaw Kdzierzawy monarcha, trojakie na

nich uzbroiwszy wojsko, wiaroomców niestwor, nie jedn
plag uchosta ; do tego ich postrach szabli Polskiej J)rzy-

cisn, e i szyje swoje pod jarzmo wiary Chrystusowej pod-

dawali, i danin umówion, co rok swój niestatek opaca
mieli. Dziao si to wedug Kromera i Bielskiego, roku Pa-
skiego 1166. Przydaje Paprocki a z niego Okolski, i w tej

okazyi, dzielno yrosawa, najznaczniej si przed wszy-

stklemi popisaa. W samej albowiem potyczce przez rodek
wojska nieprzyjacielskiego przebiwszy si^ herszta rebellji z

konia zwali, i z ycia wyzu. Dosy byo do zwyciztwa Po-

lakom 5 swawolne kupy gow straciwszy, w rozsypk poszy,

a tak za nakonieniem szczcia do naszych , Pruska ziemia

shodowana, Chrystusa za Boga, Polaków za panów przy-

znaa. Kazimierz Sprawiedliwy, nastpca Bolesawa, eby tak

znamienita cnota bez nagrody nie oscha
,
jak tylko na tro-

nie Polskim osiad, zaraz yrosawa, tym, jak opisany, klej-



Pilawa. 503

notem nada. Czemuby za nie spena trzy krzye w ten si
herb zmieciy, domyla sii; przyczynny Paprockie czego mu
pomaga i Oliolski. Dwa razy prawi wst(;pnym bojem nacie-

rajc na Poskie wojsko Prusacy, odwag-^ cnego Zyrosawa
zamani tyle razy, dwócli zupenycli w Pilawie okazy dali

krzyów, ze za polrzecie berhelem nadrabiajc, wodza svve"-o,

za powodem tego serdecznego m(;za , stracili , dla lego trze-

ciego krzya tylko mu poow wydzielono. Saby domys,
krom tego, ze z ujm cbway zwyciczkiego rycerza, jakby
sobie mniej zasuy, gdy hetmana nieprzyjacielskich wojsk
trupem pooy, ni kiedy liczne puki gromi. Wic ja bym
bardziej rozumia, e Zyrosaw rodowity by z przodków
swoich famillant, i z tej przyczyny, e, jako niej obaszysz,

wnuk Zyrosawa, Janusz z Moskorzewa, pierwsze w senacie

krzeso województwa Krakowskiego osiad, czegoby pewnie
nie acno starzy synowie koronni gociowi pozwolili. Idc
tedy za zdaniem lis. Rutki in JUS. rozumiem e Zyrosaw,
jeden by z sawnej ju natenczas w Polszcz, i krwi m-
czesk zaleconej w S. Stanisawie biskupie Krakowskim, fa-

milji herbu Prus, któremu po fortunnej z Poganów wygra-
nej, monarcha Polski Kazimierz Sprawiedliwy, do ojczystego

pótora krzya, trzeci w nagrod przyda, a tak z herbu Prus,

nowy Pilawa nazwany, a podobno dla tego e pod Pilaw
w Prusiech z mztwem si swojem popisa, uformowa: albo

te raczej, Zyrosaw sam sobie i potomstwu swemu, za zo-o-

dn wszystkiego pokrewiestwa swego uchwa, w t form,
jako widziemy przeksztatowa ojczysty klejnot: bo lubo wieo
do szlacheckich prerogatyw przyjci , brali przy nobilitacyi

swojej herby od monarchów swoich, atoli rodowici z ante-

natów swoich dla przewag, luboli te inszej przyczynny su-
sznej , sami przydawali sobie do domowych zaszczytów co
nowego, a mianowicie krzye: o^ czem wyranie Bielski i

Paprocki ^oA. herbami Staryko i Slepowron. Domysu meo-o
poprze moe podobiestwo, e jedene kolor tak krzyów
jako i pola, w obudwu tych herbach, tak w herbie Prus,
jako i Pilawa.

Ten tedy Zyrosaw w krwawe zasugi zalecony, w któ-

rych rekompens liczne wzi dobra i possessye , za wia-
dectem Paprockiego i Okolskiego, jednego tylko syna Ale-
xandra, cbway i imienia swego sukcessora zostawi; y ten

Alexander koo roku 1200. któremu to krótkie elogium przy-
pisa Okolski: f^ir bello et atnore Patriae clarus^ ale i to

niemniejsza jego sawa, e si sta ojcem wielu przezacnych
famllji w Polszcz naszej, z omiu albowiem synów, których
spodzi, kady, ojcowskie dobra rozebrawszy, od nich si
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pisad pocz, które potem imi i w nastpcach ich dziedzi-

czyo. W tem tylko dawne wieki krzywd nam uczyniy,

ze imiona tych omiu braci utaiy. Przecie ile dochodzi
mog, o 3Ioskorzewskich Pilawitach zda si by rzecz pewna,
ze od tego Alexandra syna pochodz : bo Kromer i dawniej-

szy przed nim historyk Polski kustosz Poznaski Baszko^ w
roku 1239. opisujc legacy do Wgier od Bolesawa Wsty-
dliwego, kad Janusza z Moskorzewa herbu Pilawa, woje-

wod Krakowskiego, i Klemensa z Ruszcz herbu Gryf, ka-

sztelana Krakowskiego, którzy tem poselstwem, nietylko ze

Polszcz pokój z Wgrami skleili, ale tez King w mae-
sk z Bolesawem lig zmówili

5
patrzc tedy na komput lat,

Janusz ten musia by synem Alexandra , o którym si mó-
wio, ile e z domu Pilawczyków wedug genealogistów na-

szych, nikogo wicej po Zyrosawie nie byo. A ze na ka-

talogu Jdrzejowskiego klasztoru, który publicznie w kociele

tamecznym stawiano, czytam Sulisawa z Potoka w roku 1217.

jako osobliwszego dobrodzieja tamtego miejsca, wnosz, ze

ten Sulisaw by synem Alexandra, bratem rodzonym Janu-

sza wojewody Krakowskiego. O inszych domach Pilawitów nie

mamci adnej pewnoci , któreby prost lini szy od tego

Alexandra, rozumiabym jednak, e Tworowscy od Tworowa,
Stanisawscy od Stanisawowie, Borowscy od Borowy, So-
stowscy od Sostowy , inni za od tych rozplenieni. Nie-

którzy powiadaj, e Benedykta, zakonnica S. Norberta, z

tego domu Pilawitów bya, ta podczas inkursyi Litewskiej

w granice Polskie, gdy klasztor Krzeszowski poganie naten-

czas najechali, z drugiemi w niewol wzita, gdy jej pa-

niestwu gwat chcia uczyni Litwin , ta zawzitoci jego

nie mogc ani prob, ani zami zmikczy, fortelu na niego

zaya, obiecaa mu sekret pewny wyjawi, którym uzbro-

jony, adne elazo szkodzi by mu nie miao, zadumiay na

to poganin, pyta si coby to takiego byo, odpowiada Be-

nedykta, gdyby prawi z czoa mego któr kostk przy sobie

nosi, wic tym ucieszony Litwin, gdy i ona raczej sobie

mier obierajc nieli utrat paniestwa chtnie pod miecz

siebie nadstawia, gow jej uci: ale i on od Dawida Gró-

deckiego koplj przebity wkrótce zgin. Ciao Benedykty z

uczciwoci w Krzeszowie pogrzebione. Dziao si to w roku

1326. Pisali o tem róni, jako Miechov. Uh. 4. c. 9. Martin.

Buscius lib, 2. fol. 216. Cromer lib. 11. Skarga w yciu
S. Magorzaty Królowy lf^gierskiej\ i inni. Z tym herbem
pochowany \Valentyn Ikuhn , albo jako' czyta Starowa, in

Monum. Ukusz Decretorum Doctor, officya i kanonik Kra-

kowski, zmary 1508. który w teje Krakowskiej katedrze
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Borowskie
Buczacki,

Chrzczonowski^

Cieszkowskie

Drozdowskie
Janowskie

Jurkowieckie

Kamieniecki,

KliczkoiDski,

Lachowskie

Podjilipskie

Potockie

Sostowskie
Stanisawski,

Tworowskie
Wazyiiskie

Wojsza,
Zagórskie

ZaJiliszewskie

Zelisawski.

fundowa czd pewn. Podobny Pilawie herb widziaem w
Brzeciu Litewskim, lo jest pótrzecia krzya, ale wierzchoku
krzya u niego niemasz,krzy zoty, pole niebieskie, po pra-

wej rce krzya, gwiazda srebrna, na hemie trzy pióra

strusie srebrne.

Herhoivni,
Lichnowskie

Manasterskie

Misiowski,

Moskorzewski,

Pczelskie

PieCe

Piecowskie

Pilawski,

Piotrowczyk,

Piotrowicki,

Pilaifski herbu Ostoja, w województwie Podolskiem.

Pilawski podczaszy Podolski r. 1575. Paprocki w Panoszy.

Grzegorz Szeferowicz Pilawski rotmistrz pancernej chorgwi
koni 96. w roku 1658. komput If^ojska. Tene czy inszy

Grzegorz, mia za sob Teofil Kotkowsk, i z niej to po-

tomstwo: Dominika, Józefa^ Zofi i Konstancy. N. bya za

Danielem Jeowickim podkomorzym Krzemienieckim. N. za

Teodorem Woroniczem.
W r. 1778. Felicyan Pilawski komornik graniczny Owrucki. —
N. Pilawski regent ziemski Wodzimierski. — Felicyan pisarz

grodzki Nowogrodzki. — W r. 1788. Stanisaw wojski Ha-
licki. — Krasicki.

PilaiVJ$ki herbu Pilawa. Tomasz Pilawski, w rónych
okazyach dawszy dowody mztwa swego, w komput rycer-

stwa Polskiego policzony na sejmie 1662. o czem Konsty-

tucya fol. 40. a od Pilawitów do tego herbu przypuszczony.

Pilc]lol¥S]i herbu Aichingier . Nawienia o nich OkoU
ski w indexie tomu pierwszego. Alexander Pilchowski 1641.

Jakób 1662. Acta Castren. Cracov.

/ PilcIlolYSki herbu Jastrzbiec
e
w ziemi Wyszogro-

dzkiej, czyli jak ich inni pisz Pilichowski. Z tych Pawe
Pilchowski, dobra jego Krobice w roku 1620. Lukas Papr.
Laski fol. 43. 3Iaciej za Stefana Króla pod Tczewem m-
nie porucznikowa. Papro, fol. 100. Stanisaw podsdek
Wyszogrodzki 1648. Maciej miecznik Wyszogrodzki 1674.
MaryannaPilichowska Sambora Grota, pisarza ziemskiego Dro-
hickiegfo maonka.
Antoni Pilchowski w roku 1778. wojski Wyszogrodzki. — Jan

skarbnik teje ziemi. — Jan komornik graniczny. — Krasicki.

Tom Vir. 20
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Pilc]lo^vski herbti Nowina- w Sieradzkiem wojc-

y wództwie: Adam Pilchowski, którego syn Jan, wielkiej ex-
^ peryencyi w cudzych krajach naby. Jakub mia za sob Ma-

ryann Bogumi Unruzank(;, ale z ni sterilis. Franciszek,

Teres Magorzat Gulczown burgrabiank Waeck, po-

zosta wdow po Wadysawie Unrugu starocie (jnieznieu-

skim, z któr spodzi dwóch synów: Adama i Arnolda Pil-

chowskich, tyle córek: Teres i Ann.

PilellO^YSki herbu Rogala^ w ksiztwie Mazowieckiem.

Pasko Sodz j z Pilchowic wojewoda Poznaski w roku 1372.

Piko wojewoda Mazowiecki w r. 1399. Piotr Pilkonis wo-
jewoda Mazowiecki 140(). Statut MasoiK fol. 79. O tych

si mówio w pierwszym tomie. Pawe Sodzej , najprzód

miecznik Krakowski 1426. na licie Króla Jagie, danym
miastu Lwowskiemu, potem kasztelan Maogoscki 1433. r, u

ask. w Statucie ^2. Adam, najprzód proboszcz Warszaw-
ski, 1576. komissarz do Podlasia, Constil. fol. 295. na dwo-

rze Królowy Bony, modsze lata polerowa, u której by se-

kretarzem, wzi potcm referendary koronn, z której po-

stpi na biskupstwo Chemskie , z którego wszed do grobu

w roku 1585. który sobie sam za ywota swego wystawi
w Warszawie. Sarowol. in Monum. Doctrina et dexteritate,

rerumgue magna experientia, morum temperantia ^ liberali-

tat et aliis praeclarissimis virtutibus^ commendatus^ Anni-

bal Roselius Ord. Min. Strict. Observ. Kapitua Chemska
wiele ask jego doznaa. Brat Adama rodzony, kasztelan Wy-
szogrodzki, mia za sob Jadwig Dzierzgowsk wojewodzank
Mazowieck, wdow pozosta po Reczajskim. Kazanie Ro-
czna Pamitka. Paprocki wspomina jednego z tego domu,
kasztelana Zakroczymskiego. Jan, którego jedynakiem zwano,

z darsk herbu Gozdawa, zostawi syna. Wojciech m
rycerski, którego z Kosieskiej byo potomstwo. Jakób m-
nie stawa pod Tczewem. Papro, fol. 100. Posowa na

sejm 1589. i podpisa tranzakcy Bdzisk. Jerzy 1648. i

Tomasz, Adam za 1674. podczaszy Warszawski. Ludowika
PIlichowska Kazimierza Kurdwanowskiego maonka. N. pod-

sdek Wyszogrodzki mia za sob Siecisk kasztelank Wy-
szogrodzk.

niczycfei herbu Topor, w Sieradzkiem wojewódz-

twie. Pisz si z Masomit, e z Masomickich poszli. Jan

z Masomit Pilczycki dziedzic na Pilczycy, Borzykowie i Gó-
rze, spodzi dwóch svnów: Adama rotmistrza, i Stanisawa,

którzy w potrzebie Wooskiej na placu polegli , córka Jana,

bya za Janem Ciechomskim wojskim Gostyskim. Baran.
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Pilecki herbu Cioek. Piotra z Ostroki synowie,

Jdrzej i Franciszek, pisali si z Piley, zk.jd i sukcessoro-

wie ich, Pileckich imi na siebie wzili. Stanisaw Pilecki,

zona jego Urszula Wyzycka. ^cta Castren. Sandec.

Pilecki herbu Leliwa. Dom ten pierwsze pocztki

swoje zabra koo roku 1400. g;(ly albowiem Wincenty Gra-

nowski kasztelan Nakielski poj Elbiet córk Ottona z Pilcy

Toporczyka, wojewody Sendomierskiego jedynaczk ; ze Pilc

z ni wzi w posagu, od niej Pileckim si pisa pocz,
i jeg-o syn z potomstwem : ta potem Elbieta po mierci Win-
centego , bya zon Króla Wadysawa Jagie 1415. i sy-

nowi swemu, z pierwszym mem Wincentym spodzonemu,

uprosia u Króla tytu hrabi z Pilcy, by to Jan Pilecki, w
roku 1436. podpisa pokój Brzeski u ask. w Stat. fol. 141.

w roku 1440. starosta Krakowski, lubo mu go odjto, we-

dug wiadectwa Bielskiego fol. 3G0. wojewod jednak Sen-

domierskim umar, czego dowodzi Paprocki nagrobkiem zony

jego ZoQi w Pilcy, który wypisa, umara ta Zofia herbu

Topor w roku 1450. on za ze w tym roku nie móg by
wojewod tego krzesa, dowodziem w pierwszym tomie, chyba

w roku 1445. Kwitn potem Jan z Pilcy 1451. kasztelan

podobno Wojnicki: bo go midzy kasztelanami zaraz po Sen-

domierskim pooono, lubo nie przydano jaki, u ask. w
Stutuc. fol. 83. by potem wojewod Krakowskim a z tego

krzesa w roku 1469. przesiad si na kasztelani Krakowsk
iakom dowodzi w pierwszym tomie, i Nakiel. w Miechowii

fol. 396. wypisa z Dugosza ksigi de Monasteriis. O Janie

take Pileckim wojewodzie Ruskim, w roku 1496. zmarym,
tame mówiem z Statutu ask. fol. 110. Mikoaj najprzód

kasztelan Betzki, którego opiekunem swoim uczyni Hieronim

Jarosawski, co approbowa listem swoim Zygmunt I. Król

Polski, in 3IS. Petricov. dalej wojewoda Bezki 1515. na

licie tego Króla danym familji Krupków in MS. Cracov.

naostatek wojewoda Sendomierski 1523. Stanisaw, któremu

do mierci Zygmunt Król puci by starostwo Gródeckie, in

MS. Petricoy. zona jego Katarzyna Wgierka z ksit W-
gierskich , co o niej opowiada jej nagrobek w Pilcy, Sta-

rowol. in Monum. umar 1527. w Pilcy pogrzebiony. Tego
roku tame wszed do sfrobu Jan starosta Lubelski i Parcow-

ski, ten gdy Moskwa Orsz rzek, z drugiej strony brzegu,

osiada, i przystpu naszym bronia i przewozu, zbrojny z

ludmi swemi na drugi brzeg przepynwszy, na nieprzyja-

ciela uderzy. Orichov.in Quincunce. 3Iikoaj kasztelan Lwow-
ski 1537. r. Stanisaw tego czasu podkomorzy Przemyski,

podpisa list Zygmunta L dany miastu Lwowskiemu, by to

20*
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syn Jana starosty Lubelskiego i Parcowskiego z Barbary Ole-

nickiej. Papro, pod het^hem Topor., fol. 48. pisze o nim

Bielski fol. 506. %v roku 1529. Jan Pilecki syn Rafaa z Za-

lesia, rotmistrz fortunny, Starosta lrodelski, mia za sob
Herburtownr , tylko jednak z niej córk zostawi Ann, dzie-

dziczk dóbr Tyczyna, Sokoowa i Zalesia, ta pierwszym

zwizkiem zyla z Janem Kostk starost Lipieskim, drugim,

z Krzysztofem Kostk kasztelanem Bieckim , starost Kocie-

rzyiiskim, trzecim, z ukaszem Opaliskim marszakiem wiel-

kim koronnym, umara 1621. r. sudze swojej w zaraliwe]

chorobie suc, od niej mierteln aftekcy przeja, miaa

to by ostatnia z domu Pileckich Leliwczyków dziedziczka.

Ojciec jej posowa na sejm 1569. Constit. fol. 172. Krzy-

sztof dziedzic na acucie, zczy si doywotnie z Czury-

own, z niej mia syna, ten w Rzymie bdc, wyrzek si

by herezyi, atoli na perswazy potnych w Polszcz naten-

czas dyssydentów , wróci si znowu do niej 5 a w r. 1683.

znowu za staraniem naszych 00. z kocioem si katolickim

pojedna, koció acucki od 20. lat odjty katolikom przy-

wróci. O Pileckim herbu eliwa , e w roku 1538. pod

Seretem w okazyi z Woochami, zg-In, wiadczy Bielsk*

fol. 524. Annie z Pilcy, Jdrzeja Bzickiego kasztelana Chem-
skiego, maonce, napisa nagrobek Kochanoio. w swoich Fra-

szkach^ 1. 2. j\. bya za Janem Ligz wojskim Sanockim.

IPilecfe-i herhu abd^ w ksiztwie Litewskiem. Adam
Urbanowicz Pilecki 1632. w Wilesklem. Pawe 1648. w
Trocklem, Alexander w Miskiem, Stefan w Nowogrodzkiem

1674. Patrz Urbanowicz.

niecRI herhu Topor. Otto wojewoda SendomierskI,

oa klórem krzele siedzia w roku 1368. co pozna z ucinku

przywileju klasztora Sendomlerskiego u Papr. o herb.f. 19.

i u ask. w Stat. fol. 77. by i generaem Wielkopolskim,

ale go spuci Sdzlwojowi z Szubina bratu swemu, mia albo-

wiem dwóch braci, rozumiem ze rodzonych: o jednym wiad-

czy pomieniony przywilej, gdy jego synów, a synowców

Ottona wspomina w te sowa, Oltone de Pilca Palatino San-

domiriensi., Janussio nepote illius ex fratre Castellano San-

doiniriensi , haerede de Jabonna,, Martino Castellano Zavi-

chostensi., haerede de Jabonna: w drugim przywileju u tego
Paprockiego fol. eodem, o drugim bracie tego Ottona czy-

tam, gdy mówi: Praesentibus Sendivogio de Subin, Capi-

taneo Cracoinensi^ Sendiuogio nepofe ejus ex fratre^ hae-

rede de Jabonna^ Pincerna Cracovien. Ta tego tedy wnosz,
ze by jeden brat Sdziwój, i ten si pisa z Szubina, drugi

Otto wojewoda SendomierskI, i ten si pisa z Pilcy, trzeci
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który si pisa z Jabonny, któreg-o synowie trzej, Jan ka-

sztelan Sendoniierski, Marcin kasztalan Zawichojski, Sdziwój
czenik Krakowski, take si pisali z Jabonny. Ojca ich chce

mie 0^0/^AY Jdrzeja wojewod Krakowskiego w roku 1336.
o którym przydaje, ze lundowawszy szpital S. Ducha, Kro-
wodrz i inne dobra do niego zapisa. Ojciec za Jdrzeja wo-
jewody Krakowskiego Ottona wojewody Sendomierskiego i S-
dziwoja z Szubina, by Zegota kasztelan Krakowski w r. 1290.
Janusz z Jabonny, o którym wyej, kasztelan Sendomierski,

wziwszy dziaem Korytno w Sieradzkiem województwie , z

Korytna si pisa, a od niego potomkowie Koryciscy. Otto

za z Pilcy wojewoda Sendomierski, Pan szczodry i ludzki,

z bratem swoim Jdrzejem , uczyniwszy znaczn undacy,
zby msza codzieil piewana bya w kociele Krakowskim .
Trójcy, tame obadwa po mierci zoeni. Nie zostawi ten

Otto tylko jedne córk Elbiet, o której pisze Biels.f, 316.

ze j by ukradkiem uwióz 3Iorawczyk z domu Ojcowskiego,
ale dogoniony i zabity. Elbieta za wydana za Wincentego
Granowskiego kasztelana Nakielskiego, z którym spodzia syna

Jana. Po mierci Wincentego, wzi j sobie za on Wa-
dysaw Jagieo Król Polski, której gdy niechcia koronowa
Mikoaj Trba arcybiskkup Gnienieski, e si to mae-
stwo królewskie, nie zdao, by wielom wedug godnoci ma-
jestatu, wic Król do tego zay Jana Rzeszowskiego arcy-

biskupa Lwowskiego. Ta ju na tronie królewskim osadzona,

uprosia u Jagie, eby synowi jej hrabi z Pilcy tytu przy-

zna, atoli e si przeciwko temu oparli Toporczykowie, tytu
ten zniesiony, przecie na pamitk tego, e z Pileckiej byt

syn Jan urodzony, Granowskich imi zostawiwszy, Pileckim

si zwa pocz, przy herbie jednak swoim ojczystym Le-
liwa zosta. Umara ta Elbieta 1419. w tej kaplicy gdzie

polem Król Stefan Batory zoony, pogrzebiona.

Piliiiski herbu Bely^ z t jednak odmian, e po-

winny by trzy bety na krzy zoone, w polu czerwonem,
elazami do góry, a w hemie trzy pióra strusie, tak go opisa
Kojal. inMS. Tym si piecztuj Piliscy w Piskim powiecie.

PilitoiYSki herbu Brodzie^ w Pockiem województwie,
Okolski ma Politowski.

Pilli. Pilli Stanisaw 1685. na sejmie nobilitowany,

a e w przezwisku jego bd si sta, bo go wydrukowano
Pini, warowaa Konstyt. 1690. /'. 7. eby mu to nieszkodzio.

Piniuski ^ w ziemi Dobrzyskiej. Walentyn i Jdrzej
Piniscy 1632. N. mia za sob Wilczewsk, córk Ludvyika
sdowego 3Ialborskiego 1699. i z niej potomstwo. Adryan
Piniski i Antoni 1713.
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Stanisaw Piniski w roku 1778. starosta Pilznieski, ona jego

Drohojewskn kasztelanka Przemyska z tej syn N. i córka za
aszewskim miecznikiem Sanockim. — Wojciech podczaszy
Wodzimierski mia za sob Rokick. — N. stolnik Pilznieski
z Gumowskiej spodzi córek trzy , z tyci najstarsza za Droho-
jewskim. — Ki^asicki.

Pilioci. Hieronim Piiioci szlaclicic Woski przez lat

wicej ni 10. na dworze Jana Kazimierza zasuony, w le-

gacyaci do rónycli postronnycli narodów, to jest do Ang^lji

i Hollandyi, wiernie i dzielnie i nie bez swoici kosztów sta-

wajc, midzy sekretarzów królewskich policzony, do prero-

gatyw wolnoci szlacheckiej przypuszczony na sejmie 1622.

Constit. fol. 35.

PIÓRA STRUSIE HERB.
O tym herbie pisze Papro, w Gniazdzie fol. 1121.

Okol. tom. 2. fol. 421. gdzie powiadaj, e na tarczy w
polu czerwonem powinny by trzy pióra strusie biae, z któ-

rych rednie troch wysze od drugich. e jednak nikogo,

ktoby si tym herbem w Polszcz piecztowa, nie kad, dla

tego i ja tylko o nim namieniam, z tym przydatkiem, e w
Wgrzech ten herb sawnej tam familji Pazmannów, jest wa-
sny, ale pióra nosz w polu bkitnem, jakom widzia na

konkluzyach przypisanych w Rzymie, Piotrowi Pazmanniemu
kardynaowi i arcybiskupowi Srygoskiemu, wielu kocioów
i klasztorów fundatorowi.

Pióro herbu Bocza^ w Bezklem województwie. J-
drzej Pióro trzyma Ogrodzieniec, Kromorów, od Mikoaja
Firleja kasztelana W^ojnickiego, zostawi synów dwóch z Zofi
Bodzciank, która po jego mierci posza za Adama Jor-

dana z Zakliczyna. Baran. N. sdzia grodzki Wileski.
W r. 1778. Stanisaw podstoli Witebski. — Tadeusz krajczy

Witebski. — N. Pióro w województwie Wileskiem patentem

generaa w wojsku raoskiewskiem obdarzony, w wielkich by a-
skach u Elbiety Cesarzowej , znany od niej w modym jeszcze

wieku, gdy na tron wstpia, wezwany do Petersburga dugo tam
przemieszkiwa, nakoniec powróciwszy do ojczyzny, wzi po

mierci Hieronima Radziwia, chorego Litewskiego, królewszczy-

zn znacznej intraly w Litwie. Na przedmieciu Wileskiem ogród

pikny i rezydency wystawi i nazwa Pióromont. Zostawi córk
jedynaczk. — Krasicki.

]*ioruii herbu Leliwa^ w Jczyckiem województwie,

patrz Stryjkowski.

PiotrasiKeiYsKi herbu Abdank, w Sendomierskiem
województwie. Jan Piotraszewski podstaroci Owicimski r.

1586. podpisa kaptur Krakowski. Constit. fol. 405. Stani-

saw pisarz grodzki Wokowiski, poborca z sejmu 1696. r.
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Constit, fol. G82. Gabryel 1632. mia za sob Zofi Bara-

nowsk kasztelank Czecbowsk, z której córka Konstancya

Rarowska i syn Jan.

!PiotrRo^vea5yK herbu Pilawa. Stanisaw Plotrko-

wezyk kapitan jazdy Niemieckiej w koronneni wojsku, dla mc-
ztwa w rónych okazyach dowiadczoneg-o, przypuszczony do

szlachectwa na sejmie 16G2. Constit. fol. 39. Potomek to

by Jdrzeja Piotrkowczyka rajcy Krakowskiego, który si

tym herbem piecztowa, jakom widzia na jego nagrobku,

w Krakowskim kociele u . Trójcy, by to mz uczony,

zebra i wydrukowa: Constitutiones et statuta Regni in Co-

mitiis snncita, ab anno 1550. ad 1619. w jednym omie, tu

drugim za ab anno 1620. ad 1652. Cracov in fol. tak mi

si zda, ze od tego Stanisawa id Piotrowicey, juz temi

czasy tak nazwani: herbem si Pilawa szczyc, z Sendomier-

skiego województwa wynieli si do Brzeciailskiego, I tam

osiedli, z tych w r. 1691. kwitnli Franciszek i Jan Pio-

trowicey.

Piotroi^iez* Zacharyasz i Krzysztof Piotrowiczowie

bracia rodzeni, dobrze Rzeczypospolitej zasueni, za instan-

cy Hana Krymskiego nobilitowani na sejmy 1661. Constit.

fol, 65.

notroivica5 herbu Leliwa Ido : to jest nad ksiy-
cem i gwiazd uozonemi jak w herbie Leliwa, krzy, a na

hemie trzy pióra strusie: tak go opisuj Papro, iv Gniaz-

dzie fol. 1197. O herb. fol. 681. Okol. tom. 2. fol. 422.

3IS. P. Kojaowicza^ luboc go ten nie chce zwa Leliwa,

ale Murdelio odmienny, jam za widzia na konkluzyach Wi-
leskich 1679. przypisanych jednemu z nich, deputatowi na-

tenczas trybunau Litewskiego, herb taki, ksiyc jak w herbie

Leliwa do góry obiema rogami, w rodku na nim stoi krzy,

koo wierzchu krzya trzy gwiazdy, tak rozoone, e jedna

jest nad samym krzyem, drugie dwie z boku, jedna z je-

dnej, druga z drugiej strony, troch niej od redniej. Okol-

ski kadzie swój domys o pocztkach tego herbu. Stanisaw

Piotrowicz starosta Grodzieski 1519. roku podpisa list Zy-

gmunta I. dany Rusi unitom w ksice której tytu: Prawa^

u ask. w Stat. fol. 130. w r. 1499. starosta Lidzki. Ka-

sper porucznik chorgwi Mikoaja Chlebowicza pod Dyna-

muntem odwanie stawa. Lawryn 1632. w Nowogrodzkiem.

Jan w mudzi 1648. r. Jan i Micha 1674. r. N. mia za

sob Elbiet Kotown. Dorota bya za Krzysztofem Ozi-
bowskim.
W r. 1778. N. Piotrowicz starosta 31awski, mia za sob Zuratr-

sk, bezdzietny. — Krasicki.
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Piotro^rski herbu Gozdawa^ w Podlaskiem woje-

wództwie. Piotr Piotrowski z sejmu 1591. komissarz na roz-

graniczenie midzy województwy Podlaskiem i Brzeciaiiskiem.

Constit. fol. 617. ukasz Piotrowski W akademji Krakow-
skiej doktor, umar 1679. poda do druku Grammaticarum
tnstitutionum libros 4. Cracov. in kto.

Piotroifski herbu Junosza^ w ksicztwie Litewskiem

i w ziemi Drohickiej. Alexander z Trojan Piotrowski pisarz

grodzki Oszmiaski, z sejmu 1618. poborca. Jan stolnik Li-

tewski, którego syn Piotr Pawe, umar r. 1658. w Sielcu

pogrzebion. N. Piotrowski rotmistrz z Zamojskim hetmanem,

w potrzebie wMultaniech rki pozby: synowcowie jego dwaj:

Stefan rotmistrz królewski , i Hrehory Stanisaw z Trojan

stolnik Nowogrodzki, mz wojenny, Moskw, która chciaa

ubiec Lubecz, trzysta wyciwszy, reszt do wini rzeki na-

pdzi, gdzie ich daleko wicej potono ; w Horodyszczu,

swoich dobrach, koció zmurowa, nada i ozdobi: by
wprzód podstolim Nowogrodzkim , z pierwszej zony mia syna

Jerzego, drug Anastazy Tryzniank bra w r. 1643. Jan
Pawiskt: Pochodnia gorejca, na to wesele. Mikoaj cy-

wun Wileski 1640. Felix w mudzi 1648. Stanisaw pisarz

skarbowy 1632. w Podlaskiem. Jakób podstoli Lubelski, w
Lublinie u 00. Karmelitów bosych pogrzebiony.

Piotl*olvsk.i herbu Slepowron^ czyli raczej Korwin^

w rónych województwach , a najprzód w ksicztwie Litew-

skiem^ których zowi Ginwi Piotrowski, patrz Ginwi: dru-

dzy w Ruskiem województwie. Walentyn, syn jego Mikoaj
podstoli Chemski, tego za syn Marcin, który spodzi Mi-

koaja czenika Mielnickiego , sdziego kapturowego Chem-
skiego 1733. Jan pisarz Chemski, sdzia kapturowy 1679.

Józef Korwin wojski Czerniechowski 1705. Ewa, i Maryanna
zakonnice u wszystkich SS. we Lwowie. N. mia za sob
Helen Blinowsk. Krystyna \mo voto Morskiego, 2do J-
drzeja Baranowskiego herbu Rawicz maonka. Baran. Sta-

nisaw, który dobra Kuczkorowiec zapisa naszemu kollegio

uckiemu. S i w Mazowszu Piotrowscy: Stanisaw, Tomasz,

Kasper, Adam, ukasz i Jdrzej 1648. Katarzyna Piotrow-

ska Ginwiowna, kuchmistrza Litewskiego córka, jako si
mówio w czwartym tomie, Imo voto ya z Stanisawem Na-

dolskim kasztelanem Rawskim, 2do z Hieronimem Wierzbow-
skim wojewod Sieradzkim, Ztio z Stanisawem Skarszew-

skim kasztelanem Wojnickim ; druga jej siostra Szwykowska
podstolina Litewska, gorliwa zelantka o wiar katolick, lubo

z mem od niej dalekim ya. Tu naley Franciszek regent

ziemski Sendomierski, który zostawi z Obrbskiej synów, je-
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dnego stertlem^ od drugiego z Kleczynsklej dwóch synów

yje 1740. Córka tego Franciszka, jedna Pann umara,
druga Barbara, yje w doywotniej przyjani z Szymonem
Woyskim, herbu Odrow, 1740.
ukasz Piotrowski komornik ziemski Dobrzyski polem podstoli

deputat na trybuna koronny 1788. r. z ziemi Dobrzyskiej. —
Kasper z Sendomierskicgo na elekcy Stanisawa Augusta Króla

pisa si. Kazimierz skarbnik Woyski 1792. Leon komor-

nik ziemski Podolski. — Stanisaw Korwin Piotrowski mia
za sob Ann Lisowsk z t spodzi synów piciu: 1. Tadeu-
sza, kanonika Jnflantskiego. 2. Jdrzeja. 3. Pawa. 4. Cy-
pryana. 5. Ignacego. Córek trzy: 1. Teresa za Antonim Za-

gurskim. %. Anna hnu voto za Jerzym Dowejkiem rotmistrzem

ksiztwa Zmudzkiego , z którym synów dwóch, Stanisawa i

Jdrzeja i córk Ann, 2f/o voto za Antonim Firlejem Konar-

skim najprzód pukownikiem artylleryi koron, potem generaem
wojsk, z tym slerilis. 3. Barbara hno toto za Michaem Sosnow-

skim z tym zostawia dwóch synów, ukasza i Stanisawa,
córk jedne za Stanisawem Zaleskim starost Korabiewskim.

2do toto za Tomaszem Bydowskim szambelanem J. K. Mci s-
dzi nad Dnieprskim. Z którym ma dwóch synów: Stanisaw
Szczsny i Bonawentura, i córka Fortunata. — Jdrzej
Kofein Piotrowski syn Stanisawa z Lisowskiej spodzony, pu-
kownik wojsk koronnych , dziedzic dóbr ziemskich JVysokie Ma-
zowieckie w ziemi Drohickiej , Nadarzyn w ziemi Warszawskiej,

miasto Brzesko cum attinefitiis w województwie Krakowskiem.

Wszed w luby maeskie z Zofi Stanick, z t spodzi czterech

synów. 1. Mikoaja, 2. Jdrzeja, 3. Adama i 4. Jana,
córk jedne Aniel za Andrzejem Ciemniewskim sdzicem Róa-
skim. — Pawe Piotrowski dziedzic na Motrankach w Kijow-

skiem województwie, z Maryann de Zamell sterilis. Ignacy
Piotrowski pukownik wojsk koron, mia za sob Tekl która Imo
roto bya za Honorym Tyszkiewiczem, z domu Bohuszewiczowna

z t córka jedna Antonina. ^— Heraldyka lVieldka.

PiotroifSki herbu winka , w Wielkiej - Polszcz.

Kasper Piotrowski kanonik Warszawski , z sejmu 1564. na-

znaczony do lustracyi dóbr królewskich w Mazowszu. Consl.

fol. 40. Jan dziekan Poznaski, kustosz Sendomierski, scho-

lastyk czycki, kanonik Krakowski, sekretarz królewski 1587.

Constit. fol. 450. brat jego Stanisaw w wielu jzykach bie-

gy. Jan pisarz ziemski Poznaski. N. podkomorzy Lwowski
mia za sob Rokosowsk, Jakóba podskarbiego koronnego

córk, z której córka Anna bya za Jdrzejem Mlaskowskim

herbu Leliwa.

]Piotro^vsl.i. Grzegorz Piotrowski pancernej chor-
gwi chory, m dzielny, i od modoci swojej do onier-
skiej przywyky, kdy jawne da odwagi swojej dowody, to

niewolnika przyprowadzajc , to rany w rónych okazyach

ponoszc , z dziedmi obojga pci midzy synów koronnych

komputowany, na sejmie 1662. Constit. fol. 42.
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Pipan* Jerzy i Jdrzej Pipan bracia rodzeni, na woj-

nach Szwedzkich, Kozackich, Moskiewskich, Wgierskich,
dowiadczeni, za Jana Kazimierza Króla, wiele ran dla oj-

czyzny poniósszy, z potomstwem nobilitowani na sejmie r.

1662. Constit. fol. 39.

PiraiTSki herbu Nacz zawiniony ^ ze trzema gwia-

zdami, z których jedna jest na rodku nad Naczem, dru-

gie dwie po bokach Naczu przy zawinieniu, takem go wi-

dzia w panegiryku : f^irtutis et honoris ^ Tomaszowi Piraw-

skiemu biskupowi Nikopolskiemu, suffraganowi pierwszemu

i officyaowi dziekanowi Lwowskiemu, przypisanym; fundo-

w^a ten Tomasz kaplic S. Tomasza przy katedrze Lwow-
skiej 5 na po. Dominikanów u S. Maryi Magdaleny, i Panny

zakonne S. Brygilty, dobroczynny. Okol. Riissia Florida

fol. 82. umar 1625.

Piriiski* Stanisaw Piruski, cztery dworzyszcza, w
królewskiej wiosce Skniów, zapisa do szpitala Lwowskiego,

co approbowaa Konstytucya 1607. fol. 856. Jan w Ruskiem
województwie 1632. Jan w Orszaskiem 1648. Anna zakon-

nica . Brygitty.

Pisanka herbu Prus Stio , w ziemi Wisklej. Jan i

Kazimierz Pisanka 1674. roku. Krzysztof podstaroci grodzki

Wiski 1671. Szymon 1692.

Pisarski herbu Sreniawa , w Krakowskiem woje-

wództwie, z krzyem tego herbu zaywaj. Grzegorza z Pisar

czytam na licie u Papro, o herb. fol. 16. w roku 1319.

Jan Pisarski rotmistrz, którego nagrobek w Rudawie, z her-

bami, Sreniawa, Bogoria, Lis, Ogoczyk. Mikoaj tame
spoczywa z on swoj Dorot, i z synami, Janem rotmis-

trzem I Stanisawem, umar 1570. Spodzi ten Stanisaw

trzy córki, Dorot Poomsk, Zofi Warpchowsk, i Bar-

bar Tomaszewsk, synów za dwóch, Jana, który 1581.

wszed do grobu, i Stanisawa, ten z Ann Wierusk, córk
Wincentego z Lubomirskiej , zostawi córk Ann , Jana

Morskiego maonk, i synów piciu: Jana, Achacego, Ja-

kóba, Joachima i Przecawa. Z tych Jan mia za sob córk
Zygmunta Palczewskiego, sdziego Zatorskiego, ale sterilem;

z drug Zofi Ronown córk Stanisawa, zostawi potom-

stwo, córek dwie. Trzeci poj AppoUinar Latoszysk,
córk Józefa podczaszego Krakowskiego z yczkowny herbu

Sulima urodzon, która post fata jego posza za Jacka Lan-

ckoroilskiego kasztelana Przemyskiego, z t zrodzi Achacego
starost Wolbromskiego, który w okazyi z Turkami pod Cho-

cimem ^poleg, zczy si by doywotnie z Elbiet Lipsk
herbu Sreniawa bez krzya, córk Hieronima, a siostr Jana
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starosty Sdeckiego, z tej byy trzy córki, ApolIInara Dem-
biska herbu Rawicz, a 2do voto Dembiska herbu Nieczuja,

Barbara Dmoscicka, i Katarzyna zakonnica na Zwierzycu
przy Krakowie S. Norberta: synowie za dwaj, Micha Achacy,

i Antonia pierwszy by porucznikiem województwa Krakow-
skiego, jest take jego Oracya w druku: Aurea regnantis

aapientiae coj^ona D. Cantius^ 1685. infol. Cracov. wszed
w kontrakty maeskie z 3Iaxymiliann Grzybowsk, córk
Stefana z Windych Grzybowskiego stolnika Nurskiego , ta

mu dwóch synów powia, Konstantego sterilem^ i Franciszka

Achacego, z drug Teofil, Michaa Zaporskiego podczaszego

Lubelskiego lierbu Gryf córk, mia córek cztery: Helen
Stefana Zauskiego pisarza ziemskiego Czerniechowskiego, Lu-

dowik Macieja Grajowskiego podstolego Latyczowskiego, Te-

res Dominika Stojeskiego sdziego grodzkiego Lubelskiego,

maonki, i Magdalen, a w zakonie Teofil, Bernardynk
w klasztorze Lubelskim. Franciszek Achacy syn 3Iichaa Acha-

cego
,
poj Franciszk Jana 3Ialeckiego podczaszego Laty-

czowskiego herbu Jelita córk, z Umiskiej spodzon, z tej

córka jedna Maxymilianna Anna. N. Pisarski mia za sob
3Ioszewsk podsdkown Krakowsk. Baranów. Achacy brat

Jana 1632. r. mia ony dwie, pierwsz Janowsk, Adama
podsdka Krakowskiego z Bogusawskiej córk : drug Zar-
biank, wdow po Gliskim, z tej byy dzieci. Jakób trzeci

brat Jana modziecem umar. Joachim czwarty, zczy si
doywotnie z Derszniakown, od której potomstwo zostao.

Przecaw pity. Baranów. Mikoaj Pisarski z sejmu 1678.

naznaczony do lustracyi starostw Zarnowskiego i Chciskie-
go. Constit. fol. 14. N. bya za Janem Janiewskim.

Pisarze^^ski herbu Slepowron.

Pisarzeivsli herbu Staryko^ w ksiztwie Owie-
cimskiem. Jan Pisarzewski sdzia ziemski Zatorski, z sejmu

1662. komissarz do granic od Szlska, Constit. fol. 2(S. y
jeszcze 1674. Jdrzej mia za sob 3Iaryann Rusock herbu

Zadora , z tej syn Alexander komornik graniczny Zatorski

1705. Stefan stolnik Bracawski, mia za sob Szembekown
podkomorzank Krakowsk.
W roku 1778. Adam Pisarzewski sdzia ziemski Owicimski.

—

Przypisy Krasickiego.

Pisarzeivsk.i herbu Topor. Jdrzeja Pisarzewskiego,

tego herbu, wspomina Odatovius w iyciu B. Kaniego, f. 160.

Papro, o herb. fol. 275. namienia, e Pisarzewska bya za

Zebrzydowskim herbu Radwan. N. w wielkich respektach u

kardynaa Hozyusza 1579. Rescius Epist. de transitu Hosii^

Oper. Hosii tom. 2. fol. 489.
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Piseeki—Piskorski.

Pisecki herbu TV^ czyli Piaiseckl. Wz za po-

winien byc midzy piórami strusiemi, z tych by Jan Pia-

secki 1687.

Pisieuski herbu Poraj ^ to jest róa pena i czerwona

w polu biaem , na hemie rka zbrojna, doni do nas obró-

cona, po pierwszy staw ucita, palcami prosto do góry, tak

go opisuje MS. o Familiach Prusk. i ze si nim piecztuj
Rong-elinowie Pisieiiscy. Z tych by Jerzy sdowy ziemski

Tczewski 1G17. r. potem sdzia. Jerzy drugi, mia za sob
Ann Dulska, z tej byo czterech synów, Marcin, którego

zona Arciszewska, Krzysztof, który by przy kardynale Ho-
zyuszu, Maciej, tego zona Brantowna, Jan scholastyk Kra-

kowski, kantor Warszawski, kanonik Chemiski, by na sy-

nodzie Piotrkowskim 1607. ^cta Synod. Praat cnót wiel-

kich, dochody swoje na pomnoenie chway Boskiej obraca-

jcy, pochowany w Chemy w kociele katedralnym. Adryan

poj Brantown, z tej Katarzyna córka, bya za Danielem

Kazimierzem KItnowskim ; stryjeczne rodzone tej Kitnowskiej,

jedna bya za Fabianem Cem wojewod Malborskim, druga

siostra tej rodzona za Przyjemskim z Piecewa. Bya take
Pisieska za Bkowskim sdzi ziemskim Malborskim, z której

córka Wadowska. N. Pisieski pisarz ziemski Pomorski, z-
czy si doywotnie z Kitnowsk, z której córka wydana za

Zakrzewskiego von Felden dworzanina królewskiego. N. bya
za Garczyskim. N. mia za sob Czapsk. N. za Mikoajem
Opackim podkomorzym Warszawskim , starost Piaseckim,

wielkorzdzc Krakowskim.

Piskarzen^ski herbu uk^ strza napity, prosto

elecem do góry obrócon , na hemie trzy pióra strusie

:

tak go opisuj Papro, o herbach fol. 682. Okolski tom. 2.

fol. 207. MS. o Famil. Pruskich. Z tych Adam w woje-

wództwie Brzeskiem Kujawskiem 1632. Gniazdo jednak tego

domu , zdawna w województwie Pomorskiem. Ja mam z

ustnej relacyi, e Piskarzewscy w Prusiech Ogoiiczykiem si
piecztuj, i e dawniejszemi czasy zwali si z Borowskiemi

:

ale gdy osiedli w Piskarach, ztd nowego imienia nabyli.

Piskorski herbu Doga^ w Dobrzyskiej ziemi. Je-

den z nich pod Pskowem z konia zsiadszy, pieszo szed do

szturmu. Papro, o herb. fol. 405. Jadwiga Piskorska bya
za Janem Dworzaskim herbu Rolicz, bya to córka Krzy-

sztofa z Sokoowny herbu Gozdawa. Niewiem czy tu naley
Sehaslyan Piskorski kanonik . Anny J. U. D. którego w
druku znajduj si te ksigi: Imo. Kazania^ na wita Chry-

stusowe, Panny Maryi^ i witych tv Krakowie 1706. inAto.

2do. ywoty Ojców ^ albo dzieje i duchowne powieci Star-
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ców zakonnych Pustelników ^ od S. Hieronima napisane
., a

od niego na Polski Jzyk przetlómaczone ^ 1088. in fol,
Cracov. 3tio. Flores f^itae B. Salomeac f^''irginis^ Princi-
pis Pol. Ordinis S. Clarae in Polonia Fundatricis , Iconi-

bus Hierogliphicis etc. rernantes. 1(59 1. in kto Cracov.

Piskorze«vski ^ w Lubelskiem województwie. Ma-
teusz Dziwisz Piskorzewski, kanonik Wileski 1581. w pra-

wie biegy, w stylu g"adki, jest w druku, jeg-o, Imo. Oralio
in funere Sigismundi Augusti Regis Pol. dicta 15. kalen.

Mart. 1574. in kto Cracov. 2do. Laudatio funehris An-
nae Jagielloniae Poloniae Reginae ^ Cracov. in kto 1597.
3tio. Gratulatio ad Joannem Zainojscium Cancell. et Du-
cem Exercit. de nuptiis cum Batorea. Cracor. in kto 1583.
Starowol. in Hecat. elog, 24. powiada: ze napisa Oecono-
micorum libellum^ egregium ingenii et styli sui monumen-
tum : i ze niektóre z aciiiskieg-o , na Polski j<;zyk

,
prze-

tómaezy.
Visw.CxausKi kerbu Prus , ale z t odmian, ze od

prawej strony krzya, tam gdzie poowicy krzya niedostaje,

kad ksiyc nie peny, rogami do krzya obrócony. Ci z

Polski wyszedszy, najprzód osiedli byli w powiecie Oszmiari-

skim
,

potem w Aowogrodzkiem województwie. Jan Pi-

szczaski z Lazarowiczowny spodzi czterech svnów, Teo-
dora Franciszka w zakonie Societ. Jesu, superiorem rzdzi
w Sonimie. Drugi by rotmistrzem w Litewskiem. Trzeci
porucznikowa tame. Czwarty Jan, ten z Agnieszki Galimr
skiej herbu Rawicz , zostawi syna Franciszka Jezuit temi
czasy.

Pito^YSki herbu Nowina- w Sieradzkiem wojewódz^.
twie. Jan Pitowski syn Adama, wiele cudzych krajów zwie-^

dzi. N. dworzanin królewski, z konia zsiadszy, pieszo szed
do szturmu 1582. zgin potem na teje Moskiewskiej woj-
nie. Anna z Pytowic Pytowska Krzysztofa Horlemes ma^
onka. Stai^owol. in Monum. fol. 542.

Piirvakoivski herbu Jelita , w Sieradzkiem woje-
wództwie.

Pi^vuicki herbu Lubicz , z t jednak odmian , ze
na hemie midzy dwiema trbami myliwemi, tene Lubicz
kad: to MS. o Familiach Pruskich; pisz si z Piwnic,
w Kaliskiem województwie i Prusiech. Mikoaj Piwnicki w
zakonie naszym, umar w Gdasku 1631. na usudze zapo-
wietrzonych, f^ictimae Alegambe. N. mia za sob Dulska,
z której dwóch synów spodzi dziedziców na Sapotach. Jan
pisarz grodzki Chemiski 1648. 3Lircin pisarz ziemski Che-
miski, pose na sejm 1653. na nim deputat do umówienia
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pewnej leg^acyi, Constit. fol. 9. Jerzy pisarz ziemski Che-
miski, z sejmu 1653. deputat na trybuna skarbowy: z tych

jeden umar 1653. pogrzeblony w Toruniu u . Jana
,
po

którym drug-i zaraz wzi to pióro. Konstantyn Kazimierz pi-

sarz g^rodzki Chemiski 1684. r. tene czy inszy Kazimierz

miecznik Inflantski, mia za sob Katarzyn Borowsk. Jan
pisarz ziemski Chemiski , deputat na trybuna koronny r.

1718. Jan Franciszek podwojewodzy Chemiski, i Kazimierz

pisarz ziemski Chemiski, posowie na sejm 1730. N. bya
za Wojciechem Leskim.
Kazimierz na Punicy Piwnicki sdowy ziemski Chemiski de-

dutat na trybuna 1742. r. — Konstantyn Piwnicki kanonik

Chemiski i Warmiski deputat 1754. na trybuna koronny z ka-

pituy Chemiskiej. — Kazimierz sdzia ziemski Chemiski
deputat z województwa Chemiskiego 1757. r. — Waleryan
na Piwnicach Piwnicki miecznik ziem Pruskich, pose na sejmach

1764. i 1768. z województwa Chemiskiego , a potem komissarz

skarbowy 1778. r. — Ignacy Piwnicki sdowicz Chemiski na
Zajczkowie dziedzic w województwie Chemiskiem, pose na
sejmach 1764. i 1768. z województwa Malborskiego, ten wszed
w luby maeskie z Teres Dziewanowsk , Juliusza i Ludwiki

z Pawowskich Dziewartowskich kasztelastwa Chemiskich córk,

z któr spodzi córek dwie : Ludwik i Konstancy i syna jednego

Aloizego Piwnickiego. Dominik na Zajczkowie Piwnicki

szambelan J. K. Mci brat rodzony Ignacego ten dwuenny z

pierwsz N. sterilis, z drug z Helen /fo7/6rr.yA'^ spodzi synów

:

Stanisawa, Ignacego i Jana, i córk Józef. — Heral-

dyka JFieldka.

ll?\wO herbu Praludzie ^ w Pockiem, Bezkiem, i na

Dobrzyskiej. N. Piwowna Jerzego Tolibowskiego czenika

Brzeskiego maonka. Jan Piwo z Anny Sierpskiej, córki

Felixa Sierpskiego kasztelana Rypiskiego, wdowy po Janie

"Wolskim , rodzonym biskupa Pockiego , z któr wzi pó
Sierpska, Okalew i Kiernozie, spodzi czterech synów: J-
drzeja , Adama , Mikoaja , Krzysztofa. Krzysztof podczaszy

Pocki 1648. tene czy inszy pisarz ziemski Gostyski 1632.

iona Dorota Otolska ; brat jego Jdrzej starosta Szczyrcie-

ski, u którego Zamojski kupi stary Zamo, zkd si pisa

pocz Zamojskim , z Anny Gomollskiej kasztelanki Spici-

mirskiej , mia syna Stanisawa z Opolska Piwo, podczaszego

Pockiego, ten uczyni pewn fundacy w Sierpsku, m po-

bony, szczodry, i askawy, ona jego Zofia Magdalena,

Jana Loki starosty Borzechowskiego córka. uk. Papro,
ask. Cudów. f. 26. Maryanna Jana Kosackiego maonka.
Idem fol. 50. Piotr owczy Dobrzyski 1632. N. mia za

sob ienick herbu Bocza, od tej by syn Mikoaj , który

\mo voto z Pichciank, spodzi Jana i Remigiana, steriles.,

i trzeciego Krzysztofa , od którego bya córka Krynicka , i
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dwaj synowie, Mikoaj sterths^ i Jan, który zgin pod Wie-
dniem : 2do voto z Konarsk, z której synowie, Marcin i

Samuel bezpotomni , i trzeci Jerzy. Geneal. Sienie. Woj-
ciecli w ziemi 31ielnickiej 1674. A. pukownik w r. 1G71.

Tatarów, Krzemienieck ziemi pustoszcych, napadszy, po-

bi i pion odebra. Histor. Coli. Luceor.

W r. 1778. Kazimierz Piwo wojski Inowodzki. — Krasicki.

Pl{|Skoivsk.i hcrhu Oksza. W 3Iazowszu i w Pru-

siecb. Z tych Pawe Alexander w województwie Pomorskiem
r. 1674. Franciszek Kazimierz podczaszy Trembowolski, pi-

sarz skarbu koronnego z sejmu 1678. komissarz do granic

od Marchji. Constit. fol. 10. 3Iikoaj 1697. Dwaj rodzeni

bracia Adam i Maciej Piaskowski z Reginy Kskowskiej uro-

dzeni, majc trzy siostry rodzone, z których jedna bya za

Pruszakiem, druga za Giiilszczyskim, trzecia za Wieckim,
na wyposaenie sióstr sprzedali dziedziczne dobra w Che-
mach, a sami si przenieli, do lezcego wtem samem Po-

morskiem województwie, powiatu wieckiego, i tam Adam
we wsi Jaszczu, Maciej we wsi Rowiennicy osiedli. Adam
Jaszcza dziedzic, pojwszy w maestwo z Bajerza Bajersk,

z ni spodzi cztery córki, i synów om : dwie córki zakon-

nicami reguy S. Benedykta w klasztorze Chemiskim umary,
a jedna za Pawowskiego posza; druga \mo voto za Osiow-
skiego, 2do za Ostrowskiego. Synowie za Adama Jan ka-

nonik Kruwicki, oflicya Bydgoski, Jakób najprzód pisarz

grodzki, a potem ziemski Pomorski, dwa razy deputat na
trybuna koronny sterilis. Stanisaw i Alexander na Wiede-
skiej batalji zabici : Pawe na Dworskiej subie sterilis umar.
Antoni Franciszkanem. Kazimierz Jezuita umar 1726. roku.

Mikoaj sdowy ziemski wiecki
,
pojwszy w maestwo

Zboisk kasztelank Dobrzysk, spodzi Józefa sdowego
ziemskiego wieckiego, deputata Pomorskiego na trybuna
koronny, który 1/wo voto z 3Iaryann Pruszakown, pisarzo-

wn ziemsk Pomorsk, a teraz z Ew aszewsk sdown
Mirachowsk zostawuje potomstwo. Tene 31ikoaj mia córek

cztery : i wyda Ew za Jakóba Trembeckiego sdowego
Tczewskiego pisarza skarbowego ziem Pruskich majora wojsk
J. K. Mci. Eizbiel, za Józefa Pruszaka sdziego ziemskiego

Mirachowskiego, która zostawiwszy syna i córk umara, Zofi
za Wadysawa ebiskiego sdzica ziemskiego Mirachow-
skiego. Barbar do zakonu reguy S. Benedykta klasztoru

Chemiskiego wyposay. Brat rodzony Adama, Maciej s-
dowy Czuchowski , dziedzic we wsi Rowiennicy w 60. lat

si oeniwszy a 98. ywszy, spodzi córek trzy, z którycb

jedn za yszkowskiego , drug za Dobrzenieckiego wyda,
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a trzecia zakonnic zostaa w klasztorze Chemiskim reg^uy

. Benedykta, synów trzech: Franciszka, który w wojsku
Brandeburskiem, a potem w Cesarskiem zostawa, potem po-

wróciwszy si do Polski w Litewskiem wojsku cudzoziem-

skieg"0 autoramentu zostawa, i w Litwie si z Kupreiown
oeni, zostawiwszy syny i córki w powiecie Wilkomierskim
umar. Micha umar Jezuit. W^ojciech wziwszy za ma-
onk Zofi Kawczysk podkomorzank Chemisk, sta-

rociank Brodnick, i sprzedawczy wie Rowiennic strzy-

jecznemu swemu, wyniós si do województwa Chemiskiego,
i tam spodzi pi synów. Od Wojciecha idzie Franciszek,

który dworsk i oniersk sub traktowa, a zczywszy
si doywotnie z Franciszk Czapsk miecznikown ziem Pru-

skich, przeniós si w Dobrzysk, majc syny i córki. 01-

brycht starosta Liczbarski , posem na sejm kilk razy bywa-
jc, do tych czas modzianem yje. Józef pojwszy rodzon
bratowej starsz siostr Ró Czapsk, miecznikown ziem
Pruskich zostawi synów i córki 5 czwarty syn Wojciech

;

pity syn Piotr.

Piaskowskich dom temi czasy jeszcze kwitnie w Prusiech : z tych ro-

dzeni bracia a synowie Wojciecha z Kawczyskiej Fabian
suffragan archidyakon i officyal Chemiski, biskup Martyrieski
— drugi Józef starosta Brodnicki z Czapskiej spodzi synów

:

Andrzeja kanonika Warmiskiego, Felixa który ma za sob
Lutomsk. Jana \mo abck., 2do Jeewsk z tych potomstwo

Józef, Ignacy, Franciszek, Maryanna, Teresa, Zofia ma-
onka Gabryela Przeradzkiego. Xawery kanonik Chemiski.
Córki tego starosty z Czapskiej Konstancya Imo voto Czapska,

2</o Jeewskiego pisarza Kowalskiego maonka, druga Katarzyna

Gurska sdziowa ziemska Tczewska , trzecia Elbieta \mo Je-

ewska, %do Kozowska pisarzowa ziemska Pocica, czwarta Fran-

ciszlia za Grbczewskim kasztelanem Chemiskim. Trzeci syn

Wojciecha z Kawczyskiej Franciszek, tego z Czapskiej po-

tomstwo : Olbracht ten z Czapskiej kasztelanki Eibigskiej spo-

dzi syna Jakóba, córki liandyd i Juliann. Jdrzej drugi

syn Franciszka ten osiad w Maej - Polszcz, Kazimierz i

W oj c i e c h sterilis. Olbracht starosta Nisborski czwarty syn

Wojciecha z Bagniewskiej wdowy po Czapskim spodzi córk je-

dyn Ann ta wydana za Romockiego chorego Wyszogrodzkie-

go. Piotr sdowy Dobrzyski pity i najmodszy syn Wojciecha

z Kawczyskiej poj Cisowsk, z tej Micha ten z Czapli-

ckiej mdi potomstwo, Onufrego, Maryann zakonnic w Toruniu

i Barbar. Siostra tych piciu braci Barbara zakonnica w Toru-

niu. Józef sdzia wiecki stryjeczny brat wyej wspomnianych

z N. spodzi dwóch synów, Mikoaja ten modo zszed z wiata,

drugi Wiktor z Wybczyskiej^ zostawi córk i syna Jana.
Siostry rodzone Józefa sdziego wieckiego, Ewa maonka Trem-
beckiego , sdowego Tczewskiego , o niej Niesiecki czyni wzmian-

ka , drugiej za siostry niepooy ta wydana bya za ebiskiego
dziedzica na Kieinie. — S Piaskowscy w ksiztwie Litewskiem
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z tych roku 1778. Ignacy Piaskowski strukczaszy Kowieski. —
Przypisy Krasickiego.

Plastiiig herbu Iioss, takim g-o ksztatem zaywaj
w Prusiech PJastwig, jal^o i Kossowie, wedug MS, o Fa-
miliach Pj'uskich: luboc on ici zowie Pluszwicami. Joannes
Plastwig" Decreorum Doctor, Decanus f^armiensis

^ j^ff^
jest w druku, Chronicon de f^itis Episcoporum t^armien-

sium, scriptum 1464. edilum simul cum Tretero in Episco-

pis f^armien. in fol.

Piat herbu Lniski w Prusiecli , herb ten opisaem pod
Lniskiemi , z MS. o Familiach Pimskich.

Plateiliberg herbu agoda, to jest tarcza na dwie

czci lini wzdu podzielona, na liemie dwa strusie pióra

na ukos, jak litera V uoone. Dedic. Specul. Juventut. Dom
staroytny w Inllanciecli, w którym byo Magisterium Or-

dinis Cruciferorum w Inflanciech, Walcer Platemberg^ sta-

rosta Nowog-rodzki 1632. r. Jerzy podkomorzy Wendeski,
starosta Czorsztyski, któremu zdrad ubieg zamek Czor-

sztyski, Napierski rzeczony Kostka 1651. Bartomiej pod-

sdek ziemski i pose z Semigallji 1648. r. podpisa elekcy
Jana Kazimierza Króla.

PLATER /^PCmCPKA^\ HERB

Trzy pasy na tarczy poprzek, a czwarty na nich z ukosa

•L góry od prawego boku tarczy, na dó na lewy bok, takem

go widzia odrysowany na domowej pieczci *). Plater Wil-
helm sztuk odebra zamek Dyneburski od Moskwy w roku

1577. tego roku w kilkaset koni Inflantczyków, przyby na

pomoc do obozu Polskiego, lecego w Moskwie pod Wie-

*) Podug Maachowskiego i innych, pole tarczy powinno by czer-

wone, pasy na niem biae. — P. W.
Tom vii. 21
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lik. Jan pukownik i Henryk 1032. N. Plater z wojewódz-

Iwa Smoleskiego, broni Smoleska od 3Ioskvvy 1654. r.

I po kilka kro Moskw jazdj^ swojij odbi od murów Smo-
leskich. Jan Teofil rotmistrz królewski, wojski Inllanlski,

z sejmu 1678. komissarz do pewnych granic, Constil. f. 9.

i 1682. do postanowienia kocioów katolickich w Inllanciech,

Coiistit. fol. 10. Jan Jydrzej starosta Starodubowskl 1074.

tene czy inszy Jdrzej starosta Dyneburskl , 1685. z sejmu

deputowany do rewlzyi skarbu koronnego , Consfit. fol. 8.

umar wojewod Inllantsklm 1096. syn jego Ferdynand 1704.

a teraz gdy to pisz, podkomorzy [nilantski, ma zda mi si

za sob take Platerown : brat jego rodzony Jan starosta

Dyneburskl , zona jego Brzostow ska herbu Strzemi kaszte-

lanka Trocka. Trzeci Ich brat stryjeczny, tenil czasy wojski

Inilantskl, mia za sob Ogisk podstolank Litewsk. Fa-

bian podkomorzy Inflantski 1704. N. ollicya Kamiski teml

czasy. j\. marszaek nadworny Litewski, któr ask wzi
po Zawiszy w roku 1738. umar 1739. Ferdynand owczy
Litewski teml czasy. N. starosta Inflantski pose na sejm

1738. roku.

Konstanty Ludwik Plater kasztelan Trocki, poj August Ogi-
sk wojewodzauk Trock z }Vikniowieckiej urodzon, umar r.

1777. zostawi potomstwo, z tego: J ó z e f starosta Dynaburski,

pisarz polny Litewski
,
poj Sos7iowsk pisarzown Litewsk.

Siostra kasztelana zczona z Tadeuszem Burzyskim.— Jerzy
Plater chory Inflantski. — Krasicki.

natfeoivsk.i^ w Wileskiem województwie. Woj-
ciech Pitkowski 1648.

Playsfe.!. N. Playska bya za Potockim Janem herbu

Pilawa. Plaski mia za sob Felicyann Zebrzydowsk; Pa-

pro, o herb. fol. 571. Payski Jan Nepomucen zakonu S.

Pawa pustelnika, jest jego w druku, azanie na pogrzeb.

Kazim. Pocieja wojew. JVitebsk pod tytuem : JValor wiel-

kiego depozytu^ Cracov. 1729. in fol.

Piecki* Piecka Walentego Kuciskiego maonka,
Barbara na imi, dziedziczka na Radzikach, które wniosa

w dom Kuciskich.

PLEMICKI HERB.

Powinien by pas, czy rzeka, przez rodek tarczy w^szerz

idca, nad ni dwie róe biae, jedna podle drugiej, pod

ni jedna róa , w czerwonem polu ; na hemie dwie clior-

gwle na boku, tyami na bok, na kadej krzy, nad koron
róa midzy chorgwiami z róczk i czterema listkami na
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PLEMICKI .<iiBBiMRSlV HERB.

niej; tak go opisuje 3IS. o Famil. Pruskich ^ i gdzie Indziej

to mi si widzie dostao. Takl herb jest w Chemy w
katedrze w kaplicy . krzya, z tym napisem na nag-robku,

Hic jacet ^^enerahilis Dominus Gregorius Veydener Cano-

nicus et Officialis Culmensis
^
qui obiit 1559. 13. April.

Tym si herbem piecztuj Plemlccy w Pruslech, dom w
lej ojczynie zasuony: dla teg-o od Kazimierza III. Króla

Polskiego, Kowalowski zamek i miasto mieli sobie nadane,

jako mówi Histor. Polon. Pruth. PosseL fol. 80. Daniel

Plemicki starosta Kowalewski roku 1581. Constit. fol. 395.

Agnieszka zakonnica S. Benedykta w Chemnie 1579. która

po zdezolowaniu od herezyi klasztorów Panieskich w Pru-

slech, tylko sama w tym konwencie zostaa, I utrzymywaa
jako moga, eby go heretycy nie opanowali. Acta Refor-
mat. Jlonast. Culm. Jan pose na sejm 1589. podpisa Iran-

zakcy Bdzisk. Achacy kasztelan Chemiski 1003. Hist.

Polon. Pruth. fol. 624. Fabianm wielkich cnót, co o nim
opowiada chorgiew, zawieszona w kaplicy poudniowej w
Toruniu u S. Jana, któr mu wystawi Rafa Mikoaj Kostka

starosta Malborski I Starogardzki, z zon swoj Zofi Kata-

rzyn Plemick 1622. Elbieta ksieni Grudzidzka 1651.

Daniel proboszcz NIetychowskI , brat stryjeczny Zofji Kost-

czyny starociny Malborsklej, drugi Samuel 1641. podobno
ten Samuel mia za sob Baesk, wdow po Janie Kostka.

N. Plemick ukasza Elzanowskiego kasztelana Cbemlskie-
go, druga Stanisawa Dziaysklego wojewody Chemiskiego,
maonki. Jdrzej Dadzibog 1648. Jan starosta Kowalewski,

ona jego Katarzyna Rablanka. JIS. Konopatsc. N. mia za

sob Czapsk. N. Lubodziejsklego herbu Nacz maonka.
Mikoaj i Józef 1699. ten mia za sob Kunstancy Trem-

21*
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beck, która potem posza za Kazimierza Gralewskiego. Byy
iiieo^dy dziedziczne w tym domu dobra, Plemicty, D(j'bieniec,

Wronie, Ostaszowo, Umgowo, Rysk, Orzechowo, Czy-

slochleb, Tucznica, Stygi , Dugie, Czuowo z przylego-

clami. Jan na pierwszej probacyi w zakonie naszym ycie

zamkn w Krakowie 1694. r. N. mia za sob Urszul Ki-

Inowsk. Katarzyna bya za J(;drzejem Gulczewskim.

IPlesasRo^^sfei lierhii Pogoni Uto^ ale z t odmian,
ze powinna byc bez oboków r«;ka zbrojna po rami prawa,

w okciu troch nakrzywioiia, w praw tarczy obrócona, sza-

bl Polsk jak do cicia zaniesiona, w polu czerwonem, na

hemie, z zotej korony, wychodzi pó ma zbrojnego z

szabl w rku, tym ksztatem, jako i na tarczy: tak go opi-

suj. Papro, o /terb. fol. 695. OAol. tom. 2. fol. 450. 3IS.

P. Kojal. Klejnoty fol. 93. Herb ten nadany od Króla Ste-

fana Batorego Krzysztofowi Stefanowiczowi pisarzowi skarbu

królewskieg'©, który pod expedycy Moskiewsk pod Poo-
ckiem i Wielkiemi lliukami, dawszy dowody nieulknionego

serca, gdy Pleszków nasi obiegli, a Moskwa wycieczk z miasta

na nich wpada, onnietylko, ze nieprzyjaciela nacierajceg-o

mznem sercem odrzuci, ale le lieroicznie umykajcych
gonic, razi: za co w komput rycerstwa Polskiego policzony,

i tym herbem nadany, który od pogoni za Moskw, Pogoni
nazwany, sam za Krzysztof od miasta Pieszkowa, pod któ-

rem si to dziao, Pleszkowskim zawoany, o czem Papro.
przywodzi list Stefana Króla w roku 1581. Taki ze wszy-

stkiem herb jest Bosnji Sowackiej, o czem wiadczy Hul-

sius in Chronol. a Bullenger lib. 3. Histor. pisze, e w roku

1566. w Londynie w Anglji, widziano znaczn rk z obo-

ków wypadajc, miecz w rku trzymajc, a ku socu po-

mykajc si. Pawe Pleszkowski w Krakowskiem 1632. r.

N. mia za sob Prazniczowsk, z której córka bya za Ale-

xandrem Dembiskim.
Pleszyiisli-i • w Rawskiem województwie. Kazimierz

z Pleszna Pleszyski 1674. Ksigi Grodzkie Ostrzeszowskie

w roku 1600. tranzakcy tego domu zapisay,

Pliclita herbu Pókozic^ w Krakowskiem i Rawskiem

województwach. Dominik Paulaci Ordin. Praedic. w dedy-

kacyi swoich kaza, powiada^ ze od ksit Ruskich Plichto-

wie swoje pocztki zabrali, z których niektórzy do Czech i

Morawskiej ziemi wynieli si, albo wedug^ Paprockiego in

Speculo Moraviae, za czasów Wadysawa pierwszego, czy

tez drugiego, Króla Czeskiego, albo wedug- Hageka, troch
póniej, to jest za czasów Przemysawa, czy tez Wacawa,
Ottokarów, Królów Czeskich. Z tych pierwszy Plichta, Tej-
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iiickl klasztor S. Klary w Czecliacli, circa Launam, regiam
in Boiemia civitulem^ Cuiidowa I wystawi, J^Ctly i on, 1 sy-

nowie, i wnukowie jego pogrzebie ni lez: córka jego Kune-
gunda z Zierotynia l^liclielanka , zona Jarosawa Slerberga

w Oomucu w Morawach, teje reguy, panieski klasztor

wymurowaa i nadaa. Trzeci tyme zakonnicom konwent wy-
stawi i uposay Antomatensem ^ drugi Plichta; trzeciego

Plichty brat Ziemisaw by Templarczykiem , brat jego Ilo-

bard, i drugi Busko Maltaskieml kawalerami. Plichta Zie-

rotyn, dziekan katedralny Proski, za Karola IV. Cesarza. W
Polszcz tez nie mniej ten dom pi«;knie kwitn. Jan Plichta

zakonu S. Franciszka w roku 1399. od stolicy apostolskiej

prowidowany po Jdrzeju Wasio na biskupstwo Wileskie,
jako ma f^adingus inAnnal. Min. nro. (>. i Biernac. in Spe-

culo 31inor. fol. 265. przecie Jakób herbu nin, a nie on,

na tej si«^^ katedrze utrzyma : przeto i ja tylko Jakóba w
pierwszym tomie pooyem. Plichta marszaek ksit Ma-
zowieckich, w roku 1409. posowa z innemi do Wacawa
Króla Czeskiego. Biel. fol. 2^0. Paprocki o herbach.^ o je-

dnym z nich pisze, e by wojewod Warszawskim, ale roku

którego na tem krzele siedzia, nie wyrazi. N. Mikoaja
Krasiskiego stolnika Ciechanowskiego maonka 1480. Anna
W^awrzeca Lipskiego sdziego ziemskiego Rawskiego, koo
roku 1600. Jana wspominaj A^ow*/y///cye 1576. ybZ. 246. i

1577. /. 321. Stanisaw stolnikiem by Sochaczewskim 1589.
Constit, fol. 359. pod tene czas posowa na sejm i pod-

pisa tranzakcya Bdzisk : wzi potem kasztelani Socha-

czewsk
,
jako namlenia Okol. Konstantyn Plichta, najprzód

kasztelan Sochaczewski, z sejmu 1616. deputat do kwarty

Rawskiej, Constit. fol. 41. i 1609. Constit. fol. 907. do hi-

stracyl dóbr królewskich, potem wojewoda Mazowiecki, Go-
styski, Lipiski, NieszowskI starosta, marszaek W^ady-
sawa Królewicza, a potem Króla Polskiego, rotmistrz sa-

wny i regimentarz w Prusiech i Wooszech. Jan chory
Sochaczewski, posowa na sejm 1618. zkd deputatem sta-n na trybuna Radomski. Constit. fol. 4. Pawe podkomorzy
Rawski i rotmistrz wedug Okol. Mateusz podkomorzy Raw-
ski, z sejmu 1631. naznaczony do rewizyl ksig ziemskich

Rawskich. Constit. fol. 28. Ten z modych lat swoich wo-
jenny od prowadzi u Michaa ksicia Bessarabji, ale zro-

zumiawszy, e Polszcz wojn knuje, do Zanjojsklego he-

tmana przeniósszy si, z nime przeciwko Michaowi m-
nie stawa. Micha I Janusz odwani rotmistrze w Wedrze h

u Rudolfa Cesarza. Którego z tych podkomorzego Rawskiego,
byo pi córek: 1. Ewa Rysiskiemu kasztelanowi Kruwi-
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cklemu ; 2. Anna Samuelowi Lipskiemu herbu ada ; 3. Za-

uskiemu 5 4. Przerbskiemu ; 5. Polixena Janowi Chryzosto-

mowi Biehckiemu skarbnikowi Rawskiemu, zalubione. Wa-
lentyn z Kolacina najprzód podkomorzy Rawski, z tym ty-

tuem posowa na sejm 1623. Constit. fol. 5. i 1625. de-

putat do kwarty Rawskiej Constit. fol. 5. i 1627. na trybunat

Radomski, Constit. fol. 5. w roku 1629. juz kasztelan Raw-
ski, starosta Spiski, w trybunale koronnym i Radomskim kilka

razy marszakowa!, z wielk u wszystkich pochwa, wiat
pozeg;na w roku 1639. na nasze kollegium Rawskie dobro-

czynny, zczy si by doywotnie z Wouck, z której syn

by 3Iaxymilian dworzanin królewski, modo umar, córka

Ag-nieszka wydana za Mikoaja Radziejowskiego kasztelana c-
czyckieg'©, brata rodzonego, Hieronima podkanclerzego ko-

ronnego. Treter. in Episc. f^armien. fol. 174. Mia i dru-

giego syna , o którym namienia Okolski. Oktawian starosta

Gostyski i Strzelicki, syn Konstantyna wojewody Mazowie-
ckiego, pisa si na Skotnikach. N. a podobno syn Okta-

wiana, starosta Gostyski, ona jego Anna Zapolska, Sta-

nisawa starosty Dybowskiego córka, o drugiej namienia,

Panegyr. Ressel, e bya 3Iaryanna Barbara Dbska kaszte-

lanka Konarska. Stanisaw podstoli Sochaczewski, Kazimierz

i Adam 1632. Jan wojski Gostyski i Piotr 1648. Daniel i

Jan 1674. Konstantyn umar 1693. r. kilka razy deputat na

tsybuna koronny. Teodor, Gostyski podkomorzy, marszaek
województwa Rawskiego pod interregnum 1696. N. Krzy-

sztofa Tarnowskiego Rolicza, druga Mikoaja Piwo, maonki.
IV. mia za sob Helen z Niszczyckiej Izbisk.
W roku 1422. Plichta ze Skotnik chory Sochaczewski, podpisa

przymierze midzy Wadysawem Królem a Krzyakami. — Cod.

DipL Vol. IF. fol. 114. — W r. 1788. Józef Plichta komor-

nik Sochaczewski. — Kazimierz regent. — Ignacy burgra-

bia. — Przypisy Krasickiego.

Pliilieclki^ w ksiztwie Mazowieckiem, Stanisaw Pli-

niecki 1648.

PluszczoiTSki^ w mudzi, Dawid Pluszczowski r.

1648. podpisa elekcy Jana Kazimierza Króla Polskiego.

Plliiviiisk.i. Adam i AlexanderPluwiski wPodlaskiem

województwie 1632. Wacaw ale Powiski w Woyskiem.
Pacliecfei herbu Jastrzb^ takim ksztatem, jak masz

pod liter H , Haubicki , ci kwitn w Prusiech. MS. o Fa-

miliach Pruskich.
W r. 1778. RochPachecki regent grodzki Skarszewski.— Krasicki,

Paczk.oivski ^ w Wielkiej -Polszcz. 3Iarcin Pa-
czkowski w Poznaskiem 1648. r. N. bya za Kazimierzem

Tomickim.
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Pasli-Oli^ieki herbu Pora/\ z Polski niektórzy z nich

osieli w Orsz.nlskim powircie. Józel' l*askowicki z sejmu ko-

missarz 1717. fol. 19.

W r. 1788. Franciszek Plaskowicki krajczy Nowo^odzki. —
Micha srdzia ziemski Piski. — hrasic/ii.

Paiviliski. Jan IMawiski mia za sob Zofi Trza-

skowsk , z tej byo dwócli synów: Adam 1 Jan, tyle có-

rek: Maryanna Chrzszezewska, i Teresa W<;o^ierska.

W r. 1778. J ó ze t" Plawiski podczaszy Przedecki. — Krasicki.

Paiisk-i^ w powiecie Sonimskim. Jan Pawski i Cia-

bryel Jeezanin Pawski podpisali elekcy Jana III.

PJazSt herbu Topor. Ze s tego berbu, wiadczy przy-

wilej Kazimierza Wielkiego, dany w roku l^fiO. który po-

twierdzi Król Jag-ieo w roku 1428. tam wspomina Jana

Pazc. N. na presidium w Orsecie zostawiony 1520. o czem
Biel. fol. 540. Jakób Paza z Mstyczowa, którego syn Sta-

nisaw wielkorzdzca Krakowski , starosta Ojcowski, ten sio-

strzenice swoje uspokoiwszy, ca fortun swoj zapisa bratu

swemu stryjecznemu. Jan starosta Lubaczowski, wspominaj
g-o Konstylucye 1587.y. 422. I 1590. gdzie posowa, /*. 565.

i 1570. zkd by deputatem do kwarty Rawskiej Consfitut.

fol. 205. i 1576. zkd by jeden z posów do przyjmowa-

nia na granicach Polskich Stefana Batorego wieo obranego

Króla: Constit. fol. 250. Biel. fol. 652. umar wielkorzdzca

Krakowskim 1616. na zamku w Krakowie pogrzebiony, do-

brze przed mierci herczy odrzuciwszy, gorliwym o wiar
sta si katolikiem, zona jego Barbara Piekarska, trzech mu
synów powia: Jana, Zygmunta, i Stanisawa, i córk Ka-

tarzyn, Franciszka Rylskiego wielkorzdzcy Krakowskiego

maonk, drug Ann Krzysztofa Komorowskiego kasztelana

Owicimskiego. Bracia rodzeni tego Jana starosty Lubaczow-
skiego, Mikoaj kuchmistrz koronny 1606. Stanisaw dworza-

nin królewski i Jdrzej caelebs. Zygmunt, o którym wyej,
by starost Tyszowieckim 1632. Stanisaw czy Samuel opa-

tem Witowskim 1643. Cons/il. Synod, l^arsar. Krzysztof

starost Brzeziskim, spuci synowi Alexandrowi starostwo.

Brat ich stryjeczny mia za sob Barbar Minock herbu No-
wina, siostr rodzon Jana, 3Iarka i Pi'zecawa, Minockich,

z któr zostawi potomstwo syny i córki. Baran. Mikoaj
Paza w Sieeiechowieach pogrzebiony 1535. r. co jego na-

grobek opowiada. Tame ley Barbara z Pazów (Irzegorzew-

sk, która umara 1525. Tomasz kanonik Wilicki, pleban

u S. Szczepana w Krakowie, który, gdy zakonu naszego oj-

cowie pierwsi do Krakowa zawitali, mile ich przyj, a po-

lem i kocioa S. Szczepana naszym, za pozwoleniem biskupa
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Krakowskieg"0, za approbacy Króla Stefana, ustpi. Ale-

xaQ(ier z Mslyczowa Paza. Acta Castreti. Cracov. 1650.

PocllOCki^ w województwie Mazowieckiem. Adam,
Sebasyan, Jan Mareyan Poclioccy 1632. Adryan i Jan w
ziemi Warszawskiej 1674. Felicyan owczy Warszawski, ko-

missarz do granic z sejmu 1703. Constit. fol. 23. Mateusz

na Llpinacli Pocliocki, owczy Warszawski 1697. Constit.

fol. 23.

Pocki herbu Prawdzie ^ w czyckiem wojewódz-

twie, patrz §zezai¥iii$ki.

Po€loiviiick.i herbu Dbrowa, z Podownicy dóbr,

tego imienia nabyli w Mazowszu.

Ploinieuczyk herb^ patrz Zadora.
Poiii(y)k.Oivsk.i^er^?//*o;«zV7n. Bartomiej i Jarosaw

sawni mcztwem pod koronowem. Dugosz. Biel. fol. 307.

N. Pomykowski mia za sob Barbar Zebrzydowsk siostr

rodzon biskupa Krakowskiego. Papro, o herb. fol. 275.

z której syn Jakób kanonik Krakowski 1568. podpisa list

Padniewskiego biskupa. Jan z Pomykowa wojewoda Brzeski

Kujawski w roku 1304. Dug. lib. 9. fol. 907. ale ten zda

mi si do berbu Leszczyc nalea. Ponkowski, którego zona

Elbieta Sobocka herbu Doliwa. Kazanie. Roczna parnittia.

PoiICZyk. Jerzy Ponczyk dla zasug" rycerskich w
wojsku Lltewskiem, midzy szlacht poczytany i z potomstwem
swojem, na sejmie 1676. o czem Konstytueya fol. 64. N.
Ponczynska, bya za Franciszkiem Marszewskim. N. Pon-
czyski mia za sob Elbiet Pepowsk wdow do Osie-

ckim i Bartnickim.

Poski ^er^?/ Pr//* l;wo, w Przemyskiej ziemi. Z
Ponnik Alexy sdzia ziemski Dobrzyski 1436. u ast. lu

Stat.fol. 140. Stanisaw Poski w Podlaskiem 1648.

Dom ten staroytny w województwie Podlaskiem, ma tame swoje

siedlisko wie Ftonki z której si pisz. Atoli i po innych woje-

wództwach ta familia rozkrzewia si. — Józef Poski vice-

regent grodzki Braski, i Kazimierz Poski podpisali elekcy
Stanisawa Augusta Króla z ziemi Bielskiej. — Wawrzeniec
Poski syn 31acieja szambelan J. K. Mci majcy swoj pos-

sessy w Kuleszach Chobotkach w ziemi Bielskiej , ten przeniós

si do Litwy w województwo Nowogrodzkie, z Wojciechowskiej

ma syna Józefa, brata rodzonego Krzysztofa majcego pos-

sessy w Kuleszach w Podlasiu. — Jakób z Pionek Poski,
z Katarzyn Wendown zostawi potomstwo dwóch synów: To-
masza i Bartomieja, który kawalerem bdc w kawaleryi

narodowej w potrzebie za ojczyzn roku 1793. pod Szepetowk
ycie pooy. Tomasz za Posci starszy syn Jakóba, a brat

stryjeczny powyszego Wawrzeca, odbywa róne funkcye

w sdacli i magistraturach krajowych , wszed w luby maeskie
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z Agnieszk Czerwisk , z któr spodzi synów Edwarda Bo-
gusawa, i Ludwika Celestyna dwócli imion. Poska z

teje familji mieszkajca w Drenie , bya on hrabiego Minkicilz

konsyliarza tajnego aictuanego elektora Saskiego. — Heraldyka
Wieldka.
Poski^ w Prusiech, Bartomiej PoskI 1632. r. pod-

pisa elekcy Wadysawa IV. Króla Polskieg-o.

Poskiroi¥Sk.i» Elbieta Poskirowska zakonnica u
Wszystkici SS. we Lwowie.

PoszoifSki herbu Odrow^ w Sieradzkiem woje-

wództwie. Ci od Kietiiiiskici poszli, ale od dóbr Poszowa
tego imienia nabyli.

Potilicki. Pawe Potnicki z Jadwig- Psk spodzi
Michaa, i Alexandra steriles^ i córki dwie: Katarzyn Wil-
czopolsk i Konstancy Sakowiczow. Brat Pawa Alexander,

tylko mia sze córek : Katarzyna bya za Danielem Wila-
mowskim, Helena za Kazimierzem Winiaszem, Anna za Ada-

mem Niemierowskim, Maryanna za Dubiskim, Konstancy za

Boskim^ Eufrozyna za Kowalskim.
Grzegorz Potnicki w r. 1788. regent grodzki Piski. — Alexy

regent graniczny. — Krasicki.

Potoiw^ski herbu Lubicz^ w Chemiskiem wojewódz-
twie, w hemie jednak bez korony kad krzy, po prawej

stronie, a skrzydo do góry wzniesione po lewej, tak go opi-

suje MS. de FamiL Pruss. gdzie ich pisze Putowski z Pu-
towa. N. Potowska bya za Janem Biaobockim herbu Ogo-
czyk 1600. MS, Konopats.

PNiEiNiA ^mtf^^Smmw herb

Ten herb tak opisuj Biel. fol. 137. Papro, o herb.

fol. 346. Okol. tom. 2. fol. k^k! Klejnoty fol. 72. Powinny
by dwie apy niedwiedzie, które trzymaj jabko

,
przez

którego rodek strzaa od spodu przeszywa, tak, ze jej pióra

pod jabkiem wida, a nad jabkiem elece strzay, pole



550 Piiie\tski.

tarczy czerwone, na hemie skrzydo spie, czy orle, Ijarkieni

w praw tarczy obrócone, przez nie strzaa przeszyta, od

praweg-o boku tarczy na lewy przechodzi : jabko na tarczy

powinno byc biae, no^^i czarne. Pocztek teg^o herbu ten

naznaczaj. Niedwied si zjawi wielk szkod ludziom

czynicy, dowiadczony strzelec zasadziwszy si na niego,

gdy podobno jakko przedniemi apami chcia ka do py-

ska, tak go strza w gardo dobrze ugodzi, e pad na

wznak: w tym chybko przypadszy do niego strzelec, przednie

mu apy odci , i przyniós przed ksizcia Mazowieckiego,

od którego wzi w nagrod znaczne opatrzenie, i ten klejnot.

Herhoivni.

Karwowskie Olszyskie Starczewski.

Kotarbski^ Rostkowski^

Plliei¥Sk.i herbu Jastrzbiec- w Pockiem wojewódz-
twie. Wojciech Pniewski 1632. w ziemi Zakroczymskiej Zy-

gmunt 1648. Jakób podwojewodzy Zakroczymski, i Wespa-
zyan 1674. Pawe skarbnik Zakroczymski 1525. r. podpisa
dekret przeciwko heretykom u ubiens. in Episcop. Poc.
Tomasz, zona jego Dorota 1627.
W r. 1778. Marcin Pniewski podstaroci Czerski w roku 1788.

podkomorzy. — Krasicki.

Piiieifski herbu Nacz. Piotr z Pniewa kanonik Po-
cki i Gnienieski, kantor Poznaski, vicarlus i oflicya, juz

by biskupem Pockim nominowany od Kazimierza Króla, koo
roku 1463. ale t infu Papie Pius II. komu inszemu kon-

ferowa. ubiens. in T^itis Episc. Poc.

PllieiYki ierbu Odrow. Jan Skarbek z Pniewa, ar-

chidyakon Zawichojski koo roku 1404. Nakiel. in 3Iieciov.

fol. 320. Jan z Pniewa archidyakon Krakc wski Decretorum
Doctor 1458. u ask. w Siat. fol. 68. > swoich dziedzi-

cznycli dobrach Pniowie, koció farny wys vi, który nada
dziesicinami biskup Krakowski. Starowol. Joan. Luteco.

Pniowska tego herbu, matka Stanisawa Mieleckiego kaszte-

lana Zawichojskiego. Mikoaj z Pniewa S. T. D. Ord. Prae-

dic. spowiednik Wadysawa Króla Polskiego i Wgierskiego.
Micha 1705. w Krakowskiem. Balcer pisarz grodzki Bezki
roku 1674.
W roku 1436. Wincenty de Pniewo podpisa pokój Brzeski. — W

r. 1778. Józef Pniewski pisarz ziemski Stcycki. — Krasicki.

Piliem^ski herbu Rola- o tych pisze Damal. in Episc.

f^ladisl. N. Pniewski mia za sob Helen Biaoehowsk.
MS. de Famil. Pruss. Wojciech mia za sob Agnieszk
Brodowsk.
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PllieiYSki herbu Slepoturon^ z Pniewnik, Targoiiia

z Pniewnik, spodzi córk Annc;, która zalubiona Mikoa-

jowi Miskiemu, dobra Pniewnik i Kobyka w ten dom wnio-

sa. Jakób w Podlaskieni 1632. r. podpisa elekcy Wady-
sawa IV. Króla Polskiego.

PolliCflziuiBiki herbu Gryf ^ w ziemi Przemyskiej.

N. Pobiedziska bya za Sarnickim herbu Slepowron, za cza-

sów Zygmunta I. drug^a za Ciepliskim. Piotr w wojewódz-

twie Ruskiem 1632. r. Marcin z sejmu 1676. komissarz do

pogranicznych dyfferencyi, Constit. fol. 31. by potem pod-

stolim Nowogrodzkim, z sejmu 1690. komissarz do granic

od W<,'gler, Constit. fol. 18. pisa si z Pobiedna. Zuzanna

Pobiedziska z mem swoim w czystoci dobrowolnie umó-

wionej yjc, skoro owdowiaa, lubem si wiecznym teje

czystoci obowizaa, w tym tedy stanie wszystka si udaa
na sub Bosk, w ustawicznych modlitwach,^ w ostroci

wielkiej ycia, uczszczaniu do Sakramentów SS. w mio-
siernych uczynkach, lat pidziesit i co przepdziwszy, po-

sza po zapat swoich zasug, w roku 1677. pewn summ,
tak kocioowi Krakowskiemu u S. Piotra, jako i kollegium

naszemu, zapisawszy. Histor. Colleg. Cracov. Stanisaw w
Litwie 1700. N. bya za 3Iarcinem Ustrzyckim.

Po1iiki*0¥i'Slii ^ w Podlaskiem województwie. 3taciej

Pobikrowski z sejmu 1576. naznaczony Poborc. Constit.

fol. 261. Stanisaw i Jdrzej 1674.

W r. 1788. 3Iikoaj Pobikrowski komornik ziemski Slcycki. —
Przypisy Krasickiego.

Pobocki herbu Jele , nad gow jego ksiyc by
powinien nie peny, i trzy gwiazdy, tym ksztatem, ze jedna

gwiazda ma by przy jednym rogu ksiyca, druga pj^y dru-

gim, trzecia w rodku ksiyca, na hemie trzy pióra stru-

sie : tak go opisuje MS. o Famil. Pruskich. S ci Poboccy
w 3Iirachowskim powiecie, trry mile od Lemburgu : ley
jeden Pobocki w Malborku, gdzie chorgiew wisiaa nad nim.

POBOG HERB.

Podkowa powinna by barkiem do góry stojca, w polu

bkitnem, srebrna, albo polerowna elazna, na grzbiecie jej

krzy zocisty, nad hemem hart do pó, jakby wyskakujcy
z korony, na praw rk, w obroy, z smycz. Tak go opi-

suj /*a/;/'oc. w Gniazdzie Cnoty fol. 201. i 1175. O herb.

fol. 173. i/o/. 673. Okol. tom. 2. fol. 423. Zowie si zwy-

czajnie ten herb Pobog, Kromer go zowie Poboe. W przy-
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POBOG '^^'^^mmlm^^ HERB

wileju HrodelskJm Króla Wadysawa Jagie u ask. wStat.

fol. 127. Pobodze. Ze pochodzi od Jastrzbczyków, pospo-

licie clic autorowie, wyjwszy Joaciima Bielskiego w kro-

nice, ale czy prosto, czyli tez przez Zagobczyków, w tein

zgodny nie masz midzy niemi. Papro, o herb. i w Ksice
Strom. powiada, ze Zagobczyk (synowiec to mia byc pier-

wszego Zagobczyka wedug Róyckiego w Przemowie a-
obnej) majc sobie na hab, odmian staroytnego herbu

nakazan, woon od wszystkiego pokrewiestwa na stryja

swego, za pewny exces, zby by t niesaw z siebie i z

potomstwa swego zwali, stara si jak znaczn przysug
to naprawi: wic do cudzych krajów i postronnych dworów
wyjechawszy, i tam przez jaki czas dobrze si zaleciwszy,

otrzyma od owych panów list przyczynny do Papiea, któ-

rym zachwalony, atwo wymóg, ze mu tam herb odmie-

niono, to jest wyrzuciwszy szabl, trzy na wierzchu podnie-

siony, a nad hemem hart nadany, z listami potem papie-

skiemi do Bolesawa Chrobrego Króla do Polski wróciwszy.

Król pochwaliwszy i potwierdziwszy t odmian, herb sam
Pobo od pobonoci jego nazwa. S jednak niektórzy, co

twierdz, e ten hart z tej okazyi wszed na hem tego herbu

;

gdy ten 'pierwszy Poboanin, wielce si w cudzych krajach

cnot swoj przymiliwszy, poj w maestwo znacznego

domu Dam, która si hartem piecztowaa, na której kolli-

gacyi pamitk, barta tego na hem wyniós: jako wiele

bardzo domów jest we Francyi, Woszech, Niemczech, Bry-

tanji, które si jednym, albo i kilku chartami z obro pie-

cztuj, o czem Petrasanca cap. 63. i 54. Bielski fol. 70.

twierdzi, e jeden Poboanin, midzy inszemi posami, jedzi
w legacyi po Kazimierza Mnicha, wzywajc go na tron Polski.



— . ^

Przodkowie domu efjo.
Paprocki z Iiromera kadzie tu Bolesty tcg-o herbu, ka-

sztelana Wiskiego, który za Bolesawa K«;(lzlerzaweg-o trzy-

ma w adminislracyi cz«;c pewn w Pruslecli w roku 1167.
Cromer lib. G. syn jeg^o mia hyc starosl Pockim. Tene au-
tor lu Gniazizie Cnolij^ wspomina Bolesl podezaszeg-o Króla
Kazimierza w r. 1080. Bolesta starosta g-eneralny Mazowiecki,
na licie Jana ksizi/cia 3Iazowieckieg^o w r. 1387. u Papr.
o herb. fol. 323. ale bym ja rozumia, ze ci Bolestowie byli

Jaslrz(;bczykowie, nie Poboanie, ile ze i herb Jastrzbiec,

Paprocki zowie Boleszczycem, i familia Boleszów Jastrzbczy-
ków jeszcze podzidzleii kwitnie, jako siy mówio w tomie
czwartym pod herbem Jastrz«^biec. Dugosz^ któreg-o przywo-
dzi Paprockie o Pobozanach napisa, ze ad iracundtam proni.

Stefan arcybiskup Gnienieski , wprawdziec g-o Jani-
cius, Paprocki

.)
do herbu Topor nacig-aj, Okolski juz ffo

tu, juz tam wmiesza, atoli Dugosz od tych wszystkich da-

wniejszy pisarz, Pobozaninem g-o mied chce. Za jego powo-
dem sejm w Gnienie zoony, na którym postanowiono: aby
Kazimierza na tron ojcowski z klasztoru Kluniaceskiego spro-
wadzi , do czego swojej pracy i applikacyi deklarowa nie

aowa: do Rzymu tedy zajechawszy, uprosi u Benedy-
kta IX. Papiea, e Kazimierza od lubów zakonnych, i pro-
fessyi wolnym uczyni, w Kluniaku potem sia pracowa, eby
by Kazimierza z klasztoru na tron Polski namówi , skoni
si<; na prob jego i perswazy Kazimierz, Stefan go do
Polski sprowadziwszy koronowa, i on jego z ksit Ru-
skich ; Bolesawowi po nim miaemu koron na gow wo-
y. Z Czechami o zupienie Polski, a osobliwie Gnienie-
skiej katedry, prawo zacz, luboc z niemi nie wiele zyska.W tych zabiegach mier go zastaa w roku 1059. czyli jako
chce Janiciu\ 1058. Damalew. in Archiep. Gnesn.

S.tefana wojewod Krakowskiego, z listów klasztoru Czy-
rzyckiego, wypisa /*a/?rocA7*, e kwitn w r. 1145. Tame
si doczyta Floryana wojewod Sendomierskim 1243. Adam
by kasztelanem Krakowskim w r. 1260. o tych wszystkich
mówiem w pierwszym tomie. Jakóba take kasztelana Sie-
radzkiego pooy tu Paprocki'^ mia to hyc; wedu"- nieg-o

ojciec Piotra biskupa Pockiego, który umar w roku 1263.
ale e go inni do herbuW pocigaj, dla tego i ja o nim
tam mówi bd, jako i o Bernardzie take biskupie Po-
ckim mówiem pod herbem Nowina, do którego go wikszacz autorów referuje. '

Wolmir biskup Kujawski , wprawdzied go jedni chc
mied Jastrzbczykiem, drudzy herbu Belina, atoli Damalew.
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in Vitis Episc. Cujav. twierdzi, ze by Poboanin, z pro-

boszcza Kruwiekiego , kanonika Kujawskieg-o , na t katedr

obrany od kapituy 1258. r. by kanclerzem u Ziemowita i

Kazimierza ksit Mazowieckicb : wiele krzywd poniós od

Swentopeka ksizccia Pomorskiego : wiele zatargi zay z

Kazimierzem ksiiciem czyckim i Kujawskim, gdy go cen-

zurami kocielnemi oboy, wiele dóbr do kocioa Kujaw-

skiego przybyo, tak kupionych od niego, jako i od rónych
Panów nadanych : prawo o granice midzy swoj i Chemisk
dyecezy szczliwie uspokoiwszy, sam si te na wieczny

pokój przeniós w r. 1271. Damalew. Nakiel, in Miec/iov.

Switosawa biskupa Poznaskiego midzy Poboanami liczy,

ale inni mówi, ze by Jastrzbczyk, gdziem i ja o nim pisa.

Herhoivni.

BarheriiiSy

Benislawski^

Bielicki,

Bromierskif

Brzuchaski,
Burzyskie
Bylicki^

Ctkowski^
Czyowskie
Dadzibogy
Duzewskie
Dmochowskie
Duszewskie

Elerte

Faliszewskie

FilipowicZe

Filipowskie

Garliskie
Gintowski,

Górski,

Grahotvskie

Gumowskie
JamentowicZe
Januszewski,

Kaloe
Kielanowski,

Kierznowskie

Kobylski,

Konarzeiuskie

Koniecpolskie

Kossobudzki,

Krasnodbskie
Kruszyski,

Kucickie

Kutlewski,

anie ckie

awskie
kawski,
Malinowskie

Miedwieckie
Montowte
Muchowieckie

NesterowicZe

Nieczaj
e

Nieprskie

Nieroszyskie
Olszewskie

Pgotuskie
Pakoszewski,

PetelczyCe

Polanowski,

Popowski,
Radomskie

Raloe
Rokszyckie

Ruszkowski,

Rutkowskie
Rymiriski,

Ryszczewski,

Stanisawski,

Staniszewski,

Strzeszewskie

Suchodolskie

Surgolewskie
Sukowski,
Suto ckie

SzantyTe

Szczuckie

SzuksztUe

Szydowskie
Terejkowskie

Tooczkoe
Trzciskie

Wiekowicze
W^ierzchowki,
Winkowskie

Wodoradzkie
Wolski,

Zapolskie

Zarzeckie

Zengwirski,

eromski.

Duiiczewski ^ Kuropatnicki ^ Maachowski i inni, nastpujce fa-

milie podaj
,
jako tego herbu uywajce :
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Andrzejliiewicz^ Iskrztjcki^ Snwa?iicwski,
Cebroics/ii, Iiot/ewicz, Zadarka^
Chomi/iski, Ripnaszcwski, Ze/igo/iski.

Filemonowicz, lizyszczcioski.

Nie wszyscy jednak tu pooeni, jednym ksztatem tcffo

herbu zaywaj;} a najprzód Krasnod<;bscy w powiecie Drohi-
ckim piecztuj;} si<; podkowa, ale na niej kad;} pótora krzya.
Wiekowiozowie kad podkow bez krzya , a pod ni.j pó
strzay elecem do góry prosto, miasto piór strzay, serce,

a na hemie trzy pióra strusie. Szantyrowie w Litwie, pole

tarczy wszerz lini maj przedzielone, na górnem pi(;trze no-

sz podkow, ale krzy nie na barku jej stoi, tylko w sa-

mym rodku podkowy, na drugiem niszym pitrze herb Ra-
wicz zwyczajny, na hemie trzy pióra strusie. Sutoccy pod
podkow, jak zwyczajnie w Pobogu, kad rybk ma py-
skiem do góry, ogonem na dó, na hemie trzy pióra stru-

sie. Nieroszyscy i Pelelczycowie, miasto krzya na barku
podkowy, nosz pó strzay elecem prosto do góry wyry-
chtowanej, a na hemie trzy pióra strusie. Nieczajowie pod
podkow bez krzya, w polu czerwonem , zaywaj strzay

elecem do góry prosto , a u dou rozdartej , na hemie
trzech piór strusich. -

Pocliner herbu Kotjicz na Szlsku. Namieniem o

nich pod tym herbem.

Pocliorski^ w ziemi Mozyrskiej. N. Pochorski z sej-

mu 1620. komissarz do granic województw. Constit. f. 15.

Pociej herbu JVaga^ w ksiztwie Litewskiem. Za cza-

sów Zygmunta I. Króla Polskiego, kwitn wedug Sapiehy
in Monumen. fol. 136. Lew Pociej podskarbi Litewski, ten

pojwszy Ann uszczank (która po jego mierci ponowia
zwizki maeskie, z Dominikiem Pacem kasztelanem Smo-
leskim) z niej spodzi trzech synów, Adama, Teodora, i

Leona. Z tych Leona pisarza ziemskiego Brzeciaskiego wspo-
mina Konstytucya 1596. fol, 683. gdy go komissarzem do
rozgraniczenia województw Podlaskiego i Brzeciaskiego na-

znaczya , nie zostaa si po nim tylko córka jedynaczka, z

Michaem Tryzn podskarbim Litewskim zalubiona. Teodor
by sdzi ziemskim Brzeciaskim , z którym go tytuem za-

pisaa Konstytucya 1589. fol. 560. U/stor. Saptehana p, 3.

fol. 79. kasztelanem go chce mie Brzeciaskim, co jeeli
tak jest 5 tedy chyba po bracie Adamie wzi to krzeso: i

ten tylko córk zostawi Zofi z Fryderykiem Sapieh wo-
jewod Mcisawskim doywotnie zmówion. Okolski pisze o

jednej z tego domu, e bya Jana Wisoueha maonk, ta

Kalwiskie bdy odrzuciwszy , w wielkiej pobonoci i mi-
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osiernych uczynkach, stan wdowi prowadzia, przy tym ko-

ciele, gdzie mz jej pogrzebiony, kaplic wystawia, któr
srebrem do stu g^rzywie ubog^acia, apparatem kocielnym
ozdobia. Adam trzeci i najstarszy brat dopiero wspomnio-
nych, a syn Lwa podskarbieg^o, najprzód sdzia ziemski Brze-

ciaski, o czem wiadcz Konsti/tuc7/e 1580. Jol. 363. po-

tem kasztelan Brzeciaski , z Anny Ostrozckiej trzy córki,

Ann, Alexandr i Katarzyn, tyle synów, to jest, Jana,

Krzysztofa, i Piotra, spodziwszy, gdy go zona odumara, *

wiat sobie zmierziwszy, zakonne ycie obra, pod regu
. Bazylego HIpacym nazwany, nie dugo si jednak móg
utai w cieniu klasztornym : bo go wkrótce Zygmunt III. na

infu Wodzimiersk i Brzesk wyniós, od Michaa Rabozy
konsekrowany, po którego zejciu, metropolit caej Rusi za-

woany i archimandryt Pieczarskim, gorliwym si sta, wi-
tej z kocioem Rzymskim unji obroc j bo jak raz, jeszcze

tylko Wodzimierskim infuatem bdc, z synodu Brzeskiego

do Rzymu wysany, posuszestwo stolicy apostolskiej odda,

tak i w drugich toz samo chcia gorco wmówi. Jego w tym
niesfatygowan czuo, et egregia in Ecclesiam Dei merita^

chwali synod Piotrkowski prowincyalny 1607. cap. de Unione

Constit. Synod. f. 14. kdy tez deklarowa si synod, mocno
stawa o skasowanie sejmowej konstytucyi , in praejudicium

jego uformowanej. Seminaria Ruskie od niego fundowane,

i seminarystowie do szkó Societatis ordynowani, aby si tym

acniej do teje jednoci skaniali. W^yjedna przywilej u Zy-

gmunta III. Króla Polskiego , aby duchownych Ruskich uni-

tów, do sdów wieckich nie pocigano. T swoj zelozy,

tak na siebie schizmatyków zaostrzy nienawici , ze w Wil-
nie pod bokiem i prezency Zygmunta Króla, gdy processyi

publicznej w dzie Boego ciaa, i on te w Metropolita-

skim apparacie assystowa, zajuszony schizmatyk chcia go

zabi, i bez pochyby, zginby by ten godny praat, gdyby

by rk lew, zanisionej na cicie szabli impetu nie strci;

przecie trzy palce ten zy raz, od najmniejszego poczwszy
a do rzedniego, odci, a acuszek zoty na szyi wiszcy,

ostatek szabli na sobie utrzyma, e szyi nie razia, i lubo

zoczycy tego surowy dekret, ycia odsdzi, przecie dobry

pasterz darowa go yciem, palce za odcite u S. Trójcy

pod cudownym Matki Boskiej obrazem zawiesi kaza, z t
inskrypcy, Castigans castigavil me Dominus, non me au-

tem tradidtt morti. Tak zasuony kocioowi Boemu, wiele

ucierpiawszy, poszed po zapat w roku 1613. w Wodzi-
mierzu pochowany, kdy ciao jego nieskaone ley. S w
druku jego Kazania i homilie w Supralu 1674. in fol.
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2do. O przywilejach nadanych Rusi od Królów Polskich^

które wit Uni zalecaj in A to C. 1).

Jan podscdek ziemski Brzeeiailski , a przedtem pisarz

ziemski, jako wiadczy Process rozgraniczenia tu r. 1616.
syn Adama kasztelana Brzeciaskieg^o. Krzysztof drug-i syn,

siostra ich Aiexandra Helena, ksicni klasztor Panien Bry-
gitek w Brzeciu rzdzia, w roku 1628. g-dy miertelnie

zachorowaa , i juz prawie konaa , nagle w owym paroxy-

zmie zasna, oiarowawszy si wprzód do S. Stanisawa Ko-
stki, po którym nie zdrowa wstaa. Process. ianoniz. Od
jednego z tych dwóch braci, rozumiem, ze by syn Jarosaw
Pociej, deputat na trybuna Litewski 1643. Piotr, trzeci syn

Adama kasztelana Brzeciaskieg-o, om lat w Rzymie na

dworze Klemensa VIII. przepdzi, powróciwszy do ojczyzny,

pisarzem by ziemskim Brzeskim, a z Zofji Kazanowskiej s-
dzianki £<ukowskiej, zostawi trzy córki, Ann, Krystyn i

Petronell, synów za dwanacie: Pawa, ten pod Kumejka*
mi, pod usarsk chorgwi Kazanowsklego suc, i mnie
na nieprzyjaciela nacierajc, poleg; Okol. tom. 2. Kazimie-

rza, Jana rotmistrza, Adama, stolnika Brzeskiego, którego

córki dwie, Joanna, i Barbara zakonne sobie ycie w klau-

zurze, pod regu S. Brygitty, obray, jako grunt len, na
którym klasztor w Brzeciu tych Panien ufundowany, z domu
Pociejów, im wiecznie darowany wyszed: trzecia ich siostra .

za Sadowskim podstolim Brzeskim, a potem kasztelanem. ^

Alexandra ksieni S. Brygitty w Brzeciu. Piotra, Teodora,

Wacawa, Sebastyana rotmistrza, Stanisawa rotmistrza, Sa-

muela, Lwa. Który z nich pod imieniem Adama by bi-

skupem Wodzimierskim I Brzeciaskim 1655. Kazanie po-

grzeb. Cypryan. Stefanowsk. Drugi z nich by skarbnikiem,

którego córka ZoBa, Franciszka Wyka, podstolego Wie-
luskiego maonka, a potem kasztelana. N. bya za Jdrze-
jem Piaseckim stolnikiem Brzeciaskim.

Lenard , dwunasty syn Piotra pisarza ziemskiego Brze-

skiego, najprzód pisarz ziemski Brzeski, potem podsdek,
dalej sdzia, z tym tytuem wspominaj go Konstyt. 1676.

fol. 4. umar wojewod Witebskim, starost Rohaczewskim,m rycerski, i na kocioy hojny, wspominaj Konstytucye

1678. fol. 14. e koció w Inflanciech wystawi i fundowa,
co approbowaa Rzeczpospolita na sejmie: kaplic take od
Tryznów zaczt w Brzeciu Litewskim dokoóczy: zczy
si by doywotnie z Regin Ogisk cywuna Trockiego córk,
pozosta wdow po Korfie (podobno mia i drug on Let-

tawown stranikown Litewsk) ta, mu dwóch synów po-

wia, Ludwika I Kazimierza. Z tych Ludwik najprzód pisarz

Tom vii. %%
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ziemski Brzeciaski, porucznik ksiccla Radziwia, potem

podkomorzy Brzeski, i pose na sejm, deputat do Konsty-

tucyi 1097. r. komissarz do traktowania z wojskiem Litew-

skiem, dalej stranik Litewski, z tym tytuem posowa na

sejm 1703. Constit. fol. 26. wzi zatem podskarbstwo Li-

tewskie, z tego postpi na kasztelani Wilesk, przy której

trzyma buaw wielk Litewsk, umar wojewod Wile-
skim w roku 1730. fundowa w Kodawie 00. Paulinów,

zona jego pierwsza Zaliorowska kasztelanka Woyska ste-

rilis , druga Emerencyanna Warszycka miecznikowna ko-

ronna, z której córka dostaa si w maestwo Franciszkowi

Borzckiemu podstolemu Litewskiemu, starocie Zydaczow-

skiemu, marszakowa ten Ludwik w trybunale Litewskim w
roku 1714. Kazimierz Alexander brat jego, z chorego Tro-

ckiego, na kasztelani Witebsk wyniesiony, z tej przesiad

si na kasztelani Trock, atoli z niej dobrowolnie cho wy-
szej ustpiwszy, wzi województwo Witebskie, by oraz sta-

rost Rohaczowskim, Zyzmorskim , i Surazkim, posem nie

raz na sejmy, marszakiem trybunau Litewskiego dwa razy,

pierwszy raz w roku 1711. drugi raz w roku 1719. pier-

wsza zona jego Cbreptowiczowna , druga Chalecka Franci-

szka, kiórej odumar 1728. córki jego dwie zostay, jedna

Barbara Józefowi Brzostowskiemu pisarzowi Litewskiemu za-

lubiona, druga Teresa Humieckiemu wojewodzicowi Podol-

skiemu Ignacemu, teraz gdy to pisz stolnikowi koronnemu.

Synów za trzech Antoni , Alexander i Micha. Fundowa ten

wojewoda bractwo . Trójcy w Kitejszkim kociele. W
Ostrownie koció cudow^nej tam Matki Boskiej, niegdy od

Zygmunta II. po zwycionej Moskwie ukoronowanej, nie

maym kosztem reparowa, apparatem bogatym przyozdobi,

i do odnowy gortszego naboestwa wielce dopomóg. W
Witebsku sumptem swoim kolumn marmurow, na niej sta-

tu zocist B. Jozafata arcybiskupa Poockiego i Mczennika,

na teme samem miejscu, gdzie by ten wity od schizma-

tyków zamczony, wystawi. W Wilnie 00. Paulinów fun-

dowa. Siedm nowycli cerkiew po rónych miejscach i ma-

jtnociach swoich postawi, spustoszaych wiele reparowa,

00. " * ..-.--:- K„_...:i.: _._,^_ .....

i

Litewskim.

Antoni najprzód obony Litewski, temi czasy stranik

Litewski I regimentarz, starosta Wokowiski i Zyzmorski,

syn pierwszy Kazimierza wojewody Witebskiego, ona jego

Rozalia Zaborowska kasztelanka Woyska , z której tylko si
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córka Ludowlka zostaa, la Stanisawowi Liibomirskiemu pod-
slolemu koronnemu starocie Sdeckiemu zalubiona. Alexan-
der brat je<co podczaszy Litewski, starosta Olkinicki, teraz

kasztelan Witebski, po Rdotowskim , zczy si(; doywotnie
z Wojniank berbu Trby starociank Bracawsk wdow po
Brzostowskim kasztelanie Mcisawskim. 31Icba starosta Ro-
haczewski trzeci brat : obraz cudowny Panny Maryi wsa-
wiony cudami u 00. Bernardynów w Brzeciu z domu Po-
ciejowskiego wyszed.
Alexander Pociej syn Kazimierza wojewody Witebskiego (jak

wyej) r. 1770. jeszcze w czerstwej staroci yj.jcy osiad krzeso
województwa Trockiego r. 1742. umar r. 17()y. z fFojnianki
spodzi córki Radziwiow podkomorzyn Litewsk , i Tyszkie-
wiczow kasztelanow Mcisawskc-j, synów take dwócii: z tych

starszy Ludwik stranik Litewski, z Po/ocA7>/ woj ewodzanki
Poznaskiej zostawuje potomstwo , to wszystko wymaro i same
ten Ludwik stranik w kilka dni po onie ycia dokona r. 1771.— modszy za Leonard obony Litewski poj Radziiciloum^
wkrótce polem umar, zostawiwszy maonk przy nadziei, ta po
mierci ma porodzia syna, ostatni iskierk tego zacnego domu
— wdowa za pozostaa Leonarda ponowia zwizki maeskie
z Granowskim. — Hrasicki.

Poczapo^iski herhu Kotwica. Jeremiasz czy jako
chce Kojal. in MS. Micba PoczapowskI wadyka ucki na-

stpi na t katedr w roku 1621. ale gdy ad vtsttanda li-

mina SS. Aposlolorum do Rzymu odjecha, tym czasem dyz-

unicl, obrali sobie za wadyk uckieg-o Atanazeg-o czyli

raczej Pawa Puzyn : i tak jednego czasu katedra ucka,
dwóch razem rónego posuszestwa miaa pasterzów. Po-
czapowski powróciwszy z Rzymu, umar w ydyczynle w r.

1637. po którego mierci Puzyna siedzc lat kilkanacie, sko-
czy ycie w roku 1650. po nim na t g-odnoc wyniesiony

Józef Czaplic arcbimandryta Mileki w roku 1651. po nim
wzi Dyonizy Baaban 1657. r. dalej Gedeon ksi Cze-

twertyski 1663. r. Alexander Poczapowski w Nowogro-
dzkiem województwie 1632. Jan w cudzych krajach zabity,

mz uczony.

PoCKernicki herbu Prawdzie , w ziemi Ciechanow-
skiej. Mikoaj Poczernicki podstaroci Ciechanowski poborca
w teje ziemi 1590. u Januszów, w Stat. fol. 361.

Poczoliut herbu Pogoni Alo ^ ale go nazywaj Zdar-
boec, to jest w polu czerwonem rka zbrojna z mieczem
zaniesiona do cicia, na hemie taka rka, jako i na tarczy.

Nazwiska tego nabyli od majtnoci Poezobody rzeczonej,

lecej w kraju Grodzieskim, przodkom swoim za wysug-i,

od Zygmunta I. Króla nadanej, zkd bardziejby si pisad

miao Poczobod, ni Poczobut. Jedni z nich dla rónicy zo-

22*
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wi si Kondzicami, drudzy Odlanicklemi. Jerzy Poczobod
Hondzie z Jadwigi Szymakowny, mia synów Krzysztofa, Je-

rzego , Jana , i Adama : z tych Krzysztof w powiecie Gro-

dzieskim pojij Ann Gursk, z tej byli synowie Adam, Piotr,

Jdrzej, Jan, Waleryan i córka Konstancya. Jerzy przy dwo-
rze by Opaliiiskieg-o podkomorzego Poznaskiego. Samuel
Odlanicki Poczobod sdzia grodzki Grodzieski 1648. roku.

Jdrzej najprzód pisarz ziemski, potem podsdek Oszmiaski,

fundowa OO. Dominikanów w Oszmianie co approbowaa
Konstytucya 1067. foL 21. Bartomiej i Micha 1700. Jan

owczy Wilkomierski 1674. Konstantyn 1648. Wawrzeniec
Micha Odlanicki Poczobod sdzia , a przedtem podsdek
Wilkomierski, posowa na sejm 1661. r. by deputatem na

trybuna fiskalny Litewski. Constit. fol. k^

Podacze^YSki ^ w Nowogrodzkiem województwie,

Pawe Podaczewski chory Nowogrodzki, syn jego Mikoaj.
Jan zy razem z Pawem , synowie jego Jan i Jerzy,,

Podjski^ w Krakowskiem województwie Jan Po-

dajski 1705.

Podbereski herbu Gozdawa , z t jednak rónic,
i.t na tarczy powinien by orze o dwu gowach, na którego

piersiach herb Gozdawa zwyczajny, w hemie za kad trzy

pióra strusie midzy dwiema proporcami, tak go opisuje Ko-
jaow. in MS. Geneal. Ogiskich i ksika Aimihul ad por-

as^ i inni pospolicie twierdz, ze od Wodzimierza Jedy-

nowadzcy Ruskiego swoj procedency maj, j)rzez ksita
Druckie , razem z Sokoliskiemi Lubeckiemi , Horskiemi,

Oziereckiemi, jako Stryfkoivski Uh. \k. ful. 510. i Koja.
par. 2. fol. 64. pisz, ze Micha Podbereski knia, w owej

sawnej pod Worsi z Edyg okazyi Wiloldowej przegra-

nej w roku 1399. midzy innemi poleg na placu, dla tego

tez niektórzy z tego domu, hemu w herbie nie kad, ale

tylko mitr ksic. Trzymali kiedy w trzydziestu tysicach

starostwo Gulbiskie od Rzeczypospolllej sobie puszczone ale

go wykupi Radziwi podkanclerzy. tonstitut. 1678. fol. 9.

Jerzy Samson marszaek Bracawski z sejmu 1611. komis-

sarz do rozgraniczenia midzy Kurlandy i Bracawsk zie-

mi, Consitul. fol. 42. córka jego Elbieta Katarzyna naj-

przód ya z Wadysawem Monwideni Dorohostajskim, cze-

nikiem Litewskim, po jego mierci z Teodorem Karolem
hrabi Tarnowskim starost Krzepickim, ojcowskich, i ma-
cierzyskich z Kalwinem bdów wyrzekszy si, na kilka lat

przed mierci , witobliwie zesza z lego wiata w r. 1646.

Hieronim od S. Jacka w kazaniu Korona Maeska nad ka-

tafalkiem Jan Feliw Schrober iv kazaniu. Okol. t. 2. f. 71 .
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Jan Hektor poset na konwokacy 1632. hy polem pisarzem

ziemskim Orszariskim, a w roku 1648. podkomorzym, zona

jeg"o Anna Sokoliska podwojewodzanka Poocka, z której

syn wstpi do zakonu Soc. Jesu. Kazanie Oslroiaskiego^
Mikoaj Samsun kapan zacny , który wielkieini jamuznami
kocioy, klasztory i ubog^ie opatrzy. Grzegorz najprzód pi-

sarz grodzki Orszaski w roku 1648. potem kuchmistrz Li-

tewski, pukownik i reg-imcntarz wojsk królewskici, nakoniec

wojewoda Smoleski, Upitski i Guibinski starosta, ten pod

Kamiecem przeciwko Abaszy Baszy z Koniecpolskim pocztki

marsowych dzie zaoy , wojowa potem przeciwko Szwe-

dom, Kozakom, Moskwie. Tene Milnicki, Krynicki, Po-

soczalski kocioy reparowa i ozdobi, Owaniecki za koció,
od kalwinislów sprofanowany, katolikom przywróci. Wspo-
minaj go Konstytucye 1601. ze posowa na sejm, a ztamtd
komissarzem stan do tniklowania z Szwedami, o ca w Ry-

dze postanowione, Constit. foL 8. 1667. do zapaty wojsku,

w roku 1676. podpisa pacta conoenta Jana III. Constitut.

fol. 32. Zczy si by doywotnie z Rudominiank, która

mu powia dwie córki, Konstancy Dominikowi Suszce wo-
jewodzie Poockiemu : Itrzi/sztof Ziemowicz iv panegiryku

TVieniec na jpj weselu 1667. Helen Janowa PacowI podko-

morzemu Litewskiemu starocie Botockiemu zalubione (Joanna

i Teodora wojewodzanki Smoleskie 1676. r. wpisay si do

bractwa S. Barbary w Krakowie) i synów dwóch, Kazimierza

zona jego ZoBa Korsakowna sdzianka ziemska Nowogrodzka
wdowa po trzech mach, i Ale.\andra marszaka Upitskieg-o

1697. r. tego z Woodkiewiczowny, bya córka Konstancy
która pierwszym zwizkiem wesza w kontrakty maeskie z

Zamojskim starost Bolemowskim , drugim z Jerzym Poto-

ckim starost Grabowieckim, w Krasnymstawie pogrzebiona

w naszym kociele 17.30. do którego wiele ozdoby przydaa.

Synów za czterech byo: Dominik w zakonie S. Franciszka.

Minor. Observ. Kajetan w zakonie de Hcdempdone Capti-

vorum. Micha modo umar, i Franciszek starosta Szyma-
ski. Krom tych Grzegorz na wojn Moskiewsk Stefanowi

Królowi 500 ludzi swoim kosztem zacignionych sprowadzi.

Zienowicz. Helena bya za Janem Poubinskim, Samuel Wa-
dysaw i Grzegorz 1648. Piotr, Leon i Jan Wodzimierz
1674. N. starosta Hliski mia za sob Franciszk Zyberko-

wn kasztelank Inflantsk.

W r. 1778. Jerzy Podbereski rotmistrz Bracawski. — Przypisy
Krasickiogo

.

Potlbielski herbu Trzaska, w ziemi Nurskiej. Pio-

trowi Podbielskiemu w lasugach pewn summ naznaczya
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Konstytucya 1589. Jan i Wojciech 1632. Ludwik w Po-

(llaskiem 1091.

JPoclbipita^ czyli raczej jak ich inni pisz Polillita
w Poockiem Avojewóclztwie. Zacharyasz Pou|)i(^'ta poborca

w Poockiem z sejmu 1619. Bogdana wspomina lionstylucya

1641. Constit. fot. 36. Jerzy 1648. Jan Podbiplc^ta pisarz

ziemski Poocki, zasugi tego zaleca Konstytucya 1641. y*. 29.

w roku 1643. posowa na sejm, zkd komissarzem stan
do rewizyi zamku Smoleskiego, Constit. fol. 20. i 1661.

deputatem na trybuna skarbowy, Constit. fol. 4. i 1662.

ju podscdek ziemski Poocki, komissarzem do zapaty woj-

sku, Constit. fol. 6. i 1667. yb/. 3. Mikoaj Kazimierz Pou-
picta pisarz skarbowy Litewski, fundowa Karmelitów w Cze-

wszach dziedzicznych sw^oich dobrach, co approbowaa Kon-
stytucya fol. 30. Bazyli Jan Bionatowski Podbipicta i Wi-
ktoryn 1700.
Józef Podbipicta w r. 1778. podwojewodzi Trocki. — Krasicki.

Podliorski ^ w województwie Poockiem. Jan Stani-

saw i Mikoaj Podborscy.

PofleliocHi^fSki. Pawe z Brzylewa PodchociwskI ho-

rodnlczy Wileski 1674. r. w Smoleskiem województwie.

Anna Podchociwska Jdrzeja Scipiona chorego Wendeii-

skiegro maonka.o
Poclczaski herbu Rawicz^ w Rawskiem i czyckiem

województwach, pisz si za w Podczach , które w Raw-
skiem województwie s w ich possessyi, które za lez w
czyckiem, t si dostay Pannom zakonnym konwentu-
czyckiego. Ae dom ten rozrodzony: dla tego si przydomki

w nich róne zagciy, jedni si od herbu pisz Roliczowie

Podczascy, drudzy Skarbnikowiczowie , inni Ziejkowiczowie,

drudzy Osiczkowie,^ inni Miecznikowiczowie, inni Grzego-

rzewiczowie , inni Sledziowie, inni Swieckowie. Drudzy z

tych w Krakowskiem i Sendomierskiem , inni w Poznaskiem
poosiadali i Kujawskiem, z których Adam Podczaski wojski

Kruwicki, z Duninowny dwóch synów zostawi. W woje-

wództwie Lubelskiem , by jeden z nich skarbnikiem, w Po-

dolskiem za by starost Wierzbowieckim pukownikiem.

Najdawniej jednak w województwie Rawskiem, bywali urz-
dnikami, jako Jan stolnik Gostyski, Jdrzej podstoli Socha-

czewski. Bartomiej pisarz ziemski Gostyski w roku 1577.

Constit. fol. 321. Wawrzeniec miecznik, Pawe skarbnika,

Krzysztof podsdek, Stanisaw sdzia Gostyski
, (1632.) od

którego Kazimierz, rotmistrz królewski. Konstanty, od któ-

rego Franciszek, Maciej w niewol Tureck, podczas wojny
wzity. Adam podwojewodzi Gostyski, od którego syn Jerzy
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wprzód wojski SochaczewskI, potem owczy i pisarz grodzki

Gostyski, teraz sdzia ziemski Gostyski, deputat na trybuna
koronny, temu Plichcianka spodzia dwueh synów, Gor(iyana

i Piotra. Brat Jerzego zosta Reformatem. Kazimierz Prze-

mysaw, od którego Walentyn sulidelegat grodzki czycki
i Gostyski. Stanisaw s[olnilv CzerniechowskI 1(174. N. bya
za Mikoajem Zawadzkim SwIatopeklem.
Pawe Podczaski w r. 1778. podsloli Kruwicki. W roku 1788.
Gordyan podczaszy G.jbiski. — Krasicki.

Poaldcliski ^ w Rawsklem województwie Pawe Pod-

dbski 1048. podpisa elekcy Jana Kazimierza Firóla.

Poclfililiski herbu Cioek. Adam Podfillpski sdzia
ziemski Podolski, którego córka wedug Okol. t. 2. y*. 571.

bya za ukaszem Olenickim. Stanisaw take sdzia ziemski

Podoski.

Poclfililislki herbu Pilawa^ w Podolsklem wojewódz-
twie. Micha Podfilipskl, mia za sob siostr rodzon Sta-

nisawa Orzechowskiego, herbu Oksza, sawnego pisarza,

umar przed rokiem 1564. Orzech, dial, 6. N. bya za Je-

rzym Jordanem. N. za 3Iikoajem Koryciskim.
Poflgórslki^ w województwie Woyskiem. Sebastyan

Podgórski towarzysz 3Iodziejowskiego podskarbiego, zsiad-

szy z konia, pieszo szed do szturmu pod Pieszkowem w r.

1582. Papro, o herb. fol. 405. Marcin podskarbi u Kró-

lowej Anny Jagiellonki , zona jego Jadwiga Bursbachowna.

Starowol. in Monumen. Jakób kustosz Pilecki, 1630. Gold.

Bractwo. 3Iikolaj w Woyskiem 1632. N. bya za Miko-

ajem Besklm.

PoflllS^jecki^ w ziemi Sanockiej. Jerzy Podhajeeki

umar 1667. N. bya za Janem Steckim.

Poflliorecki herbu Belina, w Lubelskiem i Bezklem
województwach. Arnolf podczaszy Króla Stefana, m na woj-

nie 3IoskiewskIej chwalebny, tene czy Inszy Arnolf Dusza,

którego córka Anna z Swentosawem Lipskim podkomorzym
Bezkim w kontrakty maeskie wesza. Wacaw z kopij
goni na weselu Zamojskiego hetmana 1583. Biel. fol. 793.

Floryan Dusza Podhorecki , suc wojenno w Wgrzech,
wzity by w niewol od Turków. Jdrzej sdzia ziemski

Bezki , mia za sob Elbiet Lipsk podkomorzank Bezk,
z której synowie Jan i Adam, tyle córek, Zofia Przecawa
Sobieskiego, Anna Abrahama Drohiciskiego, maonki. Ka-

zimierz poj Wiktory Dbsk , z tej potomstwo: Tomasz,
Jan, Mikoaj, Zofia i 3Iarcyanna. N. zczy si doywotnie
z Sienick, z której syn Marcin sterilis^ I córka Luszkow-
ska. Wacaw 1632. N. bya za Janem Dbskim : Pawe w
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Zatorskiej ziemi 1705. r. N. bya za Jdrzejem Mickickim

wojskim Lubaczowskim. Papro. Micha chory Oszmiaski
17Ó0. roku.

PotUiorotleiiski herhu Korczak., w Woyskiem wo-
jewództwie. Gabryel i Mikoaj Podhorodescy 1648. Stefan

czenik 3Iielnicki mia za sob Baworowsk córk Jacka, z

tej zda mi si córka Teresa czenikowna Mielnicka , bya za

Tobiaszem Cieszkowskim podczaszym Czerniechowskim. Mar-
cin bozydar Podhorodeiiski pisarz ziemski Wodzimierski r.

1691. N. Jana Hulewicza podkomorzyca uckieg-o maonka.
Ludwik pisarz ziemski Wodzimierski, deputat na trybuna

koronny 1740.
Józef Podhorodeiiski kasztelan Czerniechowski od roku 1766. syn

jego archidyakon ucki. — Tadeusz regent grodzki Wodzi-
mierski. — Krasicki.

PODIASKI HERB.
Powinny byc w modrem polu biae strzay, spodkiem trzy

listki konikowe, na hemie trzy strzay, tak go opisuje 3IS.

o Famil. Prusk, gdzie powiada, ze Podiaskich dom, gniazdo

swoje zdawna ma w Prusiech, w Mirachowskiem starostwie,

i ze tego herbu Choniccy w Lemburskim powiecie zaywaj.
Podkauiei* herbu Bradacice, ale jako mam ustn re-

lacy, powinny by dwie klamry na krzy zoone, tak jak

piszemy liter X, a midzy niemi dwie oksze obuchami do

siebie obrócone, na krzy take jako i klamry obrócone. Pod-

kamer starosta zamku Bagnety, nie daleko od mudzi, w
roku 1586. Papro. Ogród. fol. 216. Osterod miasto jako

i Libstad, obmurowane, trzyma od kurfirszta Brandeburskie-

go, Jdrzej Podkamer, od Królewca mil 19. zaoone w r.

1270. Papro. Ogród. fol. 219. Temi czasy gdy to pisz,

jeden z nich wLitewskiem wojsku suy przy znacznej szary.

MS. o Famil. Pruskich^ tak herb ich opisuje : powinny by<5

trzy toporki, ostrzem wszystkie w lew tarczy obrócone, dwa
podle siebie na górze, jeden pod niemi na dole, wszystkie

prosto stoj z toporzyskami, na hemie smok pyskiem w praw
tarczy o czterech nogach, dwóch skrzydach, ogon u nieg-o

w gór zadarty; taki herb ma by na zamku Starogardzkim,

w kaplicy na tumbie wielkiego otarza, to jest trzy topory

w czerwonem polu. Dom ten, wicej ni od czterechset

lat, w Prusiech kwitnie ; z których Joachim i Godfryd z Prus
podpisali elekcy Jana Kazimierza Króla 1648. r. Krzysztof

Henryk Putkamer Baro Supremus ^ Praefectus et ConsilO'
rius Ducatus Curlandiae 1686.
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Podkaski herbu Brochwicz^ w Radomskim powie-

cie. Jan Podkanski podstaroci Radomski 1545. Acta Ter-

restr. Radom. Seweryn s<;dzia grodzki Radomski , dziedzic

na Potworowie, Potkownie, Grabowie i Gruszczynie, mia
za sob TeoKlc Noskowsk wnuczk Jdrzeja biskupa Po-
ckieg-o: z INoskowskiej tej spodzi córk Kocbask, i synów,

Stanisawa i Wespazyana steriles^ trzeci Pawe, od którego

by syn Domicyan i córka Kolumba w zakonie S. Dominika,

w Górze pod Warszaw, witobliwie yjc, umara, Bóg
róznemi askami wsawia jej wite ycie raczy, które spi-

sane, i poprzysione , w nuncyaturze chowaj, a midzy
inszemi to, e ciao jej do tych czas nieskaone zachowuje

j

czwarty Jakób, od którego dwóch synów kwitno, z Kocha-
skiej spodzonych, Alexander dziekan Chemski, kanonik Ki-

jowski, deputat na trybuna koronny, 1G90. i 1093. i Józef.

Stanisaw czy Józef owczy Sendomierski, mia za sob Teo-

fil Ldzk, która po jego mierci ponowia zwizki, 'Zdo

voto z Lesieckim , ^tio z Boglewskim skarbnikiem Czerskim,

z tej zostay si cztery córki: Karwicka, Szczucka, Teresa

Zauska wojewodzina Rawska i N. zakonnica S. Franciszka

na Pradze nad Wis, syn za jeden Jan, starosta Inowo-
dzki , owczy Sendomierski, porucznik wojewody Mazowie-

ckiego, ten z Gozdzkiej starocianki Styckiej , siostry ro-

dzonej kasztelana Czerniechowskiego, zrodzi kilku synów i

córek, to jest: Józefa owczego Sendomierskiego, Stanisawa
kanonika Pockiego, deputata na trybuna koronny 1738. r.

Antoniego podczaszego Sendomierskiego, porucznika pod usar-

sk chorgwi, Franciszka kanonika JLuckiego, Jana w za-

konie Sc/iolarwn Piarmn , Kaspra chorego pod królewsk
chorgwi: Helen, ta \mo voto lubowaa Mikoajowi Sie-

rakowskiemu podczaszemu Bracawskiemu , 2do volo, Janowi

Pszonce podczaszemu Lubelskiemu, Stio Adamowi Siema-

szkowi stolnikowi Czerniechowskiemu : Angel Sztemberkowi:
Teofil Józefowi Kossowskiemu,' zalubione, i Teres zakon-

nic S. Benedykta w Radomiu. Krzysztofa Podkaskiego S.

Th. Doct. et Juris Utriusque jest w druku : Poprawa praw^
i sposób statutu spisanego podug Konstytucyi 1589. 1601.

1607. w Krakowie in kto 1608. Anna bya za Janem Brze-

skim herbu Oksza. N. za Stanisawem Domaszewskim sdzi
Radomskim.
Z szeciu braci, w kocu tu wymienionyci zostali póniej, Józef

Podkanski z owczego Sendomierskiego kasztelanem Radomskim,
starost Zwoleskim : — Franciszek sufTraganem Krakowskim,
biskupem Patareskim ; — Stanisaw scioiaslyk Pocki , opat

Sulejowski: — Antoni podkomorzy Sendomierski. — Przypisy
Krasickiego.
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Poclkocki herbu Nacz^ w Podlasklem wojewódz-

twie. S i Podkowieecy ^na Rusi, z tych Anna i Katarzyna

zakonnice u wszystkich SS. we Lwowie.

Poclkoivy te herby zaiyiuaj: Belina, Biaynia, Bia-

oskorski, Bratkowski, Bozawola, Dbrowa, Doga, Krzywda,
Jastrzbiec, Klucz przez nic poprzek, Lubicz, ada, zawa,
Niezgoda, Pobog-, Podkowa, Prus 3//o, Puchaa, Rudnica,

Szeptycki , Tpapodkowa, Zagoba, Zatajony miesic, Zda.
Pot11asl4.i* Jan Podlaski z Katarzyn Cichowsk spo-

dzi syna Zygmunta, który zgin pod Korsuniem, i córek

dwie, z tych Teodozya, najprzód ya z Skrzyczyriskim, po

nim z Stpniowskim, ale z tym sterilis. Agnieszka z Balickim.

Podlecki* Hieronim Podlecki podsdek Wilkomier-

ski, z sejmu 1613. komissarz do zapaty zwizkowym w Wil-

nie, Constit. fol. 3. synowie jego trzej: Jan, Hieronim , i

Piotr rotmistrz pieszy w Litewskiem wojsku, któremu w r.

1635. kazaa zasugi wypaci Rzeczpospolita, Constit. f. 24.

wojowa w Inflanciech, Moskwie i przeciwko Kozakom. Ka-

sper 1648. w Wyszogrodzkiej ziemi. Jan Konstantyn z Go-

sawia Podlecki 1674.

Po€llesl4.i/^er^M Crs^wtt/a, wWIelkiej-Polszcze. Woj-
ciech Podleski podstoli Inowrocawski 1689. Waleryan sta-

rosta Borzechowski, komissarz skonfederowanych województw,

pokój z Królem Janem Kazimierzem zawar,^ i podpisa 1666.

wedue: Kochów, climac. 3. lib. 5. Otarz S. Stanisawa Ko-

siki w Poznaniu srebrn sukni, osobami srebrnemi, bogato

przystroi. Modzian, kazanie 3. tom. 4. i wiele innych ask
wiadczy z zon swoj Maryann temu koUegio. Brat jego

mia za sob Boratysk herbu Korczak, z której córka Bar-

bara ZoBa, ya w maestwie z Janem Kosiowskim owczym
Podolskim, na kollegium nasze Przemyskie dobroczynna r.

1692. syn za z Boratyskiej Stanisaw, towarzysz pod usar-

sk chorgwi Królewicza Alexandra, pod Wiedniem od Tur-

ków zgin, zostawiwszy z Gorajskiej Koczarskiej, czy tez

z Wierzbickiej herbu Slepowron , syna Józefa, który w za-

konie naszym kilka lat na ambonie kac, ycie to zakoczy
w Krakowie u . Piotra 1733. Pisz si z Wysokiego Pod-

lesia, lubo drudzy powiadaj, e do herbu Doliwa nale.
Pocllei§k.i herbu Nowina. N. Podleski zostawi synów:

ukasza, Stanisawa, Marcina, i córek trzy: jedna z nich

Dubiska, druga Pomianowska, trzecia zakonnica na Zwie-

rzycu. ukasz w województwie Sendomierskiem 1632.

Podleski herbu Poraj\ w Sieradzkiem województwie,

z Podleszyna dóbr, tego imienia nabyli: atoli pisz si z Ku-

rozwk Podleskiego na Inilantskich i Moskiewskich expedy-
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cyach zasuonego, zmarego w roku IG^iT. wieku sweg-o 80.

jest nagrobek w Sendomierzu w naszym kociele. Starowol.
in Monum.

J?i»A\e^lL.\ herhti Prus \mo^ w Czerskiej ziemi.

Po«llocloiv$!»ki herbu Janina , w województwie Sen-
domierskiem. Jakób Podlodowski kasztelan lladoinski 1 400.
Jan kasztelan Zarnowski 1493. na przywileju Albryclita Króla,

danym miastu Lubelskiemu, zona jego Cblewicka. Jerzy re-

ferendarz koronny, proboszcz Gnienieski 1553. r. na przy-

wileju Augusta Króla, danym miastu Lwowskiemu *). Bo-
rzywoj z sejmu 1576. Poborc naznaczony, Constit. J\ 261.
ten w Ruskowie dobrach swoich, blizko Opatowa, koció
katolikom odjwszy, herezy sprofanowa, wszake, jako pi-

sze, Ctckoc. AUoqu. Osecen. i dobra te z rku jego wy-
pady, i koció od sukcessorów jego , wkrótce si nazad wró-
ci do katolików, lib. 2. cap. 8. Piotr 1587. podpisa ustawy
Pokrzywnickiego zjazdu. Constit. fol. 427. N. mia za sob
Biejkowsk, od której by Jerzy starosta Radomski, I bracia

jego, i Jakób podkoniuszy królewski, onierz wielki, od Ko-
zaków na drobne kawaki rozsiekany; siostra za Odrzywol-
skim, potem za Jdrzejem Gniewoszem. Papro, pod herb.

Jastrzbiec fol. 125. Mikoaj rotmistrz królewski
,
pod Ba-

worowem z Tatarami si potykajc, wzity w niewol, z któ-

rej za okupem wyszed. Constit. 1591. /b/. 633. N. bya za

Hieronimem Biaobrzeskim wojskim Radomskim, druga za

Janem Szydowskim dworzaninem królewskim ; trzecia za Mi-
koajem Trepka z Czapli, synem Jana Trej)ki. Baran, Act.
Crac. Castr. 1650. Jan Bonawentura mia za sob Barbar
Brzesk herbu Oksza. 31ikoaj chory Dobrzyski 1648. a

potem kasztelana Kijowski 1674. starosta Radomski, brat

jego rodzony Stefan, urodzony z Kryslyny ugowskiej herbu
Drzewica, mia tylko jedne córk Zofi, która posza za Je-

rzego z Konar Kochanowskiego. Stefan rotmistrz, umar 1643.
mia za sob Teres Wasiczysk. Jan kanonik Krakowski.
Zbigniew pisarz Radomski, Stanisaw stolnik Sendomierski.

*) O Podlodowskim referendarzu koronnym Górnicki >y dziejach pisze,

i po mierci Macipjo\yskief;o na iiistaiic).! Radziwia >v()jcwody

Trockiego brafa Królowy Barbary, Podlodowskiemu biskupstwo
Krako\yskie, Król da obieca. Wzruszyo tak naj;e Ayznicsienie

wielu, osobliwie ducl)owipiisl\vo, wic prymas rpiuonstrowal Kró-
lowi ze skutki tak nagej promocyi, tak skutecznie i Kr('>i mimo
dane sowo, Zebrzydowskiemu biskupstwo Krakowskie odda, a
Podlodowski przez jedn noc biskupem Krakowskim, na plebanji

któr mu dano przesta musia: pod rok. 1550. — Przypisek
Krasickiego.
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Jdrzej i Adam 1648. r. Cichoc. in Allou. Osec. lib. 2.

cap. 13. powiada, ze Podlodowscy w Przylyku, zkd si pi-

sz, i z Wrzowsni, kocioy, klóre dyssydenci pasiedli byli,

przywrócili katolikom. N. bya za Pramowskim kasztelanem

\Varszawskim, matka Franciszka biskupa uckiego. N. za

Pawem Mrozowickim. N. Podlodowski z Przytyka mia za

sob Teofil Noskowsk starociank omysk Iierbu ada.
N. bya za Jakóbem Oarowskim dziedzicem na Wojnowi-
cacb. N. za Marcinem Skowieskim.

Podsk-i /terbu Bogoria^ w Sendomierskiem woje-

wództwie. O tych pisze Cichoc. in Allou. Osecen. ze je-

dnaz ich dzielnica z Skotnickiemi. N. Podski kasztelan Po-

aniecki, mia za sob Teres Ann córk Piotra Brzechfy

podkomorzeg^o Wendeskieg-o, córka jego Zofia bya za Ga-

bryelem Brzechf podczaszym Warszawskim. Eleonora ka-

sztelanka Poaniecka, najprzód ya z Jawornickim, potem
z Kobierzyckim pisarzem ziemskim Kaliskim. Dorota Woj-
ciecha Baranowskieg-o herbu Grzymaa maonka. Marcin w
zakonie naszym umar w Krakowie u S. Piotra 1679. jest

w druku jego : Imo. Prodigium Gratiae, Magna Dei Mater
et f^irgo Maria- Concepta. et Concipiens ^ seu Orationes

duae, altera de Annuntiatione B. 31. P^irg. suh titulo : Pa-
negyrica gratiarum actio Magnae Dei 31atri^ ob vindicatuin

ab ultimo inleritu orbem. Altera.) de Immaculata ejusdem

Concept. sub titulo: Nuntius f^ictoriae Mariannae^ sub no-

mine Rlietoruin Soc. Jesu, Leopoli in fol. 1668. 2do. Olym-
pia Sarmatica .) est paneg. Michaeli Hegi Poloniae 1670. in

fol. Leop. sub nomine Joan. Ant. Bezechi. Anna bya za

Stanisawem Oraczewskim. N. za Marcinem Rokszyckim ka-

sztelanem Poanieckim.

Poilllieisilliski. Józef Podniesiski mia za sob El-

biet Kaszewsk, ale z ni sterilis. Geneal. Beec.
Poclolailiecki. N. Podolaniecki, ona jeg^o Lancko-

roska. Geneal. Kalinow. Choranka Podolska.

Poflolec herbu Dbrowa.) w Podlaskiem wojewódz-

twie. Mikoaj Podolee, z sejmu 1638. komissarz do granic

Woyskiego województwa, i Piskieg-o powiatu. Constit.

fol. 19. Marcin mia za sob Klepack, która mu powia
dziewiciu synów, z tych piciu na rónych wojnach pomi-

no, zostao si jeszcze czterech, to jest, Stanisaw, który

spodzi dwie córki, Wojniowiczow i Strzyewsk, tyle

synów, Jerzego i Dominika, obadwaj w zakonie Soc. Jesu;

by ten Stanisaw pisarzem g-rodzkim Sonimskim, brat jego

Konstantyn Podstolim Bracawskim, zczy si doywotnie z

Krzczonowiczown, z tej potomstwo, córki dwie, Kaczanów-
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ska i Szczesnowiczowa, syn jeden, ale nieonaty umar.
Mikoaj trzeci brat, poj Wasilewsk, z tej syn jeden J-
drzej, z Jelcowny zrodzi trzech synów, yjcych temi czasy;

czwarty Jan, teg-o, z Konstancyi Rudziejowskiej , trzech zo-

stao synów, Micha nie dawno umar, spodziwszy z Wa-
wrzeckij s^-dzinnk ziemsk. Bracawsk, syna, i córek dwie.
J«^'drzej brat 3Iichaa, zona jego Hoppenowna straznikowna

Sonimska, z 3Iieleszkowny urodzona. Zygmunt, drug-i brat

Michaa, uinar modo. Brat strzyjeczny wzwy wspomnio-
nych czterech braci, by Jan Podolec, którego z Wojnianki
Hreczynianki dwaj synowie: Dadzibog Piotr kanonik Inflant-

ski, i Pawe w zakonie Societ. Jesu, córka Zardecka. Byy
nieg-dy Sidorki w powiecie Sonimskim lezce, dziedzictwo

teg-o domu, zkd tych Podolców Sidorowiczami zwano, ale

ich Jan Podolec zby Lenartowi Uzowskiemu podsdkowi
Wokowiskiemu.

Poclolecki herbu ff^zyk^ w Ruskiem województwie.
Stanisaw Podolecki, wiel expedycyami wojennemi wsawiony,
zona jego Sieniiiska kasztelanka Halicka; jedna z tego domu
bya za Herburtem , o której Okolski, Krzysztof brat Stani-

sawa, nauki wielkiej czowiek, by stolnikiem Lwowskim
1590. i poborc. Jauuszov. Stat. fol. 361.

Podolski herbu JSacz^ w Kaliskiem województwie
i ziemi Przemyskiej. Ci si przedtem Domasawskiemi zwali,

ale od dóbr Podolina zawoani Podolsklemi. W ksigach gro-
dzkich Ostrzeszowskicb , w roku 1595. znajdziesz rezygna-

cy Podola górnego, od^ Podolskiego uczynion Zapolskiemu.
Wojciech Podolski, z Swierczewskiej herbu odzi, spodzi
trzech synów: Bartomieja, Piotra i Jana. Z tych Bartomiejm wojenny za Zygmunta IIL w Moskwie, w krwawych za-

sugach wzi od tego Króla dobra Laszki, syn jego z Zofii
Moszyskiej AIexander, porucznik usarskiej chorgwi 1632.
z Katarzyny Orchowskiej podczaszanki Chemskiej, spodzi
Jdrzeja kanonika Przemyskiego, proboszcza czyckiego, de-
putata siedm razy na trybunale koronnym, w prawie ducho-
wnem ojczystem dziwnie biegego, umar 1654. i Wojcie-
cha. Piotr brat Bartomieja osiad w Przemyskiej ziemi, sy-

nowie jego za ci: Alexander, Jdrzej, Zygmunt, i Samuel
w zakonie naszym rzdzi kollegia, Brzeskie, Krosieskie,
i Sendomierskie, umar 1701. Jan, trzeci brat Bartomieja
i Piotra, na ojczynie zosta. Adam 1685. komissarz z sejmu
do granic od Szlska. Constit. fol. 14. Jdrzej Antoni scho-
lastyk Gnienieski, archidyakon i officya generalny Prze-
myski, administrator kocioów na Spiu, proboszcz a-
cucki, deputat kilka razy na trybuna koronny, ba i prezy-
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dent, juz mia i nominacy na suffragani Chemsk, wszake
fi^o ta nie dosza : dzwon wielki do swego kocioa sprawi,

1701. Ojciec jego AIexander z swoim wujem Trzebiskim,
jedzi sekretarzem leg-acyi do Porty Ottomaskiej. Brat tego

scliolasyka Franciszek, podczaszy Latyczowski, m rycerski,

Jadwiga Jana Zielonki: N. Antoniego Cliojnackiego , ma-
onki. Samuel i Adam w Litwie 1700.

W r. 1788. Adam Podolski podsdek Stcycki. — Krasicki.

Poclolszyiiski ^ w ziemi Warszawskiej. Jan Podol-

szyiiski 1674. podpisa elekcy Jana III. Króla.

PoflosKi he7^bu Junosza y w ksicztwie Mazowieckiem

i Litewskiem. Dom staroytny: z których, Domarat z Sar-

nowa Podoski, syn jego Jakób mia za sob Magorzat Kra-

sisk stolnikown Ciechanowsk, koo roku 1490. Geneal.

Krasmsk. dawniej za, Derszaw chory Zakroczymski 1436.

Statut. ask. fol. 140. tene czy inszy Derszaw z Podosia,

kasztelan Wyszogrodzki 1452. Stat. 31asov. f. 48. syn jego

starosta Warszawski, Liwski, omyski, Kamiski, pan

dostatni i szczodry, Bobiskim, Chotkowskim, Rogowskim,
sugom swoim, dobra swoje w zasugach rozda; zostawi

czterech synów: Marka i ukasza kanoników Pockich i Po-

znaskich, Mateusza, podczaszego u Króla Zygmunta I. tego

z Kocieleckiej herbu Ogoczyk, trzech synów zostao : Krzy-

sztof proboszcz Kiecki, kanonik Krakowski, Mikoaj i Sta-

nisaw; i Jana sdziego ziemskiego Ciechanowskiego; by te
Jan podkomorzym Ciechanowskim w r. 1496. jako czytam

w Stat. 3Iazow. fol. 110. ale to inszy i dawniejszy od Jana

tego sdziego , o którym Paprocki pisze , ten z pierwsz on
Brzoszkowsk, spodzi cztery córki, Ann Droysk, Zo-

chowsk, 3Iodzianowsk, czwarta pann umara, i synów

szeciu: ukasza, Marka, Jana, Mateusza, Stanisawa I Bar-

tomieja; z drug on Gorysk herbu Poraj, spodzi take
cztery córki: Przeczkowsk, Nieborsk, Sostowsk, i Such-

czyck, tyle synów, Marcina, Mikoaja, Floryana i Krzy-

sztofa. Z tych ukasz proboszczem by Gnienieskim, kano-

nikiem Krakowskim, który od Augusta Króla w rónych le-

gacyach jedzi do postronnych monarchów, jako do Ferdy-

nanda, gdy jeszcze by ksiciem, i znowu, gdy ju Cesarzem

zosta
;
jest list Hozyusza kardynaa do niego w ten czas pi-

sany, tom. 2. Operum Hosiifol. 254. U Maxymiliana take
Cesarza , sze lat nieodjedajc , by na rezydencyi, w Lin-

czu u Królowy na pogrzebie; od Stefana take Króla po dwa-

kro legacy sprawowa do Cesarza Rudolfa ; o nim pisze

Rohertellus : Lucas miki propter singularem yirtutem et eru-

ditionem carissimus. Marek kanonikiem by Gnienieskim
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i Pockim. Jan mia za sob Bartnick, która pierwej bya
za Mikoajem Narzymskim kasztelanem Sierpskim, ten w Li-

twie osiad, trzyma tame wójtostwo Wileskie. Jan by
kasztelanem Racizkim i starost Ciechanowskim, zona jeg'0

Chodorowska, od nieg-o by Karol Podoski w Miskiem wo-
jewództwie , który odwanie stawa przeciw 3Ioskwie i Ko-
zakom, zabity od Moskwy w kraju Wokowiskim

;
jest o

tym kasztelanie Raeizkim czsta wzmianka w Konstytueyach,

jako 1611. komissarstwo mu zlecono do traktowania o po-

kój z Moskw, Constit. foL 2. w roku 1613. komissarz do

uoenia prowincyi Smoleskiej Constit. fol. 37. i do zapaty

wojsku, w roku 1626. deputat na trybuna Radomski. Con-
stit. fol. 5. Mikoaj czenik Ciechanowski 1587. Constitut.

fol. 433. Mikoaj Grammatyka Podoski, poborca w Ciecha-

nowskim 1595. Constit. fol. Q7Q. Jan kasztelan Ciechanow-
ski, z sejmu 1616. komissarz do granic, Constit. fol. 29.

tene to sam zda mi si by potem wojewod Mazowieckim
1630. mia za sob Brzostowsk, syn jego Pawe 1632. a

w roku 1648. juz chory Ciechanowski. W Podlaskicm wo-
jewództwie Jan czenik Róaski, ona jego Anna Krasi-
ska kasztelanka Ciechanowska. Pawe 1632. Maciej 1648.

W Krakowskiem, Pawe, Franciszek, ukasz i Alexander
1705. Kazimierz Mikoaj chory, 1662. deputat na trybu-

na Radomski, Constit. fol. 5. a potem podkomorzy Róa-
ski, i Makowski, pose na sejm 1676. Constit. fol. 19. syn

jego mia za sob Konstancy Tarown , Alexandra kaszte-

lana Zawichojskiego, i Joanny Kostczanki, córk. Jakób sta-

rosta Ciechanowski, Kasper, Mateusz 1632. Floryan czenik
Róaski 1648. 3Iarcin Kazimierz w ziemi Nurskiej , Józef

w ziemi Wiskiej 1674. Mikoaj w roku 1703. czenik Cie-

chanowski, dalej kasztelan, a temi czasy wojewoda Pocki,
ona jego Teofila Wapowska stolnikowna koronna, wdowa
po trzech mach , z pierwszej ony zostawuje potomstwo,
z którego najstarszy syn starosta Dobrzyski , zalubi sobie

1740. Ogisk podstolank Litewsk, z Humieckiej wojewo-
dzanki Podolskiej zrodzon. N. podkomorzy Róaski pose
na sejm 1738. Jan Podoski mia za sob Magorzat Kobyl-

nick chorank Zakroczymsk, starociank Prasnysk.

Mikoaja Podoskiego wojewody Pockiego potomstwo oprócz czte-

rech córek, zakonnic w Sierpcu i Toruniu, jakole Ewy, i N.
Trzciskiej kasztelanowy Dobrzyskiej, synowie: lo. Józef naj-

przód kuchmistrz Litewski, wzi po ojcu województwo Pockie,
Dobrzyski, Pokrzywnicki, Zoloryski starosta, — pose do Turek,
z Ogiskiej niezostawil potomstwa

,
póniej poj Maachowsk

kanclerzank koronn. — 2o. Gabryel arcybiskup Gnienieski,
prymas, wstpit na katedr Gnieniesk r. 1767. umar 1777.
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— 3o. Franciszek podkomorzy Dobrzyski, z RitpniewskieJ
zostawuje potomstwo , umar r. 1778. kaszlelanem Krakowskim.
— 4. N. starosta Bobrownicki w r. 1778. wzi kasztelani Cie-
chanowsk. — 5. Micha kasztelan Rypiski mia za sob Ka~
nigowsk w r. 1778. kasztelan Dobrzyski. — 6. Ignacy sta-

rosta Zlotoryjski najmodszy syn Mikoaja wojewody Pockiego
zszed bezenny. — Hrasicki.

Potlscclkoivski herbu Trzaska^ w Rawskiem woje-

wództwie. Bartomiej Podscdkowski mia za sob Zofi Cho-
ciwsk, z tej spodzi syna Marcina, którego z Mag-daleny

Grotowskiej syn Jdrzej, ten z Konstancy Parzkliiisk, mia
córk Ann, Mateusza Leszczyskiego Beliny maonk. Jan

1648. w Bezkiem. Jan w Podiaskiem 1674. Antoni, dobra

jeg-o Zboroszów stary. Franciszek, wie jego Sterkowiec pod
Beresteczkiem. Anna bya za Wojciechem Pikulskim Rogala.

PodiYerbecki. N. Podwerbecka dziedziczka dóbr na

Podolu , ya z Mikoajem Jordanem.

Pocl%«'iiishi ^ w województwie Miskiem. Grzegorz
Podwiski 1648. patrz Narklewicz.

Pod^^ysoclki herbu Ostoja. Fares dworzanin Zy-
gmunta I. Wojciech, brat jego Grzegorz Podwysocki mia
synów; Jana I Bazylego, z tych Bazyli mia za sob Teofil
Pierzcholank, z której córka Katarzyna bya za Stanisawem
W^ojciechem Cichowsklm. S Podwysoccy i herbu Sas.

Pogirski^ w województwie Trocklem. Jerzy Pogirski,

1632. Krzysztof owczy RzeczyckI 1648. Lew Jan marszaek

RzeczyckI, by posem na sejm 1667. ztamtd komissarzem

stan do zapaty wojsku. Constit. fol, 45. Na tyme sejmie

dobra Malewice, Nikonowice, Choczynk w ziemi Rzeczy-

cklej, które tylko advitnlitiojur trzyma, dano mu prawem
dziedzlcznem wlecznem, a to dla tego, e dobra swoje w
Smoleskiem województwie, Moskwie wedug paktów puszczo-

nem, wielk czci dla dobra ojczyzny w ich rku zosta-

wi. Constit. fol. 14. Konstytucya 1678. wspomina jego za-

sugi, fol. 19. posowa i na sejm 1683. I z niego deputatem

stan na trybuna Skarbowy. Adam mia za sob Krystyn

Ozibowsk.

POGONI HERB Imo.

Wielkie ksiztwo Litewskie, e Pogoni w herbie swoim
zaywa, mówiem w pierwszym tomie, gdziem opisa, zkd
i kiedy ten herb nabyty. Tame zaraz przydaem , które domy
z ksit Litewskich llnji Idce, tym si herbem szczyc,

a w trakcie dalszym tego tomu znajdziesz, które si woje-

wództwa w ksiztwie Lltewsklem tyme herbem znacz. Tu
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przydaj, ze do tegoi herbu nalel Gedyminowle, Koryalowi-

czowie, Ling-wleng-lewiczowie, Olelkowiczowic, Prunskle ksi-

ta. ^Indreas J^ictorcllus t. 2. de F^itis Ponti/icum Roma-
norum fol, 1995. kadzie takie numisma^ na któreni z jednej

strony byli dwaj wici apostoowie, Piotr i Pawe, jedenze

krzy w rku trzymajcy, z drugiej strony jedziec na za-

pdzonym romaku z mieczem wanie Sarmackim zaniesionym

do góry, jakby do cicia, a pod nim te litery przydane, N E U,

i rozumie ze to numisma juz po Justynianie wielkim Cesarzu

i jego czasach z mennicy wyszo,

POGONI HERB 2do.

Powinien byd mz zbrojny na koniu w pdzie w praw
tarczy zacieky, w prawej rce kopij jak do potykania za-

niesion trzymajcy; tego ierbu zaywa Konrad ksie Ma-
zowiecki, po wielu z nieprzyjació zwyciztwach otrzyma-

nych, o czem Bielski fol. 173. luboc przydaje ten autor,

e pod czas \vojny, tedy ten Konrad, z zoonyw drzewem
tego rycerza nosi, a podczas pokoju, co rzadko u niego

byo, tedy prosto dzid noszcego; przecie nie by to wszy-

stkich ksit Mazowieckich herb, ale tylko jednemu Kon-
radowi zwyczajny; poniewa ksita Mazowieccy, ile z linji

Piasta idcy, orem si zawsze piecztowali Polskim, jako
indziej obaczysz.

POGONI HERB 3tio.

Powinien bye nagi jedziec , w praw tarczy na koniu

zapdzony, czy to dzid Smoka przebijajcy, jakom go po-

oy w tomie trzecim fol. 255. czy te szabl w rku
trzymajcy, jako ma Okolski tom. 2. fol. 447. Stri/jkowski

w kronice swojej Uh. 4. fol. 120. powiada, z Latopiszczów

Ruskich, e gdy Olech albo Alexander, który z Ihorem Ki-

jowskim, Nowogrodzkim, Pleszkowskim itd. ksiciem , Ru-
skim krajom lat 33. panowali, z wojskiem swojem pod Kon-
stantynopol przycign, i cisem go obleniem przyciska,

wprawdzie si podarunkami Cesarskieml da ubaga, e od
miasta tego ustpia ale na pamitk odwagi swojej, herb
swój na tarczy w tem tam miecie zostawi; dorozumlewa
si tedy Stryjkowski^ e to tene herb, by, który on wi-

dzia z wiey Galacklej zawieszony w Konstantynopolu, bar-

dzo podobny do Pogoni ksit Moskiewskich. Niektórzy po-

wiadaj, e w tym herbie powinien hyc S. Jerzy Smoka prze-

bijajcy kopi, jako si mówio w trzecim tomie pod Cze-

ToM VII. 23
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twertyskiemi yb/. 255. gdzlem herb ten pierwszy pooy;
poniewa i oni nic pewniejszego, ze z ksit Ruskiei po-

eiodz. Do tego lierbu naley herb Meszczerynów, to jest

jako go opisuje 31S. Ks. Kojatoiu. jedziec w sukniach zie-

lonych, na koniu biaym w biegu nazad z uku odstrzelajcy

si, w polu bkitneni, miasto hemu, korona zota: ponie-

wa i oni, nieylko e z Moskwy z tym herbem do nas przy-

szli, ale te id od Amirgereja Carewicza Kasimowskiego.

POGONI ^^5J5^ma^r HERB.

W polu ótem rka po rami zbrojna, mieczem doby-

tym w praw tarczy zaniesiona, z oboku niby wychodzca
by(5 powinna, w hemie z korony taka rka wychodzi. Pi-

sali o nim Papro, w Gniazdzie fol. 1134. O herb. fol. 566.

Okol. tom. 2. fol. 448. Klejnoty fol. 73. Petrasancta c. 65.

twierdzi, e wiele bardzo domów po rónych Królestwach,

osobliwie w Brunwiku, Frankonji, Misnji, we Woszech i

Szlsku, zbrojnej rki z mieczem w herbie zaywa. Philip-

pus Villerius Liladamus rodem Francuz, mistrz najwyszy

Rodyjskiej kawaleryi, po dugo wytrzymanem obleniu od

Solimana Cara Tureckiego, z tej wyspy gwatem wyrzucony

w roku 1523. od Adryana VI. Papiea w nagrod mztwa
swego, w herbie nadany rk z goym mieczem, i manipu-

larzem, z napisem: Pro fule. Spondan. in Annal. Eccles.

num. 3. Jerzemu Sikulczykowi, przezwiskiem Dosa, rotmi-

strzowi, gdy w szczególnej utarczce. Tureckiemu rotmistrzo-

wi, jednem ciciem, rk praw i z mieczem odci, Wa-
dysaw Jagiellonowicz Król Wgierski i Polski, acuch zoty

na szyj woya a krom inszycli donatyw, w herbie nadal

s sarn rk z mleczem odcit. Bzovius in Annal. pod
rokiem 1514. lstvansius Uh. 5. Histor. Takbym tedy rozu-

mia, i o tym herbie Pogoni, e za podobne dzieo m-
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nemu jakiemu rycerzowi pozwolony. Paprocki z Dugosza
powiada, ze Klemensowi z Kajowa , Janowi dziekanowi Kra-

kowskiemu, 31ikofajowi Bielunka , i innym odwanym kawa-
lerom , nadany, kiedy jednak i od kogfo, zamilcza: co za
Ks. Rutka in MS. pisze, ze od Ludwika Króla Polskiego i

Wgierskiego, to si«^ utrzyma nie moe, poniewa dobrze

przed Ludwikiem Królem juz w senacie zasiadali herbowni
tej Pogoni, jako si(; mówi bdzie pod Sandami. Mao co si
róni od tego herbu, berb Pleszkowskich , od Stefana Bato-

rego, nadany, tylko ze rka u Pleszkowskich z oboków nie

wychodzi, i na hemie powinno by pó ma zbrojnego, z

mieczem w prawej rce zaniesionym do cicia : co Okolski

zowie Pogoni 5to.

Herhoivni,

Bielunka^ Pleszkowskij Sando^
Hunorowski^ Poczobod^ Ujejskie

Kamieniczny^ Potemkin^ Tf^andzon^f

Kajowski^ Radomski, Zauczski.
Minczer, Repliski,

PogOllOivsk.i ^ w województwie Lubelskiem. Tomasz
Pogonowski, Stefan w Podolskiem 1674. podpisa elekcy
Jana IH. Króla Polskiego.

Józef Pogonowski w r. 1778. podstaroci Brzesko Kujawski. —
Przypisy Krasickiego.

Pogórski herbu Ogoczyk. Jdrzej z kocielca Po-

górski burgrabla 3Ialborski 1648. Pogórskich tranzakcya w
Grodzie Ostrzeszowskim zapisana 1617.

W r. 1788. Antoni Pogórski miecznik Podolski. — Krasicki.

Pog^orzelski herbu Krzywda, w ksiztwie Mazowie-

ckiem. Jakób Pogorzelski chory iNurski^ Stefan i Tomasz
1632. Wojciech na Pogorzelcu, starosta Nurski, Zygmunt
chory Nurski, Wadysaw, Jdrzej w Podlaskiem woje-

wództwie 1648. Jan w ziemi Róaskiej. N. sdzianka War-
szawska Boturzyskiego. N. Franciszka Rzewuskiego stolnika

Lwowskiego, maonki. Jdrzej Soc. Jesu S. Teologji Doktor,

rzdzi nowicyat Wileski i kollegium Pockie. Jdrzej pod-

czaszy Nurski, Marcin, Wojciech, Bartomiej, Pawe, 1674.

N. bya za Janem Narbskim.
Pogorzelski herbu JVczele, w Wielkiej-Polszcze. J-

drzej Pogorzelski kasztelan Przemcki, z sejmu 1638. ko-

missarz do granic od Szlska. Constit. fol. 20. Stanisaw
surrogator Kaliski, pose na sejm Koronacyi 1587. Constit,

fol. 440. N. Felicyana Bardzkicgo maonka, ale sterilis.

Hieronim starosta Powidzki, rotmistrz królewski 1658. mia
23-
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za sob Elzbiet(^', synowiec Bociszewskiego slorosty Ujskiego.

Stanisaw i Chryzostom 1632. N. Remigiana Zaleskieg^o pod-

czaszeg-o Poznaskiego maonka: N. mia za sob Ujejsk,

z której córki, Maryanna Janowi Radzewskiemu, Krystyna

Bielickiemu, trzecia Melchiorowi Konarzewskiemji herbuWr-
by, zalubione, i syn Stanisaw kasztelan Kaliski, ostatni z tego

domu wszed do grobu, zczy si by doywotnie z Smu-
szewsk, z niej bya córka Zofia, która si w maestwo
dostaa Witosawskieniu, dobroczynna na rezydency nasze

Chojnick 1075. Hieronim starosta Powidzki, Rotmistrz r.

1G58. Komput ff^ojska. Barbara Adamowi Bieliskiemu za-

lubiona.

Pogrosase^^sKi herbu Roch. Jerzy Pogroszewski w
województwie Ruskiem 1632. Jan z Horodyszczu w Woy-
skiem 1648. Adam w ziemi Warszawskiej 1674. Jan Soc.

Jesu umar w Rawie 1680. N. bya za Teodorem Rulew-

skim. N. za Franciszkiem Swirskim. Od Pruszkowskich po-

szli, pisz si za z wielkiego Pogroszewa. Jan Pogroszewski

z Zielonczanki spodzi Jana Jakóba podsdka ziemskiego Po-

dolskiego teml czasy, który \mo voto poj Ruszkowsk, 2</o

Zagórsk, z tych dzieci modo pomary, ^Ito Lamerown
Barbar, z tej zostawuje syna Adama.

PoklkoiYSki^ w Kaliskiem województwie. Wojciech
Poklkowski 1632. Stefan 1674. Stanisaw pisarz grodzki Sie-

radzki, deputat na trybuna 1740.

Pokouishi 9 w kslztwle Zmudzkiem. Jerzy Poko-
ski 1621. Jdrzej mz rycerski, brat jego rotmistrz w Li-

tewsklem wojsku, pojmany od Szwedów pod Filipowem r.

1656. Piotr 1648. S drudzy w Piskim powiecie, z któ-

rych Piotr Wodzgir PokoóskI pisarzem by grodzkim Piskim.
Konstytucya sejmu r. 1655. yol. IV. fol. 507. czyni wzmiank o

Wacawie Pokoiiskim. — W r. 1788. Kazimierz Pokoski
regent ziemski i grodzki Smoleski. — Krasicki.

POKORA HERB.
O tym herbie pisz Bielskifol. 134. Papro, w Gniaz-

dzie fol. 1132. O herb. fol. 345. Okol. tom. 2. fol. 451.

Klejnotyfol. 73. ze w polu bkitnem powinna byó podkowa
barkiem do góry prosto, hakami na dó postawiona, przez

nic poprzek od prawej strony klucz, midzy którego zbami,
krzy , na hemie nad koron trzy albo pld piór strusich.

Paprocki in Strom. powiada, ze nabyty, za czasów Hermana
monarchy, gdy przodek tego herbu za jaki excess pokutu-

jc, do Rzymu zaszed, od Papiea otrzyma tak form herb.
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POKORA mwmJKmLif^^}^ herb

co i samo imi teg-o herbu Pokora, mówi, e jest dowodem.
Na Rusi, powiada, ze jest wicie domów, które do teg-o herbu

nale, przecie jam si nigdzie nie doczyta tylko o Chmie-
liskich w Kaliskiem, z których Ignacy kwitn 1697. r. i

Lichtaiiskich. Dobiesawa take Pokory doczyta si gdzie
Paprockie który w Lublinie klasztoru pewnego przeciwko na-

tarczywoci Tatarskiej mnie obroni, którego potomstwie

za czasów Paprockiego na Rusi byo.
PokroszyusKi herbu Ostoja^ ale z t odmian, e

nie z boków miecza, ale na samym mieczu kad dwa ksi-
yce nie pene jeden pod drugim , obiema rogami kady na

dó, a na hemie trzy pióra strusie. Z tych Pawe, z Mo-
skwy wyszedszy, osiad pod Grodnem w Mokrcu, Piotr osiad

w Podlasiu, czenikiem Bielskim umar, zostawiwszy dwóch
synów: Jdrzeja i 31ikoaja, pierwszy by sdzi Braskim,
drugi podkomorzym Drohickim, synowie jego trzej: Krzy-

sztof kasztelan Podlaski, Stanisaw i Pawe. Krzysztof Po-

kroszyski, wspomina go Konstijtucya 10C2. fol. 24. by
potem sdzi grodzkim Lidzkim 1674. ona jego Dorota D-
browska. Jerzy czenik Lidzki tego roku, Jdrzej i Wa-
dysaw. N. wojski Lidzki fundowa 00. Dominikanów w So-
nimiu co approbowaa Konstijlucya 1685. fol. 9.

Pokrzy^¥iiieki herbu Bocza^ w ziemi Ciechanow-

skiej. Stanisaw Pokrzywnicki w Pockiem województwie r.

1648. Jdrzej 1674. w Ciechanowskiej ziemi.

Pokrzyn^iiicki herbu Grzymaa., zmem zbrojnym,

w Lczyckiem województwie. Samuel Pokrzywnicki r. 1648.

Rafa, porzuciwszy ycie zakonne i na wiat si wróciwszy,

gdy w Szatku na sejmiku, midzy zawanionemi dwiema Par-

tyami , laka zatarga urosa , e si obiedwie strony do broni

rzuciy, lubo on do adnej z nich nie miesza si , w tumulcie
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jednak, czyli raczej za skrytym sdem Boskim, trzema kulami

przeszyty, w gow, w piersi i ono, widzc ze umiera, zawoa.
Tria me vota occidunt^ in capite, f^otum obedienuie^ in pe-

ctore ,
paupertatis^ in inguine, Castitatis ; wtem i mow i

ycie zamkn. Janczi/n. in MS. Maciej z Pokrzywnicy, miai

za sob Katarzyn Mycielsk , z tej byo dwóch synów, Jan

referendarz koronny, dziekan Gnienieski, proboszcz Krakow-

ski, kilka razy prezydent trybunau koronnego, osobliwie

1694. 1710. 1712. Krucyfer u Olszowskiego arcybiskupa:

ofiarowano mu arcybiskupstwo Lwowskie, ale go przyjd nie-

chcia, umar w dobrej staroci, i Kazimierz miecznik Sie-

radzki 1696. ten z Koryciskiej spodzi Jana starost Sza-

tkowskiego, od którego z Niewiarowskiej zostaje si córka^

i trzech synów. Mikoaj i Adam 1632. w Woyskiem.
W roku 1778. Franciszek Pokrzywnicki chory Orowski. —
W r. 1788. Tadeusz miecznik rrasnyski. — Krasicki.

l?o\LVW,YW\\\e\L\ herbu Leliwa^ w ksiztwie Litew-

skiem, to Papro, i Okol.

JPok-rzyi^iiicfei herbu Lubicz^ w Prusiech i ziemi

Ciechanowskiej. Z tych Ignacy Pokrzywnicki temi czasy w
zakonie naszym.

Pokiityiiskia N. Pokutyilska bya za 3Iichaem Pe-

powskim. 3Iateusz w zakonie naszym, rektor kollegji Putu-

skiego 1705.

Pola w tych herbach znajdziesz. Alemanni, Breza,

Gersztorf, Guczy, Karga , Kleinfeld, Kotwicz \mo i 'Zdo^

Kromer, Strzalin, Zeibersdorff.

Pola* Jan Pola towarzysz dugo suc w wojsku ko-

ronnem, dla mztwa nobilitowany 1662. Constit. fol. 40.

PolailO¥¥Sli herbu Pobog., w województwie Kuskiem,

z Polanowiec w Kujawach si pisz. Jan Polanowski czenik

Halicki, dugo na Podolu rycerskim chlebem si bawic, po-

jwszv tam w maestwo Hincown dziedziczk dóbr wiel-

kich, tame osiad, z niej spodzi trzech synów, Walentego

steriletn^ wspomina go poborc w ziemi Halickiej, Konsty-

tucya 1593. fol. 660. Jerzego wojskiego Halickiego, i Bar-

tomieja, ci na wszystkie za swego wieku okazye, nietylko,

ze osobicie przeciwko nieprzyjacioom ojczyzny stawali, ale

te znaczne poczty, swoim nakadem zacignione, do obozu

sprowadzali. Od tych dwóch byli synowie, Alexander i Mi-

koaj, którzy w Wooszech na wojnie poginli. Samuel rot-

mistrz, dwa razy by w niewoli Tatarskiej, city i strza
postrzelony, mia zda mi si za sob Ann Kaszewsk, ale

z ni y bezpotomnie. Geneal. Beec. Zbigniew brat jego,

i ten si w yka Tatarskie dostawszy, ledwo znaczn summa
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wolno^d sobie kupi. Stanisaw mz rycerski 1632. Wojciech
syn Bartomieja w okazyi z Moskw.-j kilka szwanków poniós-

szy, zdrowia w obleniu nadwtliwszy, reszt«^' sabego zdro-

wia w domu kurowa. Jan brat je^^o rodzony podczaszy Ha-
licki, posowa na sejmy 1C2C. i 1G27. zkd by deputatem

na trybuna Radomski, Constit. fol. 38. \ fol. 6. czci swo-
jej w Swinkowcaeb ustpi 3Iarcinowi Kalinowskiemu woje-

wodzie Czerniecbowskiemu 1625. Acta Caslren. Camenec.
Bywa i na trybuna koronny deputatem, jedzi w posel-

stwie do Raduliusza Iiospodara Wooskiego ; zostawi synów
dwóch, z których Piotr modo umar, niewiem czy nie ten

Piotr mia za sob Bydowsk. Alexander najprzód chory
Sanocki, potem stolnik koronny, buzdygan swój zawiesi przy

obrazie Matki Boskiej Czstochowskiej, sawny to by rycer-

skiemi dzieami pukownik w obozie pod Chocimem , wspo-
minaj go Konstijtucye 1683. komissarzem do traktowania o

pokój z Carami 3Ioskiewskiemi , Constit. fol. 2. podobno by
potem kasztelanem Lubelskim po Parysie. N. podstoli Buskie

pose na sejm 1724. Franciszek miecznik Podolski, zona jego

Katarzyna Grabianczanka. N. mia za sob Katarzyn Strze-

mesk. N. Polanowska bya za Branickim. N. za Kazimie-

rzem Gumowskim czenikiem Zakroczymskim. N. owczy Be-
zki, mia za sob Katarzyn Sierakowsk podstolank Bra-

cawsk. N. chory Sochaczewski pose na sejm 1738.

Micha Polanowski z Rudnickioj urodzony czenik Belzki z liiel-

c^<';/'*A"?>y spodzi dwóch synów, A 1 ex a n dra który bezenny
w modym wieku wiat poegna, drugi syn Tomasz podsloli

Bezki, len z Sierakowsku>j herbu Nacz spodzi córek ,trzy,

Maryann Szydowsk czenikow Wyszogrodzk, Eleonor wie-
rzawsk komornikow Bezk, Domicell : z synów Franciszek,
Józef, Romuald modo pomarli, Stanisaw, Szczsny
skarbnik Bezki. — Wadysaw Polanowski czenik Trembo-
welski z Komoj^owskiej zostawuje potomstwo, w r. 1778. Pola-

nowski viceregent grodzki Kijowski. Tomasz podstoli Bezki.
Felicyan skarbnik Bezki. — Franciszka miecznika Podol-

skiego z Grahianczanki potomstwo: Helena Szydowska i synów
trzech: Piotr kanclerz ucki, — Jan stolnik Horodelski z lVo-
ronivz(mmej ma synów, Tomasza, Kazimierza, Prospera
i Piotra. — Mikoaj trzeci syn Franciszka z Struty iisk ste-

rils , z ff^i/towskief wdowy po Radeckim ma córk. — P^^^y-

pisy Krasickiego.

Polail0^vski herbu Staryho^ w Krakowskiem wo-
jewództwie. Polanowski Mikoaj, który w roku 1536. przeda
Polanowice ojczyzn swoje Jadwidze Pcrnusowy, o czem ka-
dzie Paprocki z ksig ziemskich Krakowskich dokumenta,
spodzi z Ann Olfinowsk herbu Gryf, córek pi, i sy-

nów szeciu, z tych czterej zeszli bezdzietnie. Jan, pity syn
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Mikoaja, zabiegaem swoim przyszedszy do znacznej maj-
tnoci, zostawi z dwiema zonami, syny i córlil, Macieja i

Jana ludzi ryeersliicli, Jan by komorniiiiem granicznym Ksic-
zkini. Tomasz szósty syn Mikoaja, opat wictokrzyslii zakonu
S. Benedykta na ysej g-órze , zszed z tego wiata w roku
1582. klasztorowi temu zostawiwszy miednic i nalewk,
srebrne, acuch z krzyem, piercie z szafirem, i ornat

bogaty, dwie wsie osadzi klasztorowi, i inszych prowentów
przyczyni, mz szczodry. Tego Mikoaja brat rodzony by
Stanisaw, od którego synowie zostali, co si pokazuje z

ksig ziemskich Krakowskich 1536. Kilka z tego domu byo
ksieniami w Staniteckim klasztorze. Ignacy w zakonie na-

szym temi czasy.

Polaski* Piotr Polaski czenik Sanocki 1G70. r.

z sejmu komissarz do granic od Wgier. Constit. fol. 27.

PolaszRoi^iecki^ w Nowogrodzkiem województwie.
Jan Polaszkowiecki 1632. podpisa elekcy Wadysawa IV.

Króla.

Polczycki^ w Piskim powiecie. Mikoaj Polczycki

1632. podpisa elekcy Wadysawa IV. Króla Polskiego.

POLENCZ HERB.
Dwa skrzyda by powinny nie rozcignione, barkami

swemi oba do lewego boku tarczy obrócone, przez nie halka

równo si zaczynajca i koczca z niemi, nad hemem i ko-

ron osoba w koronie, po kolana, opasana, bez rk, rkawy
jednak oba u niej wida, suknia na niej niby Szachowana,
nad koron tej osoby, pawi ogon, tak go opisuje MS. o

Familiach Pruskich
,

ja tu tego herbu ksztatu nie kad,
bo ta familia w Prusach si tylko ksicych gniedzi , lu-

bo sia domów Polskich z niemi skolligowanych. Z tego

domu by Jerzy Polencz biskup Sambieski, który biskup-

stwo swoje rezygnowawszy w rce W^ojciecha mistrza Krzy-

ackiego 1524. luterskim bdem zaraony, publicznie wzi
za on Truchsessown, i ca dyecezy do tyche bdów
pocign, o czem Joannes Leo in Histor. Prussiae. Alexan-

der dziedzic w Langnowie, Wojciech i Fryderyk bracia, pod-

pisali komissy Króla Zygmunta III. 1609. Jan mia za sob
Brantown. N. bya za Henrykiem Brantem , drug-a za Win-
centym Weneckim , trzecia za Asswerem Brantem starost

Prabutskim, czwarta za Janem Lewaltem.

Poleskie w Sieradzkiem województwie. Jacek Pole-
ski 1632. Poleski mia za sob Mycielsk. Ewa Jana Poli-

talskiego ona. Acta Castr. Opocznen. 1639.
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Poleski herbu Krzywda, w Ruskiem województwie,
Stanisaw z Polesia Poleski 1032.

M*oleiivic«^ w powiecie Lidzkim. 3Iieba Polewicz pi-

sarz grodzki Lidzki 1G74. syn jego Kazimierz. N. w zako-

nie naszym.

Polill herbu abd. Tacyanna Polibianka tego herbu,
bya za Iwanem Meszczerynem czenikiem Smoleskim.

Polielliionski ^ w ziemi Dobrzyskiej, Stanisaw
Policbnowski 1632. N. Policbowski mia za sob Apollinarc

Linowsk.
Policki herbu Prawdzie^ w Wielkiej-Polszcze. Woj-

cleeb Policki, pisarz ziemski Poznaski 1532. naznaczony do
korrektury statutu koronnego, który w tym roku wszed do
druku. Wojciech drugi, w postronnych obozach z niema
imienia swego saw stawa. Melchiorowi, i jego synowi Sta-

nisawowi, doywocie na Wójtostwie Zukowie, w starostwie

Lubelskiem, zapisaaAbn*/y^. 1611. y*. 37. Krzysztof w Wile-
skiem województwie 1632. N. bya za Wojciechem Lisieckim.

Poliko^vski herbu Jastrzbiec- w Lubelskiem woje-
wództwie. Lenard, Jdrzej, Jakób, Pawe, Mikoaj, To-
masz, Polikowscy, w ziemi Liwskiej 1648.

Polikoivski herbu Junosza , w Podolskiem woje-
wództwie.

Polikoi¥Ski herbu Prus Imo , w ziemi ukowskiej.
Politaiiski /ier^M Ostoja- w czyckiem wojewódz-

twie, czy jak ich inni pisz, Politalski: Stefan dziedzic na
Szczukoczycach i Borzcinie w powiecie Piotrkowskim, sio-

stra jego Zofia, bya za Jdrzejem Stokowskim herbu Drze-
wica 1613. Acta Castren. Opoczn. Jan mia za sob Ew
Polesk, syn jego Waleryan 3Iaryannc eromsk, z której

córka Maryanna, wydana za Franciszka Stokowskiego. Acta
Castr. Opoczn. 1639. et 1661. Jakób horodniczy Grodzie-
ski; Dominik, Antoni i Franciszek 1700. Mikoaj w ziemi

Wieluskiej, Franciszek Stanisaw w czyckiem 1674. S
i w ksiztwie Litewsklem : z tych Maciej Politaski dugo
suy w wojsku koronnem, potem by vice-ekonomem eko-

nomji Grodzieskiej 5 mia synów czterech, jeden w zakonie

S. Dominika, drugi Stanisaw, trzeci Jan, czwarty Szymon.
Elbieta córka Jdrzeja, najprzód Wojciecha Stokowskiego,
po nim Piotra Kozierowskiego , maonka. Acta Castren.
rietun. 1611.

PoaJ Oleski herbu fVz- z Poajowic pod Miecho-
wem. Dugosz u jSakiel. iv Miechówji. N. Poajowski pod-
czaszy Podolski, pose z Podolskiego 1674.

Pólkoiiia herb, patrz RokoiSZ*
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POKOZIC HERB.

Gowa ola szara, powinna by w polu czerwonem, na

hemie z korony pó Kozy, w praw tarczy skierowanej gow
wyskakuje, tak, ze nogi u niej przednie do góry zadarte,

rogi na grzbiet zoone, tak go opisuj, Papro, w Gnia-

zdzie fol. 72. fol. 108. fol. 1172. O herbach fol. 185.

Okol. tom. 2. fol. 473. Bielski fol. 77. O pocztkach tego

herbu zgadzaj si wszyscy autorowie , którzy o nim pisali

ze z tej okazyl nabyty. Rycerz Polski Imieniem Stawisz, w
zamku pewnym Eczech nazwanym, od Pogan oblony, dugo
si i mnie broni, pomoga mu do tego, zamku naleyta for-

tyfikacya, tak, e nieprzyjaciel nie mogc ani szturmem za-

ma oblonych serca, ani bogatemi obietnicami zmikczy
ostatniego si sposobu chwyci, to jest godem w zamku zam-

knitych wymorzy, I przymusi do poddania si. Wytrzy-
mali przez jaki czas obleni niedostatek, a potem te Sta-

wisz fortelu na nieprzyjaciela "zay; osa I koz zabi kaza,

i skory woowe t krwi pomazawszy, z murów zamku wy-
wiesi kaza; ba i sztukami do obozu Pogaskiego rzuca
kaza: co obaczywszy nieprzyjaciel, e tak sia jeszcze y-
wnoci maj dla siebie, e ich ani godem przycisn, ani

siami zawojowa byo nie podobna, od zamku ze wstydem
ustpi. Pan tego zamku pochwaliwszy odwag cnego kawa-

lera, krom innych faworów, i tym go te uprzywilejowa,

e mu tego osa gow i pó kozy, tym ksztatem jako wi-

dziwsz , w herbie uoy : dziao si to wedug Okolsk. w
roku 1022. Tak udarowany Stawisz, powróciwszy do ojczy-

zny, tu godne potomstwo rozpodzi; syna jego Bogusza Pa-
procki w Gniazdzie wspomina, e y w roku 1044.

Przodkotuie domu tego.
Jedni si pisali z Ziemblic : z tych byo dwóch braci

rodzonych, Stawisz i Bogusz, których Lambert ttiskup Kra-
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kowski uczyni kanonikami Krakowsklemi , w r. 1061. Dru-

dzy z koszyna , z tych by Jan kasztelan czycki 1413.

jako si podpisa na przywilej llrodelski, u ask. w Statuc.

fol. 127. Inni z Bo«^umiowic: jako Micha z Bogumiowic
kasztean Sendomierski , w ask. Siat. fol. 127. w tyme
roku. Pawe z Bogumiowic sdzia ziemski Krakowski 1436.

u teg-oz ask. fol. 140. Tame /b/. 127. Jan kasztelan Cze-

chowski. Nadto, Jakóh wojewoda Sendomierski w r. 1222.

w tyme roku Mestwin kasztelan Sendomierski, Urban ka-

sztelan czycki w r. 1248. o których si mówio w pierwszym

tomie. Inni si pisali z Wilczyc. Marcina z.Wilczyc wspomina
list Kazimierza Wielkiego w r. 1335. w którym zasugi jego

zachwala. Jakóba hrabi koo roku 1200. zaleca Nakiel. w
Miechów, fol. 69. który wie Karcze klasztorowi Miechow-
skiemu darowa, wszake potem, niewiedziec jako ta daro-

wizna jeo^o od klasztoru odpada. Inni z Chmielowa. Z tych

Micha sdzi by ziemskim Krakowskim, w roku 1410. ten

koció w Popkowikach farny wystawi, do którego u Wissa
biskupa Krakowskiego uprosi niektóre dziesiciny. Starowol.

in f^itis Episc. Cracov.

Inni z Przemkowa. Z tych by. Jazden hrabia, którego

wspomina list klasztora S. Krzya na ysej górze w r. 1200.

syn jego Pawe biskup Krakowski, z kanonika Krakowskieg-o,

i kanclerza Bolesawa Wstydliwego ksicia* Polskiego, na

t katedr wyniesiony 1266. od Jana arcybiskupa Gnienie-
skiego powicony w post wielki, z tak radoci gminu wszy-

stkiego, ze i podczas tak witego czasu, od taców si nie

wstrzymali ; wszed by w^ wielkie niesnaski z Leszkiem czar-

nym ksiciem Sieradzkim, od. którego dworzan Ottona i Ze-

goty herbu Topor, ksztatnie pojmany, w Sieradzu cay mie-

sic przystojnie w wielkiej stray by chowany, nie bez roz-

kazu Bolesawa W^stydliwego ksicia , albo przynamniej

dyssymulacyi : wyszo mu to jednak na dobre : bo gdy si o

to gorliwie uj Jan arcybiskup Gnienieski, i interdyktem

Gnieniesk dyecezy oboy, musia mu ten swój postpek

ksize Leszko dobrze nagrodzie, Ottona i Zegot z dóbr ich

rugowa. Wszake znowu i po drugi raz od tego Leszka

pojmany, wizienie swoje w Sieradzu odwiedzi, a trzeci

raz od Henryka ksicia Legnickiego. O cem kto chce

lepszej informacyi niech czyta Starowolskie^o in J^ilis Episc.

Cracov. Fundowa na zamku Krakowskim trzv otarze, jeden

S. Wojciecha, drugi S. Magorzaty, trzeci S. Lenarta, zszed

z tego wiata 1292. Hincza z Przemkowa podskarbi wielki

koronny w roku 1399. Indyka z Jurkowa, który w r. 1441.

da rkojmi za Króla Jagie, kadzie tu Paprocki.
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Piolr biskup Pocki, obrany do lej infuy w roku 1232.

«lo czego sia mu jego pobono pomoga 5 bo z niej pie-

sz, do Rzymu peregrynacy, I nie raz, podejmowa, w kon-

wersacyl nie tylko ze by olrozny, ale i miy, w obyczajach

powany. Ten na sejm Sieradzki zjechawszy, wielkie wol-

noci kocioowi swemu otrzyma, sze lat na tej katedrze

siedzc, zostawiwszy piknych cnót swoich jawne przykady,y przesta w roku 1238. w kociele katedralnym Pockim
pochowany. ubieski z Dug;osza in f^itis Episcop. Pocen.
By i drugi biskup Pocki tego herbu Jan, w roku 1425.

zmary, z ojca Floryana zKurdwanowa, z matki Katarzyny

herbu Serokomla urodzony, ale o tym ju si mówio pod
Kurdwanowsklemi, do których nalea. 1 trzeciego Tomasza
imieniem biskupa Pockiego w r. 1270. tu rachuj Papr,
i Okolski: ubieski o jego domu zamilcza. Dugosz do

herbu Prus go referuje, gdzie i ja o nim mówi bd. Herb
ten na siebie i na dom swój, na sejmie Hrodelskim, przyj
Woczko Kukwa 1413. Statut askiego fol. 127.

He rhoiv n i.

Bietkowskiy

Bazowskiy
Bdowskie

" Bogusz^

Borzckie
Brzostowskie

" Cimielowski,

Czyowskie
Dbkowski^
Dankówskie

Duskie
Dobroszewskie
Garliskie

Gostyowskte

Gradowskie

Justymonte

Krzywkowskie
KuiWtte

Kurdwanowskie

Laskowskie
Leniewicz,

Ligzae
Mikoajewskie
31inory

Modeckie
Nasiowskie
Niewiarowski,

Nowowiejskie

Obke
Pachowskie

Pawowskie
Piestrzeckie

Pikarskie

Piclita,

Potrykowski,

Pezeradowskie
Rzeszowski,

Skotnickie

Stamirowski,

Stawisze

Sirzakoluski,

Swidziski,

Swiezyskie
Tabore

Wieowiejskie
Wilskie

H ó̂dek,
If^ojeskie

ff^oski,

U^oczek,
Wrocimowski

,

Zakrzewski,
Zawisza,

Ziemblicki.

Sepic/iowskie

Póniejsi autorowie przydaj jeszcze do herbu tego familie

:

Gostyskich, Swendei^skich

.

Poomski herbu Brochwicz 2doe w Krakowskiem wo-
jewództwie. N. Poomski mia za sob Pisarsk Dorot, z

której córka Ewa bya za Stanisawem Garlickim. Anna za-

konnica w Sczu Fellx w Nowogrodzklem 1632.
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Poouski herbu Lehwa^ w Piskim powiecie. Sal-

wiana Poouskieg^o podslaroeiego Mozyrskiej^o wspominaj
Konstylueye. Teo<ior i Wodzimierz 1()4;8. N. miecznik No-
wog^rodzki, klóreg^o zona Helena 1G83. podobno id od Chle-

bowiczów, a zatem do herbu Leliwa naleeliby, bo Paprocki
wyranie pisze, ze Piolr syn Stanisawa Chlcbowicza woje-

wody Podlaskiego, pierwszy Poonskim by nazwany.

PÓ ORA HERB.

Lini tarcza tego berbu wzdu przedzielona, na prawej

stronie tarczy nic nie masz, na lewej pó ora z gow ca,
w bok skierowan, skrzydo rozpite, na rodku nad lini

królewska korona z krzyem, tak go opisuje Okol. tom. 2.

fol. 489. ja tu teg^o herbu nie kad, poniewa i ten autor

przyznaje, e si w Polszcz nikt nim nie piecztuje, chyba

w Austryi Freikierowie i Stybichowie, z których Marya Eleo-

nora Stibichowna, bya za Krzysztofem Chaleckim mieczni-

kiem Litewskim, druga Katarzyna za Wadysawem Wojn
starost Gorzdowskim. Paczkowie jednak tym si herbem
piecztuj.

P O O T A HERB.

Rka z pochodni gorejc w polu czerwonem , w lew
tarczy obrócona , strza z dou nie daleko od kostki prze-

szyta , na hemie nad koron, wiea o dwóch wierzchach,

cztery okna podle siebie w niej , z których dwóch , tak z tej

strony
,
jako i z drugiej , chorgwie wywieszone ; tak ten

herb opisuje Papro, o herb. fol. 693. Okol. tom. 2.f. 453.

Biel. fol. 7G3. ale mu hem le opisa. Nadany Walenty-
nowi Wsowi od Króla Stefana Batorego, który w szturmie

pod Poockiem, kocie wgla rozpalonego niosc, a w rku
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smolane pochodnie czy uczywa, pod t tak si wie prze-

dar, jak na hemie wyraon widzisz
;
prawdad, ze z miasta

w pó postrzelony kul, i w rk strza, atoli jednak szcz-
liwie wie t z rogu zapali , od której taki si poar na

miasto rzuci, e gdy go ugasi adn miar nie mogli, pod-

da si musieli ; Walentyn z cikich razów wykurowany,
na pamitk odwagi swojej, wzi ten herb od Króla, a od

miejsca tego Poolynskim nazwany j na sejmie za w roku

1581. dwadziecia mu anów z dóbr królewskich, dziedzi-

cznem prawem, wydzielia ojczyzna. Constit. fol. 384. Rot-

mistrzem potem uczyniony, mnie stawa pod Wielkiemi u-
kami, zostawi syna Stefana.

Polibiusk-i herbu Jastrzbiec- z t jednak odmian,
e ora czarnego na tarczy nosz bez korony, z skrzydami

i nogami rozcignionemi, a na piersiach jego podkowa, zwy-

czajnie jak w herbie Jastrzbiec, hem te taki, lubo nie-

którzy z nich miasto hemu mitr ksic kad: jako Pa-

pro, w Ogród. fol. 209. od Ruskich ksit, lini Pou-
blskich wywodzi, Kojaowicz zo par. 2. lib. 1. Histor.

Litv. i Misztolt in Histor. Sapieh. par. l.fol. 71. i Genea-

logia domu tego., od Olgerda wielkiego ksicla Litewskie-

go, wraz z Trubeckiemi ksitami (cókolwlek bd co

Okolski omylnie powiada, e z 31oskwy do Polski przyszli).

WIgund albowiem ksi, Jdrzej na chrzcie, syn Olgierda,

brat Jagie Króla, który zgin w okazyi z Edyg Tamer-
lanesowym hetmanem w roku 1399. spodzi syna Teodora,

od którego by take syn Teodor, a tego Jdrzej Fiedoro-

wicz ksi na Lubnie
,
pochowany w Kijowie podle Wo-

dzimierza ksicia Kijowskiego, mia za sob Jawnuciank
ksiniczk Zasawsk. Paprocki w Ogrodzie- imi jej daje

Bogdana , i powiada , e bya matk Kopciowy i brata jej

Leona , Kojaow. za dwie córki z tej Jawnucianki liczy,

Bogdan Iwana Lackiego Leniczego Podlaskiego, drug Ka-

tarzyn Skumina Tyszkiewicza maonk: i synów trzech:

Lochwina albo Lwa, Waslla i Iwana. Z tych Leo rycerz

sawny w obozie Karola Cesarza, wojennej experyencyi i sawy
naby, zszed bezpotomny, ley w cerkwi Pieczarskiej. Sta-

rowol. in Monum. Wasil starost by Mcisawskim i mar-

szakiem Grodzieskim. Iwan wojewod Nowogrodzkim i

marszakiem Litewskim za Alexandra Króla, ten pierwszy

wzi na siebie i na dom swój herb Jastrzbiec, ona jego

ksiniczka Sanguszkowna, z której córki, jedna ksiciu
RadziwIowI, druga ksiciu Czartoryskiemu, trzecia ksi-

ciu Winiowieckiemu , czwarta Hulewiczowi
,

pita Nar-

burtowi herbu Abdank, szósta Hieronimowi Chodkiewiczowi
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kasztelanowi Wileskiemu , siódma Woowiczowi starocie

Grodzieskiemu , ósma Kmicie wojewodzie Smoleskiemu za-

lubione; to Genealogia te^o domu., synów za byo piciu:
Alexander, Jdrzej, Jan, 3Iicha i Teodor. Zych

Alexander
,

pierwszy syn Iwana z Sanguszkowny, ka-

sztelan Aowog^rodzki, wojennik pamitny, ten Indant, za

hetmana Radziwila regimentarzem uczyniony, mcznie i szcz-

liwie przez lat pi broni, dwa razy fortunnie z Moskw
potyka si w roku 1560. raz pod Wend , drug-i raz pod
Maryenburgiem. Biel. fol. 609. Izburg- Moskwie odebra w
roku 1569. kilka razy slraz Moskiewsk wyci, i wodza ich

Iwana Meskierskiego pojma, atoli Wolmiru bronic, przez

zdrad pojmany, i do Moskwy zaprowadzony, juz podeszy
w leciech , tam zyeie skoczy 1577. Biel, fol. 762. by i

starost Wilkijskim, Stryjk. lib. 23. cap. 1. Heindens. 1. 1.

zona jego ksiniczka Holszaska, z tej syn Alexander pod-

komorzy Lidzki, starosta Wilkijski , zona jego Alemannianka
herbu Alemannji, z tej byy córki, Anna Kuncewiczowa, s-
dzina ziemska Lidzka, Aurelia Szkliska starocina Zyg-ow-

ska, i Klara w zakonie S. Franciszka, i synowie dwaj, Ale-

xander, i Konstantyn, najprzód marszaek Sonimski, dalej

kasztelan Mcisawski, z sejmu 1627. komissarzem stan do
ustanowienia ceny rzeczy, Constit. fol. 9. a w roku 1629.
deputat na trybuna fiskalny, Constit. fol. 15. umar woje-
wod Parnawskim , z tym tytuem by naznaczony do kor-

rektury statutu Litewskiego , Constit. fol. 2Q. w Dereczynie

00. Dominikanów fundowa, i koció wymurowa, zczy
si by doywotnie z ZoB Sapieank wojewodzank Mci-
sawsk, Jdrzeja córk, z tej, córki, Konstancya ya z Ja-

nem Kamiskim podkomorzym Wilkomierskim , Katarzyna z

Ogiskim kasztelanem Trockim, Eufrozyna Imo voto z Cha-
leckim, 2do voto z^ Giedrojciem, Helena, Petronella i Kon-
stancya w zakonie S. Franciszka. Synowie za, Gabryel, Ka-
zimierz, Wadysaw, Hieronim Konstantyn, jest w druku,

jego Labarus funehris , in funer. Alexandri Poloniae et

Sveciae Principis ^ in fol. 1635. Cracov. atoli tame modo
umar. Samuel, i Alexander Hilary, najprzód pisarz polny
Litewski, starosta Sonimski, Oszmiaski , z tym tytuem
posowa na sejm w roku 1661. zkd deputatem naznaczony
na trybuna fiskalny, Constit. fol. 4. chwali go tam ionsty-
tucyafol. 17. e w Kurlandyi komend majc nad wojskiem
Litewskiem, mnie przeciwko niej)rzyjacielowi stawa

; jako
by to pukownik odwagi wielkiej, pod Warszaw 1656. ju
by Szwedów ludmi swemi z pola spdzi, i pewnie eby
by zupene zwyciztwo nad niemi otrzyma, gdyby byy za
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nacierajcym Alexandrem , lem sercem chciay stawad i dru-

gie puki ', pod Prostkami do wygranej naszycli , i on niemao
dopomóg swoj rezolucy ; w roku 1657. pod Tykocinem
sam z usary królewsk, której porucznikowa, pieszo szed
do szturmu, a wkrótce na 30 mi Prusy spustoszy. Rako-

cego, z Czarneckim z Polski wypdzi, Kurlandy od Szwe-
dów uwolni, majc w ten czas komend nad wojskiem Li-

tewskiem. Na kocioy take Paskiej fantazyi, bo w Wilnie

fundowa klasztor Panien Dominikanek, co approbowaa Abw-

stytucya IG^^.fol. 14. taz fol. 17. potwierdzia jego daro-

wizn, któr nowicyatowi naszemu Wileskiemu , wie Sur-

wiliszki i z dwiema folwarkami, wiecznemi czasy przyczy,
w roku za 1667. fundacy OO. Bernardynów w dobrach

Hlusko nazwanych, dziedzicznych, w województwie Nowo-
grodzkiem lezcych, od niego uczynion. Constit. fol. 20.

W^ konwencie Dareczyskim od ojca swego fundowanym
00. Dominikanom kurs filozoficzny fundowa, otarz Naj.
Matki w urawicach u 00. Bazylianów, drugi S. Róy w
kociele 00. Dominikanów Wileskich: dzwony kocioowi
naszemu Brzeskiemu da, wzi potem lask wielk Litewsk,

z któr wiele komissyi odprawia, osobliwie do traktatów o

pokój z 3Ioskw, do zapaty wojsku; przeniós si na wie-

czno w roku 1679. zostawiwszy z Zofi Konstancy, Krzy-

sztofa W^oodkiewicza , najprzód pisarza ziemskiego Miskie-

go, a potem wojewody Nowogrodzkiego, córk, dwie córki,

Ann Maryann Dominikowi Radziwiowi kanclerzowi wiel-

kiemu Litewskiemu, Pani wielkiego rozsdku i pobonoci,
umara 1690. drug Izabell Helen Sapiee Jerzemu stol-

nikowi Litewskiemu, zalubione: synów tyle: Dominika sta-

rost Wokowisklego i Krzysztofa starost Bobrójskiego, oba-

dwaj jednak modo bezpotomnie pomarli, jeden z nich w
W^grzech pod Wiedesk expedycy. Mia tene marszaek

pierwsz zon Chreptowiczown wojewodzank Nowogrodzk,
ale z ni sterilis.

Jdrzej , syn drugi Iwana wojewody Nowogrodzkiego,

rotmistrz królewski, synowie jego z Sokoliskiej trzej, J-
drzej, Daniel, i Eustach! , tego ona 3Iassalska, z której

synowie: Micha, Jan i Daniel; córki za dwie, Tyszkiewl-

czowa i Massalska. Jan w Inflanciech wojujc zgin. Sta-

rowol. in Monum.
Jan, trzeci syn Iwana wojewody Nowogrodzkiego, we-

dug Okolsk. starosta Trykacki, na Moskiewskich expedy-

cyach wsawiony; ja, w processie rozgraniczenia midzy wo-
jewództwy Podlaskim i Brzeciaskim , czytam Iwana Pou-
bisklego starost Mcisawsklego i Radoskiego, i on jego
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Reg-inc Kopciown w roku 1569. Genealogia za domu teg-o

powiada, ze mia za sob Zieiiowiczown<;, z której spodzi
dwie córki, Tyszkiewiczów^ i Zuchanowsk, tyle synów:
Jaoa , i Michaa sdziego ziemskiego Sonimskiego, tego pier-

wsza zona Elbieta Korsakowna podkomorzaiiku Poocka,
druga Oslanosowiczowna ; z tych potomstwo: Justyna, Ce-
cylia i Helena Jerzego Massalskiego stolnika Bracawskiego
maonka. Lew, wedug Zdanoiuicza

^
porucznik, gdy pod

Bia na 3Ioskwc naciera, tame zabiy poleg. StaroivoL in

31onum. kadzie nagrobek Michaa Poubiskiego, z Pieczar

Kijowskich wypisany, pod Bia w szturmie za Wadysa-
wa IV. zabitego. Mikoaj czenik Sonimski urodzony z Kor-

sakowny, modo w roku 1640. wszed do grobu. Trzeci ich

brat Dymitr, czenik najprzód , dalej podkomorzy Sonimski,
umar wojewod Nowogrodzkim; posowa na sejm 1667. r.

zkd by komissarzem do zapaty wojsku, Constitut. fol. 3.

ta Konstytucya fol. 14. za te dobra, które w Smoleiiszczy-

znie Moskwie oddane zostawi, daa mu w Sonimskim po-

wiecie Szulaki: ona jego pierwsza, Konstancya Stadnicka,

druga Petronella Tyszkiewiczowna, kasztelanka Smoleska;
synowie z Stadnickiej, Piotr proboszcz Wileski, Dobro-
dziej rezydencyi naszej Sonimskiej. Leo Kazimierz cywun
Twerski, pukownik królewski, posowa na konwokacy 1674.

i 1733. Constit. fol. 15. i 16. Hilary, Antoni, Dymitr i 311-

chat podstoli Sonimski, ona jego Klara Tyszkiewiczowna

;

córki za tego wojewody Nowogrodzkiego , Anna , Zofia,

Klara, Floryanna, Konstancya, Eufrozyna, Katarzyna, Joanna,

Zofia, Helena, i Anna Paprocka, z tych która pod imie-

niem Elbiety rzdzia klasztor Panieski S. Brrgltty ksieni

w roku 1691. siostra za jej Mistrzyni tame Nowicyuszek.

Micha, syn czwarty Iwana wojewody Nowogrodzkiego,
zczy si doywotnie z Soluszank, z tej synowie byli trzej,

Jdrzej który umar na zamku w Kokenhauzie. Józef, któ-

rego ona Lubomirska, i Dymitr, temu Pakoszowna dwóch
synów powia; Alexandra, ten zgin w Wooszech, i Jana,

ten poj Helen Podberesk, z której dwóch synów zostao,

Krzysztof sdzia ziemski Sonimski , tego z Krystyny Woj-
niankl Jasienleckiej dwaj synowie , Jan I Zygmunt. Drugi
brat Krzysztofa Alexander Reinhold chory Smoleski 1674.

mia za sob \mo voto Krystyn Berkown , ^do voto Ku-
charsk, córki jego Barbara i Katarzyna, i syn Dominik.

Teodor, pity syn Iwana wojewody Nowogrodzkiego,
mia za sob Koziakown która mu powia synów czterech.

Piotra, Grzegorza, i Macieja, którego ona Baranowska, z

tej córka dostaa si Skorulskiemu, i syn Stanisaw chory
Tom vii. 24
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Sfoniniskl 1632. zczy sly doywotnie z Burzymowsk.-j , i

z t spodzi dwie córki, 'Justyn Wojniowiczow i Zofi
zakonnic S. Franciszka, tyle synów, Gabryela i Karola.

Czwarty syn Teodora z Koziakowny Józef podscdek ziemski

Sonimski 1632. poj w maestwo Ann Scypionown, z

tej si urodzio piciu synów , Jacek , Daniel który zgin
pod Bia, Marcin którego zona Tyszkiewiczowna Joanna:

z tej by syn Józef, i córka Ludowika, Alexandra Sieni-

skieg^o ma/onka. Kazimierz czwarty syn Józefa z Scypiono-

wny, mia za sob Teolil Jelcown, a po niej Olszewsk,

córki jego: Tekla z Olszewskim, Teofila z Protaszewiczem,

zmówione: synowie za, Ludwik zona jego Rusiecka, Feli-

cyan, Dominik, Konstantyn i Wdadysaw. Krzysztof, pity

syn Józefa, sdzia ziemski Sonimski, zona jego Eleonora

Bokszanka, z tej cóiki: Gliska, Bykowska, Anna Limon-

towa, Zienkowiczowa, matka dzisiejszego biskupa Wileskie-

go, Anna Jerzemu Hlebickiemu Józefowiczowi podstolemu

Wileskiemu zalubiona. Izabella i Teodora zakonnicami zo-

stay ; synowie za, Franciszek, Kazimierz, Jan Hieronim

i Stanisaw. Leo Poubiski sdzia Lidzki
,
pose na sejm

Warszawski 1722. Krzysztof kanonik Wileski, Karol wojski

Mcisawski 1700. I Eustachi.

W roku 1778. Jerzy PouLiiiski archidyakon Wileski, sekretarz

Litewski. — Hieronim sdzia ziemski Sonimski. — Wiktor
^stolnik Sonimski. — Stefan owczy Sonimski. — W r. 1788.

Józef krajczy Sonimski. — Krasicki.

PoukuiaKeiYicz ^ w województwie Woysklera.
iniewosz Poukniazewicz 1528. r. Metryka JVoyiiska, S i

Poujanowie ludzie godni w Trockiem i Brzeskiem wojewódz-

twach. S i Polukoniowie , z których Alexandep Pouko
1700. roku.

PoliZ^ czyli raczej Pooz. Jan w Piskim powie-

cie, synowie jego, Philon i Teodor, Pbilona syn Piotr, poj-

many w niewol Moskiewsk za Wadysawa Króla, dziedzic

na Duble. Mikoaj Pouzyski w mudzi 1621.

PoiliarilStcki^ w Wikomlersklm powiecie. Wawrze-
nie Pomarnacki 1674. Szymon 1700. N. fundator missyi

naszej Ukraiskiej.

W r. 1778. Antoni Pomarnacki koniuszy Wikomierski. — An-
drzej sdzia ziemski Smoleski. — W roku 1788. Nikodem
miecznik Witebski. — Krasicki.

Poiiiaski^ w Róaskiej ziemi. Franciszek Pomaski

kanonik Pocki, sekretarz królewski, odprowadziwszy do Mo-
skwy Maryn Mnischown Dymitrowi Carowi, tame od nich

z bratem swym Stanisawem podkomorzym teje Maryny przy
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otarzu zabity w roku 1006. Pelrictiis Ub. 2. Ilistor. Ignacy
podwojewodzy Róaski 1704.

P O M I A N HERB.

ubrza g-owa czarna, w polu zotem, bez kolka miecz
przez nic z góry na dó, od prawego rogu niby w niej za-

topiony, lak jednak, ze koniec jego na dole dobrze widae,

w hemie rka zbrojna z goym mieczem; tak go opisuj:
Papro, w Gmazdzie fol. 1012. 2 1179. O herb. fol. 425.

Okol. tom. 2. fol. 454. Klejnoty fol. 77. którzy z tej okazyi

ten berb byc nabyty mieni, z Dugosza, którym tez po-

wiadcza Bielskifol. 195. i inni pospolicie. astek Hebda z

Grabi, brata swego rodzonego Jaranda, dziekana Gnienie-
skiego zabi o to, e go czsto o nieprzystojne ycie strofo-

wa, dziao si to wedug nich, we wsi Lubania, za który

excess, krom inszej kary, i t na sobie bratabojca wyniós,
e z herbu Wieniawa, którym si z przodków swoich pie-

cztowa, kóko zdjto, a miecz przez gow, tym ksztatem
jako widzisz, nadano, i herb sam nazwany Pomian, niby Po-

Mu na, czyli raczej od pomieniania za herb Wieniawa,
wszake jedni miecz na gowie ubrzej tak kad, e co cay
wida, drudzy za w gowie zatopiony. Odmiana ta, e si
staa za Wadysawa III. Króla Polskiego, pisz z Dugosza
wszyscy, toby to byo za Wadysawa Jagie Króla, jako
Okol. kadzie rok 1400. zkd Damalewicz in f^ilis ^Irchiep.

Gnesn. ma t powie za podejrzan i z tej racyi, e Du-
gosz Wociborza herbu Pomian, ju pisze w r. 1279. to i

drudzy powiadczaj: Mikoaja take wojewod Sieradzkiego

i starost, kad jeszcze za czasów Wacawa Króla, to jest na
sto lat przed Wadysawem Jagielem, ale pewniej za okietka
i Kazimierza Wielkiego czasów, to ten herb dawniejszy

24*
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od tej»o Kruia , cliyba e przez Wadysawa rozumiej syna

Krzywoustego, klóry panowa pod tytuem ksizccia 1140.

albo Wadysawa Laskonogiego, który wyzuty z Pastwa w
roku 1206. Z tej, i inszych racyi powiada l^rtwa/ew^/c;^, ze

hardziej z tej okazyi ten herh nadany, gdy który z Wie-
niawitów na owach z ksizcciem l)dc, ubra tak jako wi-

dzisz w gow ciwszy, pokona. Parisius za tn Slauia do-

myla si, ze jeszcze dawniejszy, zna prawi jeden z Sar-

matów Pomian nazwany, pojmany od Rzymian w okazyi,

ffdy na ^imphileulrum z drugiemi wystawiony, z dzikiemi

bestyami, które na nich wypuszczano, musia si potykad,

tak ubra w gow dobrze cifjl, ze go zabi, za co i wol-

noci i herbem takim udarowany: to prawda, ze f^opiscus

in Próbo Impeiuil. (miki n?'o. 7.) midzy teml, którzy si na

dziwowiskach z bestyami ama musieli u Rzymian, powiada,

ze najwicej byo IN iemców i Sarmatów, i Parisius z paneg.

decimo , nro. 12. mówi o Sarmatach, Puberes capti, ad

paenas spectactilo dati^ multitudine sua fatigarunt bestias;

ale ten domys wikszego pozoru z racyi potrzebuje.

Tego herbu by Wociborz arcybiskup Gnienieski

;

kanonikiem w teje katedrze bdc, zgodnie od caej kapi-

tuy na t godno obrany do czego pomogy mu nie tylko

pikny dowcip i naturalne przymioty, ale tez osobilwe cnoty,

jako skromno z powag uoona, pobono nie zmylona,

do zbudowania wszystkich, szczodrobliwo w pomnaaniu
chway Boskiej, mia z kadym konwersacya; wszake nie-

ch Przemysawa ksicia do Wociborza, t tak chwa-

lebn jego elekcy rozchwiaa. Bzovius in Annal. Ecclesiast.

pod rokiem 1287. nro. 15. powiada, e gdy ten Przemysaw
Ludgard on swoje, o jaki excess do siebie doniesion,

bez inkwizycyi, bez sdu, wasnym jej pannom, które jej

nadsugiway, kaza udusi, strofowa go o to Bogumi arcy-

biskup, Gniaznieski, czem tak si urazi Przemysaw ksi,
e Bogumi obawiajc si, eby ztd jakiego uszczerbkuBi*

mia koció jego, wola dobrowolnie z tej godnoci ustpi.

Damaleiu. in Archiep. Gnesn. rozumie, e to nie o Bogu-

mile tu mowa by powinna , ale o Wociborzu : bo Bogu-

mi jeszcze na tej katedrze prezydowa, za Bolesawa K-
dzierzawego monarchy, i Mieczysawa ksicia Wielkopol-

skiego, Wociborz za za tego Przemysawa. Cókolwiek
bd, przecie nie zda si, eby z tej okazyi na Woci-
borza miaa ta zawzito uró : bo Dugosz wyranie pi-

sze, e ta Ludgarda dopiero zaduszona w roku 1283. to
powiadcza i Miechowita w swojej historyi^ Wociborz za
dobrze przedtem, bo od roku 1279. ju mia wielkie tru-
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dnoci koo swojej elekcyl, lak dalece, /e j we dwie lecie re-

zygnowa; co i z teg-o pozna, ze po iist.ipieniu Wociborza
w roku 1281. juz Henryka ksizccia Brcmeskicgo na t«; Me-
tropoli wynosi Marcin Papie IV. o czcm list jego u l^^a-

dinga in Annal. Minor. Jancius na Mikoaja III. Paj)Ica

win wali, tego Wocibora rezygnacy: ale to pewniejsza

si zda byc, ze ani Przemysaw ksi, ani nikt do teg-o

ustpienia nie by okazy, cbyba saniegoz jego cnota i po-

kora, z której, przed nuncyuszem apostolskim Firmanem, do-

browolnie si wyzu: któr jego demissy szacujc wielmi
Jakób winka, Henryka Brem na arcybiskupstwie sukcessor,

Wociborza proboszczem Gnienieskim uczyni. Mikoaj z

Lubania berbu Pomlan, proboszcz Kujawski w roku 143.3.

ustpi niektórych dóbr kapitule Kujawskiej. Damalew. in

in Praepos. f^ladisl. O Inszycb przodkach tego domu, patrz

pod Chebda i Brudzewski. S od tego herbu Pomianowie
familia w Piotrkowskim powiecie, z których N. Pomianowna
bya za Bartomiejem Kozierowskim. Ada Castren. Opo-
cznen. 1599.

Uerhoivni.

Kieczewski^
Iiobskiy

Klopo to towskiy
Kohierzycki^

Iio ludzkie

fiotowskif

Kruszyski,
Leszyski,
Linowski.,

awski,
ubieskie
Makowieckie

Ma/awskie
Milewski,

Nietuchowski.

Niezychowski.
Notvowie/ski,

Odrowski,

Osiecki,

Ostromcki,
Pezarski,

Pitkowicz.

Biesiekierski,

Boczkowskij

Bogatko,
Bohatko,
Broniszewski,

Brudzewski^

Brzczewski,
Brzozowski,

BrzucJiowski,

Chaliski,

Chebda,
Cieski,

Ciosnowski,

Dziembowski,
Gliski,

Górski,

Grabiski,
Grabski,

Hummel,
Izdebski,

Kaczkowski,

Kaczyski,

Du/iczewski, o/ro/jal/ucki, M(d(ichnirs/ii i inni iiaslpuj.jce familie,

jako take tego herbu uvwaj;)C«^ I'o<l«''j'l

:

Plomkowski,
Pomian,
Przectawski,

Przystaowski,

Psarski,

Puklatecki,

Sakowicz,

Siciski,

Sokoowski,
Suleski,

Suski,

lVarzymowski,
Jf^dziago Iski,

ffichrowski,

lVHkostowski,
U ôlski,

Zagajewski,

Zakrzeivski,

Zdanowski,
Zdzcnicki,

Zeroslawskt.
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Besiekiei^ski^ Niewiesz^ Ryllo,

Ciesnoioski, Pitka^ Sagnjlo.

Juranda, Pientkowski,

Laszko, Plomkotcicki,

O Boczkowskich herbu Pomiau wiadczy Ks. Jachim.

m Renou. studio7\

PomiailOlYsKi herbu Slepowron, w Sendomiersklein

województwie. Mikoaj i Jdrzej Pomianowscy 1648. r. N.
mia za sob Podlesk herbu Nowina. Maciej i brat jego J-
drzej w Kaliskiem. N. poj Katarzyn Brzezisk herbu

abd.
W r, 1778. Ignacy Pomianowski miecznik Opoczyski.— Krasicki.

Pomorski herbu trzy gwiazdy. Gabryel Pomorski w
województwie Miskiem. Stanisaw kanonik Kujawski 1644.

nagrobek jego z tej katedry wypisa StarowoL in Monum.
Felix archidyakon Pszczewski 1616. Ibid. fol. 460. N. mia
za sob Krzelowsk. Zofia bya za Kossowskim Maciejem r.

1700. domylam si, ze s herbu Sternberg ci Pomorscy.

Niewiem czy nie tu naley, Wojciech z Pomorzanowic pod-

sdek Kaliski 1513. Acta Terrestr. Calissien. Justus Pomor-

ski zakonu B. 3Iariae f^irginis de Metro, jest w druku, jego

Bractwo S. Zojji^ w Krakowie 1627. in Svo. S i w Wiel-

kiej-Polszcze Pomorscy, temi czasy.

Stanisaw Pomorski w r. 1788. skarbnik Przedecki. — Krasicki.

Pomorscy ksita herbu Gryf. O tych mówi si
bdzie, gdzie o ksitach Polskich.

PontOTTsKi herbu Leszczyc^ w czyckiem woje-

wództwie. Mikoaj Pontowski na Pruskiej wojnie wsawiony
rycerz. Peka mny wojownik przeciwko Krzyakom 1410.

Jakób syn Mikoaja 1406. w Marsowych dzieach poleru wiel-

kiego. Jan syn Jakóba, sdzia ziemski czycki 1480. któ-

rego synowie : Wincenty, Wojciech, Mikoaj i Jakób. Z tych

Wincentemu Rudnicka herbu Lis zrodzia trzech synów: Jana,

Wojciecha i Stanisawa. Mikoaj brat Wincentego spodzi

Marcina, ten za Macieja i Piotra sdziego czyckiego.
Stanisaw syn Wincentego mia za' sob Dorot Borzysaw-

sk , z której synowie : Jan opat Gradziecki , koció tame-

czny i klasztor nietylko restaurowa, ale i przyozdobi, m
chojny i uczony, jest w druku, jego Krótkie rzeczy Pol-

skich Sejmoicyeh pamici godnych, kommentarz 1.569. Cra~

cov. in Ato, i powtóre tame przedrukotoany. Jakób czenik

czycki, Bielski fol. 655. jedzi w rónych legacyach do

postronnych monarchów, osobliwie do Danji od Króla Ste-

fana, wymowny i mdry, by potem kasztelanem Brzeskim Ku-

jawskim, ubom, go opuci w pierwszym tomie. Maciej,
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trzeci brat ich, czenik czycki, inA tukze godny. Wa-
lentyn podkomorzy czycki, nawiedzi gróh w Palestynie

Chrystusa Pana, zczy siy doywotnie z Ann Firlejown;|,

córk Mikoaja wojewody Lubelskiego, z któr zostawi po-

tomstwo. 31ikoaja Pon«;towskiego, zmarego w Padwi w r.

1598. wieku swego 28. wypisa nagrobek Sttirowu/. in JIo-

num. z Padwi. Jdrzej komornik czycki 1628. na nasze

kollegium Przemyskie dobroczynny. Kasper dworzanin kró-

lewski , OO. Karmelitom bosym w Warszawie wiele ask
wiadczy. EUs. a S. Marta li/r. 1. 3. od. 4. Dwaj Ponto-
wscy po usarsku suc, pod Siarczeni ranni. OkoL Dijar.

Stefan sekretarz królewski, deputat na trybuna koronny, pose
na konwokacy r. 1648. Confaeder. Ordin. polem podsdek
ziemski Inowr«)cawski , tego z Psciskiej, córka Katarzyna,

wydana za Wojciecha Radojewskiego chorego Inowrocaw-
skiego. Prokop, zda mi si brat Stefana, z Zakrzewskiej

herbu Pomlan, spodzi Teres Zagajewsk i ZoH Skrzetu-

sk, synów take dwóch: Stanisawa kanonika Kruwickiego
i Jdrzeja, ten z Konstancyi Mikoajewskiej, mia dwóch sy-

nów: Adama i Jana, córek za pic: Elbiet Sielsk, Ann
Stanisawa Sokoowskiego stolnika Bydgoskiego, sdziego Brze-

skiego Kujawskiego grodzkiego, Magdalen Józefa Sokoow-
skiego podczaszego Bydgoskiego, sdziego grodzkiego Ra-
dziejowskiego, maonki, Teofil Dulska, Franciszk Dobrsk.
Karol i Kazimierz 1648. Wojciech z Grochowa mia za sob
Regin Iwanick. Katarzyna podkomorzanka Inowrocawska,
bya za Maciejem 31arkowskIm.

J*Oiliatoivisk.i herbu Cioek, w województwie Kra-

kowskiem. Anna Poniatowska ksieni rzdzia klasztor w Im-
bramowlcach 1618. Baranów. N. bya za Janem Leszczy-
skim herbu Abdank. Maciej kanonik Krakowski. Jdrzej z du-

chnik deputat i sdzia generalny kapturowy 1648. podpisa

pacia couueuta Jana Kazimierza Króla. Franciszek Cioek Po-

niatowski 1()74. Stanisaw w cudzoziemskich obozach sawy
szukajc, zna z jakim lam sercem stawa, to po postrza-

ach, które lieroicznie z rónych okazyl wyniós, to po szary
wojennej, generaem albowiem wyniesiony, po wielu fortuny

rewolucyach u Augusta II. Króla, mnych ludzi szacownika,

w wielkich respektach bdc, najprzód wzi podskarbslwo

wielkie Litewskie i generalstwo gwardyl ki'ólewskiej , polem
i'egimcntarzem najwyszym wojsk koronnych, i wojewod Ma-
zowieckim, starost Lubelskim i Siryjskim, ogoszony, z Kon-
stancy Czartorysk ksiniczk kasztelank Wilesk, zo-

stawuje jolomstwo : mia wprzód za sob Wojniank Jasle-

nleck kasztelank Nowogrodzk, wdow po Ogiskim mle-
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cznikii Litewskim, Józef, 3IIclia, Wadysaw. Józef koniuszy

Mcisawski, Pawe i Antoni 1700.

O przodkach familji Poniolowskich w Polszcz, Torel/ich, mówio
si obszernie w Tomie III. pod Ciokami , tutaj zamieszcza si
dalszy wprzód tej familji kiedy ju od dóbr nabytych Poniatow-
skiemi zwa si poczli.

Jan hrabia Tor/// z Poniatowa czyli Cioek Poniatowski d. 12.

Grudnia 1C30. roku urodzony w Krakowie, tame wychowany i

edukowany w naukach, powzi przywizanie do mieszkania ju
w tvm kraju , w którym si urodzi , i w modym zaraz wieku,

stara si i zasugiwa sobie na honor w urodzeniu swojem przy-

zwoity , i pozyska go ; bdc przy dworze Królowej Polskiej

Maryi Ludwiki z Go?izagów, z której domem, dom Torellich^

od dawnych przodków jego w pokrewiestwie zostawa. Jan Ka-

zimierz Król Polski , m teje uywa czsto Jana Torellego

czyli Cioka Poniatowskiego przy boku swoim do rónych inte-

resów. A widzc w nim odwag i mztwo, w czasie wojny, naj-

pierwej z Cnnielnickim , a potem przeciw Tatarom grassujcym
Polsk , wysa z wojskiem. To znowu wojowa przeciw Szwe-
dom , za Karola Gustawa. Po licznych dowodach rycerskich , i

mnem spotykaniu si z nieprzyjacielem, z przyczyny odebranych

wielu ran, jako yczliwy ojczynie obywatel, przy wylaniu krwi

na obron oneje, i ycie swoje mierci zakoczy. Tene Jan

Cioek oeni si by w roku 1650. dnia 25. Listopada , z Ja-

dwig córk Stanisawa Maciejowskiego, z Urszuli Rajjsztyiiskiej

spodzon, a prawnuczk Bernarda Maciejowskiego kardynaa.

Zostawi po sobie syna Franciszka, o którym nastpuje.

Franciszek Cioek Torelli Poniatowski urodzony w Krakowie d.

3. Padziernika 1651. roku, wstpujc w lady ojca swego Jana,

w przywizaniu ku tej ojczynie
,

jako te i penieniu usug dla

dobra publicznego. Za Króla Michaa Korybuta Winiowieckiego,

u którego w wielkiej by asce i wzgldach : take i za Jana So-

bieskiego Króla, z którym wojskowo suc, ledwie nie wszystkie

z nim odbywa potyczki wojenne ; by oraz na ostatniej pod Wie-
dniem wojnie z Turkami

,
gdzie sta si uczestnikiem sawy te-

go Króla od caej Europy przyznanej. Oeniwszy si z Helen
Niewiarowsk dnia 8. Stycznia 1673. roku, zostawi potomstwo

J ó z e fa czenika Wyszogrodzkiego .yife;v7p;/< , Michaa Jacynta
Dominikana. Córk Zofi Karmelitank bos w Krakowie, i

Stanisawa ojca póniej Króla Polskiego.

Stanisaw hrabia Torelli czyli Ciotek Poniatowski, urodzony w
roku 1675. posiadajcy z krwi dawnych przodków swoich , wa-
ciwo przymiotów dobrych, oraz ducha mnego i wojennego,

w wieku jeszcze modym, uda si w sub Austryack, w której

pod Eugeniuszem, przeciw Turkom kilka odbywszy z chwa kam-

panji , i dosuywszy si sztabs-officerskiej rangi , wziwszy de-

missy, powróci do ojczyzny, gdzie od Króla wojownika Jana III.

mile byl przyjty. A gdy po wstpie Augusta II. na tron Polski,

Karol XII. Król Szwedzki, wkroczy byl do kraju Rzeczypospo-

litej , w wojsku rzeczonego Króla shib przyj. Król ten
,
po-

znawszy biego dowcipu , i znajomo trybu wojennego w Sta-

nisawie , uczyni go przy boku swoim adjutantem. Umia pozyska
dla siebie wzgldy tego Króla i sawnego wojownika, który jak
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wiadomo kademu z historyków opisania, i Fryderyka Augusta,

dnia 16. Lutego 1704. roku, przymusi do zoenia korony Pol-

skiej. Lecz skoro tylko tene August IL w roku 1709. powróci
na tron, majc uraz^^ do Stanisawa Cioka, dobra onego wszy-
stkie skonfiskowane zostay. Wierny i przychylny brdc zawsze,

w zym czyli dobrym osie Królowi Karolowi XII. wi^'cej te by
od niego miany za dobrego przyjaciela, nieli w obowizku zo-

stajcego. A e by take i Królowi Leszczyskiemu wielce miy,
gdy po mierci niespodzianej Karola XII. dnia 11. Grudnia 1718.

pod Friedichshall do Polski powraca, z instancy za nim do Au-
gusta II. od Ulryki Eleonory siostry rzeczonego Króla Szwedzkie-

go , Stanisaw te Leszczyski , odda mu swe na Królestwo Pol-

skie dyploma , wraz z wiadomym na pimie r^'k wasn Augu-
sta II. rozcignionym ustpieniem tronu Polskiego, przez Ka-
rola XII. od rzeczonego Augusta w Drenie wymuszonym, aby

te obadwa pisma zoy w r^^ce wspomnionego Augusta II. w myli,
e to wszystko, moe posuy Stanisawowi Poniatowskiemu , do

zjednania pierwszego dobrotliwego u Augusta II. przystpu, i po-

tem do dalszych askawych wzgldów. Jako te widoki i nadzieje

nie uchybiy wzgldem tego Stanisawa Poniatowskiego
;
gdy mu

najprzód za wdaniem si Augusta II. dobra i wszelka naleyto
przywrócone zostay: a potem uczyni go owczym w w. ks. Lit.

i nastpnie powikszyy si dla niego tego Pana aski, przez kon-

ferowanie podskarbstwa w w. ks. Lit. regimentu gwardyi pieszej

koronnej , i regimentarstwa wojsk w koronie. Pod jego te ko-

mend wojsko midzy Wilanowem i Warszaw odprawio kam-
pament z zadziwieniem patrzcych wielu cudzoziemskich panów i

generaów. Byl take starost Lubelskim i Stryjskim , to woje-

wod Mazowieckim , nareszcie kasztelanem Krakowskim i kawa-
lerem orderu Ora biaego. Peen honorów i sawy, umar w Ry-
kach w województwie Lubelskiem 1762. roku dnia 3. Sierpnia.

W pierwszem maestwie mia za sob JVojniankc Jasienieck
kasztelank Nowogrodzk wdow po mieczniku Litewskim Ogi-
skim , bezpotomnie zmar. Z drugiego z ksiniczk Konstancy
Czartorysk maonk swoj w roku 1720. dnia 14. Wrzenia
zalubion , zostawi dwie córek. Pierwsz Ludwik urodzon r.

1728. Zamojskiego wojewody Podolskiego maonk, zacnemi przy-

miotami umysu i serca zaszczycon : z której jedna córka, Urszula

Mniszchowa marszakowa wielka koronna, z wybornej edukacyi

arcy dobrze korzysta umiaa. Drug Izabell urodzon 1730. r.

Klemensa Branickiego kasztelana Krakowskiego hetmana w. ko-

ronnego maonk bezpotomn. Pani wysokiej doskonaoci i w
liczne obfit przymioty. I synów piciu: których roku 1764. na

sejmie koronac\'jnym do ksicej podniesiono dostojnoci. 1. Ka-
zimierza urodzonego 1721. roku, podkomorzego wielkiego ko-

ronnego , w rozmaitych cywilnych funkcyach , i w wojskowych
subach dystyngwujcego si, za granic i w kraju. Ten z Apol-

lonia Lstrzyck kasztelank Przemysk, z charakteru duszy i roz-

maitych cnót chwalebn, majcy syna jednego, Stanisawa,
wprzód szefa bywszego gwardyi pieszej koronnej, potem podskar-

biego w w. ks. Lit. generaa lieutenanta wojsk koronnych, z roz-

tropnoci i biegoci w naukach zaleconego ; urodzonego d. 23. List,

1754. r. (zmary 1833. r.) Córk jedne Konstancy Tyszkiewiczow
marszakowa w w. ks. Lit. penej dobroci serca i wiadomoci
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w rzeczach , urodzon d. 2. Marca 1759. roku. 2. Franciszka,
urodzonego 1723. r. wielkich nadziei praata, który umar probo-

szczem Krakowskim. 3. Andrzeja urodzonego 1734. r, generaa
leiteuanta wojsk Austryackich , w roku 1760. z Mary Teres
Kiiisk, od Cesarzowej Maryi Teresy kochan i szacowan, oe-
nionego , który w siedmioletniej z mocarstwem Pruskiem wojnie,
znakomitej naby sawy. Umar 1773. r. zostawiwszy syna jednego
Józefa Antoniego, i córk jedne Mary Teres urodzon 28.

List. 1763. maonk Tyszkiewicza referendarza w ks. Lit. z pi-
knych przymiotów wszystkim mi (zmara r. 1816). 4. Stanisa-
wa, o którym niej. 5. 3iic baa Jerzego urodzonego 12. Padz.
1736. r. arcybiskupa Gnienieskiego, prymasa korony Polskiej i w.
ks; Lit. Tynieckiego, Czerwiskiego opata, orderów Orla biaego
i S. Stanisawa kawalera. Którego stao, roztropno, i naj-

lepsze ku dobru ojczyzny chci, s wszystkim znajome, a po-

tomno daleko obszerniejsze odda jemu pochway. Umar r. 1794.

w Warszawie.
Stanisaw August z spadku imienia Torclich ^ czyli Cioków

przodków swoich w dwudziestym stopniu, od Gwidona Salingiuery

pierwszego dziedzica Ferrary, a podug dowodów autentycznych,

w dwudziestym dziewitym stopniu, od Ludolfa ksicia de Saxe
roku. 856. To z linji macierzystej ksinej Czartoryskiej, z krwi
Jagielloskiej , wielkich ksit Litewskich, a potem Królów Pol-

skich pochodzcy, urodzi si 17. Stycznia, roku 1732. w Wo-
czynie. Wiek swój mody przepdzi przy wielkich naukach, na
odprawianiu podróy do cudzych krajów, to jest: Niemiec, Woch,
Francyi , Anglji , Hollandyi. By posem za Augusta IH. od Rze-
czypospolitej do dworu Rossyjskiego, bdc pod ów czas stolnif

kiem w. ks. Lit. Wstanie rycerskim, jako dobry obywatel, do-

penia pilnie obowizku swego, na wielu funkcyach publicznych:

oraz z osobliwego daru, niebios, wysok posiadajcy doskonao
rozumu, za jego przewodni, umia sobie w caym narodzie jedna
niezliczon liczb przyjació , a czego sam nieprzyjaciel zaprze-

czy nie moe , i z opatrznoci najwyszej, obdarzony tak wiel-

kiemi przmiotami natury , które waciwie tron kadego monarchy
zdoby zwyky , a osob jego , do tego stopnia panowania , nad
wolnym narodem Polskim

,
przez elekcy jednomyln dnia 12.

Wrzenia 1764. roku, a koronacy dnia 25. Listopada w War-
szawie tego roku wywyszyy i doprowadziy. — Panowanie jego

historyi naley*). Umar w Petersburgu dnia 12. Lutego, foku
1798. — Heraldyka Wieldka.

Józef ksi Poniatowski syn Andrzeja (jak wyej) synowiec

Stanisawa Augusta Króla, urodzony w Warszawie dnia 7.

Maja 1763. r. wychowany pod okiem królewskiem wstpi w 16.

roku w sub Ces. Austryack, gdzie ojciec jego w wielkim zo-

stawa szacunku. Spiesznie na coraz wysze postpujc stopnie,

odznacza si talentami i walecznoci w czasie wojny w r. 1787.

midzy Austry i Porta Ottomask, bdc ju pukownikiem Dra-

gonów cesarskich, i przy wziciu Sabacza, zosta mocno raniony.

Pomimo wietnych widoków jakie mu si w subie Austryackiej

*) Wszed w luby maeskie prywatne r. 1784. z Grabowsk z domu
Szydowsk ; ksidz Albertrandi maestwo bogosawi. — P. IV.
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otwieray, przedsiwzi uda si do ojczyzny, gdzie, jalc mnie-

ma, usugi jego mog by uyteczne. W r. 1789. stany zgro-

madzone, postanowiy now organizacy arinji narodowej : Icsie
Józef pospieszy natychmiast do Warszawy i ca namitn gor-

liwoci , która go w caem yciu we wszyslkicli jego czynacli

odznaczaa , zaj si tworzeniem i urzdziem tych nowych zast-
pów. Wkrótce potem rzeczpospolita powierzya mu naczelne do-

wództwo armji , a ufno powszechna któr ku sobie zjedna i

prawdziwie rycerska szlachetno i odwaga uczyniy go boy-
szczem onierzy. W roku 1792. w wojnie z Rossy dowodzi
armi 50,000 ludzi na której czele wiele okaza energji lecz

wkrótce rozkazami monarchy zapa jego wstrzymany zosta
,

po-

czem uda si za granic i tam przebywa a do r. 1794. w któ-

rym to czasie wypadki zasze w Polszcz do powrotu go zna-

gliy. Przybywszy , otrzyma dowództwo korpusu na którego czele

wczasie oblenia Warszawy wielce si odznacza: d. 16. Sier-

pnia w wawej potyczce zwyciy wojska Pruskie a d. 28. w
bitwie pod Wol , któr dowodzi Kociuszko , znowu przewag
swoj pokaza. Smutny wypadek tej wojny zmusi ksicia Jó-
zefa do oddalenia si na krótki czas z kraju, póniej jednak y
w dobrach swoich w Polszcz , wróconych mu przez hróla Pru-

skiego, a szczególniej w Jabonnie majtnoci o trzy mile od

Warszawy pooonej. Wojna midzy Francy i Prusami w roku

1806. a nastpnie utworzenie ksiztwa Warszawskiego powoay
ksicia Józefa do usug krajowi i zosta mianowany ministrem

wojny i naczelnym wodzem wojsk ksiztwa Warszawskiego. Po
walkach z rónym szczciem prowadzonych, nastpi pokój Wie-
deski, i ksi Józef powici si cay urzdowaniu swemu jako

minister, a w r. 1812. wojna, któr Napoleon Rossyi wypo-
wiedzia, znowu go na czele wyborowego wojska Polskiego posta-

wia. W cigu caej tej kampanji, prawie we wszystkich waniej-
szych wypadkach czynnym by ksi Józef, a gdy w r. 1813.

uda si do Saxonji, Napoleon powierzy mu dowództwo korpusu

zoonego z wojsk polskich i francuzkich. Lubo nie by marsza-
kiem Francyi , Cesarz rozkaza jednak aeby uywa znaków,

stopnia i honorów, randze tej przynalenych. Lecz Poniatowski

z szlachetnoci owiadczy: ,,e jest dumnym z dowództwa Po-

laków, i e wszystkie inne zaszczyty nieprzystoj dla niego."
•— Jednake po 16. Padziernika Napoleon wyda rozkaz dzienny

do wojska, e, ,,chcc da ksiciu Józefowi Poniatowskiemu do-

wód swojego wysokiego szacunku, i zarazem chcc przywiza
tem mocniej osob jego do przeznacze Francyi, wynosi go do

rangi marszaka cesarstwa." — Bitwa pod Lipskiem, w której

zaman zostaa potga Napoleona, uwieczya skronie ks. Józefa
wieiiccm niemiertelnej sawy. Pierwsze dwa dni tej morderczej ba-

talji zeszy z ronem szczciem , trzeciego dnia nakoniec 19.

Padziernika 1813. gdv Napoleon sprzymierzonym monarchom
ustpowa musia, po cao dziennej walce, ksi Józef przezna-

czony zosta od Cesarza do zasaniania ustpu armji francuzkicj.

Dopeniajc woonego na siebie obowizku , wstrzymywa armi
nieprzyjacielsk i ju prawie w przedmieciach miasta Lipska uczy-

ni ostatni szar z uanami polskiemi , w której mocno zosta

raniony; uatwiwszy odwrót znacznej czci armji francuzkicj i

ju niemajc przyczyn duszego trzymania si w Lipsku, z po-
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zostaa reszt wiernych i walecznych towarzyszów, pospiesza za

armi i zastaje most na rzece Elstrze wysadzony i odwrót prze-

ci\^ty. Nietracc czasu , wraca , udaje si w inn stron
,
prze-

bywa w bród rzek Pleiss j;dzie mu ko ui!,Tzz, udaje si ogro-

dami ku rzece Elstrze i rzuca si w jej nurty — lecz osabiony
upywem krwi z trzech ran poniesionych , z których jedna bya
miertelne — niemogc przytem wydosta si na przeciwny wy-
soki brzeg rzeki

,
pada z koniem w jej spienione wody i w nich

chwalebn mier znajduje. Ciao jego znalezione d. 24. Padz.
przywiezione zostao do Warszawy, na rozkaz Cesarza Alexandra
przyzwoitemi honorami uczczone i do Krakowa zawiezione, gdzie

w grobach Królów Polskich , obok szcztków Jana lU. Króla

zoonem zostao. — Nieprzyjaciele sami ubolewali nad mierci
tak szlachetnego przeciwnika , a towarzysze jego broni pacz
swego walecznego wodza , Bajarda Polskiego

,
jako wzór wier-

noci, jako rycerza bez bojani i zarzutu. —
Poiliatoivski herbu Junosza, w ziemi Zakroczym-

skiej. Stanisaw Poniatowski w Pockiem województwie 1674.

S i w Litwie, Kasper w Smoleskiem r. 1632. Samuel w
Mcisawskiem 1674. S i w Lubelskiem. N. mia za sob
Justyn, Stanisawa Tomaszewskieg-o córk: drugi Trycow-
sk, która po jego mierci posza za Kosakowskiego©. Jakób
podstaroci Lubelski, rewizor ksig podkomorskich Lubel-

skich 1635. Jan komornik Lubelski 1648. Anna sdzianka
Lubelska, Józefa Czernieckiego maonka. Mikoaj rotmistrz

królewski, Teodor i Stanisaw 1674. Krzysztof w Bezklem,
Józef i Adam w Podlaskiem 1674. Stefan bdc jeszcze w
zakonie naszym, poda do druku, lubo bez imienia swego,
Argonauticon nuptiale Joan. Opaliski Praefect. Sr'emen,

et Teress. Const. Konarzewska , i po Polsku , ll^iek zoty
IV zotej odzie 1682. info. Juz w zakonie Cystercyeskim
profess, wyda o Famiji Duninów, pod tytuem: Morze. N.
Jana Leszczyskiego maonka.

PouiatoifSki lierhu Sreniaiua^ w Sieradzkiem woje-

wództwie. Dawida kustosza Gnienieskiego, Poznaskiego,
Kruwickiego kanonika, nagrobek w Gnienie 1550. Adam i

Maciej 1632. Alexander sekretarz królewski 1648. Adam cho-

ry Sieradzki, mia za sob Ann Lipsk, z tej syn Sta-

nisaw, z Maryann tkowsk, spodzi trzy córki: Konstan-

cy najprzód Psarsk, potem Pscisk, Ann Rupniewsk,
Ludowik Gaeck starocin Bydgosk, synów za dwóch:
Macieja chorego czyckiego , by wprzód podczaszym , i

posowa na sejm 1724. teraz kasztelanem czyckim, ona
jego Maryann Radoliska, z niej córka Zofia, i Jdrzeja,
którego ona Zielonacka.

Poniecki herbu Ostoja^ w Wielkiej-Polszcze. Piotr

z Poniedza genera Wielkopolski w roku 1460. a oraz pod-
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komorzy Poznaski, jako si mówio w pierwszym tomie.

Jdrzej z Poiiiedza w Wileskiej dyecezyi , któremu Zy-
gmunt I. Król wiele przywilejów nada: 3IS. PetricoiK Pi-

sali si zdawna hrabiami z Poniedza.

Poilikieiv$ki herbu Trzaska^ w ziemi Róaskiej i

Nurskiej. Wojciech Ponikiewski 1()32. Stanisaw i Jan 1G48.
Bartomiej 1()74. S i Ponikierscy w Wielkicj-P<dszcze, z

których Micha, mia za sob Helen Marszewsk.
Poiiiiislki herbu odzi^ w Wielkiej-Polszcze. Dom

od starodawnych odziów pochodzcy, imienia tego od Po-
nina pod Kocianem lezcego naby. Wojciech Poniski z

Jadwigi Boholeckiej mia dwóch synów: Pawa czenika Po-
znaskiego, i Alexandra dziedzica Otorowa, Szymanowa, Przy-

stanek, Lubosiny, Parska, Zydowaj ten mia za sob \mo
voto Zelck siostr rodzon kasztelana Midzyrzeckiego, 2do
voto Zakrzewsk herbu Wyszogota; z Zelckiej mia trzech

synów: Kazimierza, Adryana i Zygmunta, i córk jedne ZoR
Choisk^ z Zakrzewskiej mia syna Jarosza, i córek dwie:
Dorot Psarsk i Maryann Kiersk, tego Alexandra córka,

bya za Szodrskim kasztelanem Bieciowskim. Kazimierz pier-

szy syn Ale-xandra 1648. ten z Kozakami wojujc, od nich

pojmany, po obciciu rk ywo spalony, rk za jego od-

cit ojcu przywieziono. Adryan drugi syn miecznik Pozna-
ski, umar 1677. zczy si doywotnie z Chemsk, z niej

oprócz trzech córek, Alexandry Brzeziny, Eleonory W^ic-
ckowskiej, Bogumiy Rozrazewskiej, byo dwóch synów: J-
drzej surrogator Wschowski, którego zona 3Ialczewska, i

Micha, którego zona Trampczyska spodzia dwóch synów:
Jakóba i Walentego. Trzeci syn Alexandra Zygmunt dzie-

dzic Przystanek, Lubosiny, Charzewa, Wiruchowa, i pó Rur
dek, mia za sob Dorot 3Iiszkowsk, z niej dwóch synów:
Stefana i Franciszka, którzy zakon nasz ozdobili: bo z tych

pierwszy Stefan , osobliwsz wokacy do niego powoany,
wiele dla niej wytrzymawszy, potem po najprzedniejszych

ambonach kaznodzieja, przy trybunaacli Piotrkowskich i Lu-
belskich, do ludzi kaza, i z ambony nie prdzej zszed, a
do grobu w roku 1733. w Poznaniu; rzdzi uckie, Lwow-
skie i Poznaskie kollegia. S w druku te jego ksiki. 1700.
Imo. Król Nieba i Ziemi Chrystus Zbawiciel, to Jest Kaza-
nia na wita Chrystusoive Posnan. 1725. infol. 2do. Król
Bolesny Chrystus Zbawiciela to Jest ^ Kazania o Mce Pa-
skiej , 1723. Posnan. in fol. 3tio. Królowa Nieba i Ziemi
Marya, kazaniami na wszystkie wita swoje loyslawiona^

1721. Posnan. infol. 4to. Olympus Sanctitafis, studium re-

ligiosae imo et Chstianae virtulis decurrentibus
^ propo-
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situs^ Posnan. 1719. m kto. 5to. yJpocnlypsis Ascetica^ sen

Exercitia Spiritnalia S. P. Ignatii^ in Ato^ Posnan. 1721.

Cto. Pokuta S. Maryi Magdaleny.) kazania na ca jej Okta-

w^ Posnan. in fol. 1723. Franciszek take sawny teolog",

i wielkiego dowcipu, a po teologicznej katedrze, królewski

kaznodzieja : rzdzc rektorem nowicyat Krakowski, wito-
bliwie umar 1714. r. Zostawi w druku kazania. Pierwsze:

Nowina na wiat Polski gona^ kazanie na pogrz. Macie.

Mielzysk. kasztel. Szremskiego 1697. Posnan. infol. Dru-

g'ie : mier Kaznodzieja, albo Kazanie na pogrz. Jdrzeja
Buakowsk. Podczasz. Pozna. 1699. Posnan. infol. Trze-

cie: Siady na pogrz. Zapolskiego. Córki tego Zygmunta
Lyy trzy, Krystyna wydana za Franciszka Zegockiego wo-

jewodzica Inowrocawskiego, starost Babimojskiego, z nim

dobroczynna na kollegium Poznaskie; druga Jadwiga zakon-

nica S. Benedykta w Poznaniu i przeorysza ; trzecia Franci-

szka teje reguy zakonnica, i Poznaskiego klasztoru ksieni.

Hieronim, czwarty syn Alexandra, w modym wieku z

Czarneckim sawnym wojownikiem za towarzysza suc , sta

si jak rycerskich trudów, tak i zwyciztw towarzyszem, po-

sem potem stawa na róne sejmy, zkd go ojczyzna na róne
funkcye naraaa, jako 1683. komissarzem do granic, Constit.

fol. 12. i 1685. wzi potem starostwo Wschowskie, z któ-

rym tytuem deputatem zasiada w trybunale koronnym 1693.

Babimojskie i Kopanickie , aska królewska do tego przydaa,

a te i w senacie osadzia, najprzód na kasztelanji Rogo-
ziskiej, a dalej i Gnienieskiej , osobliwszy kollegium na-

szego Poznaskiego dobrodziej , zczy si by doywotnie
z Teres Chociszewsk, córk Piotra i Katarzyny Stryjkow-

skiej, z której córka Barbara, wydana za Jana Gbickiego
kasztelana Nakielskiego. Synowie za czterej: 1. Wadysaw,
z modych lat dworzanin Króla Jana III. potem w wojsku

zacigu cudzoziemskiego na Wiedesk expedycy oberszt-

leitnant, gdzie te pod Stefanopolem w potyczce przeciwko

Turkom mia komend wojska. Na sejmikach Sredzkich mar-

szakowa kilka razy, zkd na sejmy walne i do Króla, po-

sem by wysany, osobliwie starost Wschowskim bdc,
pierwszy pose z Wielkopolskich województw na sejmie Co-

ronnationis Augusta II. nim marszaek stan, trzyma lask,

i izb poselsk do zgodnej elekcyi pocign, za co dano

mu take podkoniuszostwo koronne. M wielkiego obrotu

i Paskiego serca : mia za sob Konstancy Zalesk herbu

Lis, z niej spodzi córk Józef, ta w paniestwie wito-
bliwie umara, w kociele naszym Kaliskim, z ojcem i matk,
pogrzebiona; synów za trzech: Hieronim w Francuzkiem
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wojsku w gwardyi kapitan , teraz po ojcu podkoniuszy ko-

ronny, poj Konsancy Mycielsk chorzank^ Poznask,
z 3laryanny Tuczysklej kasztelanki (inieznieskiej urodzon,
siostr<^' Józefa Mycielskleg-o stolnika koronneg^o. Stanisaw w
wojsku Francuzkiem porucznik, Teodor w Cesarskiem , ry-

cerskiej sawy szukaj. 2. Adam starosta Babimojski, za

Jana 111. w wielu e.\pedycyaeli przeciwko Turkom i Tata-

rom bywa szcz^\liwie : po wielu funkcyaeli i poselstwach od
województw Wielkopolskich, by deputowany za konsyliarza

Ledochowsklemu marszakowi konlederacyi Tarnojj^rodzkiej,

potem komissarz do Radomia, zosta najprzód stolnikiem Po-
znaskim, potem kasztelanem Przemckim, dalej Gnienie-
skim, i komissarzem na spraw Torusk, umar kasztela-

nem Poznaskim w roku 1732. wkroczywszy w kontrakty

maeskie z Ludowik 3Iielzysk kasztelank Szremsk, z

niej mia cztery córki: Teres Leonowi Komiskiemu pod-

czaszemu Kaliskiemu, Elbiet Ludwikowi Kalinowskiemu sta-

rocie ^yin^ickienlu, zalubione, Eufrazy i Franciszk : sy-

nów za piciu, to jest, Alexandra owczego Wschowskieg-o,
sekretarza artyleryi koronnej, by posem na sejm Grodzie-
ski, zkd naznaczony komissarzem do Kurlandyi, umar modo
1731. w Poznaniu, zostawiwszy po sobie owdowia ma-
onk Katarzyn Rozraewsk. Adama starost Gnienie-
skiego, w wojsku koronnem g-odneg-o kawalera i obersztlei-

tnanta granadyerów królewskich, umar wielkiej nadziei mo-
dzianem. Franciszka opata Trzemeszyskiego. Stanisawa dwo-
rzanina Króla Francuzkiego, a potem w Polszcz oberszt-

leitnanta, umar 1731. i Macieja starost Babimojskiego, któ-

rego zona Szodrska generaowna Wielkopolska. 3. Karol

biskup Aradeski, suffragan Poznaski, i proboszcz katedralny

Poznaski i Wschowski , wszed do grobu z alem wszy-

stkich, gdy go najwysze infuy czekay, pochowany w ka-

tedrze Poznaskiej z nagrobkiem marmurowym. 4. Syn Hie-
ronima kasztelana Gnienieskiego, Franciszek starosta Ko-
panicki, stolnik Poznaski, deputat nie raz na trybuna, pose
na róne sejmy, konsyliarz Ledochowskiego marszaka kon-

federacyi, od teje komissarz do traktatów, uspokoiwszy szcz-
liwie domowe rozruchy, jedzi w poselstwie do Cara Mo-
skiewskiego)

,
gdzie we Francyi a go znalazszy swoj per-

swazy i racyami wymóg u niego, e z Polski kaza wojskom
swoim ustpi, jedzi i drugi raz w legacyi do tego mo-
narchy na stolic, w sprawie Toruskiej komissarzem zasia-

da, y z Ludowik Domiechowsk maonk, umar 1740.
Do tego domu naley Antoni referendarz koronny, teraz

{

wojewoda Poznaski, które krzeso wzi po Raczyskim w r.
'

4?'
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1738. z ojca Alesandra z matki Wyganowskiej urodzony,

jako i siostra jeg^o Stefana Brodzickiego herbu Brodzie ma-
onka : nic pewniejszeg-o , ze od Pawa czenika Poznaskiego

id : mia za sob ten Antoni Zofi Woroniczown(;, z której

zostawuje córki i synów trzech: Józefa starost Piotrkow-

skiego, 3Iichaa i Jana, jeden z tych dwóch, dzi w zako-

nie naszym
,
podobno 31icha. Druga zona jego Szeml>eko-

wna podkomorzanka Krakowska. S w druku jego wiersze :

Imo. AiKjusus Hymenaeus ^ id est^ descriptio pompae nu-

ptialis Friderici Principis Saxoniae ^ cum Maria Josepha

Austriaca^ Dresdae 1720. in kto, 2do. Fortuna in Lechiam

hospes , est carmen dicatum in aduentu ejusdem Principis

Regii il^arsavium 1726. Varsav. in fol. et Coloniae 1728.

in kto. 3tio. Piania felicitatis publicae, est carmen in ad-

ventu Augusti 11. Reg. Pol. convulescentis ^ 1727. in fol.

Varsav. 4to. Gemini soles. Carmen in aduentu Curiae Be-

rolinensis Dresd. 1728. in fol. Dresdae. 5to. Ingens urn-

bra, in fun. Adami Sieniaiuski Castell. Cracov. Supremi
Exercit. Dticis., in fol. 1726. Varsav. 6to. Augustus dolor^

infunere Stanislai Donhojf Palat. Poloc. Campestris Ducis

Litv. f^arsav. 1730. in fol. N. Marcina Karczewskiego ma-
onka. Katarzyna ukasza Krzywosdzklego.

Maciej starosta Babimojski (jak wyej) z Szoldrskiej mia syna

Adama podskarbiego koronnego, Ido voto z Jaraczewsk spo-

dzi trzy córki: 1. Teodor Zarembin , 2. Ludwik Ponisk
Klemensa Poniskiego maonk, która Iwo toto bya za Onufrym
Bierzyskim kasztelanem Owruckim , z tym potomstwo syn Adam
Bierzyiiski , i córki : Eleonora za Jaroszewskim ; Apollonia Bie-

rzyiiska Panna. 2do voto z Klemensem Poniiiskim jest potomstwo.

3. Apolloui;^ ksin Kurlandzk Bironow , i syna jednego Ka-
lixta ksicia Poniskiego. — Tene Kalixt ksi Poniski
\mo roto z Barbar z ksit Lubomirskich bezpotomny. 2</o voto

z Ludwik z Chronowskich tako bezdzietny. — Wieldek.

Antoni Poniski wojewoda Poznaski, z Woroniczowny spodzi
trzech svnów : lo. Jó zef starosta Piotrkowski, orderu Portugal-

skiego hristi kawaler, po mierci Augusta III. Króla, do Hi-

szpanji , Portugalji , Anglji, Sardynji i Hollandyi pose: pierwej

za sprawowa poselstwo do Anny Imperatorowy Rossyjskiej.M uczony. Zostawi wiele pism w rkopismach. tJmar r. 1770.

z Kalinowskiej córki starosty Winnickiego zostawi syna Anto-
niego i córki Antonin i Józef. — 2o. Micha wkroczy w
zwizki maeskie z Krziick podstolank Lwowsk , z której

syn N. i córek dwie. — 3o. Stanisaw mia za sob fValew-

sk , z tej synów dwóch. — Tene Antoni wojewoda Poznaski
z powtórnej ony Szembekowny mia syna Jana i córki N. Wi-
zytk i N. za uszczewskim starost czyckim. — Córki za wo-
jewody Poznaskiego z lVoro7iiczowny : — Zofia Ostrowska chor-
yna Sieradzka, Anna 1. Telefusowa choryna Podolska, 2. Skrzy-
ska podkomorzyna Krzemieniecka i Maryanna. — Krasicki.
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Vopict Aerbu Stil/ma^ w Sendomlerskiein , Ruskiem,
i inszych województwach: Powiadaj, ze Wadysaw który
Król Polski, jednemu z nich, pewne grunta pod Drohohy-
cz nada, w wielkicli zasujj^ach, gdzie on od imienia swego
wie zaoy, i Popiele nazwa, temi czasy do w ludzi na-

siadjj. Grzegorz Popiel, o którym Konstytucya 1631. y. 48.

Jan z sejmu 1G33. komissarz do granic od Wgier zapisany,

Constit. fol. 31. Roman i Gahryel 1632. Maryanna zakon-

nica Sdecka 1701. A ze ten dom rozrodzony dla tego maj
swoje przydomki, jedni albowiem Popielowie s Chociako-
wie, drudzy Dumlczowie inni Romanowiczowie, inni Czar-

nokozicowie. Z Chociaków dwaj si bracia rodzeni prze-

nieli z Przemyskiej ziemi do województwa Sendomierskiego,

Jacek i Jdrzej; pierwszy Jacek spodzi trzech synów: Sta-

nisawa, Szymona, i Kazimierza, z Suliiiskiej, Stanisaw mie-

cznikiem by Zydaczewskim , córka jego Katarzyna \mo voto

ya z hrabi Tarnowskim, 2do z Axakiem stolnikiem y-
tomierskim, 3//0 z Lanckoroiiskim starost Stobnickim: sy-

nowie za, Franciszek starosta ojowskI, wszed w kontrakty

maeskie z Rorowsk podkomorzank Sendomiersk; drugi

Konstantyn stolnik Wilicki ma za sob Pigowsk kaszte-

lank Owicimsk; drugi syn Jacka, Szymon owczy Podla-

ski, syn jego jeden w zakonie Scholarum Piarum.^ drudzy

wiworewe* jeszcze 5 córki tego Szymona, jedna za Dembi-
ckim sdzi grodzkim Nowomiejskim, druga za Romerem
skarbnikiem Radomskim, trzecia za Zawisz, drugie dotd
Pannami. Kazimierz, trzeci syn Jacka, który z Zofji Lan-
ckoroskiej starocianki Nowomlejskiej zrodzi syna Jakóba
Jezuit. Jdrzej brat Jacka, tego z Dmosickiej (która familia

ju ustaa) zostawi synów : Antoniego i Szymona ludzi ry-

cerskich, i Stanisawa w zakonie Societ. Jesu, temi czasy

gdy to pisze, rzdzi koUegium Sendomierskie. Z Popielów
Dumlczów, tych czasów kwitnli: Jan owczy Sendomierski,

pukownik usarski, rejmentarz, ten z Cbomtowskiej kaszte-

lanki Czechowskiej spodzi syna Józefa, za którym Skotni-

cka. Alexander czenik, brat Jana starszy, od modoci swojej

onierz, z Ustrzyckiej zostawi córk, która posza za Zielonk.
Krzysztof trzeci ich brat, starosta Tuczapski, pukownik het-

maski, ahlegat do Porty, pierwsza ona llstrzycka dwóch mu
synów powia : Prokopa i Józefa, druga Anna Ledochowska stol-

nikowna Drohicka. 3Iicha porucznik u wojewody Inllantskiego,

lego z Dembickiej synowie : Tomasz i Wacaw wzakonie naszym
temi czasy, i Samuel oniersk traktujcy. 3IIcha drugi poru-

cznik u Rrzuchowskiego. Romanowiczów Popielów wspominaj
Acta Przemys, e byli komornikami ziemsk. Przemyskiemi. y

Tom Vn. 25 .^
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Józef Popiel kasztelan Lwowski, ona jego Ledochoioska siostra

wojewody Czeruiechowskiego. — Pawe kasztelan Maogoski.
— Gabryel komornik ziemski Sendomierski. — Gaspar skar-

bnik Wilicki. — Krasicki.

Poilielski herbu Nacz,^ w Mazowieckiem wojewódz-

twie. Wojciech z Poplelzyna kanonik Warszawski, i ksl-

ztwa 31azowieckIego podkomorzy 1525. Pawe take kanonik

W^arszawskl, podpisa dekret przeciwko heretykom, u Lu-
bien, in Episc. Poc. Statut. 3Jasov. Jol. 7. N. Popleiska

bya za Janem Brzeskim herbu Prawdzie. Jan w wojewódz-

twie Krakowskiem 1G48.

PopkoiYsKi^ w ziemi omyskiej. Markusz z Po-

plenla kasztelan Rawski 1436. roku. Statut ask. JoL 140.

Jakób Popkowski, którego córka bya za Jaruntowskim Woj-
ciecliem.

Popa"WSfei herbu Drzewica^ w Krakowskiem woje-

wództwie. N. Popawski m uczony i w interessacli tej oj-

czyzny zasuony. Jan podstaroel arnowiecki, mia za sob
Zyciesk, z niej dwie córki: jedna posza za Jana Bogu-

sawskiego, druga za Jana Sadkowskiego. Baran, N. mia^

za solj Teodor Bllnowsk. Olhrycht z Rudy podwojewo-

dzy Stczycki, i Jacek 1674. Wojciecli z sejmu 1670. ko-

missarz. Constit. f. 24. Niektórzy z nici z województwa Kra-

kowskiego przenieli si do Grodzieskiego powiatu, z tych

Józef czenik Krakowski, Fabian doktor teologji zakonu Ka-

znodziejskiego, przeor w ókwi , Mociskach, Nowogródku.
Krzysztol' zgin na ótych W^odaci.

Popai^ski herbu Jastrzbiec. Widziaem herb tego

domu. Teresa Popawska Marcina Swirskiego maonka. Woj-
ciech z Czeplewa Popawski tego herbu, kanonik ucki, Ole-

nicki, Midzyrzecki proboszcz, dziekan Janowski 1691. ja-

kom widzia na pieczci.

PoplaiYi^liLi herbu Leliwa. Barbarze Popawskiej ma-
once swojej Jdrzej Radoszewski herbu Oksza , chory
Wieluski nagrobek marmurowy wystawi w Krakowie w ko-

ciele S. Franciszka, w roku 1668. z herbem Leliwa. Sta-

nisaw z Popaw 1705.

Popai¥i$li.i herbu lepowron. Z tych by Stanisaw

Popawski 1620. Adam w zakonie naszym w prowincyi Li-

tewskiej , missyonrz obozowy, z Ogiskim kanclerzem Li-

tewskim, pod Kamieniec Podolski zajechawszy, w obozie cho-

rob zaraony, do Lwowa sprowadzony, witobliwie umar
w roku 1684. Stanisaw pose z powiatu Starodubowskiego

1674. Samuel Soc. Jesu 1668. r. umar w Kaliszu. Micha
czenik Czerniechowski 1700.
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Popairiski herbu Trzaska^ w Podiaskiem wojewódz-
twie. 0/iolski o nich piszc, powiada; ze od dóbr Popawy
i SpJawy tego imienia uabyli, ale s jednejze linjl z Gou-
ehowskiemi, z teg-o bym rozumia, e tak Leliwitowie Po-
ptawscy, jako i ci, jedni s, tylko zna omyk, miasto

tego herbu, tamten podkadaj. Pawe syn Stanisawa Wy-
gonowski nazwanego, w zasii»>ach swoich wzi od Augusta I.

niektóre grunta nie daleko Biaewicze: synowie jego: Ma-
ciej archidyakon Kijowski , kanonik ucki i Opatowski, Piotr

kanonik Smoleski i proboszcz Braski , Tomasz kanonik

take Smoleski, siostra ich Szabowska herbu Bocza. 3Iar-

cina syn Stefan osiad na Podolu, Erazma Wojciech i u-
kasz na Woyniu. Floryana potomstwo w Sendomierskiem.
Stefan w Podaskiem. 1074. N. bya za Stefanem Cieszkow-
skim podczaszym Nowogrodzkim. Wojciecha z Rud Popawy
nagrobek w Miechowie. 3Iikoaj z dziekana Warszawskiego,
kanonika Poznaskiego, najprzód biskup Inflantski, a potem
arcybiskup Lwowski, pasterz przykadny, s w druku, jego:
Imo. Sió duchowny ^ albo Medytacye i nauki duchowne
przy porunkoiuych modlitwach. Cracov. iji . 1702. i f^ar-

sav. in hto 1704. 2do. Palma na gruncie, albo Kazanie
przy dorocznej pamitce sublewacyi koci B. Jana z Dukli^
Leopoli 1672. in 4. 3tio. Salutatio Andreae Zauski Episc.
Ptoc. in aditu cathedrae 1693. in kto.

Poiioivski herbu Gozdawa , w województwie Tro-
ekiem. Z tych Stanisaw Popowski 1648. s i w Podaskiem.
Jan Antoni, Waleryan Piotr 1700. N. mia za sob Bro-
dowsk pisarzown^ ziemsk Lubelsk.

PopoiYSki herbu Leszczyc. Paprocki o nich pisze w
Gniazdzie cnoty. Ewa z Popowa Jakóba Boboli podczaszego
Sendomierskiego maonka 1630.

Popo^vsk.i herbu Nacz^ w Wielkiej-Polszcze, je-

denze to jest dom z Wojnowskiemi. 31Ikoaj Popowski m
znaczny. N. poj Ann Jaskowsk. Adam Katarzyn: Chro-
nowsk herbu Gryf.

Popoiiski herbu j\owina^ w Wielkiej-Polszcze. Jan
z Popczyc 1382. podpisa konfederacy szlachty Wielkopol-
skiej, u Januszów, w Siat. Jol. 74. Popowski z Zotnik (zna
ze z Zotnickiemi jednejze dzielnicy,) Poborca w Inowro-
cawskiem 1567. r. Constit. fol. 146. i\. bya za Marcinem
Brudzyskim burgrabi Kcyskim, druga za Piotrem Tar-
nowskim herbu Kolicz. 3Iarcin, czterdzieci i pit* lat z zon
przeywszy, po zejciu jej, kanonikiem Poznaskim umar
1593. co z nagrobku jego wypisa w katedrze Poznaskiej.
Slarowol. in JJonum. Pawe podstaroci Chciski, synowie

25'
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je<:o ci byli, Jan tlworzaniu Króla Zygmunta III. umar sta-

rost B^iliiiisklm , z Doroty Orzeiskiej kasztelanki Rogozi-
skiej , lylko jedn córk spodzi Mieleck z Mielca. Brat

Jana Wojciech poj Czern siostrzenic*^ rodzon Jana llo-

g-oziiiskiogo burgrabiego Krakowskiego: trzeci brat ich pro-

boszcz Chciski. Baran.
W V. 1778. Jan I*opo\vski regent Radziejowski. — W r. 17SS.

Wojciech wojski Przcdecki. — Krasicki.

PopoiYSki herbu Pobog, w Mazowieckiem, pod W-
soszem.

I*opoi%sKi//er^// Trzaska. Kazimierzowi Popowskiemu

1612. zmaremu, nagrobek wystawiony widziaem z tym her-

bem , w kociele Zawichoskim.

I*ora€loivski herbu Korab ^ w Kawskiem i Ruskiem
województwach, maj róne przydomki swojej, imienia tego

nabyli od dóbr Porady nazwanych pod Raw. Waleryan
Grzywa Poradowski , m waleczny za Stefana i Zygmunta
Królów, gdy Maxymilian Krakowa dobywa, on wtenczas

rotmistrzowa piechocie, lam na prezydium zostawiony, ze

trzydziest swemi wypadszy za mury, dwóch kapitanów poj-

maa za któr odwag wzi wójtostwo w Bieckiem powie-

cie, syn jego Jdrzej porucznik Kazanowskiego na Moskw.
Zygniunt Kog^ surrogator Lwowski 1607. a potem podsta-

roci i sdzia grodzki Lwowski. Mikoaj Biauch pisarz g"ro-

dzki Przemyski, zostawi syna, rycerskiego czowieka. Jan

Turczyn Poradowski 1632. Pawe kanonik Wilicki 1692.

Jdrzeja marmurowy nagrobek jest w iNowem miecie u 00.
Franciszkanów. Jan umar w zakonie naszym w Poznaniu

1732. brat jego rodzony Alexander pisarz grodzki Rawski i

podwojewodzy. Adam brat ich stryjeczny. N. Poradowska

bya za ckim; Katarzyna za Wojciechem Brodowskim, Anna
za Remigianem Sobieskim, N. mia za sob Ann Boguszo-

wn. N. Osk. N. Naramowsk.
W r. 1788. Józef Poradowski podczaszy Halicki. — Krasicki.

PORAJ HERB.
Róa biaa o piciu listkach, w polu czerwonem, by(5 po-

winna, nad hemem i koron taka róa; tak go opisuj,

Papro. IV Gniazdzie fol. 58. /1171. O herb. fol. 355. i

fol. 672. Okol. lom. 2. fol. 634. Miechov. lib. 2. cap. 8.

Klejnoty fol. 75. Biel. fol. 52. W^szyscy si na to zgadzaj,

ze ten herb z Czech do Polski przyszed, z Porajem rodzo-

nym bratem . Wojciecha biskupa I mczennika, gdy ten

Dbrówk z innemi panami Czeskiemi Mieczysawowi mc-
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iiarsze Polskiemu odprowadziwszy, i w ycli krajach upodo-

bawszy sobie, tu osiad, i g-odne potomslwo zostawi. Pier-

wszych za pocztków tejjo herbu, zkd, kiedy i komu na-

dany, trudno z^adnjjc. To pewna, ze jeszcze za Pogastwa,
i dobrze przed narodzeniem Chrystusowem, juz dobrze ten

herb, to jest róa o piciu lislkach, by w uywaniu; czego

dowodzi Paprocfii o herbach z ksigi liiscj'ipfionum sacro-

sanctae veustatis^ per Rajmundum Fuggerum^ Curoli /^. et

Ferdinandi Itnperatoris , Consiliarium^ wydanej, z którego

ten autor, trzynacie nagrobków w rónych miejscach, z tym

herbem wykonterfektowanych, wypisa; ja ich tu opuszczam

dla krótkoci, ciekawo za czytelnika, do Paprockiego od-

syam. Bzovius in JSotis ad vitum S. ^Idalberti ^ scriplam a

S. Syluestro II. Ponti/ice^ tak o tym domu mówi : Rosino-

rum stirps est Romana , originem refert ad Icmpora condi-

tae Urbi proxima. Splendtwein nobililatemque efiam Au-
gusti Caesaris propiiKjuitate et cognalione fiilcil; Europam
pene implet. Ex Ula sunt clarissimi inlraAlpes^ Bracchiani.,

Grarinae^ f^enosae ^ S. Gemini^ Amalphitani ^ Asculani^

Silicis Duces. Tarentini ^ Saleimifani, Plumbini^ Scandri-

gUani Prineipes. Tripaldae^ Pallae aureae^ Stimiiiaiu\ La-

meiitanae, Compagnanae^ Roccanticpiae^ 3Iontis Sansorifini

Marchiones. Pililiani^ Soanae^ Nolae^ Talacozii^ ^ilbani,

Angnillariac^ Montis rotundi, Monapelii ^ Licii ^ Sarnii^

Aemiliae^ et aliarum plus (juani (jiiadraginta Dtpiasfiarum

Palatini Comites. Exlra Alpcs rero^ in (walliis Marchiones

Trinelli, et alii qualuor traduces. In Arragoniae Regno
Ursini Valentini; in Illijrico Comites Blaugarii^ in Germa-
nia Proceres Clirenses^ Comites ^Iscaniae^ cl Balensladii^

Dj/nusfae Bernburgici et Lorenburgici., Marchiones Sali-

(piallenses^ Prineipes ^Inhaltini ^ Duces Angriue et Vesl-
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pfialiae, Marchiones Brnndehurgenses ^ et Saxoniae ali-

nitando Electores. In Comilatu. Tyrolensi Domini a Felsio^

in Regiio Bohemiae Comites Rozemhergii, Rozi/ciis Polonis

conjuncti. Porro 42. Episcopales^ 6. i}Ietropolitanne sedes,

At(tvo7'um memoria, in ditione Ursinorum fiiere. Ex ea fa-
milia Ursina fuere Praefecti Urbis liotnae 4. Consules multo
plures. Senatores 42. ("02. juxta Joannem Ferrariensem,

orat. funeh.) Regni utriusque Siciliae, alicuot Sempem-
viros, Imperii Maresclialcos , F^exilliferos , Gubernatores

Urbium et Prouinciarum, plurimos, Exercituum in bellis

pro Ecclesia susceptis Imperatores 100. Euites Torguatos,

Draconici, Crescentini, Nanis, Armellini, felleris Aurei,

S. Michaelis, S. Spiritus Ordinum plures, Templariorum et

Teutonicorum Religionis Magistros Supremos , duos, Prae-

latos, Abbates, Episcopos , innumeros prope. Patrinrchas,

Hierosolymitanum et Antiochenum , Cardinales supra 20.

(Juxta Ferrariensem 34. j Pontijices Maximos indubitate 4.

alii septem numerant, ex uibus S. Stephanus \mus Martyr,

et Caelestinus tertius , Paulus \mus , Nicolaus tertius. His
accenset Baronius et alii, S. Ursinum Apostolorum disci-

pulum, Bituricensem Episcopum, et Galliae Apostolimi:

alii addunt SS, Joannem et Paulum MM. S. J^olusianum

Turonensem Episcopum, Ursinum Presbyterum, Berardum
Aprutinum Episcopum, Benedictum Patrem occidentalium

Monachorum, ejusgue sororem Scholasticam , B. Joannem
Raynerum Cluniacensem Romae caenobitam, Matthaeum et

Latinum ex Ordine Praedicatorum Cardinales ; poty Bzo-

vius; a Zauski Jdrzej , Mowy róne fol. 52. wspomina
Jana Ursyna kanclerza w Królestwie Francuzkiem. Co si
za Papiedw tycze, z opisania S. Malachiasza, ci byli 5 Rosa
Composita, to jest Mikoaj III. z familji Ursynów, dictus

Compositus. Drugi, Rosa Leonina, to jest Honoriusz IV. z

familji Sabellów w roku 1284. która w herbie nosi ró,
któr lwy w apach trzymaj. Bussier. Flos. Trzeci De f^ico

Roseo, to jest Klemens VI. w roku 1342. Patria Lemovi-

censis , Spondan. nu/n. 2. ze by herbu róa, wiadczy, fi-

storia za Roman. Pontijicum za herb naznacza mu trzy róe
na górze, trzy na spodzie, a midzy niemi pas rycerski, od

boku prawego tarczy idcy. Petrasancta de tesser. cap. 60.

fol. 494. nie tylko tego Klemensa VI. ale i Grzegorza XI.

Papieów, do familji Munstryi, albo Rosei vici, pociga,
która familia we Francyi kwitna, ten za Grzegorz XI.
siedzia na tej stolicy od roku 1370. W Anglji , e si
dwie królewskie familie, ró o piciu listkach szczyciy w
herbie, pisze Horn. Orb. Pol. fol. 103. z których Ebora-
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censis ró bia, Lancastrensis czerwon, zk.jd tak biaa,

jako i czerwona , A>ze , w berb Królestwa Aiig^ielskiego

weszy.
Paprocki powiada, e Sawnik , Sawnika modszego

ojciec, a dziad S. Wojciecha biskupa i mcczeiuiika, nadania

ró w herbie by pocztkiem: staroytna albowiem powie,
i zgodnym pisarzów Czeskich piórem utwierdzona, e wszyscy

panowie Czescy, którzykolwiek w herbie róami si<; zaszczy-

cali, od jednego przodka swego pochodz: jeden albowiem

ojciec, pi<;ciu synów, tak w herbie róami podzieli, e si
pierworodnemu dostaa zota; biaa i niebieska drugiemu i

trzeciemu synowi; czerwona najmodszemu, czarna pitemu
z niedobrego oa spodzonemu. Na co lubo przystaje Bal-

binus^ przecie nie pozwala na to, eby to ten Sawnik mia
uczyni, ile e o tym aden starszy nad Paprockiego autor,

wzmianki nie czyni, i owszem niektórzy z nich, to samo Wi-
tigonowi, kióry nie rycho y po Sawniku

,
przypisuj. Za-

daje przy tym lialbinns Paprockiemu ; e si<; sam z sob
nie zgadza; bo najprzód na pocztku ksiki swojej yb/. 9.

(^podobno Speciili l}Joraviae) twierdzi, e hrabiowie z Libi-

cza z Czechem w te tam kraje zaszli, i z sob, herb czer-

won ró(^, w polu biaem, wnieli; a przecie niej, gdzie

o Rozynów familji pisze, powiadaj e Sawnik hrabia Libi-

cki, bia ró na czerwonem polu nosi: tn Speculo Mo-
raviae tene powiada , e Landsleinluszom w zotem polu,

niebieskiej róy, a Sawnikowi ojcu S. Wojciecha biaej po-

zwolono, lubo polem iti Dindocho^ bbMlu swego poprawujc

Paprockie mówi: e S. Wojciech trzech ró czerwonych

w biaem polu zaywa: a Balbinus za pewn rzecz mia u

siebie, e Landsteiniuszowie bia ró w polu czerwonem

nosili. Przydaje tene, e na dawnych przywilejach ksit
Czeskich, które wedug starego zwyczaju podpisywali pano-

wie tego pastwa, tych, którzy si róami |)icczl<»wali, ni-

gdy inaczej, a do roku 1100. nie zwano, tylko Witigcuiu-

wie, a potem do roku 1200. Witkowie. Take, e llozy-

nowie Ursyni Rzymianie, z Saskit^' ziemi Czechom ssiedzkiej,

swój pocztek wzili, jako dowodzi Erneslus Biohiffius^ to

jest z lamilji Beringerów , albo liehern, Askanji i Rallen-

stadu panów dziedzicznych, a temi czasy ju ksit Anhal-

tyskich , którzy e róy i niedwiedzi w hrrbic zaywali,

przeto ich INiemcy Reringcr albo Behren nazwali. Z lej la-

milji koo r. 031. jeden Nider Behr nazwany, rozdraniony

krzywdami, które Francuzi w Saxonji poczynili, lerakliu-

szowi Cesarzowi z Rzymiany sia dopomóg na wojnie prze-

ciwko Dagobertowi i Kiodoweuszowt, za które zasugi wzi
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od Cesarza Ursini Principatum, Z synów za jego Arlhon,

czyli Aribertus, posany od Cesarza przeciwko Francuzom,

SaxojI i Wendyi obroniwszy, gdy stryjeczni bracia jego bez-

potomnie zeszli, Askania, i z potomstwem swojem, w dzie-

dzictwo odebra. Z sukcessorów jego potem Ursyn Witigo,

albo z Sowiaskiego, Witek, wpadszy z wojskiem, t cz
prowincyi , która midzy Czekiem Królestwem i Bawarsk
ziemi ley, opanowa ; wszake poraony od Wogena ksi-

cia Czeskiego, podda si mu, i z dziedzicznem swem pa-
stwem, i midzy szlacht Czesk policzony : a ztd niektórzy

susznie rozumiej, e Rosembergiuszów familia w Czechach,

od Anhaltyskich ksit swoje procedency wzia, i nie z

Niemiec, za Bolesawa ksicia, ale dobrze przedtem do Czech

przysza. Rozumiem za, mówi tene autor, Epitome Rerum
Bohem. Uh. 2. e wszyscy Rozynowie, tak ci co czerwonej,

jako i ci co biaej, zotej, bkitnej, albo klóregokolwiek

inszego koloru róy w herbie zaywaj, czy to jednej, czy

wicej; e z jednego róda wypynli, to jest Sowia-
skiego narodu tego, i tej prowincyi, z której Sasi i Mi-

sneczykowie Sowaków wypdziwszy, sami osiedli; a So-
wacy do Czecb si rugowani przenieli, i lubo od Rzymskich

Ursynów lini swoje i procedency niektórzy z nich cignli,

przecie e i Ursynowie sami z Sowiaskiego narodu wy-

szli, wedug Dressera., Broluffiusza.^ Crollis, i inszych dla

tego I ci, jedna to krew z tamtemi. Rónoó w herbach

taka, nie jest dowodem rónoci domów i familji Rozynów,

ale tylko szczepów z jednego drzewa pochodzcych, to jest,

e kilku synów, albo braci rodzonych, dla niejakie dystyn-

kcyi midzy sob, przybierali sobie wedug swego gustu,

ju jedne, ju dwie, ju trzy, ju biae, ju czerwone itd.

w herbie róe: co si jawnie pokazuje, na sklepieniu Krum-
lowskiego kocioa, pod tytuem S. Wita, gdzie cztery bracia

rodzeni de Rozemberg, Piotr, Jan, Jodok i Henryk, herby

swoje zawiesili, aden jednak drugiemu nie jest podobny,

ale w jednym tylko widzie jedne ró, w drugim dwie, w
trzecim trzy, w tym inszy ksztat uoenia ró, w drugim

inszy.

Bya to niegdy w Czechach wielkleml dzieami i hono-

rami wsawiona familia tych Rozembergów, bo Zawisza Ro-

semberg mia za sob Elbiet córk Rolisawa Króla Bu-
garskiego , a po tej mierci poj Zytk siostr adysawa
Króla Czeskiego , koo roku 1280. Piotr miay nazwany,

który umar 1346. wzi za on Elbiet ksiniczk Cie-

szysk, wdow po Wacawie Królu Czeskim. Jan oeni si
z Ann Henryka ksicia Gogowskiego córk, koo r. 1460.
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to Huhnert iv Geneal. kdy ten autor pisze tab. 639. ze je-

szcze w Karyntyi ten dom po te czasy kwitnie; z którycli

Mikoaj w roku 1258. hy biskupem Praskim, pasterz wiel-

kiej dobroci i szczodrobliwoci. Wokon Altowandeski kla-

sztor zakonowi Cystcrcyeskiemu fundowa. Balbinus Epifo.

Re?'. Bohem. lib. 3. cap. 15. Piotr de Rozemberg-, który

ofiarowanym sobie od Papiea kardynalskim kapeluszem, wspa-

niaem sercem pogardzi w r. 1384. Hisoi\ Ponlif. Roman,
fol. 1)88. Jodocus Rosemberg" Bonon Czech w roku 1456.

biskup Wrocawski na Szlsku. Nicol. Henelius Silesio^.

fol. 63. Bzovms in Annal. tom. 17. Jeden z nici urodzony

z córki Henryka ksizccia Szlskieg-o, z Piastów linji id-
cego, kwitn w roku 1488. Cnreus fol. 338. Wilhelm Ur-

sinus a Rosemberg , Domus Rosembergicae Gubernator.

Eques velleris aiirei\ intimus Caesareus Consiliariiis^ et Su-
premus Regni Bohemiae Gubernator ^ albo Prorex ^ Fun-
dator kollegium naszeg-o w Krumlowie w Czechach

,
poso-

wa od Cesarza 3Iaxymiliana do Polski na sejm elekcyi w r.

1573. Biel. fol. 675. i w roku 1576. gdzie mu tez brytu-

jcemu do korony Polskiej Maxymiliana, powiedzia jeden z

Panów Polskich, wolelibymy ciebie widzie na tronie Pol-

skim , nieli Cesarza. Biel. fol. 726. i znowu w roku 1589.

najpierwszy midzy koniissarzami do traktatów o pokój, mi-
dzy domem Austryackim i koron Polsk, umar w r. 1592.

Bucholcer^ Argentus de rebus Societ. fol. 258. Dawniej za
przedtem posowa od Króla Czeskieg-o, do Kazimierza III.

Króla Polskieg-o Wilhelm Rozemberg z Jodokiem biskupem
Wrocawskim , w sprawie Konrada ksicia Olenickiego i

Magorzaty zony jego. Ktoby chcia wicej o tym domu wie-

dzie, niech czyta Balbina Epitome loco cit. kdy on dugi
katalog godnych z tej tamilji mów liczy, których siedzce

scelety w kociele Altowadeskim podzidzie widzie, tame
obszernie pisze o ich dostatkach i fundacyach klasztorów

rónych. Ostatni z tego domu w Czechach zszed z tego

wiata Piotr Wok Ursinus a Rosemberg w roku 1608. pri-

mnrius Bohemorum Dynasta^ j^ko wiadczy MS. o Famil.

Prus. gdzie przydaje, e Marcin Rosemberg, mia za sob
Kslkown, a Barbara z Rosenbergu bya za Faliszowskim.

Herb ich tene tak opisuje. Tarcza wszerz pi'zedzielona, na

spodzie trzy róe w biaem j)olu, jedna prosto we rodku,
dwie po bokach, wszystkie si kocami u dou schodz, list-

ków dwa u redniej, u pobocznych po jednemu, na górnej

linji Irzy ksiyce w modrem polu, jeden podle drugiego,

nie pene, rogami prosto do góry obrócone, na hemie bez

korony trzy róe czerwone, z szeci listkami. Za Petra-
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sancta cap. (50. tak Ursynom Rzymskim, jako i Rozenber-

gom, bkitn ró<; w herbie naznacza.

Co si tycze Ursynów, Ciaconius m f^itis Ponfijictim^

et Cardinnlium S. Rom. Ecel. wprawdzie kadzie w herbie

ich ró, o piciu listkach, ale na spodniej czci tarczy ich

herbu , s pasy rycerskie czyli rzeki ; tame liczy 23 kar-

dynaów z tej lamilji do roku 1(523. których imiona; Jor-

dunus ^ Petrus^ Bobo, tiijacinlhuH , Joannes
.,

Carelorius^

Maithaeus , Jhibeus^ Jordanus., JSeapoleo j Franciscus Nea-
poleonis^ Joannes Cnjetanus ^ Matlhnens , Sajnaid/s ^ Jaeo-

bus Poncellus Thomas^ Rajmundelhis ^ Jordaiuis , Latimis,

Cosmus, Joannes Baptista., Franciottus ^ Flavt'us^ Alexan-
der. Co si wyej z Balbina mówio , e z ksit Askanji

poszli Ursynowie Rzymscy, potwierdza to samo Carion

lib. kto Chro, tylko e teg-o Ariberta on zowie, Albertus

Ursus^ Comes Ascuniae, Ottonis Comitis Ascaniae in Bal-

lenstet Jilius ^ i przydaje, e by trium amplissimariimfami-

liarum in Germania Condifor^ priorum Saxoniae Duciim,

Marchionum Brandebargensium veteriim., et Principum An-
haltinorum. Z tego wnosz, idc za zdaniem Balbina, e
i u nas w Polszcz, lubo niektóre domy, w herbach róe
kolorami, ju biaym, ju czerwonym, róni, lubo jedni

jedne , drudzy dwie , inni trzy róe na tarczy skadaj, prze-

cie te wszystkie z jedneg^o szczepu wyszy, ale zna, albo

za jakie znaczniejsze dzieo, te odmiany stay si, albo te
za upodobaniem dawniejszych przodków domu teg^o, i owszem
Paprocki i z niego Balbinus ^ twierdz, e w Czechach da-

wni Rozynowie, przed Wilhelmem de Rosis, nigdy ani pa-

sów, czyli rzek, ani niedwiedzia, na tarczach swoich nie

nosili , ale tylko sarn ró czerwon w polu biaem : do-

piero potem róne ksztaty nastay. Ztd te niektórzy mocno
si w tem opieraj, e S. Wojciech, jedn si tylko ró
czerwon piecztowa , inni chc e trzema, jakie widzie
w herbie Doliwaj jako Balbinus wiadek, e BrecinowskI

klasztor S. Benedykta nie daleko Pragi, od S. W^ojciecha

fundowany, trzema si róami czerwonemi w herbie szczyci,

i familia Sleiniciorum , a bodaj nie od Sawnika idca (o

którym wyej mowa bya), jedne ró bia, dwie czerwone

na tarczy skada. Pisarz take ycia Hieronima Rozraew-
skiego biskupa Kujawskiego, widzia w tyme klasztorze w
Brecinie, prolessy S. W^ojciecha, na p.apierze spisan, wo-
siennic jego, i herb, trzy róe, na pargaminie wyraony:
przydaje i to, e Canonici Regulares w Trzemesznie, tem
s prawem okryleni, e jeeliby kiedy proboszcz tamtego

miejsca, (temi czasy ju opat) mia by plebejus^ tedy nie
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inszego herbu powinien zazywaJ, tylko trzech róz, albo Do-
liwa, to jest teg^o którego i . Wojciech zaywa. Wnosz
dalej , ze czv to ten herb Rozy do Polski wniesiony przez

Poraja brata S. Wojciecha, czyli przez któreg-o Ursyna, prze-

cie jeszcze z Czech przyszed, ile jako si z Balbina i in-

nych mówio, i Ursynowie ztamtd wyszli.

Przodkowie domu tefjo.

Najpierwszy w te tu kraje pónocne z herbem lló/.a za-

wita Ursinus i Hektor, z Publiuszem Palemonem i Prospe-

rem Caesarinera Kolumn
,
jako wiadczy Marcin. Bielski

Uh. 2. Stryjkowski fid, 72. /. 3. Koja. part. 1. Hist. Litv.

czy to z tej racyi , e nie mogli znied Tyraskich rzdów
Nerona Cesarza, czy tez póniejszych czasów, z jakiej inszej

przyczyny. Potomstwo jego w Litwie zostao, z których,

Grauzius Ursinus herbu Róa hetmanem by wojsk Litewskich

w roku 1217, temu Erdziwi ksi, spustoszae od Tatarów
grunta , na zasuon sobie kawalery dzielc

,
pewny kraj

puci, który on osadziwszy, od imienia swego GrawzyskI,

czy jak chce Kojaow. Grazlski , nazwa. Syn jego Dowojna.
Stryjkowskifol. 268. \ Biel. fol. 154. Ejxius Ursinus, i to

potomek z llnjl Ursyna pierwszego, hetman Litewskiego woj-

ska, którego najwicej dzielnoci Nowogrodzk i Podlask
ziemi, Erdziwi ksi Zmudzki, posiad: Stryjkoiu. 1. 6.

c. 10. Kojat. p. 1. lib. 3. wzi od niego ten kraj w zasu-

gach, który od jego imienia nazwany Ejdziszki, i podzi-

dzie to imi na sobie utrzymuje. Syn jego Moniwid, od

którego rozplenione byo polomstwo. Stryjków. Kojalow.

Jordanus Ursinus szlachcic Rzymski
,

pierwszy biskup

Poznaski , wedug Dugosza in Vitis Episc. Posnan. i Hi-

storyi jego : wprawdzlec go niektórzy do familjl Jordanów,

i herbu Trby nacigaj; ale niesusznie: bo jeeli by we-

dug Dugosza z Ursynów domu, to do herbu Róy nale-

a ; które imi Jordan , midzy Ursynami byo zwyczajne,

co pozna z tego, e kilku kardynaów Ursynów tego imienia

byo, jako si troch wyej mówio: a do tego, e Jorda-

nów familjl jeszcze w tym wieku nie byo. By to pasterz

wszystkim miy, zabiegy koo pozyskania dusz Bogu. Papie
Stefan VIL raczej Jan Papie: (bo Stefan YH. Papie, da-

wniej na tej stolicy siedzia, to jest do roku 931.) przysa
mu i katedrze Poznaskiej, miecz ten S. Piotra apostoa, któ-

rym ucho 3Ialchusowi uci: poszed po zaj)atc swoich prac

w roku 1001. w Poznaniu, czy jak inni chc, w Brande-

burgji pochowany. Damalewicz in f^itis ^trchiep. Gnesnen.

o liippolicie arcybiskupie Gnienieskim , który t katedr
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przesta rzdzie, wial poegnawszy, w roku 1027. powiada,

ze by z domu Ursinus Rzymianin , i Jordana tego l)iskupa

Poznaskiego bllzka krew, przecie inszym ksztatem ierb

jego udaj, jakom uiówi pod liter K, i herbem Krzy.
Lambert, trzeci w rzdzie biskup Krakowski, ze by

Rzymianinem szlachetnie urodzonym (a nic pewniejszego, ze

z domu Ursynów) i ze si ró piecztowa tak, jak zwy-

czajnie widziemy w herbie Poraj, wiadczy Starów, in l^ilis

Episc. Cracov. fol. 6. Przyszed tu do Polski z Prokulfem

biskupem Krakowskim, kdy przez lat dziesi, jzyka si
Polskiego nauczywszy, i wielkiej pobonoci przykadami za-

janiawszy, po mierci tego Prokulfa , zgodnym si sta, aby

by osierociaa po nim katedr posiad w roku 99(5. jako w
lady wstpujc swego antecessora, ostatek jeszcze bawo-
chwalstwa z swojej dyecezyi wykorzeniaa prowentów kociel-

nych swoj industry przyczyni, które na jamuny ubogim,

i ozdob kocioa swego, tak rozsypa, e po mierci jego,

która przypada na rok 1014. prawie nic pienidzy w szka-

tule jego nie nalezlono, pochowany w Krakowie w swoim
kociele. Tego, ile e by i uczony i wymowny czowiek,

wysa by Rolesaw Chrobry do Sylwestra II. Papiea, upra-

szajc go o koron dla niego, wszake ta legacya jego skutku

na ten czas nie wzia, to Starowolski., ale Dugosz to po-

selstwo jeg"o skada na rok 977. i powiada, e nie od Bo-

lesawa , ale jeszcze od Mieczysawa ksicia , t funkcy
sprawowa.

Poraj, brat rodzony S. Wojciecha, i drugich. Ojciec

ich Sawnik hrabia na Libiczu , które potem dobra dziedzi-

czne tego domu, po zabiciu w Czechach braci, a synów tego

Sawnika , dostay si Czeskim Królowom
,
jako powiada

Krzysztof Lobkowicz Baro Czeski, i ju ich teraz zowi Miel-

nik, jest miasto obmurowane, koció wieami ozdobiony.

Urodzony by ten Sawnik z siostry Henryka I. Auceps na-

zwanego. Cesarza Rzymskiego (by to ojciec Ottona I. Ce-

sarza, dziad Ottona II.) dlatego te Otto drugi, na S. Woj-
ciecha, jako na swoje krew by osobliwiej askawy. Balbi-

nus. Mia za sob Strzeysaw córk ksicia Czeskiego

Bolesawa I. który S. Wacawa zabi: z tej, krom S. Woj-
ciecha i Radzyna, albo Gaudencyusza, spodzi piciu synów:

Sobiebora, Spitimiera, Bohusawa, albo wedug- /??^^rrt«^;/M-

*^rt, Przybysawa, Czesawa i Poraja, teg-o Cosmas Porejem
pisze, Pulkawa i Duhnwius Borzyt, i powiadaj, e ci

wszyscy od bawochwalców, z nienawici do wiary Chrze-

cijaskiej, pobici s w roku 995. tak, e nie wtpi, e
ich za mczenników mie trzeba 5 Vaprocki o herb.f. 350.
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Danial. iv iyciu S. Bogumia fol. 3. pleiu zabitych braci,

te imiona khul, Sobór, Spiciinierz , Sobrosaw, czy Sobe-
saw, Zymiss i CzesJaw ; ciz autorowle, jako i Miechowita
lib. 2. cap. 8. Parisius., twierdz, ze dobrze przed tym ro-

kiem, ten Poraj, z Dbrówk.j, siostr rodzonjj maiki swojej
Strzezysawy , a zon 3Iieczysawa monarchy Polskiego, do
Polski zaszedszy, od tego Mieczysawa w dobra obszerne
opatrzony, osiad, i potomstwo rozmnoy, które i podzi-
dzieii herb swój od imienia jego Porajem zowie. Bielski

fol. 52. Balbinus. Tene Poraj jedzi z Bolesawem ksic-
ciem Polskim do Woch, na koronacy Ottona III. Cesarza,

jako namienia ycie S. Wojciecha, od Sylwestra II. Papiea
napisane, co musiao by przed rokiem 1003. Ojciec jeffo

Sawnik, bdc gubernatorem wikszej czci Czeskiej ziemi,

umar w roku 981. Balbiutts c. 12. lib. 2. Epifo. Ber. Boh.
kdy powiada , e przez wiele lat , w dzie narodzenia S.

Wojciecha, z grobu tego Sawnika, zapach róowy wyda-
wa si, który wiele ludzi ztamtd czuli.

S. Wojciech biskup i mczennik, syn take Sawnika
i Strzezysawy. 3Iodziusinkiego widzc rodzice, nad inszych

synów pikniejszego , umylili go do wiata applikowa,
wszake im Pan Bóg- zamysy ich pomiesza , znaga albo-

wiem w cik i niebezpieczn chorob dzieci zapado, w
której, nie widzc adnej nadziei smutni rodzice, P. Boffu
na sub go polubili, jeeliby do pierwszego zdrowia przy-

szed: jako do kocioa zaniesioneg-o, skoro na otarzu matki
Boskiej pooyli, i luby swoje za niego ponowili, Wojciech
do siebie prawie ju wpó umary przyszed; którym cudem
P. Bóg pokaza, e g-o sobie za sug swego naznacza. Pod-
rosego oddali rodzice kapanom i z sug, który go z dzie-

cistwa pilnowa ; ale gdy suga on
,

prze niestatek swój, od
pacholcia uciek, Wojciech te wity po nim tsknic, do
ojca poblea; niewdzicznie go ojciec przyj, i jako zbiega
rózgami ubi, i do szkoy odda, a P. Bóg rozum Wojcie-
chowi otwarzajc , i baczenia zaraz z nauk przymnaa po-

cz; pod ten czas caego si psaterza doskonale nauczy.
Widzc dowcipne dzieci rodzice, dali go arcybiskupowi, na
imi Alberlusowi, na wychowanie, u którego tak by wdzi-
czny, i mu swoje imi da na bierzmowaniu: i przeto dwoje
mia imion, ze chrztu Wojciech, z bierzmowania Adalbertus.

Dziewi at na nauce strawiwszy, sta si z niego uczony
czowiek w kadej nauce, i mao sobie równych towarzy-
szów w tej mierze mia. I wróci si po skoczonych nau-
kach do domu ojca swego, gdzie go modo i krew bujna
uwioda: bo gdy si z pracy szkolnej wyprzysig, a próno-
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wnnia sobie dopuci, za wiatem si<;. i jego prónociami
uda; na P. Bog-a mao wspomnie, roskoszy marnej koszto-

wa*, z rówienniki biesiad uywa, i inne podchlebstwa, a

zwodzenia wiata tego, przyjmowa pocz. Nie dugo w ta-

kim stanie nieprawej drogi trwa. Pan Bóg upomina go
mierci pierwszego biskupa Pragskiego , Drytmara, do któ-

rej si by trafi, który i umierajc, straszliwie woa, ze

go czarni czarci do pieka wlekli, wielki mu gwód w serce

wbi, iz o poprawie ywota swego i drogach Boych, któ-

remi pierwej chodzi, statecznie myli, i niemieszkajc, ukró-

ci obyczaje swoje, i w klub^ je bogobojnoci wprawi. Ry-

cho potem na Pragskie biskupstwo, jako swoj krew, i za-

cnego uczonego, a cnót penego czowieka, Czechowie po

Drytmarze obrali , po którem obieraniu , klerycy , którzy

czarta z ciaa ludzkiego wyganiali, tak woajcego, syszeli:

biada mnie, ju si tu zosta niemog, bo dzi obrany jest

biskup, suga Chrystusów, którego si ba musz. Co sy-

sza Williko kapan mdry i bogobojny, i to przed opatem

w Kassynie we Woszech powiedzia. Obrany bdc, jecha

na powicenie do arcybiskupa Mogunckiego, i przy Cesarzu

Ottonie wtórym , na dostojno biskupi powicony by.

Wróciwszy si na biskupstwo , dochody kocielne na cztery

czci rozdzieli: jedne na kapany, i kleryki swe ; drug na

ubogie; trzeci na popraw kocioów, i wykupno niewol-

ników: czwart na swoje wyywienie. Wiód ywot wi-
tobliwy, bogactwy gardzi, zoto sobie za boto mia, i roz-

koszy do pieka prowadzce , o ziemi uderzy. To jedno

jego pragnienie i staranie byo, aby o Chrystusie mylc,
nic sobie innego niesmakowa, niczego innego nic szuka;

posty gstemi , i wielklemi , trapi czonki swoje ; a modlitwa

bya mu chlebem powszednim , w której si ustawicznie za

swe i ludzkie grzechy, P. Bogu skruszonem sercem korzy,

wszystk si si stara
,
jakoby by ze namitnoci swe i

chu, i pokusy wieckie, i cielesne, z serca swego wyko-

rzeni. Zna si te na zastrzaach szataskich, i umia z nim

wojn wie, a korzyci cnót witych z pokus jego dosta-

wa, tyle mu policzków dawa, ile kro, albo jawne jego

poduszczenia zwycia, albo tajemnym mdrze zabiee umia.

Serce wolne od myli wieckich chowajc, na skrzydach si
rozmylania nabonego w niebo podnosi; i jako uczy, tak

y, i mu nikt rzec niemóg: przyjacielu zlecz sam pierwej

siebie; w tym tylko nieszczliwy by, i czujno okoo
owiec swych wielk majc, mao im pomaga; bo na z, a

zepsowan rol trafi. Ludzie nieukarani w zbytki wielkie, i

rozpustno cielesn si wdawali: bra wiele on, i powinna
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krew maza, i niewolniki Chrzecijaskie, i dzieci swe, y-
dom przedawac mieli. Swi«;ta g-wacic, postów nie chowa,
nikog-o niesucha, to ich obyczaje hyy. hMerykowie tez, i

stan duchowny najprzód sir by skazi, eni si(; jawnie nie-

wstydali , karno kocieln zmiatali, biskupa sobie nic nie

wayli, i wieckie przeciw jemu a moniejsze Pany pobu-
dzali. Leczy wrzody one, upominaniem, karaniem, przyka-
dem : ale jako szaleni , z ran tych tak szkodliwych, przywi-
jania i maci drogie zdzierali : pracy byo dosy, a poytku
nic: upominanie gste, ale sprzeciwienie wiksze. Co mia
czyni . biskup? z jeziora niepoownego, sieci sprowadzi,
a bojc si , aby przy zych rybach , a g-bokicj wodzie , i

sam nie uton, myli o sobie te pocz. I postanowi uda
si ia pielgrzymowanie, do grobu Boego, do Jeruzalem:
pierwej chcc mieszkanie apostolskie wite miasto Rzymskie
nawiedzi. Cesarzowa ona Ottona wtóreg-o (który ju by
le yjc, i Chrzecijastwu swym panowaniem szkodzc, nie

dobrze i z ma nadziej zbawienia umar) g-dy si o drodze
jego dowiedziaa, wielkie jamuny za dusz ma sweg-o
czynic, jemu te wiele srebra daa, które on nazajutrz ubo-
gim rozdawszy, w ubóstwie pielg-rzymskiera do Rzymu si
uda, i z naboestwa miejsce ono sawne . Benedykta Kas-
synum nawiedzajc, zwierzy si myli swoich ojcom onym,
dla czeg-o z biskupstwa sweg-o wyszed, i g;dzie si udawa;
a oni odradza mu on drog- poczli , mówic : stój na miej-

scu a dobrze yj, a owoc cnót witych,^ i skarb sobie zbie-

raj, nie w Jeruzalem y, jako mówi S. Hieronim, ale w
Jeruzalem dobrym by, chwalebna jest. Na te sowa roz-

myla si pocz , a ostre oko na dobr rad majc, rycho
przyzwoli, aby si doskonaoci ywota chrzecijaskieg-o
chwyci, a Chrystusowej filozofji uczniem jeszcze zosta. I

tam majc doskonaych cnót mistrza iNilusa Greczyna, do
jego nóg upad, podajc si w posuszestwo jego. Nieod-
rzuci go A ilu, lecz mu tak poradzi : jam Greczyn, mniej-
sz pomoc przez nieumiejtno jzyka da mog , id do
Rzymu, do acinników, a opatowi Leonowi powiedz, iem
ci jako nowego onierza Chrystusowego , do niego odesa.
Tak uczyni S. Wojciech, w Rzymie, u . Bonifacyusza,

w zakonny si ubiór oblók, i pod posuszestwem starszego,

ochotnie si do zamiowania Boskiego w ywocie onym za-

pala; kademu najmniejszemu suy tym ochotniej, im mu
co wzgardzeszego poruczono: wzgardy si , samego siebie,

a pokory pilnie uczc, sta si jako maluczkim ju w leciech

doskonay, midzy maemi braty, kuchni umiata, miski i

naczynie umywa, wod nosi, wszystkiej si domowej suby
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u starszeg;o domaga. Myl kad swoj, i comukolwiek czart

do serca przyniós, starszemu oznajmi. A w tym jednak

mdrze si o trudnociacli pisma S. pyta, i o sposobach i

naturach cnót, i wystpków, nad rozmowy i nauki sucha.
I tak co dalej lepiej postpujc, zaoy w sobie osnowanie

pokory, na której inne cnoty szczliwie postawi, i sta si
domem i budowaniem Boem. Modlitwom, czytaniu i bog-o-

mylnoci tem lepiej suy, im wiksz na to czasu wolno,
od wiata uacniony, znalaz: Szemrania z ust jego nikt nie

syszaa a na fukanie starszego, cierpliwoci i nizkiej pokory

nadstawia. Wesoo kade posuszestwo, ku maym i wiel-

kim, wypenia; bo ta jest pierwsza cnota ludziom w zgór
ku niebu Idcym. Przez pi lat tam bdc, wszystkim si
wdzicznoci obyczajów swych w mio poda , wiele ich

w cnotacli doskonaoci przechodzc. JelI który zazdroci
zdjty, oko na nie yczliwe obróci, umia go rycho po-

kor ubaga, i uj. Tak idc z cnoty w cnot, sta si
piknem mieszkaniem, i kocioem Chrystusowym. W tem

te stskni si Czechowie, i Praanie bez swego biskupa,

i wyprawili dwóch po niego: Pappata, I Chrystyana mnicha

wymownego , którzy wziwszy list od arcybiskupa Mogun-
ckiego, do Papiea jechali

,
proszc: aby biskupa Ich posa

do sprawowania owiec, wszelak popraw ludu, i posusze-

stwo pasterzowi swemu obiecujc. Acz ta pera, mia bya
Papieowi, i nieradby by z niej Rzym zuboy: wszake dla

ludzkiego zbawienia, Wojciechowi na biskupstwo wróci si
kaza, to mu i opat jego poruczy. On posuszestwem wol
swoje przeamawszy , wróci si z onemi posy. Lecz skoro

w jedno miasto Czeskie wszed, ujrza, i przekupuj w dzie

wity, i frasowa si pocz, mówic: takcie popraw
obiecali? bawic si tedy dobry pasterz, godnego onego ludu

odchowaniem, I adnej pracy nieaujc , i owszem wicej

czynic, nlll pierwej, mao co pomagao. Trwa przecie i

cierpia, upomina, kara, nieprzestawa: a mu taka rzecz

zwtpi o Ich poprawie kazaa. Zgrzeszya jedna zacna bia-

ogowa z krewkoci niewieciej, maonkowi wiary niecho-

wajc, I jawnie w grzech wpadajc; dowiedziawszy si o niej

m, na gardo j pojma chcia, a ona do kocioa ucieka;

nie kaza jej wydawa Wojciech S. za przywllejmi kociel-

neml, gdy si do otarza i pokuty witej obrócia, eby
tylko od mierci I nagego gniewu ma swego, woln bya;
ale on zmówiwszy si z inneml, I ludzi wiele monych na-

zbierawszy, koció moc otworzyli, prawo i majestat ko-

cielny zgwacili , i wziwszy niewiast, zaraz rozsiekali. Obru-

szya ta rzecz bardzo . Wojciecha, a gdy co dzie wikszych
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grzechów przyczyniali, a za stare nie pokutowali, umyli ich

druj^i raz odbieec, i powiedzia swemu wiernemu towarzy-

szowi Pappatowi: abo masz zemn<'( ic, abo mie wicej nie

ujrzysz. I puci si do W«;gier, gdzie mu si niejaka droga
do szczepienia Chrzecijaskiej wiary otworzya. Bo ksi
Wgierski Gejssa i z zon, przychylnym si wierze witej
pokazowa, i syna swego Stefana do chrztu, abo jako dru-

dzy pisz, do bierzmowania S. Wojciechowi ofiarowa. Tam
nieco znajomoci Boej, przez rok, i dalej z niemi mieszka-

jc, w serca one pogaskie wsiawszy, i Chrystusa im opo-

wiedziawszy, gdy do zupenego fundowania tam wiary, je-

szcze pogody niewidzia, znowu si do Rzymu do klasztoru

swego do Benedyktynów wróci. Dopiero na onych miych
obrokach bogomylnoci, i witych rozmowach, i przyka-
dów cnót doskonaych , w Greckich i aciskich osobach,

ochodzony, prawie tam dusz swoje, i raj ziemski znalaz.

By i za ywota cudy Boskiemi obdarzony, liaz niosc w gli-

nianem naczyniu do posugi braterskiej wino, j)otknwszy si,
powali: syszeli wszyscy, i si garniec zgruchota, ale ogl-
dawszy, cay, a nienaruszony ujrzeli, i cudo Boskie uznali.

Córk jednemu na oczy chorujc, kadzeniem rku zleczv.

Drugi z choroby adnego chleba je niemóg, Wojciech S.

przeegnany chleb gdy mu poda, wnete stracona chu do
chleba, choremu si wrócia. Asteryzyus kleryk jego, z gnie-

wem i ajaniem od niego ic przez chcja, ale skoro wyje-
cha, tak bdzi w drodze, i si do . Wojciecha wróci
musia. W miosierdziu, by serca na ludzk ndz nieuha-

mowanegoj jamun, i czem móg, nikogo nieopuci. Baz
wdowa uboga, gdy gdzie by przed miasto wyjecha, za-

woaa na niego, sukni proszc; powiedzia, jutro przyjdziesz,

tu nic z sob niemam; a rozmyliwszy si, zawoa jej ka-

za, mówic: a kto wie, bdli do jutra y: niech jej dzi
dobrze uczyni, abym ja sdu u Boga, a ona szkody nie

cierpiaa 5 i zdjwszy sukni z siebie , da jej : ukazujc przy-

kadem , abymy z dobremi uczynkami nie mieszkali, gdy
niewiemy, co jutro nas potka. Gdy Otto trzeci Cesarz, w
Rzymie od Papiea koronowany by, arcybiskup 3Ioguncki
pisa znowu do Papiea, aby do owiec biskupa S. Wojciecha
z Rzymu wygna. Dugo si wymawia, o poytku swych
owiec wtpic, a o swe si rozlargnienie bojc: wszake,
i nadziej mia, e go mczeska korona potka miaa, dla

tej samej ochotnie si wróci. Wyjecha z Cesarzem, i puci
si przez Francy, chcc witych ciaa nawiedzi; w Tu-
ronie S. Marcina, w Paryu S. Dyonizyusza Areopagity, w
Floryaku, i indziej, g-dziekolwiek wiedzia o którym witym,

Tom vii. 20
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a na onej drodze móg^ temu dosyd uczynid, wszystkich po-

kornie nawiedza: gdy przy Cesarzu kilka dni by, tak by
wdzicznym u niego czowiekiem, iz mu i sypia w swem
pokoju kaza. Gdy czas upatrzy, dworzan jego upominad nie

zaniecha, aby si w wiecie nie kochali, a za krótk pocie-

ch, wiecznego wesela nie tracili. Przybliajc si do Czech,

niechcia prosto na swe biskupstwo jecha, ale si uda do

Polski do ksicia Polskiego Bolesawa Chrobrego, który

najpierwej koron królewsk Polsk ozdobi, który go juz

przedtem zna, i wielce miowa. Przyjty jest z wielk czci

od Bolesawa, jako czowiek . i ztamtd wysa do Praan,
i do Czech posy swe, jeliby go za biskupa i pasterza swego
zna, i przyj, i poprawi si chcieli. A^oni iz byli w nie-

jakiej wojnie, czterech braci rodzonych, S. Wojciecha za-

bili, i tego si bojc, aby si niemci krwi braci swoich,

i w zych obyczajach a starych grzechach lezc, wskazali do

niego, aby si do nich nie ukazowa, i tego adn miar
widzie, ani mie za pasterza chcieli, który ich ju kllkakro

odbiega, a na przyczyny, dla których to uczyni, niepami-

tali. Z onej odpowiedzi by wesoy S. Wojciech, i go Pan
Bóg sam z onego wza rozwiza. Dopiero i arcybiskupowi

Mogunckiemu pisa, i spraw da, jako go próno do tych

ludzi upornych i nieukaranych trudzili, którzy go nakoniec

zna za pasterza i przyj niechc. A Bolesaw ksi Pol-

ski Papiea prosi, aby mu go za arcybiskupa do Gniezna

da, w ten czas, gdy stolica po Robercie pierwszym arcy-

biskupie osierociaa. Tam w tem jako gównem miecie, jako

pasterz najwyszy wszystkiej Polski, Polaki nowe Chrzeci-

jany w wierze . posili, zbawienn im drog ukazujc, i

ojcem ich w Bogu tu na ziemi, i w niebie patronem zosta-

jc ; których i pieni onej , Bogarodzica, nauczy. Potem sy-

szc i w Prusiech byli srodzy poganie, i moni, którzy Kró-

lom Polskim wielkie i trudne wojny zadawali, ludzkiego zba-

wienia i chway Chrystusowej rozmnoenia pragnc: Bolesawa

prosi, aby go do Prus wod na nawrócenie pogastwa do

wiary Chrystusowej , wyprawi. Acz mu al byo bardzo z

ziemie swej, tak drogi skarb wypuci: wszake baczc tak

wielk, i piln okoo Dusz ludzkich posug, uczyni to, wy-

prawi go wod, dobrze szkuty opatrzywszy. Dwóch z sob
towarzyszów wzi kapanów Wojciech S. Gaudencyusza, i

drugiego na t drog, ju z tym umysem jadc, i abo one

pogany nawróci, abo wdy mn, i której dawno pragn,
mier dla Chrystusa podj mia. Wysiad Wojciech S. z

towarzyszmi na jedne z wysep, które Wisa w Prusiech czyni,

I tam si modlc, gdy sobie szczliwego wejcia, na po-
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sug Pask prosili : Prusacy je niektórzy wypatrzyli, i cicho

si do nich przewioslszy , ujrzeli ludzie dziwne, niewidziane,

w odzieniu mniskiem , ale jako owieczki pokorne: i umylili

je pojma. Tedy jeden z nich najgorszy, cicho schodzc na

S. Wojciecha, który w tenczas psaterz mówic, drog swoj
P. Bogu poleca, okrutnie go wiosem z tyu midzy opatki
uderzy. Pad o ziemi S. Wojciech, a oni woali: co tu czy-

nicie? uciekajcie ztd, pozabijamy was, I pomczemy prdko.
A S. Wojciech, on wielki ból cierpic, dzikowa P. Bogu
w sercu swem , mówic : bym dobrze wicej w tej tu ziemi

nie zyska, I na tym wielkim upominku rany tej, i cierpie-

nia dla Pana mego Jezusa ukrzyowanego, przestan. W^y-
nijc przecie z onej Pruskiej ziemi niechcia, ale szed do

jednego miasta, gdzie by zjazd ludzi wielki do przekupna

j

obstpili je ludzie oni srodzy, pytajc: co chcecie? a S. Woj-
ciech powiedzia. Idziemy z Polski, niosc wam zbawienie

wasze : sugam jest Boga ywego , co stworzy niebo I zie-

mi, i wszystko co jest na nich : poznajcie Pana Boga jedne-

go , a wybawicie dusze wasze z mocy piekielnej i czartow-

skiej : wierzcie w Jezusa, który wiat odkupi, a chrzcijcie

si na^ grzechów waszych odpuszczenie. Takie, i Inne Ewan-
gelji S. sowa, gdy chodzc po wsiach i miastach rozsiewa:
Prusacy si miali, a sucha niechcc, kazali im z ziemie

wynijc, rozkazujc pod utrat garda i majtnoci, aby ich

nikt do gospody nie przyjmowa. Szli wzgardzeni z miasta,

w pole si udajc, myli I mówi S. Wojciech, podobno
si tym ubiorem naszym brzydz, abo by nam odmieni mnl-

skle szaty, a wzl kleryckie: zapucim juz brody, a tym
czasem idmy do Litwy, potem si juz z lepszem szczciem
wrócim: abo tu gdzie wyrabiajmy chleba, u jakiego wieniaka,

wzdy(- abo ich co zbawieniu pomoem, abo lei koron m-
czesk znajdziemy. I puszczajc si ku Litwie, w polu msz
wit odsuywszy, a troch si chlebem posiliwszy, w drog
swoj szli ; a gdy czas nocny na odpocznienie przychodzi,

pooyli si w polu, i spali. Panu Bogu drog i zdrowie

swoje polecajc ; a gdy nazajutrz sub wit rano w polu

czynili, Prusacy z poduszczenia najwyszego ich kapana, któ-

rego Krywe zwali, aowali e S. Wojciecha, zdrowo pu-

cili, i gonic je, naleli niedaleko miasta, Romowe nazwa-

nego, na onej subie Boej. Tam wnet porwawszy . Woj-
ciecha, siedm wócze w nim utopili, i rozsiekawszy, na
drzewie zawiesili, roku paskiego 097. Tak ten wielki wity,
odda ofiar swoj Bogu swemu, a mczeskiej korony, której

dugo w rozlaniu krwle swojej dla Chrystusa Boga swego pra-

gn, uczestnikiem si sta. Dwa jego towarzysze, pojmani
26*
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at\ od onych okrutników, a ciao trzy dni lezc, tak rozsie-

kane , stra od jednego ora miao ; a si jeden zmiowa,
i one pogrzeb. Gdy si lego dowiedzia Bolesaw ksi
Polski, bardzo wielk aoci zjty, posa zacne posy do

Prus, o ciao, ich, S. Wojciecha, dajc. A oni widzc,

i si tak pilnie Król o nim pyta i siara, chlubili si z tego,

mówic: Bogamy Polskiego zabili, i niedamy go inaczej, a
nam tak wiele srebra przywie<5 Król kae, jako ciao samo

zaway. Nie aowa si na tak wielk utrat Pan on pobo-

ny, wiedzc jako go P. Bóg w wielkich a sawnych zwy-

ciztwach , za przyczyn tego witego, szczci; nad wszy-

stkie skarby, najdroej sobie czonki, w których duch . prze-

mieszkiwa, i paac Boskiego przebywania, poczytujc; ze-

bra wielk kup srebra, I posa do Prus. Ale P. Bóg na-

boestwo, i ch pobon Bolesawow, cudem wielkim

uczci, i swego mczennika zasug wsawi. Bo ciao one,

tak si lekkie na wagach stao, i bardzo mao srebra wzio.
Z jak czci i radoci, tryumfem i pokor, on Król z ka-

pastwem, I ludem swym, ciao one, pierwej do Trzeme-

szna, potem do Gniezna prowadzi, trudno wypowiedzled,

gdzie go Bóg wlelkiemi cudami wsawi. Cesarz Otto III.

gdy si o jego mczestwie dowiedzia, w potrzebie swej

lubowa P. Bogu, nawiedzi grób S. Mczennika, I sledm

mil i pieszo do niego. O czem Bolesaw Chrobry wiedzc,

z wielk go czci przyj, jako gocia w Poznaniu, I suknem

sledm mil drog z Poznania do Gniezna usawszy, sam z nim

szed pieszo, a na miejsce; gdzie Cesarz z pokor krzyem
lec przed grobem, naboestwo swoje i luby odprawowa,
po których na gow Bolesawa Króla przez Gaudencyusza

arcybiskupa koron królewsk woy, i pierwszym go z mo-

narchów Polskich koronatem ogosi: wzajem^ od Bolesawa

wzi za osobliwszy prezent rami i rk S. Wojciecha,

któr potem zoy w Rzymie. Treterus in Kitis Episcop.

f^armiensmm ^ na kocu fol. 51. pooy krótko zebrane y-
cie jego, kdy o jego cudacli po mierci wielkich pisze, co

mia wzi ex Archwo f^armiensi\ ale dawniejsi pisarze y-
cia jego, o nich milcz, dla tego i ja ich tu opuszczam.

To tylko przydaj, co pisze Surius w iijciu S. Ottona 1. 3.

2. Julit. W Jullnle w Pomorskiej ziemi, wystawi koció
S. Wojciechowi wity Otto, przed którego drzwiami gony
I pikny dzwon by zawieszony. Poszo potem w zwyczaj, ii

ktokolwiek z prostoty, do kocioa onego na modlitw wcho-
dzi , w ów wprzód dzwonek zadzwoni musia. Trafio si,

ze jedna niewiasta lepa, po rozmaitych cudownych chodzc
miejscach, przywrócenia wzroku szukaa; a gdy proba jej
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adnego skulkii nie hraa , córeczka iiiala rzecze do niej:

f^^ade mater ad Ecclestum , (juassa campanam , exci(a S.

^Idalbertum^ ut te adjtwet. Usucliawszy rady matka, posza,

ujwszy si owego dzwonka, i wzywajc . Wojciecha, nie-

wprzód dzwoni przestaa , az jej wzrok przywrócony zosta.

B. Radzy alho Gaiideniiiis arcybiskup (juieznieski, ro-

dzony brat . Wojciecba biskupa i mczennika, razem z nim,

w klasztorze Breunowskim zakonu 8. Benedykta professy

uczyni, kdy wszystkim przykadem si stawszy doskonaoci
zakonnej, gdy S. Wojciech oj)uciwszy biskupstwo Praskie,

do Rzymu pobieg, Radzy wszystkich jego trudów, po-

dróy, i witobliwego ycia w klasztorze Rzymskim^ pod ty-

tuem S. Alexego sta si towarzyszem : ztamtd gdy S. Woj-
ciech znowu nazad do Czech, ztamtd do Wgier, ztd do

Polski, dla pozyskania Bogu dusz zabiega; on tak prac apo-

stolskich
,
jako i poytku ztd przed Bogiem chcia by ucze-

stnikiem. Po mierci i zamordowaniu S. W^ojciecha , za na-

leganiem Mieczysawa monarchy Polskiego, od Grzegorza

pitego Papiea, na arcybiskupstwo Gnienieskie wyniesiony,

szczliwie trzod swoj rzdzi, której wizerunkiem by wsze-

lakich cnótj osobliwie pomiarkowania w passyach , rozrzu-

tnoci na ubogich, askawoci, ycia adnym zakaem nie

zamuloncico, trzewoci, arliwoci o honor Boski, z tej,

Gniezno o niektóre excessa interdyktem oboy; a potem,

gdy zawzitym, ta kocielna kara mniej pomoga, prorockim

duchem opowiedzia, t klsk, któr wkrótce na sobie po-

nioso to miasto, gdy go Brzelysayy ksi Czeski, i Se-

werus biskup Praski zupili , i do ostatniej prawie ndzy
przyprowadzili. Ciao S. Wojciecha brata swego z Trzeme-
szna do Gniezna przeprowadzi, a Bolesawowi Chrobremu,
pierwszemu z Polskich monarchów Królowi, koron królew-

sk, któr Otto III. Cesarz z Rzymu od Sylwestra II. Pa-

piea przywióz, nawiedzajr-jc ciao S. Wojciecha, na gow
woy. \V tych zabiegach pasterskich mier go witobli-
wie zastaa, w roku 1000. w Gnienie pochowany; wszake
potem w roku 1038. gdy Brzetysaw ksi Czeski, widzc
pod interregnum zakócon Polsk, najecha te kraje, i ni-

szczya Gnienieski koció o])awiajc si, zby J>rzy boga-

tych swych splendorach, i ciaa S. Wojciecha nie utraci,

w podem go miejscu, gdzie od podejrzenia daleklem utai-

wszy, na to miejsce ciao Gaudcncyusza
,
podoy, które,

rozumiejc Czechowie, ze S. Wojciecha byo, z wielkiemi

tryumfami do Pragi wywieli , aby przynajmniej po mierci
te czci przyjli tego, którego tak za ywota sam niena-

wici karmili, ze od nich, ile tak nieswornych, muria
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uchodzi, tuJa<5 si po wiecie. To Dugosz wyranie w hi-

storyi swojej Uh. 2. fol. 195. 3Iiechov. lib. 2. c. 13. i inni.

Prawda, e Balbinus Czech, za Czechami krzeszc, u Bol-

landa iii Actis SS. racyaml dowodzi rónetni, ze pod tene
czas, nietylko ciao Gaudencyusza, ale i S. Wojciecha za-

hrane, Czechom si dostao; atoli na zhicie Balbina, dosy
mi tu bdzie przytoczy ten fundament, którym si dobrze

przed Balbina yciem skada Ferdynandowi III. Cesarzowi,

Kromer biskup Warmiski, a na ten czas pose u tego mo-
narchy od Króla Polskieg^o. Spytany albowiem Kromer od

tego Cesarza, za coby Polacy w Gnienie prezentowali ciao

S. W^ojciecha, poniewa w Pradze, przeniesiony w roku

1038. lea: odpowiedzia: Z tego prawi Cesarzu poznasz,

gdzie prawdziwe jest ciao S. Wojciecha, gdy go bez ra-

mienia i rki znajdziesz : bo to jest pewna i z brewiarza, i

Piotra Damiani, e Ottonowi III. nawiedzajcemu grób S.

W^ojciecha , za relikwi od Bolesawa Chrobrego, dostao

si, z ciaa jego rami i z rk, które on bogato oprawne

zoy w Rzymie w kociele S. Wojciecha, lubo temu ko-

cioowi potem tytu odmieniony na tytu S. Bartomieja, gdy

tame w tym kociele ciao S. Bartomieja zoone byo : w
Pradze jestci w prawdzie ciao, i udaj go za S. Wojciecha,

ale e obiedwie rce i ramiona ma, nie moe by S. W^ojcie-

cha. To co zadaje Balbinus
,
jakby Dugosz pierwszy by

autor tej^ bajeczki zmylonej o podoeniu ciaa Gaudencyu-

sza, za S. Wojciecha, myli si; od pocztku zaraz ta a nie

insza bya w Polszcz opinia , i dobrre przed Dugoszem
ugruntowana; e tym ksztatem oszukani od naszych Czecho-

wie, Gaudencyusza za S. Wojciecha wzili: nie ^wyszo lat

sto, po tem zburzeniu od Brzetysawa Polski, gdy S. Wojcie-

chowi Jakób z nina arcybiskup Gnienieski, który umar
1144. mausoleum wystawi, czego dowodem jest dawna in-

skrypcya w katedrze Gnienieskiej, co czyby by móg uczy-

ni ten infuat za wieej jeszcze u ludzi pamici, gdyby tam

ciaa . Wojciecha niebyo, i Dugosz
^
jako si w swojej

prefacyi protestuje , nie swoje pewnie wymysy , ale co po

staroytnych MS. autorach
,

przywilejach , móg si doczy-

ta, to potomnoci poda. Gaudencyusza za cnoty i w Pra-

dze P. Bóg cudami wsawi, bo jako pisze ff^acaw Hage-
cus Czech: Tomasz Pragensis modzianem bdc, o pewny
krymina na siebie woony, do wzlzienia wtrcony, siedm

lat w nim cierpliwie jcza; syszc jednak o wielkich cu-

dach Gaudencyusza, z paczem mu swoje niedol zaleca, w
tem w roku 1071. dnia 7. Czerwca, pokazuje mu si Gau-
dencyusz arcybiskup , wszystek w biaym stroju , który do-
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dawszy Tomaszowi serca, póJ!» mu za sob^ kaza; poszed,

i wolne przejcie przez wszystkie zapory znalazszy, na wol-

iio(5 wyszed: wyszedszy, niewinno swoj«^ urzdownie ja-

woemi dowodami wyprowadzi; wkrótce midzy kanoników
kapituy Praskiej policzony, dalej dziekanem, nakoniec liisku-

pem Praskim zosta, póki zy, wdziczny tej aski Gauden-
cyuszowi ; wiele inszych cudów ten cliwalebny pasterz uczy-

ni, zkijd tez niektórzy bog-osawioneg^o mu tytu przypisuj,

jako Monolog. Benedicf. Szczygie, in Auila Polon. Bene-

dtct. fol. 45. który dzie mierci jeg-o zwala na 29. dzie
Maja. Pisali o nim Bonjin. Papro. Damalew. in Archiep.

Gnesn. i inni.

yrosaw biskup Wrocawski na Szlsku, wedug Du-
gosza historj/i lib. \. Jol. 321. w województwie si Krakow-

skiem urodzi, od kapituy Wrocawskiej w roku 1091. na

t stolic obrany, na któr elekcy jeg-o, dla wielkich w nim

przymiotów, snadno przysta Herman ksize i monarcha Pol-

ski , a Marcin arcybiskup Gnienieski w Kaliszu g-o na t
funkcy, w nastpujcym roku, konsekrowa. Wstpi po

Piotrze herbu Lis, siedzia lat omnacie, umar 1120. Pa-

sterz modestyi wielkiej, i zabiegy koo dobra trzody swojej;

po nim nasta Hajmo albo Imisaw Polak, z domu Leszczyc.

Gdy tene ksi Herman do Wrocawia wjeda, wyszed
przeciwko niemu z caem ducliowiestwem yrosaw, witajc

go jako Pana i dziedzica. Cureus fol. 379. przydaje o nim,

ie on pierwszy do swojej dyecezyi wniós piewanie chorau,

i inne ceremonie, jakie ju w Krakowskim kociele w zwy-

czaju byy.
Radost albo Gaudencyusz , biskup Krakowski, po Maurze

zmarym t godno obj, archidyakonem przedtem bdc
Krakowskim w roku 1118. wydawaa si w jego obyczajach

powaga wielka, niemniejsza roztropno we wszystkich pro-

gressach , t choler dziwnie miarkowa, ile e z natury by
do niej skonniejszy: przykadem ycia swego, wicej ludzi

Bogu pozyska, nieli nauk, dla tego te pobonych kapa-

nów na urzdy kocielne wynosi. Wiele dziesicin klaszto-

rowi Tynieckiemu darowa, co potwierdzi Egidius biskup

Tuskulaski i kardyna , od Kalixta Papiea , tego imienia

wtórego , legat po wszystkiej Polszcz i Wgrzech. Praw ko-

cielnych niesfatygowanym by obroc,* tak dyecezy t po-

bonie rzdzc, poszed po zapat prac swoich pasterskioh,

w Kielcach w roku 1141. w katedrze Krakowskiej po mierci

zoony. Pisali o nim Starowa, in f^il. Episc. Cracov. Pa-

pro, o herb. Bielskifol. 104. Mia by ten lladost prawnu-

kiem Poraja, który pierwszy w Polszcz osiad, i brat jego
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rodzony Mikoaj kasztelan Gnienieski. Ojciec S. Bogumia
arcybiskupa (inieznienskiego, stryjeczny za brat rodzony Zy-

rosaw biskup Poznaski, to Damaleioicz.

Bog-ufa biskup Poznaski
,

pierwszy z Polaków w tej

infule zajaniaa prawdac, ze go tv Dugosza historiji lib. 5.

fol. 479. pisz, e by herbu Kosy, ale musia ten bd z

prasy drukarskiej wynikn: bo Dugosz in f^itis Episcop,

Posnan. wyranie mówi, e by ilóyc, kustosz na ten czas

Poznaski, na ubogich szczodry i w yciu nienagannem chwa-

lebny: obrany zgodnie w roku 1147. miacl zrazu trudnoci

sia, e Mieczysaw ksie Polski dugo si jego elekcyi opie-

ra: atoli polem uproszony, da sit; na niego nakoni, dwie

lecie jednak tylko i sze mlesi<;cy na tej katedrze prezydo-

wa, wszed do grobu w roku 1150. w Poznaskim kociele

pogrzebiony, ile w lata ju |)odeszy.

Zyrosaw wtóry biskup Wrocawski na Szlsku, po Wal-

terze herbu Zadora, na t katedr wstpi, w roku 1170.

w Kaliszu od arcybiskupa Gnienieskiego powicony, w lat

jedenacie to jest w r. 1181. zostawi j osierociaa, wspa-

niaego serca i umysu pasterz. Dugosz w historyi swojej

lib. ^.fol. 515. i lib. 6. fol. 54G. Papro, o herb. Samuel.

Nafiiel. in Miechov. powiada, e klasztor Miechowski, wielk

si jego dobroczynnoci i askami szczyci, gdy jeszcze do-

piero powstawa, yb/. 65.

Werner biskup Pocki, ten powag obyczajów, ycia

witobliwoci, wytworn nauk, tak wszystkich na siebie

oczy obróci, serca skierowa, e po mierci Alexandra bi-

skupa Pockiego, godnym go caa kapitua jednostajnemi gosy

osdzia, któryby osierociaa po swoim pasterzu rzdzi trzod.

Wzbrania si dugo tej godnoci Werner, a przewlokym

do uprzykrzenia naleganiom ustpi; z scholastyka tedy Po-

ckiego, infuatem tego miejsca jedenastym zawoany, dnia

wtórego Maja, w tyme roku, to jest 1156. od Janisawa

arcybiskupa Gnienieskiego w owiczu konsekracy otrzy-

ma. Biskupem zostawszy, lubo by osobliwszych cnót praat,

przecie, tak dla postpku wikszego w duchu, jako te dla

:hy

Boskiej pobudza si. Ciao swoje ju postami, ju wosien-

nic, ju rózgami si siekc, ukróca: wydawaa si w nim

przy wielkiej nauce wielka submissya, przy wytwornej wi-
tobliwoci rzd powierzonych sobie owieczek wielce rozs-

dny
5

przy expensach nieuchronnych, osobliwsza na ubogich

szczodrobliwo, arliwo o honor Boski, i dóbr kociel-
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nycli obrona. Gdy tak juz na czlernasly rok we wszystkich

cnotach wiczc si<^, przymnaa sohie aski Boskiej, Bolesta

kasztelan Wiski lierbu Jastrz«;hiec, i tamtego kraju Prusom

pohlizszeg-o, od Bolesawa Kdzierzaweg-o, administrator, do-

statni Pan, ale i chciwy, dobra kocioa Pockiego , Karsko

nazwane, gwatem z ludmi najecha, i na siebie odebra;

upomina si pobony biskup, jako swoich, dosy skromnie

i przez przyjació, restytucyi
;
gdy jednak chciwo czowieka

onego nic sobie wyperswadowa przez suszny czas nie daa,

na sdy go ziemskie przypozwa 5 stawa dekret sprawiedliwy,

Bolestf^": dóbr le nabytych odsdzono, i za wiolencye które

poczyni, susznie skarano. Dekret ten wszystk<^ choler wzbu-

rzy w kasztelanie, tak gwatownie, ze si niemoga ugasi,

a krwi i mierci niewinnego biskupa; na któr usadzi-

wszy si, tylko czeka pogodnego czasu. Wtem zjecliao si
do niego sia z Prus ludzi

,
jeszcze bawochwalstwem zara-

onych, w rónych interesach, tych on przewloka w noc

ochot uczstowawszy, i podarunkami ujwszy, do stancyi

swojej sprowadzi. Na t same chwil przysza do niego wia-

domo, e biskup Pocki Werner, w^ dobrach swoich, Bi-

skupice nazwanych, stantj wic opojonycli ludzi i z Bienia-

szem bratem swoim co prdzej wysya, z t imprez, aby

Wernera z wiata zgadzili
;
jako bardzo rano , czwartego

dnia Stycznia w roku 1170. dwór jego w Biskupicach opa-

sawszy w koo, jeszcze picego biskupa, a wraz z nim Be-

nedykta mnicha zakonu S. Benedykta, okrutnie zamordowali.

Ukry si przez boja pod óko pokojowy Wernera, który

poznawszy Bieniasza i jego adherentów, nazajutrz wszystkim

zabójców wyjawi. O tem dowiedziawszy si Piotr herbu Sre-

niawa, natenczas arcybiskup Gnienieski, z innemi si zniós-

szy biskupami, ca Polsk interdyktem okry. Gzem prze-

straszony Bolesaw monarcha Polski, Bolest pojma kaza:

(bo Bieniasz po tym excessie, tak z oczu znikn, e nie in-

sze byo u wszystkich porozumienie, tylko, e go ziemia

ywo poara) i do Gniezna sprowadzi kaza ; tam przy wiel-

kim konkursie tak biskupów, jako i Panów Polskich prze-

wiadczonego o ten krymina, sam na stos osdzi; pótnem
tedy wieem woskiem oblanem obszyty, wród rynku Gnie-

nieskiego na stosie zgorza. Ciao Wernera do Pocka za-

niesione, w katedrze z uczciwoci pochowane, kdy P. Bóg
przez przyczyn jego wiele cudów uczyni, gdy jednym wzrok,

drugim nogi, innym zdrowie i ycie przywraca: do tyci-

czas jednak wiedzie nie mog, na którem miejscu zoone
spoczywa. Pisali o nim. Dugosz lib. 5. fol. 516. Miecho-

wita lib. 3. cup. 20. Cromer sub Boleslao Crispo^ Bielski
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fol. 125. Damalew. in f^it. Archicp. Gnesn. Lubien, m
f^it. Episc. Poc. Jlonolog-ium Benedictinum, Math. Uby-

szewski in Catal. Patr. Reg. Pol, Szczygie, in Aquila Pol.

Benedict. fol. 28. gadzie mu ci ostatni, tytut Bogosawionego
przypisuj, jako i Miechowita.

S. Bogumi arcybiskup Gnienieski, i brat jego rodzony

Bogua, z ojca Mikoaja kasztelana Gnienieskiego, z matki

Katarzyny lierbu Gryf, siostry rodzonej Janisawa arcybiskupa

Gnienieskiego, urodzeni, we wsi Kominku bllzko Bobro-

wy, w województwie Sieradzkiem, w arcliidyecezyi Gnienie-
skiej ; z modych lat zaraz od rodziców w pobonoci Chrze-

cijaskiej wychowani, najprzód do Gniezna na nauki, pod

instytucy S. Ottona (tu go by niedostatek do Polski zap-

dzi, potem kanclerza u Bolesawa Króla, Polskiego, od któ-

rego posujc do Henryka IV. Cesarza, wzi od niego bi-

skupstwo Bambergskie) potem do Parya wysani
,
gdzie mo-

dszy brat Bogufa, przypatrzywszy si kwitncemu, jeszcze

za ywota S. Bernarda, zakonowi Cystercyeskiemu, skoro

nazad do Polski powróci. Bogu si w tym zakonie na wie-

czn sub powici, w klasztorze Lukneskim, albo, jako

go teraz zowi, AVgrowieckim. Bogumi te wit zdzity

emulacy, o niczem bardziej nie myli, jako eby by jako

najlepszym sug Boskim. Przeto , skoro po mierci rodzi-

cielskiej, rzdy ojczystej fortuny na niego spady, chcc Chry-

stusa spó dziedzicem jej uczyni, cz pewn tej pleba-

nowi Dobrowskiemu zapisawszy, koció tame, na cz Naj.
Trójcy, z Jodowego drzewa, na wzgórku midzy Nyrem
i \Vart rzekami, wystawi, który od Janisawa arcybiskupa

Gnienieskiego konsekrowany. Podobaa si ta ku Bogu
uczyno siostrzeca swego Janisawowi, przeto radzi mu
pocz, eby by i siebie na honor Boski powici

;
przyj

mile to napomnienie Bogumi, uda si na dwór arcybiskupi,

gdzie kanclersk funkcy na siebie woon pilnie sprawo-

wa. Obawiajc si za, eby przy dworskich pontach, cnota

nie miaa jakiego uszczerbku, bojazni si Bosk obostrzy,

unikajc od konwersacyl rozwlozych, prónowania si strze-

gc, postami ciao trapic: bo krom zwyczajnych postów.

Pitki tak surowic obserwowa, e przez cay dzie kawaka
chleba nie skosztowa. Post czteroniedzielny od Starozapu-

stnej Niedzieli zaczyna, krom tego wosiennic, dyscyplina-

mi, na goej ziemi leeniem i innemi wytworneml sposo-

bami, a osobliwie modlitw do Naj. Matki, ukróca nami-
tnoci, i pokusy cielesne odpdza j czem sprawi to w sobie,

e si zlckka od wiata prónoci odrywajc, do suby Bo-

skiej w kapaskim stanie sposobi. Woy potem niby prawo
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na siebie, zby starszym by powolnym, równym nie za-

zdroci, nizszemi nie pog^ardza, ambicy si nie uwodzi,
we wszyslkicli sprawach swoich wi<;kszej chway Boskiej szu-

ka, z dobremi na emulacy w cnotach certowa; czas wolny,

nabonych ksiek czytaniem zakada, i modlitw. Widzia
w nim te postf^pki w dobrem arcybiskup Gnienieski, prze-

le g^o i powtóre do stanu duchownego poboznemi racyami

nakania; a tez Bogumi, po dugiej z sob deliberacyi,

na wszystko przyzwoli, wic z wielkicm przyg-otowaniem, od

lego na kapastwo powicony, wszystek si wyla na dzik-
czynienie Bogu za t ask, a niegodnym si jej by zna-

jc , korzy si przed majestatem jego. eby za l)y tem
doskonalej w tym stanie postpowa, krom pacierzy kapa-
skich i olFicium Matki Boskiej, czsto si wntrzn modlitw
bawi, i krótkiemi strzellstemi aktami, myl swoje do Boga
wzbijajc. Koronki do Naj. Panny, od modych lat swoich

a do mierci, nigdy nie opuci; czego dowodem jest Ko-
ronka jego z kamieni uoona duych, jak wic pustelnicy,

albo pielgrzymowie nosi zwykli, midzy czterema dbami
w eremitorium jego znaleziona , która za wielki podarunek

dostaa si Maciejowi ubieskiemu arcybiskupowi Gnienie-
skiemu. Do bezkrewnej oliary gotujc si, pospolicie krzy-

em lezc na ziemi, we zy si rozpywa, a przy mszy,

prawie si roztapia od sodkoci pocieci duchownych, które

ztamtd hojnie czerpa. Da mu wkrótce w administracy ko-

ció farny Dobrowski od niego fundowany, arcybiskup; przy-

j ten ciar na siebie posuszny Bogumi, i obawiajc si,

zby by cikiego, z rzdów owieczek sobie powierzonych,

rachunku P. Bogu nie odda; najprzód si o to stara, zby
by w nich prawdziw, bez obudy, zobopoln mio wmó-
wi, wszystkie tedy nienawici, zawzitoci, gniewy w nich

umorzywszy, do zgody ich zachca. W administracyi sakra-

mentów pilny, z chci nawiedza swoich parafianów, gdzie

jednych w szczciu opywajcych, do dzikczynienia Bogu
za dobrodziejstwa jego zachca, drugich w biedzie, niedo-

statku, przygodzie, zostajcych, do cierpliwoci namawia;
innych chorych, starych, albo rozwiozych, do przyjcia sa-

kramentów . przywodzi, ubóstwu swoim kosztem pospo-

licie pogrzeby sprawowa, od kocioa swego nigdy si nie

oddala, wszystkim askawie przyjemnym i przystpnym si
stawia, w piciu, jedzeniu, wstrzemiliwy. Kaza do ludzi

arliwie, od grzechowych naogów odwodzc ich, a do Boga
prowadzc, ile kro za razy, czy na kazaniu, czy indziej,

imi Jezus albo Marya wspomina, tyle razy gowy ze czci
nachyla. Prostych ludzi katechizmu, i tego co do zbawienia
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naley, pracowicie uczy, i z pog-aslwa jeszcze zawijajce

si bdy wykorzenia. Tak pracujcego koo winnicy Pa-
skiej Bogumia, dziekani katedraln (jniezniesk uczci ar-

cybiskup Gnienieski, lubo o lo nigdy nie konkurrowa, któ-

remu urzdowi zby by zadosy uczyni, chcia si wyzu
z Bobrowskiego kocioa rzdów, gdyby mu by tego arcy-

biskup nie zabroni. Widzc tedy obiema funkcyami siebie

oboonym, usilnie si o lo stara, zby by obie pogodzi,

któr jego dobr wol Bóg cudem potwierdzi; bo gdy po

odprawionych kapaskich godzinach w katedrze Gnienie-
skiej, w dni pryncypalnlejsze, do Dobrowskiego kocioa, pi-
tnacie mil od Gniezna odlegego, dla odprawienia mszy wi-
tej cign-, nie tylko ze wczenie zjecha, cho w szczupym
czasie, czyli raczej za spraw Bosk cudownie przeniesiony,

stawa, i nazad do Gniezna cudownym take sposobem na

obiad powraca, który cud trwa, póki by oraz dziekanem

i plebanem j ale tez gdy raz zasta nad brzegiem rzeki Warty
wygldajcych siebie ludzi , którzy dla zbytniego wylania

wody, jak zwyczajnie ta rzeka na wiosn, albo jesie zbiera,

tak, ze koció Bobrowski zewszd oblewa, nie mogli prze-

by, nietylko sam suchemi nogami w imi Boskie po wierzchu

jej przeszed, ale i wszystek lud zgromadzony, tyme sposo-

bem za sob przeprowadzi; a po odprawlonem tame na-

boestwie, t drog, tyme ksztatem, ze wszystkleml, na

drug stron zkd przyszed, powróci; i owszem stanwszy
nad brzegiem rzeki, rozkaza rybom, eby si do niego ze-

szy, z tych wiele rozdawszy midzy zgodniae pospólstwo,

ile któremu potrzeba byo, sam na obiad do Gniezna po-

kwapi za dziwn spraw Bosk. Od tego czasu, ta jest w
tych tam krajach opinia, e ryby w tem miejscu, za bogo-
sawiestwem tego ma Boskiego, tak si rozmnoyy, e
Ich wicej i lepszego smaku znajduje si, nieli gdzie in-

dziej, cho w teje rzece; to mówi I o rakach. T ycia
swego witobliwoci, tak wszystkich oczy przerazi Bogu-
mi, e go po mierci Janika arcybiskupa Gnienieskiego,

zgodnie caa kapitua, do rzdów tedy katedry zdolnym os-
dzia ; wzbraniaci si w prawdzie tego ciaru z pokory

Bogumi, atoli za naleganiem wszystkich, przyjwszy j, kon-

sekrowany w roku 1167. Na tej godnoci, nietylko nic nie

spuci z surowoci ycia, ale jeszcze przyczyni, trzy go-

dziny przedemsz codzie dawa kontemplacyi I Innym mo-
dlitwom ; reszt ranniejszego czasu trawi na sdach owie-

czek swoich, osobliwie wdów 1 sierot. Po obiedzie , interesa

publiczne , ekonomiczne uspokaja ; a eby by dusze sobie

od Boga powierzone do dobrego tem bardziej zachci, sta

1
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si im wizerunkiem cnót wszystkich ; osobliwie si za w nim
wydaway, poskromienie passyi, w ponoszeniu przeciwnoci
wspaniao umysu, moderacya w jedzeniu, piciu, odzieniu,

askawo na wszystkicli , arliwo o honor Boski. Wizy-
tujc dyecezy, sam dzieci i prostych ludzi, tejco co do wiary

naley, poucza. Z prowentów biskupich, podupadych ludzi

chtnie dwig-a, ratowa ubog-ich. Klasztor Koronowski za-

konu Cystercyeskiego uznaje go za swego pierwszego fun-

datora, ile ze mu S. Bogumi piy wsi swoich dziedzicznych,

Dobrowo, Leszno, Kzuchowo, Zadowo, i Kuwaczewo, wie-

cznemi czasy zapisa, i dziesicin z czternastu innych, na-

znaczy, który klasztor najprzód, z dyecezyi g^eneralnej ka-

pituy Cystercyeskiej, osadzony by w dyecezyi Kujawskiej,

we wsi szpital nazwanej, potem do drugiej wsi nazwanej,

Byszowo przeniesiony, a w lat siedmdziesit do Koronowa,
to jest w roku 1288. kdy g"0 i podzidzieil kwitncy wi-

dziemy. Klasztorowi take Lubieskiemu nada niektóre dzie-

siciny w powiecie Nakielsklm. Na Beneficya kocielne do-

biera ludzi uczonych I ycia przykadnego Bogumi, a w ka-

raniu rozwiozych, do surowoci askawo przydawa. W s-
dach sprawiedliwy, w suchaniu ukrzywdzonych, w kojeniu

serc zawanionych, niespracowany. Trafi jednak na ze bar-

dzo czasy, gdzie i duchowni, stanu swego zapomniawszy,

nieczystoci si witokradzk mazali, z niewiastami jako

z onami mieszkajc. I Panowie wieccy, bojani Boej w
oczach nie majc, dobra kocielne najedali, i niezbonie

darli i szarpali. Czemu zabiegaci w prawdzie Janik arcybi-

skup Gnienieski, ile mu choroby w staroci jego dopu-

szczay, dla których niemóg dojrze wszystkich któw dye-

cezyi swojej 5 ale i Bogumi jeszcze pilniej okoo teg-o cho-

dzi, i duchem apostolskim mnie si zastawia o dom Boy,
stawiajc na nogi pobono obalon z poczciwemi obycza-

jami. W czycy ktemu synod ppowincyalny zoy, na któ-

rym, wszystkich ag-grawujcych dobra duchowne, z innemi

biskupami, cenzurami kocielnemi oboy; ten swój dekret

do stolicy apostolskiej, aby by od niej potwierdzony, po-

sa; atoli te wite jego zemu zabiegi, nie prdzej skutek

swój wziy, a za Zdzisawa, drugiego po Bogumile, na

arcybiskupstwie Gnieznieskiem sukcessora. Tvm czasem wi-

dzc, e zo wyuzdana przemagaa, i prace jego pasterskie

wuiwecz obracaa, a nadziei nie majc poprawy, umyli to

uczyni, co by niegdy uczyni Czechom w Pradze Wojciech
wity, a zwaszcza, e si pomocy adnej nie spodziewa
i od stolicy apostolskiej, czasów onych nieszczliwych, od-

szczeplestwami przez Fryderyka Barbaross Cesarza Rzym-
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skiego, zatrudnionej. Sam si tedy wezbra do Alexandra III.

Papiea, na ten czas w Wenecyi mieszkajcego, któremu

przeoywszy przyczyny swoje, prosi go, aby móg zozyd

z siebie arcybiskupi godno, zalecajc mu na swoje miejsce

Piotra niejakiego od kapituy Gnienieskiej obranego. Otrzy-

mawszy tedy od Papiea askaw po sobie rezolucy, z We-
necyi powracajc, do Wgier wyboczy, zby si by Ka-

malduleskim pustelnikom, od S. Romualda fundowanym,

przypatrzy, i ich ksztatowi ycia; ztamtd do Polski zje-

chawszy, po trzech latach , które przey na pasterskiej fun-

kcyi, wyzu si z niej, i ustpi na pustyni nie daleko Bo-

browa. Tam przez dwanacie lal prowadzi ywot dziwnie

ostry, na ustawicznej bogomylnoci, trudzc ciao swoje po-

stami, niedostatkiem, niespaniem i rozmaitem umartwieniem,

a co wiksza, w ustawicznej z pokusami czartowskiemi po-

tyczce, widzc albowiem pieko, gorco ducha w subie
Boskiej w Bogumile, chciao jego statek w dobrem, jeeli

nie zupenie obali, przynamniej ochwia, ale na te wszy-

stkie szataskie najazdy, mocno si uzbroi Bogumi, to krzy-

em witym, to ustawicznem przez modlitw z Bogiem z-
czeniem. Jest tam wyspa jedna, gst dbin zarosa, któr

Warta rzeka do koa oblewa, na której zwyczaj mia nabo-

estwa swoje i umartwienie odprawia : czasów jednak pe-

wnych, Jana Chrzciciela naladujc, wychodzi z kazaniem go-

rcem do ludu, który si dla mszy witej schodzi do Bo-

browa , albo te zaproszony od plebana Bobrowskiego, w ten

czas czc ywot bogomylny z apostolskim, ju i koo duszy

swojej chodzi, i blinim te do lepszego dopomaga. A gdy

czas przyszed przeniesienia jego na lepszy ywot, przybya

mu z nieba Naj. Bogarodzica Panna, trzymajc na rkach

dziecin Pana Jezusa, otoczonego chorem anioów witych,

by przytym Wojciech wity, i piciu braci pustelników,

których obecnoci ucieszony, wzdychajc do ich towarzy-

stwa i ojczyzny wiecznej, tak do obecnego Zbawiciela mó-

wi: Panie Jezu synu Boy i Maryi Panny, racz prosz a-

skawie przyj dusz moje ; co wyrzekszy, odda j wesoo

w rce jego, w roku 1282. szóstego dnia Czerwca; widzieli

j niektórzy w osobie gobicy, midzy anioami w niebo le-

cc. Ciao jego w kociele Bobrowskim, w ubiorze bisku-

pim, z piercieniem na palcu, pogrzebiono, przydano i ta-

bliczk zot, na której imi jego, i rok mierci byy napi-

sane. Miejsce to zaraz naboestwem ku niemu syn poczo,
i cuda si tam róne za jego przyczyn dziay; czem wzru-

szony Fulko arcybiskup Gnienieski sukcessor po nim pity,

koci jego z ziemi podniós. Czasu jednego nie daleko wsi
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Dobrowy, Stanisaw Wach kupiec, z wozem i z komi w
bocie uwiz, i konia lam jedneg^o straci, z którego skór
zdjwszy, zaniós do kocioa, proszc witego o pociech
jak w onej przyg-odzle, a gdy powraca z kocioa, znalaz
konia ywego, I zdrowego, z czego uweselony dzikowa
Panu Bogu. Damalewicz który pisa jego zycic, powiada,
ze t skór na drzwiach kocielnych rozbit widzia. Zawsze
tedy od czasu mierci swojej, od wszystkich stanów ludzi,

za witego by mlany i uczczony, co pozna z ofiar przy

groble jego, tak nagszczonych, ze Wincenty Kot arcybiskup

Gnienieski, wraz z kapitu swoj dekret uformowa, aby
z tyche ofiar koció tame wymurowano. Pisali o nim Mar-
tinus Baronius ^ Stephanus Damaleiuicz f^ita S. Bogumtli
Archiep. Gnesn. Romae 1661. m 8vo i Karsaviae 1714. in

8i;o, JVieleiviejski Stefan. S. J. w ywotach. 13. Mart.

fol. 247. infol.

Bogufa drugi biskup Poznaski, z kantora Poznaskiego
i kanonika Krakowskiego, na t godnod wyniesiony, i zgo-

dnie obrany od kapituy, a ze jeszcze nie by na kapastwo
powicony: dla tego Fulko arcybiskup Gnienieski, naj-

przód go kapanem uczyni, a potem na biskupstwo konse-

krowa, na której stolicy siedzc lat dziesi w dobrach bi-

skupich, Solec nazwanych, w roku 1253. przeniós si na

wieczno. Chwali go Dugosz in Vitis Episcop. Posnan.
ze by czowiek uczony i w mdrych si kochajcy. Biblio-

teka jego w ksiki liczne i osobliwsze bogata, po nim, do-

staa si kocioowi Poznasklnmu, w którym on, chór juz

Jawnoci lat do ruiny nachylony, nowy z fundamentów wy-
niós : dla tego kocioa wsi Kozowa naby, od Ziemowita
ksicla Mazowieckiego, za dziewidziesit grzywien srebra,

które Ziemowit winien by Bogusawowi, pogrzebiony w swojej

katedrze.

Bogufa trzeci biskup Poznaski, proboszczem by Gnie-

nieskim i kanonikiem Poznaskim, gdy go kapitua sobie

za pasterza wzia, a Fulko arcybiskup Gnienieski potwier-

dzi i powici w Lendzie przy assystencyi Tomasza Wro-
cawskiego, 3Iichaa Kujawskiego, Jdrzeja Pockiego i Hen-
ryka Chemiskiego, infuatów: dziesi lat t katedr rz-
dzi, wedug Dugosza in f^ttis Episc. Posnan. nie zewszy-
stklem z dobr saw zszed z tego wiata, w dobrach Czermna
nazwanych, w roku 1264. w katedrze jednak Poznaskiej
ciao jego zoone, zmartwychwstania czeka.

Z tego domu kwitnli: Wojciech wojewoda Brzeski Ku-
jawski w roku 1229. Stefan kasztelan Sieradzki w r. 1248.
Cecundus kasztelan Kaliski w roku 1243. Wojciech woje-



416 Por|.

woda Krakowski w roku 1230. jako si mówio na swein

niiejscu w pierwszym tomie. Kto z domu Porajów fundowa
kaplice^ w kociele Krakowskim na zamku , w której potem
ciao Filipa Padniewskiego biskupa Krakowskiego pogrze-

bione , co wspomina Przewodnik fol. 16. Kadubek Ziccus

puk prowadzi do okazyi przeciwko Moskwie i Nowogrodzia-

nom z Witoldem wielkim ksi.}^zciem Litewskim. StarowoL
in Bellat. Jana Ró biskupa Wooskiego, z zakonu Kazno-

dziejskiego, wspomina Okol. in Biissia Florida^ fol. 59. /

Bzouius in Propagine cap. 6. fol. 50. Mikoaj de Czesaw
dworzanin Wadysawa Warneskiego Króla Polskiego i W^t^'-

gierskiego w roku 1444. u ask. w Stat. fol. 171.

Wincenty Kadubek biskup Krakowski, urodzi si z ojca

Boguchwaa, z matki Bogny, dziedziców na Karwowie, bll-

zko Opatowa, mia i brata rodzonego Boguchwaa, od któ-

rego dwóch si synów zostao, a synowców Wincentego,

Bogusaw i Sulisaw. Z dziecistwa zaraz od pobonych ro-

dziców w bojani Boej i w innych cnotach dobrze wywi-
czony, I do szkó dla poleru w naukach dany, tyle w nich

postpi, ze bystrym dowcipem swoim, i gadkoci wymowy,
wszystkich rowienników swoich celowa. W^ teologicznych

take, tak by biegy, ze umiejtno, wszystkich oczy na

niego obrócia, ztd sawa nauki jego wielka w Polszcz, u

wielkich mu ludzi i szacunek i afFekt zjednaa, a najpierwej

Fulkona biskupa Krakowskiego, który uwaajc w nim i y-
cie bez zakau adnego, i nauk wysok, pych nie przedmu-

chujc, i gboko w radach, i dzielno w sprawach pro-

boszczem go wyniós Sendomierskim, gdzie Wincenty mi-
dzy innemi praatami, jako gwiazda w ciemnych obokach
zajania. Ztd po zejciu Fulkona biskupa, od kapituy Kra-

kowskiej, lubo o to ani zabiega, ani by przytomnym na tej

elekcyi, zgodnie do infuy Krakowskiej obrany w roku 1207.

od Innocentego Papiea potwierdzony, od Henryka arcybi-

skupa Gnienieskiego konsekrowany. Na tej katedrze osiad-

szy Wincenty, wszystek si wyla na pobone uczynki, to

ubóstwo w biedzie ratujc, to sieroty dobroczynnoci swoj
opatrujc, to modzi na nauki nakadajc, to karnoci ko-

cielnej pilno przestrzegajc. Kocioa Kieleckiego, pod ty-

tuem Matki Boskiej, zaoonego, widzc szczupy dochód,

dziesici go prebendami, do niego przyczonemi, znacznie

przyczyni ; ustanowiwszy, eby przed Naj. Sakramentem
dzie i noc lampa zawsze gorzaa. Z dóbr za dziedzicznych

swoich, dwie wsi, Czerników i Gojczów, klasztorowi Jdrze-
jowskiemu na wieczne czasy darowa, wedug Kckiego i

StarowoL in Vita ipsius ; lubo ten autor in Vit.is Episc.
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Cracov. miasto Jdrzejowskleg-o, pooy Sulejowski, w ar-

cliidyecezyi Gnienieskiej, klasztorowi za!> Koprzywnlckieniu

(Iruj^ie (lwie wsi ojczyste, INiekisiak*; i Karwów, kltw po-

groziwszy i sdem Boskim synowcom swoim, jeeliby je kiedy

wayli si«.' odbiera na siebie. Miechów, lib. W, cap. 32. wy-
licza jedenacie wsi, z których wytyczn dziesicin oder-

wawszy od stou sweg"0, kapitule Krakowskiej pizywaszczy,
a siedm wsi z których pienin mieli bra dziesicin, Na-
kiel. w Miechów, fol. 131. jego dobroczynno sawi na swój

klasztor. Pruszcz.) w opisaniu Miasta lirakoiua, powiada, ze

u grobu S. Stanisawa biskupa Krakowskiego lamp srebrn
wielk zawiesi, która trwaa az do czasów tego autora. Sta-

rowa, in yitis. Episc. Cracov. przydaje, ze industry swoj
i gospodarskim zabiegiem, sia zarosych lasów wvciwszy,
wsie na tem miejscu i ludzi poosadza, przez co znacznie

prowentów do biskupstwa swego przyczyni. Gdy jeszcze by
tylko proboszczem Sendomierskim, tyle jego dzielnoci i cno-

cie (lula Leszko Biay ksie Polski, ze mu córk swoj
Bogosawion Salomee odda, aby j by do Halicza m-
owi jej, z charakterem posa, odprowadzi. Karolomanowi
potem Jdrzeja Króla Wgierskiego synowi, sia dopomóg,
aby by Królestwa Halickiego doszed

,
jemu od ojca testa-

mentem wydzielonego; sam go na to Królestw^o namaci i

i ukoronowa j a gdy wkrótce z tego tronu by zepchniony,

W^^incenty go znowu i powag swoj i moc intronizowa,

samym nieprzyjacioom , i witobliwoci ycia i powag
obyczajów straszny. Wadysawów dwóch, stryja i synowca,

ksit Polskich, cikie zawanienia i wojny midzy sob,
e si podanym pokojem zakoczyy, Wincentemu najwicej

trzeba przypisa. Niektórzy mu te i to przypisuj, e S. Ja-

cka midzy kanoników Krakowskich policzy. Dziesi lat na

pasterskiej funkcyi uiespracowany biskup przepdziwszy, umy-
li infu zoy, a kapic Cystercyesk woy na siebie;

Biel. fol. 146. powiada, e mu by powodem do tego, roz-

ruch duchowiestwa, o to na niego wzburzony, e pozwo-

li, aby duchowni z Królem mogli byli pój na wojn : ale

aden o tem z dawniejszych historyków przed Bielskim nic

nie pisze, i w Polszcz naszej to niesychana, eby ksi
pociga na wojny miano. Drudzy si inszej racyi domylaj.
Piorun prawi ognisty w skarbiec kocioa katedralnego Kra-

kowskiego uderzywszy, wszystkie apj)araty kocielne w pe-

rzyn obróci. Bolao to bardzo Wincentego, i lubo t szkod
swoj szkatu zastpi, i industry do znacznie powetowa
kocioowi

,
przecie obawiajc si , czy to P. Bóg nie za jego

uomnoci t ka na przybytek swój przepuci , otrzyma-

ToM Vir. 27



4J8 Poraj.

wszy na to konsens od Honoryusza Papiela, biskupstwo z?o~

iyl w roku 1218. i w klasztorze si Jdrzejowskim Bogu na

wieczn shizb zamkn, kdy w g^bokiej pokorze, w wy-
niszczeniu samego siebie, w ocbotnem na wszystko posu-
szestwie, rok nowicyalu odprawiwszy, luby zakonne uczy-

ni. Po których tem wicej si w rozlicznych cnotach wi-
czy, osobliwie w postach, umartwieniu i ustawicznej prawie

z Bogiem bogomylnoci. Trafio si pewnego czasu, ze gdy
inni bracia zakonni, na jutrzni wszyscy wedug zwyczaju

w kociele stanli, mz Boy Wincenty, gboko na modli-

twie w Bogu zanurzony, w celi swojej znajdowa si, co

postrzegszy opat, a chcc si dowiedzie, czemby si Win-
centy pod ten czas bawi, przez szpar we drzwiach spojrzy,

az widzi sug Boego klczcego i niezwyczajn wiatoci
otoczonego, jakby w zachwyceniu bdcego; nic tedy nikomu

o tem nie mówic, dziki czyni, i za te i za inne aski Win-
centemu od niego wywiadczone. W tem przyszedszy do

siebie Wincenty, a zrozumiawszy ze juz czas jutrzni min,
opatowi do nóg upad, win na siebie dobrowolnie kadc
przed nim 5 któr mu ten tem acniej darowa, im dobrze

sobie z tego widzenia wnosi, jak mia Bogu bya dusza tego.

Picd lat tak w zakonnym cieniu , ale w jasnych przed Bo-

giem cnotach, niebiesk sobie chwa skarbi Wincenty, do

której poszed peen dni i zasug w roku 1223. przez sakra-

menta wite i inne pobone akty przyprawiwszy si, 8. dnia

3Iarca: w Jdrzejowie, kdy w ten czas klasztorem rzdzi
Teodorvk Francuz, drugi opat. Ciao tego ma Boego w
ziemi pogrzebione w biskupim stroju, z tym nagrobkiem:

Hic jacet illustris f^incentius Kaduhkonis de villa Karwow
de armis Rosarum^ vir acris ing'enn ^ divina et humana lite-

ratura insignis^ ex Praeposito Sandomiriensi , anno Domini
1208. per Capitiilum^ in Praesulem Cracoviensem electus^

per Innocentium III. Papam conjirmatus ^ et per Henricum
Archiepiscopum Gnesnensem consecratus ,

praesedit annis

decem; demum obtenta licentia ab Honorio Papa renun-

ciando Episcopatui^ religionem Cisterciensis Ordinis in Mo-
nasterio Andreoviensi projitetur ^ atiie ibi sub regua in

ohseruantia lustro uno exacto, Christo Christi miles spiri-

ium reddidit^ et in medio chori corptis ejus a Fratribus

errae commendatmn ^ anno Dei 1228. 8. Martii. 7a tego

nagrobku pozna, jak si pomyli Okolski, gdy go do herbu

Wilczekosy pocign, lubo go i pod herbem Roza poo-

y. Czterysta lat w ziemi spoczywao ciao jego : Bartomiej
Powsiski opat Jdrzejowski, powróciwszy z Rzymu od Kle-

mensa VIII. Papiea, o sublewacyi koci jego zamyla, atoli,
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!$mler(5 go tym czasem zaszhi, dopiero Reinigian Koniecpol-

ski, na ten czas biskup Chemski, i administrator opactwa

Jdrzejowskiego, z ksi<;dzem Fryderykiem Szembekiem Soc.

Jesu, za konsensem Piotra Gembickiego , na ten czas dzie-

kana Krakowskiego I administratora tego biskupstwa, do

grobu jego otworzywszy, koci wi(^'te wyj«;li, z który wielu

zapach wdziczny uczuo, które potem w roku 1633. w oo-
wian trumn woono, i w marmurowym nagrol)ku zam-

knito. Zaraz P. Bóg uciekajcym si do tego sugi boego,
przez przyczyn jego, wiele ask swoich wiadczy pocz,
tak dalece, ze l5'^fl/*o^^;o/ó'A'^' pisarz ycia jego, przez dziewid

lat od przenosin koci jego rachujc, narachowa siedmiu

od mierci wskrzeszonych
;
juz juz umierajcych, a uzdrowio-

nych, czterech, od dyssenteryi uwolnionych czterech, od epi-

lepsyi szalestwa dwunastu, od puchliny piciu, od guchoty
dwóch, od lepoty omnastu, i wiele inszycli w rónych nie-

mocach i przygodach, przyczyny jego skutecznej przed Bo-

giem doznao. Monolo(jium Cystercyeskie od Chryzostoma

Henryueza 2. Februar. daje mu tytu Bogosawionego. Sy-

nod za prowincyalny w Warszawie odprawiony w r. 1634.

o jego kanonizacy do stolicy apostolskiej supplikowa. Byt

Wincenty statury rosej. Polskie Królestwo jak mu sia po-

winno, ze pierwszy history Polsk napisa, która potem nie

rycho w druk wesza, pod tytuem: Historia Polonica^ Do-
bromili 1612. in Svo. Pisali o nim Starowol. inf^itis Episc.

Cracor, fol. 47. i osobno w roku 1642. ycie Jego i cuda

do druku poda ^ w Krakowie in Ato. Angelus Manriqe in

Annal. Cistercien. Phil. Segvinus in Bibliot. Cister. Du-
gosz in Annal, Miechov. Cromer lib. 3. Bzovius in Annal.

1209. Obszerniej o nim pisze Henricus ab Ilujsen iv prefa-

cyi ad Joan. Dugossii. tomum 11. Herburt lib. 6. Marcin

i Joachim Bielscy^ i inni.

Alantowicz^

Biernackie

Biligin^

Bilimin^

Boryszewski^

Bukowskie
Buzeski,
Chlebowskie

Chmielickie

z Chodcza^

Chomiski^

Herhotvni.

Cho te ckie

Chrzanowskie

Czesawskie
Dmbrowskie
Dbnickie
Dobrosoowski,
Dobrzelewskie

Garm uchowskiy

Gaimisze

Garnkowskie

Gazuboe

Gedrojce

Gidzielskiy

Gniewieckie

Goleniowskie

Góreckie

Górskie

Goryski,
Grochowickie

Gruszczyski,
Grzybowskie

Jaktorowskie
27*
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Jakubowski,

Jankowskie

Ja?'oszkowskie

Jasieskie

Jelec,

Jemioowskie
Jeioiuskie

Juracha

e

Izbiejiskif

Italskie

Kaszliskie

Ksoivskie
Kobielski,

Kodrbski,
Konarzewskie

Koimiriskie

Krepskie

Królikowskie

Krzepickie

Kuczewskie
KunczewicZe

z Kurozwke
Kurzewskie
Lipnickie

Lubaski,
agiewnickie
Latkowskie

yskowskie
Madrzyke

Mciskie
Melchendeinere

Michaowskie
MickiewicZe

Mieruckie

Mikorskie

Mniszek,

Niechmirowskie

Niecieckie

Niem sta,

Nowickie
Palaskie
Pisieskie

Plemieckie

Puskowickie
Podleskie

Poraje
Prtnicki,

Przowskie
Przedborowskie
Przylupski,

Pstrokoskie
Raczkowski,

Rudziskie
Rosemberge
Rosen,

Róyckie
RumeL

Rusieckie

Samproche
Skotnickie

Sobiekurskie

Sobiesierski^

Strzakowski,

Sucheckie

Swizyskie
Swinarskiy

Szadliskie

Trebnice

Trzebiskie

Tyniecki,

If^ielewiejski,

If^gierskie

Wieszczyciorow-

skie

JVilczeke

ff^ilczyski,

If^ilkowski,

Witkowski,
Wodz inowski,

1Vybranowski,
Zakrzeski,
Zaliskie

Zamojskie

Zbrozeke
Zdzarowski,

Zobnicki.Rudnickie

Kuropatnicki , Duiiczewski ^ Maachowskie Wieldek i inni, na-

stpujce take familie do herbu tego podcigaj

:

Kadubek, Potocki, Rniycki,
^ Koszczyc, Róaski, Wodziaiiowski^

Niesiecki, Rozecki, Wodzyiiski,

Porajowski, Ruczowski, Zdznicki,

Nie wszyscy jednak tu pooeni jednakowo tego herbu

zaywaj: bo Kcssowscy na hemie pawi og-on kad, a na

nim ró. yskowscy trzema si róami piecztuj, Melhen-

deinerowie ró na tarczy byli osadzili, ale z korzonkiem i

Ustkami, i to poowa jej powinna byc czerwona, poowa mo-
dra. Plemicccy, Prtniccy, Rosembergowie, Zaliscy, ie

róe na swej tarczy inszym ksztatem ukadaj, znajdziesz

pod kadym na swem miejscu. O Chomiiiskich niej si po-

wie. Midzy herbami Barzich na zamku Krakowskim, widzia-

em trzy róe, w herbie jedna podle drugiej.
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ror\j herbu Poraj. Tak si<; niektórzy od herbu sweico

zwali. 3Iiko[aj Poraj kanonik Krakowski w r. 1401. u Na-
kiel. in J/iec/tow. fol. 370. Jakóh Poraj proboszcz Trzeme-
szv liski w r. 1380. o którym pisze Damal. m l^itis .Irc/nc-

pisc. Gnesnensium fol. 207. ze pierwszy z proboszczów Trze-
meszyskicb , otrzyma na siebie stallum, i prawo, zasiada
jako kanonik w kapitule Gnienieskiej. 3Iikoaj Poraj staro-

sta Halicki, ten z Piotrem Odrowem, pod wsi Krasne
nazwan, tak silno na Woochów, w roku 1450. nacierali,

ze tez dugo si z nieprzyjacielem wrcz cinajc, oba tamie
trupem polegli, o czem Biel. fol. 390. Temu to zda mi si
Mikoajowi Ilohatya by odebra Alexander hospodar Woo-
ski , w roku 1431. Biel. fol. 379. O tym niektórzy powia-

daj, ze si pisa z Lubienia, a zatem naleaby do W^il-

czków Rozyców, tak jako i Derszaw W^ilczek z Lubienia pod-

komorzy Lwowski, o którym jako i innych Wilczkach z teg-o

domu, bdzie si pod liter W mówio. Balhinus Uh. 3.

Epito. Rer. Bohem. cap. 18. namlenia, ze niektórzy w Cze-

chach Rozycowle od roku 1338. w^ herbie swoim zaywali
jedca zbrojnego, a to na pamitk, ze za Francuzami na

Anglików wojujc, osobliwszego mztwa swego dali dowody,
rozumiem jednak, ze I w ten czas róy z herbu swego nie

rugowali, ale tylko jedca do niej przydali.

Porazyuski^ w Podlaskiem województwie, Piotr,

Stanisaw, Porazyscy w roku 1648. podpisali elekcy Jana
Kazimierza Króla. N. bya za Krzysztofem Jurach skarbni-

kiem Nowogrodzkim.
Porczyski herbu Jastrzbiec- w Sieradzkiem woje-

wództwie. Jakób Porczyski, mia za sobMaryann Kretkow-

sk, z której synowie, Józef i Jdrzej 1701. Mikoaja zona

Jadwiga Leszczyska. Wspominaj Porczyskich ^tcfa Ca-
Ktren. Ostrzeszov. 1590. Piotr, o którym Iiousti/tucya 1607.

fol. 19. S i w Woyskiem województwie, Szymon, Flo-

ryan , Maryan, Swentosaw 1032. Zofia z Zadniepra Por-

czyska 1073.
W r. 1778. Gabryel Porczyski podstoli Winnicki. — Krasicki.

Porba herbu Jastrzbiec, w Podlaskiem wojewódz-

twie. S i Porbiscy, z których Stanisaw Porhiski, z

sejmu 1613. by naznaczony komissarzem do rewizyl staro-

stwa Chmielnickiego. Constit. fol. 29.

Porcllliy herbu Bogoryn., z t jednak ró/.nic, ze mi-
dzy kocami dwóch strza, we rodku kad ki'zy , na ksztat

litery X. Z tych niektórzy z Polski wyniósszy si, osiedli

w Brzeskiem Litcwskieni, z których Jan Porbny kwitn
roku 1085.
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PorbsKi herbu Kornic. W kslztwie Zatorsklem i

Owiecimskiem ; tak wyranie pisze Paprocki i Okol. Bara-
noivski rozumie, e omyk ich tu kad. Adam na Zoto-
policaci Porbski, i Abraliam 1648. r. w ziemi Zakroczym-

skiej. Jakób w Krakowskiem 1705. Piotr kantor Krakowski,

proboszcz Owicimski, kanclerz Króla Wgierskiego, umar
1564. Starowol. in Momim.

Porcllsli herbu Nabram. Jan de 3Iajori Porbka,
Zatarskiego ksiztwa ziemianin, podpisa 1508. roku list Zy-

gmunta I. iii 3IS. Calissien. Maj by wedug Baranów, i

Papro, jedneje dzielnicy z Rogowskiemi Pielszami. Jau

wojski Owicimski. Balcer wojski Krakowski, córka jego

bya za Jdrzejem Niewiarowskim, synowie za ei: Mikoaj

kasztelan Zawichostki, z sejmu 1625. deputowany do kwarty

Rawskiej, Constit. fol. 5. a w r. 1629. komissarz do kótni

pogranicznych od Szlska , Constit. fol. 16. w roku 1635.

do lustracyi zamku Owicimskiego naznaczony, Constit.

fol. 43. mia za sob Beat Myszkowsk, Jana wojskiego

Owicimskiego córk, ale ta sterilis. Acta Custren. Sandec.

1650. Jan, drugi syn Balcera, poj Chodorowsk, ale z ni
y bezpotomnie. Krzysztof, syn trzeci, chory Zatorski. J-
drzej, czwarty, wojski Krakowski, z Barbary Niewiarow-

skiej, któr Pacanowska urodzia, nie zostawi potomstwa

j

poj potem Przyck Ann stolnikown Krakowsk: by po-

tem ten Jdrzej sdzi ziemskim Zatorskim. Ojciec tych czte-

rech synów, mia dwie zony, jedne Brodeck drug Cikow-

sk. Piotr, stryjeczny tych czterech braci, z Kossowy, w ksi-

ztwie Zatorskiem, zczy si by doywotnie, najjjrzód z El-

biet Biaaczewsk, potem z Bliilsk, córki jego dwie, jedna

bya za Samuelem Rupniewskim, druga za Krzysztofem y-
dowskim : poty Baran. Anny Porbskiej z herbem Nabram
widzie nagrobek u S. Katarzyny w Krakowie pooony.
Do tego zda si herbu naleeli: Józef Porbski w r. 1778. regent

grodzki Wokowyski. — Jan w r. 1788. skarbnik Pocki. —
Leon miecznik Krasnostawski. — Krasicki.

Porclisk-i herbu Sreniawa. I tych ci pisarze osadzaj

w Krakowskiem województwie pod Sczem. Balcer Porbski
w zakonie naszym wielkiej nauki czowiek, niemniejszej po-

kory, z której 5 nigdy ani pochwa swoich sucha nie chcia,

ani drugich obyczajów taxowania, umar w Poznaniu 1605.

wieku swego 34. Drugi, w tyme zakonie dopdzi lat 84.

Stanisaw Porbski, wytwornego umartwienia czowiek, rz-
dzi kollegia Krosieskie i Krakowskie , dni swoje skoczy
w Sendomierzu w roku 1664. Tu przydaj, ze w powiecie

Orszaskim tak podpisa elekcy Jana III. Kazimierz Limont
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Porbski, a Jana Kazimierza, lamze, Adam Porbski, Mi-

cha 1700.

Porcski. Kasper Poreski od Zygmunta I. Króla Pol-

skiego surrogatorem Oslrzeszowskim uczyniony, o ezem czy-

taem Ust tego Króla m 3IS, Pelrt'cov.

PORONI HE KB.

i

Lilia biaa w czerwonem polu, lak uoona, jak w her-

bie Gozdawa widziemy, tylko, ze przy zwizaniu lilji, kad
dwie róe biae, z których jedna, z jednej , druga po dru-

giej stronie by powinna, na hemie trzy pióra strusiej tak

go opisuj: Papro, o herb. fol. 230. Okol. tom. 2. f. 469.

Domyla si ten drugi, e za jakie znaczne dzieo, które-

mu herbu Gozdawa kawalerowi, ta aukcya uczyniona. Ktoby

si lym herbem szczyci, ci autorowie nie wiedzieli 5 3JS.

o Familiach Prusk. powiada, e Jasiescy, Mucharscy. Ja-

nicius herb ten przywaszcza Filipowi arcybiskupowi Gnie-

nieskiemu, który y koo roku 1272. Rutka in MS. po-

wiada, e ten herb nabyty dopiero w roku 1462.

Portailty herbu IF^rhy
.,

trzy od dou wiksze, od

góry mniejsze, nad niemi krzy; z Woch z Neapolu do

Polski przyszli, i w Poznaskiem województwie dziedziczyli.

Porufleii§ki herbu Belina^ w Przemyskiej ziemi.

Jan Porudeski dworzanin Króla Stefana, mny wojownik

pod Gdaskiem, Poockiem , Sokol, Wielkoukami, Toro-

pcem, i indziej: Buhaka wojewod, z konia zrzuciwszy,

pojma. Papr. Biel. fol. 11 \. Dwaj Porudescy, mieli dwie

siostry rodzone Mikickie, Ann i 31agdalen.

Poriiszeiwski herbu Rogala., patrzParuszewski.
Por^iailieeki herbu Rorczak, inni ich pisz Per-

waniecki, w województwie Woyskiem. Sieko Porwaniecki

r. 1528. Metryka fVoijuska., drugi Niemira w tyme roku.

Alexander 1648. Jdrzej Alexander, Gabryel i Jao 1674.
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N. owczy ytomierski, pose na sejm z Wolydskleg^o 1738.

N. Samuela Sieniuty maonka.
WOTyCCY /Lsiqcfa^ tego lierbu co i ksita Winlo-

wleccy, ile jedncje z niemi dzielnicy, i z Zbarazkiemi ksi-
ty. Fedor albowiem Wasilewicz ksi Zbarazki wziwszy
w dziale Opryowce dobra i ozowy, z Uroczowny spodzi
trzecb synów: Alexandra, Stefana, i Jerzeg-o, od Jerzego

id Woronieccy, od Stefana Wojnowie Woronieccy, od Ale-

xandra, Poryccy ksita, od Porycka dóbr na Woyniu,
tak nazwani. Ten albowiem Alexander z Uchaskiej 1545.

spodzi trzy córki: Barbar, Ann i Katarzyn. Barbara bya
za Alexandre.m Siemaszkiem kasztelanem Bracawskim, Anna
za Lewickim, Katarzyna za Hojskim ; i synów: Piotra, Mi-

chaa, 3Iacieja, którego ona ksiniczka Czelwertyska : Ja-

nusza, ten poj Ann, ksiniczk Koszyrsk Sanguszko-

wn : AIexandra, tego z Anny Baworowskiej, córki, Helena

Zaborowska i Barbara Kozikowa, synowie za czterej, Mi-

koaj, tego ona Jeowieka; Janusz rotmistrz, ten poj Hor-
nostajown, Jerzy trzeci, Alexander czwarty, ten od Tata-

rów poleg, córka jego Izabella, z Hornostajowny spodzona,

posza za Koniecpolkiego Krzysztofa wojewod Bezkiego.

PoryzilSt* N. Poryzna starosta Waecki w roku 1664.

wotyw da do krucyfixa cudownego w Bydgoszczy.

Poi*zeck.i herbu Dbrowa^ w Lidzkim i Orszariskim

powiecie. Tomasz Porzecki w zakonie naszym rzdzi kolle-

gium Putuskiem, a potem tame ycie swoje powiciwszy
na usug zapowietrzonych, tyme jadem zaraony poleg w
roku 1653. Tanner fol. 794. s w druku te jego pisma:

Imo: Elogia Jagellonum , Polomae , Hungnriae^ Bohemiae
Regum. f^Unae 1639. 2do. Elogia ^ustriacorum Impera-

tornm^ carmme^ f^ilnae, 1639. in fol. 3tio. Florilegium^ in

quo Heroica et Lyrica Poesi celebrantur decora Familiae

Chodkieviciorum et Paciorum, in fol. 1636. 4to. Spes al-

tera Russiae ^ seu Panegyris Rafaidi Korsak MetropoUtaiio

totius Russiae^ f^ilnae 1637. tnfol. Ju by krom tego na-

gotowa do druku, Roczne dzieje kocielne
.^
od roku tego,

na którym skoczy Baronus, atoli heroiczna mier podjta,

przeszkodzia do tego. Zygmunt Talko Porzecki, Bartomiej,

Jerzy, Krzysztof 1674. Patrz Talko. Wojciech Purzecki ka-

nonik Krakowski, Koziogowski i Rudawski pleban 1639. r.

w Kozichgowach koció wystawi, kaplic obrazami Mki
Paskiej i apparatem ozdobi. Hyac. 3Inlicki.

W r. 1778. Onufry Porzecki budowniczy Witebski.

—

Krasicki.

Porzilkoi«^s]i.i; w Rawskiem województwie. Jdrzej

Porzdkowski 1648.
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Posieuicki herbu Prawdzie^ w ziemi Nurskiej.

Póstkalski herbu Jelita^ w Sieradzkiem wojewódz-
twie. Maryan Post(,'kalski zakuiiu S. Franciszka de Obser-
vantia Dejinitor ^ wyda do druku: Dro^i odkupienia na-

szego, z modlitwani i psalmami in 12. Cracov. l(>lt. Toz
samo wyda i po acinie. Take Siedm koronek Bogosa-
wionej Panny ^ to Jest Siedm medytacji przed otarzami na
Kalwaryi Zebrzydowskiej. Cracov. in 12. 1613. N. bya za

Janem Mstowskim. N. za Pawem w Narbie ydowskim.

POSTOLSKI rnjrj^^^l^ HERB

Jedna lilia z korzeniami, jakby wyrwana , czyli jak pó
lilji, jaka wic zwyczajna w herbie Gozdawa, koloru ani tar-

czy, ani lilji, nikt nie pisze; na hemie nad koron powinny
byd trzy pióra strusie, a midzy niemi rka zbrojna, prosto

w g^ór z mieczem w praw tarczy zaniesiona: tak g^o opi-

suj, Papro, o herb. fol. 588. Okol. tom. 2. fol. 441.

Klejnoty fol. 94. ale w tym po prawej stronie kad pióra

strusie, a po lewej, podle tych piór, rk wzwy opisan.

Petrasancta sia familji cudzoziemskich liczy, które jedn
si tylko lili piecztuj, i to bez korzenia. Z herbem tvm
przyszed pierwszy do Polski, z Szlska Piotr Postolski, mz
biegoci obcych jzyków i obyczajów, i sztuk rycerskich

znakomity: przetoz gdy si na dworze Króla Stefana Bato-

rego, tak mztwem, jako i zdrow rad, popisa, otrzyma
indygenat od niego^ i niektóre dobra w Litwie, kdy si tez

oeni. Ja czytam, e Podstolscy, Jdrzej i Piotr, w Sen-

domierskiem województwie podpisali elekcy Wadysawa IV.

Króla Polskiego 1032. r. przecie Petrasancta cap. 54. po-

wiada, e Postolscy na Szlsku srebrnego Jednoroca na

tarczy bkitnej w lew zapdzonego nosz.
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Postriiiiiieiisk.i herbu Lis^ w Sendoiniersklem wo-
jewództwie, i w ksicztwie Lltewskieni. N. Postrumieilska,

bya za Stanisawem Gruszeckim.

Postru!!iki herbu Bocza^ w ziemi Ciechanowskiej.

Jdrzej Postrowski w ziemi Róaskiej 1G32.

W r. 177H. Piotr Postruski skarbnik Czerniechowski. — hraskki.

Posiiclziejoivski^ w ksicztwie Litewskiem. Kazi-

mierz Posadziejowski podczaszy , Krzysztof Posudziejowski

czenik, Orszascy, w Lidzkiem podpisali eiekcy Jana III.

Króla.

Potarczyc-i herbu Bety, w Poznaskiem wojewódz-

twie. Krzysztof Potarczycki 1632. inni ich pisz Potorzycki,

Antoni 1696.

PoteiuKiii herbu Pogoni kto^ z Moskwy do Litwy

si przenieli za Zygmunta III. z których by Jerzy Potem-

kin. MS. P. Kojat.

Poteiiiliski herbu Odrow^ w województwie Ru-

skiem i Sendomierskiem, 3Iikoaj i Stefan Potempscy 1632.

N. Potempska Kazimierza LIpskieg-o maonka. N. wojski

Trembowolski, córka jeg-o Franciszka ya z Janem Murys-

sonem miecznikiem Bracawskim. N. w zakonie OO. Karme-

litów, rzdzi prowincy Rusk 1740.

PotocKi herbu Janina^ w Lubelskiem województwie.

Jakób Potocki dziedzic na Potoku w Lubelskiem , z Barbary

Kochanowskiej, spodzi córk Ann, któr wyda za Miko-

aja Stojeskiego pisarza ziemskiego Lubelskiego. N. bya za

Mikuowskim Stanisawem. Samuel 1697.

Potocki herbu Lubicz , w Bracawskiem wojewódz-

twie. Seweryn Potocki, dobroczynny na klasztor Berdyczowski

00. Karmelitów Bosych, jako wiadczy, Eiiseus a S. Maria
Lyric. lib. 3. ode 12. syn jego Jdrzej starosta Winnicki,

z sejmu 1703. komissarz naznaczony do uspokojenia dyffe-

rencyl pogranicznych midzy województwem Ruskiem i W-
grami, Constit. fol. 22. om razy zasiada deputatem na try-

bunale koronnym ; i Franciszek Potocki starosta Owrucki,

2 sejmu 1685. komissarzem naznaczony, na uznanie krzywd

poczynionych od Litewskiego wojska, na Polesiu, Constit,

fol. 7. posowa na konwokacy 1696. mia za sob Silnick,

kasztelank Kamienieck; córki jego, jedna bya Joanna,

\mo voto za Jerzym Piaseczyskim starost Nowogrodzkim,
i Uanowskim, wojewodzicem Smoleskim, ostatnim z tego

domu, z nim sterilis ^ 2do za Nikodemem Woroniczem sta-

rost Ostrzeckim, druga za ukaszem Bogdanowiczem pisa-

rzem i miecznikiem Kijowskim; synów za byo trzech, z

tych najstarszy modo bezenny umar, Sewerym owczym
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by} Owrucklm , z 3Iaryann Kosakowsk zostawiwszy potom-

stwo , umar 1727. Trzeci Jan podstoli Kijowski, zona Sa-

lome czy Rozalia Ledochowska kasztelanka Woyska. Ka-

zimierza zona, Stoiska sdzianka ziemska Lubelska.

W r. 1778. Maxymilian Potocki sdzia pograniczny Kijowski.

— W r. 1788. Medard wojski Kijowski. — N. Potocka bya
za Jerzym Wsowiczeoi podstolim Owruckiin. — Ki-asicki.

Potocki herbu Ostoja^ w Wielkiej-Polszcze. Jdrzej

Potocki, z ziemi Wscbowskiej, podpisa Obwieszczenie 1697.

Kazimierz w zakonie n.iszym , rzdzi koUeg^ium Grudzickie,

umar w Cbojnicach 1726. Stanisaw 1648.

Potocki herbu Pilawa
,
po rónych województwach,

i staroytnoci i zasug-ami, i honorami dom wsawiony,

Okolski tego by zdania, ze ta familia przezacna, od Mo-
skorzewskich Pilawitów, swoje pocztki zabraa; ale si w
lem myli ; bo jakom pisa pod herbem Pilawa, Alexander

syn Zyrosawa
,

przodka teg^o herbu
,

jako sam tene autor

przyznaje, mia omiu synów, z tych jeden by Janusz z Mo-
skorzewa , wojewoda Krakowski, drugi Sulisaw z Potoka,

bom go tak czyta na katalogu klasztoru Jdrzejowskiego, a

zna ze pierwszy ztd si pisa pocz od Potoka, który mu
si dziaem dosta, tak jako Janusz brat jego, od 3Ioskorzewa

sobie wydzielonego. By potem ten Sulisaw kasztelanem Sen-

domierskim w roku 1217. jako si podpisa na licie Leszka

Biaego ksicia. Z teje racyi i z inszych rozumiem , e
ci poprawi swego zdania, którzy Potockich Pilawitów po-

cztki, do Buczackich referuj, poniewa Buczaccy Pilawi-

towie (bo Abdankowie, jako si mówio na swem miejscu,

dawniejsi) dopiero koo roku 1540. Buczackiemi si zwa po-

czli, gdy Tworowski Pilawlta poj ostatni dziedziczk Bu-

czack herbu Abdank , a Potoccy pod tem imieniem
,
ju

przez kilka wieków przedtem, na saw zapracowali. Niektó-

rzy take rozumiej, e Potok w Sieradzkiem województwie

lecy, gniazdem jest tej familji walecznej, przecie ja nie

mog dla zdania ich, na adnym nie wspierajcego si fun-

damencie, odstpi dawniejszych autorów, jako to Kobierzy-

ckiego, Paprockiego i Okolskiego , i inszych; ci wszyscy

twierdz, e Krakowskie województwo, jako wielu najcel-

niejszych imion , tak i Potockich Pilawitów pocztkiem byo,

a choby i oni milczeli, przecie martwe grobowce, pami-
tnym tej krwi mom, to w Jdrzejowie, to w Potoku pod

Jdrzejowem, uoone, sameby za jawn prawd mówiy.
Ten to jest Potok, z którego niegdy dziesicin do Jdrze-

jowskiego opactwa, najprzód Maurus biskup Krakowski, a

potem sukcessor jego Radost, w roku 1144. przyczy, a
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Wincenty Kadubek Icli nastpca, toz samo wkrótce potwier-

dzi, co potomnoci wypisa Starowol. w iijciu tego Ka-
dubka: Kadzie tame wie Borow, od której rozumiem,
ze Borowscy Pilawitowie, imienia sweg-o na)yli. Kiedy za
z Krakowskiego na Ru si (irzenieli niektórzy Potoccy, i

tam rycerskiemi dzieami, dobrze wsawiwszy si, zagocili,

w ten czas Zoty Potok fundowali, o czem niej.

Po Sulisawie kasztelanie Sendomierskim , wprawdzie
nam staroytno sukcessorów jeg'o gboko w niepamici za-

grzebia, przecie, klórycbem si móg po róznycb miejscach

doczylaó, tu przytaczam. SuIIsaw kasztelan Zawichostki, pod-

pisa list Bolesawa Wstydliwego , u Nakiel. w 3Iiechow.

fol. 177. w roku 1256. i miastu Krakowskiemu 1258. O
Klemensie kasztelanie Lubelskim 1256. O Jdrzeju kasztela-

nie Wojnickim w roku 1287. O Janie kasztelanie Sendomier-

skim w tyme roku. O Klemensie kasztelanie Sieradzkim w
roku 1306. mówiem w pierwszym tomie, take i o Bogu-
sawie kasztelanie Sendomierskim w roku 1256. Jan z Poloka

czenik nadworny Elbiety Królowy W^glersklej , syn Ale-

xandra ma walecznego, który y za czasów Króla okietka.

Joannes Turów tak o nim pisze, Felicianus sicarius Hun-
garus^ in Carobim Regeni Hungariae Elisahelamue Regi-

nam cum ferrum strinxisset^ et jam Regem Reginamue
sauciasset ^ Joannes^ Jilius Alexandri de Comitatu Poto-

kienst^ bonae indolis juvenis , J^icedapifer reginae , in sica-

rium hwectus , eum ferro transfixit , et in terram dejecit.

Sarnicki lib. 6. fol. 311. mówi, a Joann Patocio; atoli tak

w nim jako i w inszych autorach , znae omyk prasy drukar-

skiej tak podoono : bo Stryjków, w peregrynacyi swojej do

Wgier zacignionej, rzeczy si z gruntu dowiedziawszy, wy-

ranie napisa; Jan Potocki szlachcic Polski, i Dugosz tak

to niebezpleczeiistw^o Króla Karola wyraajc pod rokiem

1330. powiada, e ten Jan by de comitatu Regio Joannes

filius j4lexandri de Potochen., adolescens ingenuus
,
qui

Dapiferi officio fungebatur^ Felicianum in pueros regios^

crudelitatis et necis opera anielantem primus aggressus., sic

uno ictu^ inter collum et scapulas inflicto , repressit debili-

tavitque , ut corruens deflueret praeceps in terram. To
wiadcz i drudzy o nim, Zauski 31owy róne f. 78. Tem-
ber Chro. Temu si za nie trzeba dziwowa, e u dworu
Wgierskiego czenikiem by Polak: bo Elbieta Karola Króla

Wgierskiego maonka, bya to córka okietka Króla Pol-

skiego, z któr wielu szlachty Polskiej do Wgier weszo.

Wostko dziedzic na Potoku, podpisa si, inter prae-

senteSy na licie klasztoru Jdrzejowskiego w roku 1366. u
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Papro, o herb. fol. 73. by potem wkrótce kasztelanem Wl-
<^llekim, z którym tytuem, czytaem go na przywileju Ka-

zimierza Wielkieg-o, danym miastu Krakowskiemu w roku

1368. Jakóba kasztelana Radomskiego w roku 1398. list Ja-

gie Króla opowiada, dany miastu Lubelskiemu. Bernard

kwitn koo roku 1435. m i pobonoci i wspanIao<icl

umysu zalecony, bonoru jednak jego staroytno zataia:

to jednak pewna, ze lubo od pocztków swoicb, w najpler-

wsze w tej ojczynie godnoci kwitn«;a familia Potockich Pi-

lawitów, jako wiadcz nasi pisarze, przecie aeualitatem
z druglemi, tak kocball zawsze, i witobliwie obserwowali,

ze si^' exotycznym tytuom i cblubnym , z cudzycb krajów

przewonym prerog^atywom ksit, hrabiów, i margrabiów,

lubo si do nich wpraszay i nieraz, pomlecie niedopuszczall,

dosy majc na tern, ze si szlacht Polsk urodzili. Trzech

si synów teg'© Bernarda zostao, Bernard, Maciej i Stani-

saw, atoli drudzy twierdz, ze omiu byo, którzy wszyscy

respektem brata swego, opata Jdrzejowskiego, fortun oj-

czyst , temu klasztorowi , na przymnozenie czci Boskiej,

wieczneml czasy rezygnowali: jako Nakielski w swojej Mie-

chowiifol. 510. wspomina Piotra i Jana Potockich w roku

1460. w Szczepanowicach.

Bernard opat Jdrzejowski, syn Bernarda, to mu imi
przypisa Okolski; ale Starowolski w yciu Wincentego Ka-
dubka.) Stanisawem go zowie, co rozumiem oboje byd moe
prawda, to jest, e ze chrztu imi na sobie wyniós Bernarda,

które potem przy zakonnej inwestyturze w Stanisawa zamie-

niono. Po Jakóble 3Iichowskim na suffrag^ani Wilesk po-

stpujcym, za konsensem papiezkim, opactwem Jdrzejow-
sklem rzdzi pocz, ju to dwudziesty czwarty, od pocz-
tków tego klasztoru, opat, za którego czasu, wyszed do druku,

Liber retaxationum , koo roku Paskiego 1550. Chwal go
wszyscy, e by honoru Boskiego zelant, wzór zakonnoci,
i ojczyzny ozdoba. Stanisaw wojski Krakowski, brat opata,

po wojennych expedycyach, najprzód z Waysk, po niej

z Psarsk, wszed w kontrakty maeskie, które gdy obie-

dwle bezpotomnie zeszy, z Goworczanki herbu Rawicz trze-

ciej maonki, trzech synów spodzi, Jerzego, Wojciecha i

Jdrzeja. Z tych Jerzy najstarszy, pamitny synem swoim
Bernardem sawnym rotmistrzem i wojownikiem, szczególniej

si jednak mztwo jego, w okazyl pod Winiowcem z Ta-
tarami Perekopsklemi, wydao w roku 1512. o której tak

Justus Decius ^ de Sigismundi I. temporibus, fol. 83. pisze.

Constantinus Ostrogius cum Liuanicis copiis ^ et Nicolaus
Kameneccius cum Polonicis^ ad If^iniotaiecciam opponunt
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se /osfibus
,
qu{ statim in Consfantint aciem irrumpimf , nt

Ule ut fligam suojmm vidit , Polonos uf siibvcniant , /ioj'fa-

tur^ negotium hoc Alberto Sampolinscio et Bernardo Po-
toccio ^ strenuis militibus creditum .,

ci wielklem sercem na

impet nieprzyjacielski natarszy, i do zabranych w niewol
od Tatarów jeców, przebiwszy si<,', gdy ich z p^lów roz-

wizali, a na pog-anów obrócili, lak pamitn klsk Tatar-

skie wojsko porazili, ze dwadziecia i pi tysicy trupa ich

liczono, dziesi tysicy koni zabrano, szesnacie tysicy nie-

wolnika odbito, toz mówi Bielskifol. 511). lubo go Jakóbem
zowie, ale Starowol. in Monum. z nagrobku jego. Bernar-

dem i Sarniaki, Niewiem czy nie jego zona bya, o której

Paprocki pisze, Elbieta Kocielecka wojewodzanka czy-
cka, która potem posza za Sebastyana Zórawlskiego kaszte-

lana Halickieg-o. Wojciech, drugi syn Stanisawa, krom có-

rek czterech, Barbary Samborzckiej, Zolji, Anny, i Kata-

rzyny
;
(bodaj z nich jedna nie bya za Jerzym Lutomirskim

chorym Kamienieckim) trzech synów zostawi. Jana, teg'o

z pierwszej ony Plajskiej, syn by Stanisaw, i córek dwie,

Katarzyna Swarczowska, i Jadwig^a Strzakowska, z drugiej

ony Gawroskiej , synów dwóch, Remigian i Jan. Mikoaja,

ten z Katarzyny Gruszczyskiej sdzianki Sendomierskiej, na

synów dwóch Polsk podzieli: bo Stanisaw w Wielkiej-

Polszcze pod Jarocinem, a Jdrzej w ksiztwie Litewskiem,

osiad: od Stanisawa potomstwo w Poznaskiem wojewódz-

twie kwitno temi czasy, z których N. kasztelanem by Ro-

g^oziskim, mia za sob Miszkowsk sdziank Poznask,
z tej syn jeden zabity modo, drugi Stefan, córka jego Be-

nedyktynk w Poznaniu zostaa 1532. Wojciecha, który cae
prawie ycie swoje w obozie strawiwszy, a do omdziesi-
toletniego roku ycia swego, w rónych expedycyach rotmis-

trzowa, pogrzebiony spoczywa w Jezupolu u 00. Domi-
nikanów, ona jego Dorota Zajczkowska. Od tej linji by
Maxymilian Potocki z Woli Wielkiej pod arnowem, córka

jego bya za Stanisawem Kozierowskim koo roku 1620.

Jakób marszaek nadworny Zygmunta Augusta, na ten

czas jeszcze Królewicza Polskiego, z ojca Macieja (by to

trzeci brat Bernarda opata Jdrzejowskiego) chorego Kra-

kowskiego, urodzony, cz ojczystej fortuny. Boskiej chwale

powiciwszy, cz braci swoim stryjecznym ustpiwszy,

wszystek si wyla na przysug ojczyzny, dla tego w obozie

tak si w rycerskie sprawy, i umiejtno marsowych kun-

sztów wsawi, e mu Zygmunt I. syna swego Augusta pod

instyucy w kawalerskich dzieach podda, w krwawych za
zasugach, dobra Zahajpole, czy Zajpole, i Soko/ów, wie-
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cznemi czasy jemu i sukcessorom jego pui^ci, z którego po-

tem Zahajpola, Potok na Pokuciu nad Dniestrem rzek wy-
stawiony; z Kozimiskiej mia synów, Mikoaja i Jrdrzeja,

powtórzonem za^ maestwem z Jazowie< kiej , dwie córki,

jedna posza za Smiotank eiorzeg;o Podolskieg-o, druga za

Mikoaja Koryciskiego ; i syna Stanisawa, ten zostawi syna

Jana starostc; Tumackiego , który dziedzictwa nal>y na do-

braci Gródeckich, by w cudzoziemskich j(;zykach dobrze

przepolerowany , a w obozie na dobro ojczyzny, na saw
imietiia swego, rotmistrzowa, Ostrorozanka maonlia jego,

córli*,^ mu powia Ann Wessiow starojCcin Róask, Acta
Cdstreu. Za/irocim. 1()46. i syna Mikoaja rotmistrza królew-

skiego, który wedug Okolskiego z Logofetowny kanclerzanki

Muitaskiej (czyli jako czytaem in Actis Castren. Zakro-
cim. 1G46. z Katarzyny Maraczanki, która po jego mierci,

posza za Jana hrabi Tarnowskiego) spodziwszy dwóch sy-

nów, Stanisawa i Jana, pogrzebiony z tym nagrobkiem. Si
intiieris qu{s fiieram? sapiens^ srenuus^ et dires ^ sed haec
omnia nihil ^ solus Deus omniu. lYico/aus a Potok Potocki
Rothmagisfer S. R. M. siib auspiciis Ducis Exercituum
Stanislai ókiewskie uiesco. Vale et cogita tuum ea^tre-

nuim diem. Hodie vel cras seueris ; z synów jego Stanisaw
pukownik królewski, ona jego, Zofia 3Iakowiecka stolni-

kowna Halicka: drugi Jan Karol podczaszy Podolski, w Zba-

razkiem obleniu mia swoje chorgwie. Constit. 1653. /*. 3.

i 1661. /b/. 1. Barbara Potocka bya za Jakóbem 3fyszkow-

skim z 3Iirowa burgrabi Krakowskim. Jdrzej, drugi syn

Jakóba z Kozimiskiej, zostawi syna Jakóba podkomorzego
Halickiego i rotmistrza, z Floryanem Zebrzydowskim hetma-

nem, pod Newlem przeciwko Moskwie mnie stawa: napis

na grobie jego w Budziaczu , lak o nim mówi : Siste pa-
rumper iter^ percurrens hic sta yiator^ Perlege^ sed maestus

Sarmata luge
,
precor. Potocius recubat gentis generosn

propago J^andalitum^ lapidis mole tegente caput. Quem
Sc/t/ia, quem f^alachus^ quem Turca timebat iniguus. Hunc
breiHS uima capit^ puhis et umbra tenent 5 z Ostrowskiej

syn jego Jdrzej chory Podolski, lat czterdzieci ycia swego
przepdziwszy na usugach ojczyzny, i wojennych okazvacb,

umar 1572. którego w Buczacu nagrobek tak wspomina:
Positus hic jacet Andreas Potocki f^e.rillifer Camcnecen-
sis

e
Equitum Ductor ^ cognorit eum Moschns magnanitnum^

Scytha Equitem strenuum; córka jego dostaa si w mae-
stwo Woronieckiemu starocie Cbemskiemu; jego, ile z kom-
putu lat wnosz, wspomina ^ie/*/fi', gdy Krpskiego klsk
opisuje 1563. Okol. tom. 3. fol. 11)0. powiada, e niektórzy
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z Potockich, od dóbr Swicice Trzonowe , Swl<;elckieml na-

zwani, z których jedna bya za Zbylitowsklm. Baranoio. za
in JJS. twierdzi, ze w Krakowskiem Jdrzej Potocki w
Jeziorowicach z Czermisk herbu Jelita , zostawi synów i

córki, z których Eufrozyna bya za Kasprem odziskim
herbu Radwan.

Mikoaj genera Podolski, starosta Chmielnicki, rotmistrz

królewski, i regimentarz, syn Jakóba z Kozimiiiskiej najstar-

szy ; nad Dniestrem i w Wooszeeh , zaoywszy heroicznego

serca pocztki, a przedtem jeszcze na dworze Zygmunta I.

i Zygmunta Augusta^ szabl, i nienadwer(;zon ku Panom
swoim wiernoci, na honor domu swego zakroi; na który

dajc mu przywilej Zygmunt August, tak mówi: Cum esset

nobis per multa et varia eximiae rirtutis exempla, spectata

Jides atque integritas , Nicolai Potockie quam ab ineunte

aetate sua^ adhuc D. Purenti nostro^ tu ejus aula educatus^

deinde etiam tn nostra per multos annos splendidiasime ver-

satus^ testatam reliquit-^ plurima insuper documenta egregii

animi atque fortitudinis ^ in militia^ pro tuendis finibus Re-

gni nostri
^
per multa dispendia suscepta^ praebuit, adeo uf-

omnium et nostro judicio , dignus existimatus sit^ ut inter

alios Patricios Proceres , et strenuos viros, de Republica

benemeritos^ ad praemia meritae virtutis vocaretur etc. Na
weselu legoz Zygmunta goni chwalebnie z kopi, Orichov.

in panegir. Nuptia. 1553. Zczy si by doywotnie z Czer-

misk , z której jedn córk z Trusem Jakóbem starost

Chmielnickim, drug z Stanisawem Wouckim kasztelanem

Halickim, podkomorzym koronnym, starost Rawskim, po-

czy. Synów za piciu: Jana, Jdrzeja, Jakóba, Mikoaja,

I Stefana. Z tych Mikoaj rotmistrz królewski, modo wszy-

stkich nadziei o sobie odumar bezpotomnie, po którego mierci

pozostaa ona Helena Kalinowska, ponowia luby mae-
skie z Prusinowskim Januszem, podkomorzym Bezkim.

Jan wojewoda Bracawski, a oraz pisarz polny koronny,

genera Podolski, starosta Latyczowski, syn najstarszy Mi-

koaja generaa Podolskiego. Kobierzycki w historyi f. 397.

Sturoiuol. in Bellat. Sarmat, fol. 220. tak o nim mówi.
Tamtego wieku, ani odwaniejszego onierza, ani bieglej-

szego w rycerskich dzieacli wodza, nie miaa nad niego oj-

czyzna nasza. Pod Newel, wedug Starowol. rotmistrzuje

usarsklej chorgwi, Konstantyna ksicia Ostrogskiego wo-

jewody Kijowskiego, pocztki marsowe zaoy, za Zygmunta
Augusta, kdy na Moskiewskich karkach zaprawiwszy rk,
wkrótce w drugiej kampanji pokaza , co i na Tatarskich

umiaa (atoli ledwo si urodzi ten Polski kawaler, kiedy tu



Potocki. 435

okazya bya). Stefan Batory Król Polski, kawalerskieli ludzi

szacowiilk, na Moskiewskiej wojnie, jui pukownika, tern

bardziej ukoclia , ze «;o nie raz w oczacii swolcli , krwi
nieprzyjacielsk zbroczone«^o, z pola schodzcej^o widzia.

Jan Zamojski betnian i kanclerz koronny , we wszystkich

swoich expedycyach, chcia go mle zwycH^zkiej chway swo-

jej uczestnikiem, którejj^o naraajc na najclczsze okazye, do-

zna i nieustraszonym, 1 fortunnym wojownikiem, zkd tak

go sobie szacowa, ze bez rady jego nigdy nic nie czyni,

i owszem to mu nieraz z ch<;ci wiadectwo dawa, ze go-

dzien by, na którymby caego wojska rzdzy , z najwysz
buaw poleg-ay : jako bez pochyby, daby mu j by Zy-

gmunt 111. Król Polski, ile nad wszystkich Inszych najlepiej

sobie zasuonemu, gdyby bya podobno herezya, która si<;

tez w ten przezacny dom wcisna, i z niektóremi dopiero

tych naszych czasów zgln«;a ; nie bya tam, wielkich, az do

inwidyl Inszym, faworów królewskich. To pewna, ze po

mierci Zamojskiego, która przypada na rok 1605. nlerycho

potem ókiewskiego z mniejszej buawy na wl(;ksz posu-

nito : bo a w roku 1613. co pozna z Konstytucyi koron-

nych, teg-o roku, jako si mówi bdzie pod Zóklewsklemi,

a mniejsz Konlecpolskiemu oddano, to jest a po mierci

tego Jana, i brata jeg^o Jakóba, zna ze si na ich zasugi,

i godno tego walecznego wodza, tron Polski og^lda. Ja-

ko swoim duktem ten Jan , wiele znacznych zwyciztw otrzy-

ma, a najprzód po owej Zamojskiego z 3Iichaa wojewody
Multasklego otrzymanej wiktoryi , zostawiony od tego het-

mana w Wooszech, dla ubezpieczenia wieo osadzonych

Jeremieg^o i Simeona Mohyów, hospodarów Wooskich, pod-

dawszy pod rzdy jego cztery tysice wojska Polskiego, g"dy.

znowu ^llchaa partya, gow podnosi pocza, tak j szabl

i mztwem swojem poniy, e Micha, ledwo w kilka osób

ycie swoje z potyczki salwowa. Nalewajka rebellizujcych

Kozaków herszta przytumi. Rozwana w piciu tysicy Sie-

dmiogrodzianów dufajcego, zbi, i jego samego na pal wbi
kaza 1608. r. Podczas rokoszu za Zygmunta III. wszystka

prawie fortuna tego Króla, na nim polega, tak dalece, e
pod Guzów em, gdy do okazyl z rokoszanami przyszo, ten

Jan z braci swoj Jdrzejem i Jakóbem, do których przy-

czyli si bllzcy kolllgaci, Stru, Kalinowski, Colski, liczny

komput ludzi do boju, przy dostojestwie królewskiem, swoim
kosztem wystawiwszy, czoo wojska zastpi; tam gdy na

prawem skrzydle Chodkiewicz hetman Litewski, ile w maej
garsztce ludzi swoich, natarczywoci rokoszanów ustpi, ó-
kiewski hetman polny koronny (bo wielka buawa wakowaa)

Tom Ml.
*
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na lewym skrzydle, <Jlsi blizkleg^o z Rokoszanami skolllgowa-

nia, ma o swojej ku Królowi propensyi czyni otuch; tak

dalece, ie si tez przedarszy, przez pomieszanego królew-

skiego wojska szyki, rokoszanie do samego Króla darli, Zy-

gmunt III. widzc nieustpujcego kroku z pola Potockie-

go, lubo mu drudzy uchronienie na bezpieczniejsze miejsce

radzili, wielkiem sercem dostawa ; az ten Jan Potocki sp-
dziwszy adwersarzów z pola, chocci wszystek prawie impet

przeciwnej strony na siebie obali, z zwyciztwem powró-

ci. Wszyscy potem nie komu innemu , szczliwy progres

tej batalji przyznawali, tylko Potockim, jako wyranie pisze.

ubieski biskup Pockie który sam na to patrza. De motu

Civili lib. Z. fol. 131. Zygmunt za zawdziczajc jego ku

sobie wiernod , województwo mu Bracawskie konferowa,

po mierci Janusza ksicia Zbarazkiego. Rozproszeni po tej

porace rokoszanie, poty si widzie w Polszcz, dobrze

utajeni, nie dali, póki ten waleczny mz , w granicach si
Polskich znajdowa, wic ze za konsensem królewskim, do

umierzenia nowych buntów w Wooszech , z wojskiem wy-

cign; kdy poraziwszy na gow Tureckie, Tatarskie, i

Wooskie, w kup zebrane siy, i znaczne zwyciztwo otrzy-

mawszy, Konstantyna Mohy na hospodarstwie osadzi
5
pod

jego niebytnoc w Polszcz, znowu si dawna domowa burza

w ojczynie tak zakurzya, ze Król Zygmunt, na uskromie-

nie jej, musia Jana z Wooch co pr<lzej rewokowa, za

którego przybyciem
,

gdy nadziej rokoszanie swych zamy-

sów stracili, podany pokój, temu Królestwu zawita. Tak
tedy dowiadczonego majc sobie tego fortunnego wojownika

Zygmunt, na radzie jego wszystek prawie polega, i dowiad-

czy go Król, ze tak majestatu broni serdeczne, zby bya
i wolno najmniejszego uszczerbku nie cierpiaa. Gdy si

za na Moskw Zygmunt z wojskiem wybra, najpierwej z

jego instynktu Smolesk obieg; gdzie nad wszystkiem tam

wojskiem tego Jana pod niebytnoc ókiewskiego przeoy;
zkd niektórzy hetmana mu polnego koronnego honor przy-

pisuj: przecie ani nagrobek jego, który wypisa Okolski,

tego mu tytuu nie przyznaje. To pewna, e ten Jan od Gu-

zowskiej okazyi , mia swoje znaczn dywizy wojska, nie

podlegajc jurysdykcyi hetmaskiej , i jako pisarz polny ko-

ronny, pierwsz po hetmanie w wojsku prerogatyw: atoli

przed dobyciem miasta Smoleskiego, nie tak laty, jako tru-

dami obozowymi zdrowie stargawszy, w lat ycia swego 56.

w roku 1611. z alem majestatu i wszystkich ojczynie do-

brze yczcych , y przesta. Starowolski tak go opisuje

:

f^ir pacis et belli artibus clarissimus^ forma corporis simul
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dignitat congruebat, et oris decus, et morurn elegantla ad-

fiiere. Fuit in eo praeterea laboris, inediae^ a/goris, ^^g^'

liae patientia summa , item jusiitia^ pietas^ modestia^ libe-

ralitas^ caeteraerjue heroici animi do/es. Zamek Latyczowski
wyniós z fundamentu, który sumpt nadg^radzajc mu ojczy-

zna, summc pewn na dobrach mu królewskich zapisaa, z

tym warunkiem, ze po mierci jego do pij^cdziesit lat suk-

cessorowie jego wytrzymywa je mieli. O czem Const. 1598.

fol. 690. i 1007. fol. 851. i 1609. fol. 897. 3Iia za sob
Elbiet Kamienieck podkoniorzank Rusk, prawowiern
katoliczk , z któr lubo zy bezpotomnie

,
przecie wzgl-

dem niej, jako tej, która 00. Dominikanów w Kamiecu i

w Latyczowie fundowaa, chocci daleki od wiary naszej, wiel-

kie im jamuny czyni. Okol. Russ. Flor. fol. 106. Podobno
jednak blizko przed mierci, z kocioem si katolickim po-

jedna, ile ze Starowa, loc. cit. pisze, ze ciao jego z obozu
z pod Smoleska do Paniowc od zony sprowadzone, tame
od niej w kaplicy w zamku (oboje to wielkim jego naka-
dem stano) zoone , z chorgwi nad grobem jego wy-
stawion.

Jdrzej kasztelan Kamieniecki, starosta Biaokamiski,
syn drugi 3Iikoaja generaa Podolskiego, z temi tytuami
podpisa si na licie Zygmunta III. w roku 1609. u Pos-
seliusza fol. 433. modsze lata na dworze Zygmunta Augu-
sta, z chwa przepdziwszy, dalsze ojczynie powici: b-
dc jeszcze podczaszym Podolskim 1589. posowa na sejm,

gdzie podpisa tranzakcy Bdzisk, i znowu w roku 1601.
zkd by naznaczony, eby puste pola na Rusi i Podolu, na

dobrze zasuonych ojczynie dzieli. Const. fol. 742. W r.

1607. deputowany do kwarty Rawskiej, na tyme sejmie nie-

które swobody w zasugach krwawych od Rzeczypospolitej

otrzyma, na Nowe miasto, które na Podolu przy granicach

Wooskich, na dziedzicznym gruncie swoim zaoy. Const.

fol. 857. (nie pisz jednak jak si zwao). Rki jego ju rot-

mistrza, ju dowiadczonego reimentarza, doznay Multany,

Woochy, Turcy pod Krakowem i Dziurdowem, kdy z bra-

ci swoj Siemiona na hospodarstwie Wooskiem osadza, tam
Multaskie pola gstemi Bissurmanów okry mogiami. Pod-
czas rokoszu pod Guzowem, przy Zygmuncie III. stawajc,

ycie swoje na szac wystawi, w tej okazyi midzy trupami

ledwo ju tchncy znaleziony. Dwa razy luby maeskie
ponawia, pierwszy raz z Zofi Piaseck herbu Zabawa, z

której czterech synów byo, Mikoaj, Stanisaw, Jerzy i Ja-

kób ; córek dwie
,
jedna Anna , ta najprzód z Stanisawem

Golskim wojewod Ruskim , a po tego mierci , z Karolem
28*
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ksizcciem Koreckim, kaszlelanem Woyskim, doywotnie
kontrakty czynia; bya to Pani pobona, która z rodziców

beretyckich urodzona, pann jeszcze bdc, a ciko choru-

jc, nic niedbajc na ojcowskie przeg^razania, proessy wiary

katolickiej uczynia, i gorliw jej zawsze w dalszym yciu
zelantk bya, braci nawet swoich rodzonych , Jerzego i Ja-

kóba, do tego przywioda, ze si bdów heretyckich wy-
rzekli, umara 1623. w lat 30. w Korcu pochowana, kdy
jej nagrobek na tablicy srebrnej zawieszony. Druga Krystyna,

pierwszym zwizkiem , Alexandra Humieckiego kasztelanica

Kamienieckiego , drugim Samuela Zamiechowskiego , ma-
onka. Bóg jej witobliwe ycie wielkiemi askami nadgra-

dzajc , róne o przyszych rzeczach sekreta swoje Boskie

rewelowa ; czytaem w historyi kollegium naszego Lwow-
skiego, e dwóch teologów, ztamld na rekwizycy Ordi-

narii Loci deputowano, dla pewniejszego o tych darach Bo-

skich utwierdzenia: jabym ich tu wypisa, gdybym ich móg
mieó autentycznie. Syszaem tylko, e czsto mawiad miaa,
,,póty imi Potockich Pilawitów kwitn bdzie, póki skarb

koronny w ten dom nie wnidzie.^' Po zmarej Piaseckiej, poj
kasztelan Katarzyn Buczack herbu Pilawa, podkomorzank
Podolsk, z ksiny Radziwiowny urodzon, z t zostawi

synów Jana i Krzysztofa. Mikoaj , najstarszy syn Jdrzeja
kasztelana Kamienieckiego, dworzanin Zygmunta III. a pod

Smoleskiem rotmistrz, gdy z rozkazu królewskiego, pod-

kopane pod mury miasta tego, lustruje miny, i rozmierza,

z waów kul przez rami miertelnie postrzelony, ycie w
modej porze, na ojczyzny przysudze, krwi swoj zapie-

cztowa. Wspomina go Kobierzyc, histor. fol. 381. ley w
Potoku, zkd Starowol. in 3Ionumen. i Okol. nagrobek jego

wypisali.

Stanisaw na Podhajcach wojewoda Krakowski , hetman

wielki koronny, starosta Halicki, Barski, Gródecki, Koo-
rayjski, Mocicki, Drahimski, Radomski, Doliski, syn drugi

Jdrzeja kasztelana Kamienieckiego ; w Polszcz najprzód,

potem we Francyi i Niderlandzie , to wyborem nauki, to

rónych jzyków biegoci, do najwyszych si w Rzeczy-

pospolitej sposobi funkcyi. Powróciwszy z cudzych krajów,

najpierwej herezyi wojn wypowiedzia: bo nietylko e si
sam Witemberskich bdów wyrzek, ale te w Paniowcach,

miejsce, kdy niegdy akademia heretycka bya, w stajni za-

mieni. Fundowa j by stryj jego Jan wojewoda Bracaw-
ski, i tak na drukarni, jako i na ministrów heretyckich

przy niej , corocznie cztery tysice dawa. Amiuae Societ.

Potem na nieprzyjació ojczyzny rk uzbroiwszy, przez sze<5-
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(Jziesll i kilka lat, az do srdziwej staroci, i lat 88. iiie-

przcstaiiule wojujc, rzadko w kim praktykowanym przyka-

dem, w czterdziestu i szeciu okazyach stawa, zdrowia swe-

go, i krwi za ojczyzn*; i wolno nadslawiaj.ic : prawda, ze

nie zawsze jednakowem szczciem , aloli zawsze wielkiem

sercem i umysem. Pod Guzowem przeciwko Rokoszanom,
pierwsze jego pole ; w Wooszech potem z stryjami swemi,
ich chway zwyciczkiej i trudów marsowych , nierozdzielny

towarzysza pod Smoleskiem przeciwko Moskwie, pod Cho-
cimem i Cecora przeciwko Turkom, pod Buss z ókiew-
skim, pod Barem z Koniecpolskim przeciwko Tatarom, pod
Gorzdnem przeciwko Gustawowi Królowi Szwedzkiemu, pod
Niedwiedziemi ozami, Borowic, Chmielnikiem, Zbara-

em, Winiowcem, Zborowem i Slarczem przeciwko Koza-

kom, pod Sludzlenic pi-zeciwko Abazy Baszy, juz rotmistrz,

juz pukownik, ju rejmentarz, piersi swoich za ojczyzn;

nadstawia. Przeprawiwszy si przez Dniestr, Tatarów wielk
liczb pobi, niewolnika od nich zabranego pitnacie tysicy
uwolni, najprzedniejszych wodzów ich pojma. Po tych wszy-

stkich, i wiela innych kampaniach, szecdziesitoletni wojo-

wnik, latom i zdrowiu folgujc, poegnawszy wojsko, spo-

kojne ycie zacz w domu swoim zamyla; wic gdy do

Lwowa jedzie, w tern prosty Kmiotek blizko drogi orzc rol,

elazn buaw wykopawszy, przynosi j Stanisawowi, ebv
przyj prosi, przydajc e si mu przyda, przyj mile, i

ukontentowa rolnika, najmniej si nie spodziewajc, e insz
z jurysdykcy wywróy mu miaa , ile ju w podeszym,
przecie w czerstwym wieku. We Lwowie stanwszy, nad

nadziej swoje, od Jana Kazimierza Króla, buaw mu Lan-

ckoroiiski odda, po fatalnej mierci Kalinowskiego. T oj-

czyzn, prawie w ostatniej toni ju pogron, szczliwie
ratowa, lubo uporczywie wszystkie si na ni nieszczcia
spiknwszy, pewn jej zgub zamierzay; a najprzód po klsce
Batowskiej, niedobitków naszych zebrawszy, niemi Ruskie

i Woyskie województwo od rebellji Kozackiej zasoni
j
pod

Zborowem potem i Zbaraem Jana Kazimierza Króla z ci-

kiego razu wyprowadzi, Bazylego Szeremeta, którego przed-

tem pod Ochmatowem uchodzcego porazi, pod Cudnowem
na gow go zbiwszy, z obozu i wojska wyzu, pamitn i

podzidzle wiktory ; kwarciane wojsko od Karola Króla

Szwedzkiego, do wasnego Pana, Jana Kazimierza, oderwa-

wszy, niem w Lublinie Szwedów wyci, a na innych rónych
miejscach dobrze si jego przylar. Rakocego , który si z

Szwedami na zgub nasze zmówi, poraziwszy znaczn kl-
sk, ledwo e yciem darowa. Do Moskwy potem z Janem
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Kazimierzem wszedszy, tryumfalne zbiera niwo: zg-oa, nie

wprzód wojowaJ, nieli yc, przesta, to jest w r. 1667.

w PodliajcacL po mierci zoony, tam ostatniego dnia ocze-

kiwa. Pokaza si wkrótce swemu spowiednikowi, od którego

spytany, jakby si mia, odpowiedzia; i mi to midzy in-

ucmi do zbawienia pomogo, e wojsko w wielkiej karnoci

trzymaem. By najprzód podkomorzym Podolskim, Consttt.

1623. yó/. 10. dalej kasztelanem Kamienieckim, prdko po-

tem wojewod Bracawskim , z tego postpi na krzeso wo-

jewództwa Podolskiego, z Podolskiego na Kijowskie, z Ki-

jowskiego nakoniec na Krakowskie, jakom dowodzi w pier-

wszym tomie. Umiera za najmniej nie zalterowany, i py-

tajcym si mówi, mierci si prawi nie lkam, bom jej

dla Boga i ojczyzny w tak wielu okazyach szuka. Krucyfix,

konajc, tak mocno w rku cisn, do piersi go przyoy-

wszy, e gdy mu go po mierci wyj chciano, adn miar
nie moono, a w godzin i to g-watem. Przybra by sobie

w doywotni przyja pierwsz on Zofi Kalinowsk, ge-

neraa Podolskiego córk , ta mu dwie córki powia , z tych

Elbieta wprzód z Hieronimem Sieniawskim pisarzem polnym

koronnym ya, a powtórzonem maestwem, za dyspens
papiezk, z bratem swoim rodzono stryjecznym, Jdrzejem
Potockim, wojewod Bracawskim, konfundatorka ojców Ber-

nardynów w Usiatynie. Druga Anna, dwóch take mów
miaa

,
pierwszego Zygmunta Ostroroga starost Rohatyskie-

go , drugiego Maxymiliana Przerbskiego wojewod Siera-

dzkiego ; synów z teje Kalinowskiej byo trzech : Jdrzej,

Prokop i Felix , atoli Prokop w modym wieku , bezenny,

w oczach ojcowskich, trafunkow od sopla zmarzego z rynny

urwanego, mierci poleg. Drug poj on Ann Mohy-
lank hospodarown Woosk, która przed nim trzech m-
ów miaa, t przed mierci jej, od schizmy do jednoci

z kocioem Rzymskim namówi, e w niej ycia tego do-

konaa; atoli z ni adnego potomstwa nie byo. Pan ten,

zawsze si stawia o honor Boski z prawdziw zelozy ; tak

dalece, e i krwi swojej gotów by nie folgowa, gdy mu
si zdao, e w czem od prawa Boskiego wykraczaa. Ko-

ció w Kamiecu Podolskim ju upadajcy dwign i re-

staurowa, kdy te cz fortyfikacyi tego miasta, jeg"0 na-

kadem stana, co z wdzicznoci wspomina Konstytiicya

1667. /o/. 16. W Podhajcach kaplic fundowa. 00. Karme-

litom Bosym trzydzieci tysicy zapisa; i na nasze niektóre

koUegia szczodrobliwie askawy. U Najw. Matki w Czsto-

chowie, buaw swoje, drogiemi kamieniami sadzon, z obli-

gacy za wiadczone aski, zawiesi. Stanisawów na Pokuciu
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od imieniu swego Kaozy. iNie iniiiej iia dobrze zasuon oj-

czynie kawalery swoj\' by bojny, lak ze królewczyzny, klóre

szczodrze aska mu królawska dawaa, nigdy dugo w rku
jeg^o nie bawiy, z podupadem! onierzami, i zapracowane-

mi, by tez i wasn si lorlun.! dzielc; co o nim z cbi^ci

przyznawa wielki potem lielman Jabonowski ; lubo za by
w karaniu rozwioliejszycb przyoslrzejszy, przecie z innemi

mile sobie i wesoo post(;powa , kademu przystpny : to te
allekt do niego wszyslkieb ncio, e si zda sam tchn
szczeroci, z kadym prawd bez obudy idc, a e czsto

mia w uywaniu to sowo Revera, dla tego wojskowi Re-

wer go nazwali. Pisali o nim Kochów. Climacl, na wiciu

miejscach^ Potocki Centur. t^iror. Okol.

Jdrzej na Stanisawowie, kasztelan Krakowski, hetman

polny koronny. Halicki, Koomyjski, Leajski, Wyzgrodzki
starosta, syn starszy Stanisawa wojewody Krakowskiego i

hetmana wielkieg-oj by przedtem chorym koronnym, dalej

wojewod Kijowskim, potem Krakowskim wojewod, nako-

niec kasztelanem Krakowskim. Torem ojca swego idc, zaraz

z modych lat rk swoje na nieprzyjacioach ojczyzny za-

prawowa, we wszystkich ci prawie z ojcem okazyach, ale

osobliwie pod Cudnowem. Z Janem za III. Chocimska, Zu-

rawiska, i inne tamtych czasów wiktorye, mztwa jeg^o oczy-

wistemi wiadkami byy. Gdy si Król Jan pod Wiede wy-

prawi na sukkurs temu oblonemu od Turków miastu, a

w nim prawie caej Europy, zguby swojej obawiajcej si,

tego kasztelana
,
jako sobie dowiadczonego, czy to w radzie,

czy w odwadze, vice regem przez dyploma uczyni, i na jego

samego opiek, mi ojczyzn spuci, jako szczliwie jej

przy swoim zabiegu dopiastowa , nie tylko bez adnego
uszczerbku, ale te z profitem naszym; bo z Jazowca, Usia-

tyna, Czortkowa, Jagielnicy, Turków spdziwszy, tyle spra-

wi, e si tylko w samych murach Kamieca Podolskiego

cieni musieli ; a gdy potem Tatarzy niespodzianie na Wo-
y i gwatownie wpadli, i od Lubartowa, a do Zasawia,

tamten cay kraj zrabowali , dowiedziawszy si o tem
,
pi-

knego serca kasztelan, tak im pasy przej, e nieprzyjaciela

czci poraziwszy , czci do ucieczki przymusiwszy, plon

odebra, i ludzi z petów Tatarskich uwolni. Wdziczny tego

Król Jan, powróciwszy z zwyciztwem z pod Wiednia, J-
drzejowi, po Mikoaju Sieniawskim, buaw poln odda.

Rzeczpospolita za w Koiislj/lucyach 1685. wieczn pamitk
zapisaa, z pochwa jego dzie rycerskich, na Podolu, Wo-
oszech, I Dudziakach, i e za jego piersiami, jako za mu-
rem bezpieczn bya, czterdzieci tysicy, które pod t kam-
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pinl.}, na obron jej wysypa, wyliczyd mu z hiberny rozr

kazaa. Jego kosztem Stanisawów na Pokuciu ufortyfikowany,

z wlelk;> tejco Królestwa wygod i potrzeb, wspomina Kon-

s/i/t(/('t/a I()7(>. /b/. 42. tame kollegiat erygowa, fundowa

i nada, w której po mierci zoony. 00. Dominikanom

Snialyskim , Uroczyszcze , Potoczek nazwane, wiecznemi

czasy darowa, co approbowaa lionsti/ucya 1685. Jol. 16.

Koció tyme ojcom w Haliczu, niegdy od S. Jacka zao-

ony, a potem przez sia wieków tak zdezolowany, ze i ladu

jeo-o nie zostao, z fundamentu wyprowadzi; na klasztor za
ich, pewne grunta tego starostwa, uprosi u Króla Jana

Kazimierza, o czem Konstytucya IGOT.yb/. 36. Konwent w
Koczynie, albo jak go teraz zowi, w Józefowie, i koció
OO. Bernardynom wystawi 1691. pod tytuem Boego ciaa:

przeniós si«,' na wieczno w roku 1691. w Stanisawowie

pogrzebiony. Zczy si by doywotnie z Ann Rysisk
herbu Leszczyc, kasztelank Kruwick, z Firlejowny uro-

dzon; ta mu córk powia Katarzyn, która najprzód ya
z Ludwikiem Wielopolskim czenikiem koronnym starost

Krakowskim, po nim, z Franciszkiem Donhoffem starost

Wilickim, po nim, z Lamotem generaem Saskim; synów

za dwóch , Stanisawa i Józefa. Z tych Stanisaw starosta

Halicki , rotmistrz królewski , w Rzymie bdc pod czas Ju-

bileuszu, od Innocentego Papiea XI. mile przyjty, wi-
tego Wincentego mczennika ciao, od niego, na znak affektu,

otrzyma; bya to nieponna wróka, w tej witej darowi-

nie, ze i sam Stanisaw, przy ochronie wiary witej , mia
krew swoje z yciem oraz wyla. Z Rzymu do Francyi, i

do Belgium pospieszy, kdy pod miastem Bruxell, gdy by-

str rzek przebywa, trafunkiem proch zapalony , wszystkich

ludzi na tyme statku z nim pyncych wysadzi i potopi;

jego tylko samego, i z ciaem S. Wincentego, nienarusze-

nie na blizk kemp, czyli brzeg, wyniós, i postawi, nie

!)ez osobliwszej opatrznoci nad sob P. Boga i opieki S.

Mczennika. Ztamtd do ojczyzny powróciwszy, to na dworze

Jana III. to na walnych sejmach po dwakroc posem bdc,
ju by o sobie wielkie nadzieje wznieci; atoli gdy si pod

Wiede z Janem III. na Turków wyprawi, tam na pier-

wszy ogie z Ojcowsk chorgwi skoczywszy, i mnie si

bijc poleg, z alem Króla Jana i ksicia Lotaryskiego

:

ciao jego do Polski przywiezione, i w Stanisawowie po-

chowane.

Józef na Stanisawowie, Zbarau, i Niemirowie woje-

woda Kijowski, Warszawski, Halicki, Snialyski, Leajski

starosta, hetman wielki koronny, syn drugi Jdrzeja kaszto-
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lana Krakowskiego i hetmana, wanie do rycerskich dzie

urodzony; bo z nich po wszystkich cz(^'ciach wiata zawo-

any pan, i midzy n.ijsawniejszemi wojownikami wielkiego

serca kawaler, przeciwko Szwedom pod Krakowem we trzech

set swoich, z wielk;j imienia swego, i serca dobrego chwa
stawa; ztamtd na Ukrain, gdzie rebellia Kozacka gór
braa, przeniós si z swemi ludmi, i poty z pola nie scho-

dzi, póki zwycizk szabl buntów Kozackich nie przytu-

mi, nie folgujc i wasnym zhuczaym poddanym : dla tego
Konstytucya 1703. fol. 24. mówi tak o nim. Jawne wiatu
Polskiemu y od yyielkich przodków W. Józefa na Stanisa-

wowie Potockiego^, wojewody KijoiaskiegOy starosty Hali-

ckiego zasugi etc. Pod Kaliszem, Koniecpolem, i indziej,

lubo los Marsowy nie zawsze fortunn rzuca kostk, to je-

dnak pewna, ze dobrego wodza i kawalera wszdzie na sobie

powinno wypeni. Dwa razy marszakowa w trybunale ko-

ronnym, raz w roku 1700. drugi raz w roku 1723. Regi-

mentarstwo najwysze, pod niebytno zmarych hetmanów
objwszy nad wojskiem koronnem, nienadweron wierno-

ci przy caoci ojczyzny stawa, najmniej si, ani na utrat

fortuny, ani na wielkie obietnice, nieogldajc; w nagrod
tych trudów i zasug, wzi od Augusta III. Króla Polskiego

buaw wielk koronn. Podczas za wieej wojny Moskiew-

skiej z Turkami która si w Polskie wtoczya granice, tak

zawanione strony, unosi szczliwie, az z nich obiedwie

wyprowadziwszy, od ostatniej ruiny obroni. Stanisawów od

ojca swego ufortyfikowany, lepsz manier, waami i ammu-
nicy uzbroi wielkim kosztem, ratuszem z ksztatn wlez
ozdobi, miasto brukiem usa. Kolleglum naszemu tame miej-

sca pozwoli, i jako fundator, Pask szczodrobliwoci do

wzrostu dopomóg; konwent 00. Bernardynów w Józefowie

od ojca swego z drzewa postawiony, gdy pogorza, z gruntu

i koció i klasztor wymurowa. W Zbarau take koció
prawie z fundamentu po zburzeniu pierwszego podczas Tu-

reczczyzny, tyme ojcom. Ojców Trynitarzów tame klasztor,

i w Krotoszynie w Wlelkiej-Polszcze, fundowa; koció Naj-

witszej Matce na Piasku pod Tomaszowem z fundamentu

wymurowa i przyozdobi wieami, i do niego ojców Try-

nitarzów w prowadzi. Zona jego pierwsza Wiktorya Leszczy-

ska herbu Wieniawa, wojewodzanka Podlaska, z ksiniczki

Winiowieckiej urodzona, z tej córka Zofia najprzód bya
zmówiona z Adamem migielskim starost Gnienieskim sa-

wnym wojownikiem, po nim z Piotrem Dominikiem Kosa-

kowskim kasztelanem Podlaskim, umara 1729. i syn Stani'

saw, o którym zaraz. Druga zona Ludowika Mnischowna
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marszakowna wielka koronna, ale z niej potomstwa nie masz.

yje ten wielki senator i hetman gdy to pisz.

Stanisaw, na Stanisawowie, Zbarau, i Niemirowie,

wojewoda Smoleski, (które krzeso zasiad po Zamojskiem

1736.) starosta Halicki, Koomyjski itd. Syn Józefa wojewody
Kijowskieg^o,^ hetmana wielkiego koronneg-o z Wiktoryi Le-

szczyskiej. adnego prawie sejmu nie byo, na któryby po-

sujc, niemia broni ojczyzny dobra, i wolnoci, dopieroz

przy senatorskiej godnoci. Marszakowa na komissyi Ra-

domskiej, w roku 1723. A jako syn wielkiego hetmana, nie-

raz, w zamieszanych czasach rewolucyi, i przygodach przy-

cizszych na ojczyzn, na miejscu ojca, koronnemu wojsku

generalnym regimentarzem , do ukontentowania wszystkich

stawa. Dwa razy luby maeskie ponawia. Pierwszy raz

z Maryann aszczown wojewodzank Bezk, z tej zostaa

córka Anna, tenii dniami jeszcze panna, i syn Antoni, sta-

rosta Koomyjski, pose od wojska koronnego na sejm 1740.

i do Augusta III. Króla Polskiego: który tego roku wszed
w doywotni przyja z Maryann Czapsk, córk Jana An-

zgarego podskarbiego wielkiego koronnego, w Warszawie, z

osobliwsz dystynkcy aktu tego, kiedy lub przy saboci zdro-

wia swego, Królowa Polska Austryaczka, Augusta III. ona,
rkami wasnymi w bogat koronne do lubu, t oblubienic

jego przybraa, a Jan Lipski kardyna ksi biskup Kra-

kowski, przy assystencyi wielu infuatów Polskich, przy zna-

cznym konkursie senatorów, lub im da w kolleglacie War-
szawskiej, przy bytnoci dwóch królewn Polskich miejsce matki

swojej Królowny trzymajcych. Po którym akcie, sposoblc

si do wstpowania w wielkie lady antenatów swoich, ile

jeszcze modych at bdcy, wyjecha obcych pastw lustro-

wa zwyczaje. Drugi raz tene Stanisaw wojewoda Smoleski
ponowi luby z Helen Zamojsk wojewodzank Smolesk,
wielkich przymiotów i cnót dam, ta mu zostawuje temi czasy,

gdy to pisz, synów, Ignacego, Michaa, Xawiera, i córki,

wielkiej nadziej potomstwo
;
jak za wraz z maonk swoj

na zakon nasz askawy i szczodrobliwy, prócz wiadczonych

dobrodziejstw, osobliwiej Stanisawowskiemu kollegio i ko-

cioowi, same nawet imiona godnych potomków, gosz.

Stanisaw wojewoda Smoleski postpi póniej na województwo

Kijowskie, nakoniec Poznaskie. Z pierwszej maonki aszczo-
wn/ , córka Anna dostaa si w maestwo Franciszkowi Poto-

ckiemu wojewodzie Kijowskiemu. Syn za Antoni zalubiony z

Czapsk podskarbiank w. kor. umar modo zagranic. Z drugiej

maonki Heleny Zamojskiej wojewodzanki Smoleskiej, mia Sta-

nisaw córki : N. za Moszyskim stolnikiem koronnym — Lu-
dwika za Cetnerem wojewod Bezkim — N. za Pociejem stra-
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nikieoi Litewskim: i synów: Wincenty podkomorzy kor. sta-

rosta Lubelski , — poj;|l Ir/w Urszul Zamojsk woje\vodzank\_^

Podolsk siostrzenic^" Stanisawa Augusta Króla , ale si\; to ma-
estwo rozeszo — 2r/o Mi/cielska wojewodzank^' Inowrocaw-
sk. — Franciszek bezenny. — Piotr starosta niatyski
modo i bezennie umar. — Józef krajczy koronny starosta Le-
ajski, z Ossoliskiej wojewodzanki Woyskiej zostawi potom-

stwo : córka za Janem Hr. Krasickim, z synów, Seweryn poj
Sapiezank kanclerzown Litewsk — Jan, Juli ksiniczk
Lubo7nirskq marszakown w. koronn. — Krasicki.

Felix Kazimierz na Podhajcach i Krystynopolu kaszte-

lan Krakowski, hetman wielki koronny, starosta Krasnostaw-

ski, SokalskI , RobczyckI, Tumacki, NiziskI, syn drugi Sta-

nisawa wojewody Krakowskieg-o i hetmana wieikieg-o, a przed-

tem by najprzód podstolim koronnym , z którym honorem
marszakowa w izbie poselskiej na elekcyi Króla Michaa r.

1669. wzi wrychle województwo Sieradzkie, z tego prze-

siad si na Krakowskie, po zejciu brata swego Jdrzeja,

dano mu buaw mniejsz, wielk po Jabonowskim, oraz

i z kasztelani Krakowsk, we dwa jednak miesice wszy-

stko zostawiwszy wiat poegna w roku 1702. w Krystyno-

polu zoony. Pan ani fortuny, ani krwi swojej dla ojczyzny

nie aujcy; fortuny, kiedy liczne komputy wojska na obron
jej stawia, regiment cay piechoty z jeg^o szkatuy eryg-owa-

ny, gdy do Niemirowa na presidium cig^nie, od nieprzy-

jaciela daleko potniejszego otoczony, wprawdzie si dosyd

dugo broni, atoli wiksz potency zamany, czci po-

bity, czci w niewol zabrany, wspomina Konstyt. 1676.

fol. 43. Krwi, kiedy jej w tak wielu okazyach z chci dla

niej nadstawia
;
pod Cudnowem wmieszawszy si midzy pro-

ste onierstwo , Moskw wojowa: z Lubomirskim Jerzym
marszakiem Wgrów, z Czarneckim Moskw i Kozaków, z

Janem III. Turków pod Chocimem i Wiedniem
;
pod Nie-

mirowem , Komarzynem , Kausza , Tatarów porazi. Pod
Chocimem z bratem swoim Jdrzejem uciekajcemu Hussej-

nowi Baszy most i drog- odj. Woronkowa pod Kozakami
swoim onierzem szturmem doby, który mu w nagrod mc-
ztwa jego wiecznem prawem darowa Jan Kazimierz Król

Polski. Pod Podhajcami w niewielkiej liczbie swoich, Tata-

rów nie tylko od miasta odpdzi, ale i sia ich trupem po-

oy. Pod 3Iicdzyrzeczem we dwa tysice swoich , dwa-
dziecia tysicy Kozaków zwycizk szabl pokona. ^Indr,

Treterus, Te wszystkie aski, wiedzc dobrze, e mia z rki
Boskiej, z wdzicznoci si znajc za nie, przybytki jego

na ziemi jedne reparowa, drugie na nowe stawia, jako w Ilu-

bieszowie koció 00. Dominikanom, w Krystynopolu kia-
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sztor i koció 00. Bernardynom, fundowa pod tytuem S.

Ducha 1695. lubo do dokoczenia fabryki mier przeszko-

dzia, i to miasteczko od imienia zony swojej zaoy: w Lu-

ciiiskiem starostwie jeden, w Sokalu dwa kocioy i klasztor

zakonnicom . Brygitty wymurowa, przy nim bractwo .
Józefa zaoy, i w dochody opatrzy, wraz z on swoj.
Pierwszym za zwizkiem wszed by w kontrakty maeskie,
z Krystyn córk Jerzeg^o Lubomirskiego, marszaka wiel-

kiego i hetmana polnego koronnego 5 bya to pani osobli-

wszych cnót, jako si o niej wyej mówio, fundatorka kol-

legium naszego Krasnostawskiego , z tej synowie czterej : Mi-

cha, Józef, Stanisaw, i Jerzy, i córka Maryanna, która

si najprzód dostaa w maestwo Stanisawowi Jabonow-
skiemu obonemu koronnemu, po nim Adamowi Tarowi wo-

jewodzie Lubelskiemu, po kiórym owdowiawszy, wszystka si
na chwa Bosk wylaa, dla której przymnoenia, codzie

kilka mszy, klczc na marmurze cho w najcisze mrozy,

suchaa, a straciwszy siy i sposobno do klczenia, wik-
szej nabya ochoty do naboestwa, o które tak staa, e
raczej sobie obieraa utrat zdrowia wasnego, nieli w chwale

boskiej najmniejszy uszszerbek; adnego z ubóstwa bez ja-

muny nie pucia, na kocioy i klasztory sia spendowaa,

koció Krasnostawski od matki swej wystawiony, wielk cz
ozdoby wewntrznej, jej dobroczynnociom powinien ; kolle-

gium tame nasze , wieczn przed Bogiem obligacy , za

aukcy fundacyi, i corocznie wiadczone dotd szczodrobli-

wie aski. Doznao i kollegium nasze Lwowskie i koció jego,

szczodrobliwoci jej ,
gdy go nie raz znaczn obsypaa ja-

mun, koció za bogatym przyozdobia apparatem, a dro-

szym nad zoto pobonoci przykadem, ubogacia; ale ja lej

pani cnoty i pobono, inszemu zostawuj historykowi. Dru-

gim zwizkiem Felix kasztelan, poj by Konstancy Ró
osiown wojewodzank Malborsk, ale to maestwo bez-

potomne.
Micha na Sdziszowie i Czerlenicy wojewoda Woy-

ski, a przedtem, pisarz polny koronny, starosta Krasnostaw-

ski I Sokalski, syn pierwszy Felixa kasztelana Krakowskiego

i hetmana, marszaek podwakro trybunau koronnego, to

jest w roku 1696. i w roku 1722. pod który czas. Pan o

wiar prawowiern gorliwy, heretyków przewiadczonych, pa-

mitnym dekretem okryli. Szczodrobliwoci jego na Boga
wiadkami s, kocioy, Sokalski 00. Bernardynów, i nasz

Krasnostawski, po wielkiej czci jego nakadem ozdobione,

w Wojsawicach z gruntu wymurowany, otarz w Sokalu^

Matce Boskiej cudami tam wsawionej, srebrny, wielk spez
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wystawiony; korona zota, dyamentami i drog-iemi sadzona

kamieniami, szacowana sto dwadziecia tysicy Polskich, na

gow teje Matki Boskiej kosztem jego sprawiona i osadzona

:

koronacya tego obrazu w roku 1724. ozdobnie, bogato, pom-

patycznie z jego szkatuy zakoczona: Sendziszowski kociói

z fundamentu wyprowadziwszy, do tej perfekcyi, w której

go teraz widziemy, wyniós. 00. Kapucynów tame w Sen-

dziszowie fundowa. Trumny dwie cynowe osobliwsz robot
matce i zonie swojej sprowadzi, w których, ciaa ich, pod

marmurowym kamieniem zoy. Ojczyzna tez dzieami jego

zaszczycona : bo w modszym jeszcze wieku z ojcem swoim,

nieulknionem sercem z Podhajec Tatarów spdzi, tam za-

prawiwszy rk, pokaza co i w w^ielu inszych okazyach umiaa,

kiedy Szwedów, 3Ioskw, i Kozaków, nie najednem miej-

scu szczliwie wojowa. Podczas generalnej konfederacyi,

gdy inni rce opucili, on z Ledochowskim marszakiem przy

obronie ojczystej wolnoci nienadwerzenie stawa; dla której

w dobrach swoich nie raz znaczn ruin od nieprzyjaciela i

spustoszenie ogniem ponosi. Podczas zamieszanego inter-

regnum po mierci Augusta II. marszakiem obrany woje-

wództwa Woyskiego, nic nie respektujc na podesze lata,

pierwszy do niewczasu, do pracy, do okazyi; w Krzemiecu
tysic piset , a na Inszych miejscach po kilkaset Koza-

ków, wyci. Pierwsza ona jego Zofia, Stefana Czarnie-

ckiego pisarza polnego koronnego córka, z tej zostao si
dwóch synów. Felix starosta Krasnostawski , któremu 3Ia-

ryanna Daniowiczowna starocianka Parczewska, powia trzy

córki: Humbelln, Elbiet, i Katarzyn, i syna Michaa,
ale ten dziecin wszed do grobu. Drugi Xawier starosta

Sokalski, ten z Elbiet Branick wojewodzank Podlask
herbu Gryf, yjc bezpotomnie, umar 1731. r. Druga ona
Michaa wojewody, Marcyanna Ogiska wojewodzank Wi-
tebska, z tej syn Antoni, i córki, Teresa, Krystyna, Ma-
ryanna , i Anna.

Ten Antoni syn Michaa z Og^iskiej starosta Lwowski, Bo-
ski, poj Szaniawsk owczyn Litewsk, bezpotomny. — Piotr
drugi syn wojewody Woyskiego z Ogiiiskiej bezenny. — Córki

za cztery, z tych jedna N. za Hylzeneni wojewod Miskim —
Anna za ^Inlszchiem chorym nadwornym koronnym. — Krasicki.

Józef na Krystynopolu stranik koronny, starosta Bezki
i Bobczycki, syn drugi Felixa kasztelana Krakowskiego I he-

tmana wielkiego
,

jeden z komissarzów od Bzeczypospolitej

skonfederowanej , do traktatów, adnemi nieskorrumpowany

obietnicami : bo nawet dobrowolnie wszystkich si honorów
pod przysig wyrzek; eby by pokaza, e bez nadziei dal-

^^
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szej promocyi, szczerze na dobro pracowa ojczyzny
;
pokój

podany zawar w roku 1717. Koció w Krystynopolu od

ojca sweg^o z drzewa wystawiony, znacznym nakadem z fun-

damentu wymurowaa przecie mier prdka w roku 1723.

i do dokoczenia jego, i do dalszycli lionorów, które go naj-

pierwsze czekay, przeszkodzia 5 tame pogrzebiony: umar
za jak y pobonie, wszystkim miy, sam szczeroci mó-

wicy, do Naj. Matki szczególniej nabony, której do So-

kala na koronacy korony zote od Innocentego XIII. Papiea
prokurowa. Sprzysig si by doywotnie z Teofil Cetne-

rown starociank Lwowsk, z której córka Antonina, Se-

werynowi Rzewuskiemu podczaszemu a potem referendarzowi

koronnemu, zalubiona: i syn.

Franciszek krajczy koronny starosta Bezki, Rubieszow-

ski, Robczycki i Barecki , marszakowa w trybunale koron-

nym 1726. Sdom kapturowym województwa Bezkiego roku

1733. a potem konfederacyi tego województwa, wielkim

kosztem kilkaset ludzi na przysug ojczyzny wystawiwszy:

posowa rónemi czasy na sejmy. Ciao . Klemensa m-
czennika z Rzymu przywiózszy, z wielk czci i pomp w
Krystynopolu zoy. 00. Trynitarzów w Brahiowie fundo-

wa, ona jego Rzeczycka choranka omyska, wdowa
po Cetnerze starocie Bareckim , z tej syn Józef Ludwik
modo umar.
Franciszek z krajczego Woyski potem Kijowski wojewoda, Be-

zki, Koomyjski, Janowski, Barecki, Hrubieszowski, Robczycki,

Dobczycki starosta, po Rzeczyckiej poj Ann Potock wojewo-

dzank Poznask z aszczoiony^ wielkich dóbr dziedziczk, z niej

N. za Briihlem generaem artylleryi Litewskiej — Antonina za

Luborairskim , Pelagia za Mniszchiem, N. za Rzewuskim. — Syn
Franciszka wojewody Kijowskiego jedyny , z Anny Potockifrj

Stanisaw starosta Bezki, ctiory wielki koronny, w r. 1782.

wojewoda Ruski, poj Mniszchoian kasztelank Krakowsk z niej

mia potomstwo. — Pamitna jego ku ojczynie mio w wysta-

wieniu puku Potockich. Umar r. 1788. — Krasicki.

Stanisaw wojewoda Bezki, starosta Rubieszowski, trzeci

synFelixa kasztelana Krakowskiego i hetmana wielkiego, przed-

tem za najprzód owczy, potem stranik Litewski , marsza-

ek skonfederowanego przy dostojestwie Króla Augusta II.

województwa Bezkiego : Acta Confaed. Sandom. 1704. mar-

szaek trybunau koronnego, raz w roku 1719. drugi raz

w r. 1725. Marszaek skonfederowanego wojska Litewskiego,

w roku 1716. jak z serdeczn pod Kowalowem stawa re-

zolucy, z tego pozna, e si trzy razy przez wszystkie

szyki Saskiego wojska z ludmi swemi przebi ; dla tego i

sami nawet adwersarze jego przyznawali mu to z chci, e
wielkiego kawalera urzd w tej okazyi na sobie wypeni.
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przedtem za na Kozackich karkach z Jerzym Luhomirsklm
zwyciczkiej dohrze przytpi szabli. Mia za sob \mo voto

Frncklewiczown starociank Sonimsk wdow po Józefie

Firleju, 2do voto Maryann Rzewusk wojewodzank Bezk
i hetmanown wielk koronn, z obiema jednak yjc bez-

potomnie, wszed w Krystynopolu do grobu w roku 1732.
Jerzy na Podhajcach starosta Grabowlecki I Tumacki,

czwarty syn teg^oz Felixa, kasztelana Krakowskleg-o I hetmana
w. k. posowa na róne sejmy, marszakowa województwu
Bezklemu na elekcy 1733. r. koció Sokalski po wielkiej

czci przyozdobi. Dotd zasi niechcia ofiarowanych so-

bie senatorskich krzese, jeszcze za panowania Aug^usta II.

Króla Polskiego. Zona jego pierwsza LInlewska kasztelanka

Woyska, z tej tylko córka zostaa Joanna, która posza
za Stanisawa Jabonowskiego starost Biaocerklewskiego, po-

tem wojewod Rawskieg-o, zmara 1723. pogrzeblona w ko-

ciele naszym Lwowskim, zostawiwszy syna jedneg-o, który

modo umar, i córk. Druga zona Konstancya Podbereska
marszakowna Upitska , wdowa po Marcinie Zamojskim, sta-

rocie Bolemowskim, z tej dwaj synowie: pierwszy, Eusta-

chlusz, starosta Tumacki ; ten po zakoczonych naukach, w
szkoach naszych Lubelskich, zwiedziwszy Niemieckie, i Fran-

euzkie kraje, powróci do ojczyzny, i w krótkim zaraz cza-

sie, posem stan od województwa. Podolskiego, na sejm
walny Warszawski 1740. Drugi syn Maryan

,
jeszcze teml

czasy w szkoach naszych Lubelskich, juz przez konsens kró-

lewski, starosta Grabowlecki. Tyle córek: Pelagia wydana
za Józefa Potockiego starost Szczerzeckiego i Czorszty-
skiego, (o którym niej) i Katarzyna, jeszcze teml dniami

Panna.
Maryan kasztelan Lubaczowski, starosta Grabowiecki, svn mod-

szy Jerzego starosty Grabowieckiego, z Ma(ichoivsh'ej ksmcle-
rzanki koronnej adnego niezostawuje potomstwa.— Euslachiusz
syn starszy Jerzego starosty Grabowieckiego, genera artvllervi

Litewskiej, Tumacki, Lwowski, Urzdowski itd. starosta, z h'-
ckiej miecznikownej Litewskiej wielkiej fortuny , Szczukuw i

Kckich dziedziczki, zostawi córk Urszul Sanguszkow staro-

cin Czerkask, synów: N. starost Urzdowskiego, Ignacego
kanonika Warmiskiego i t. d. Ten Ignacy odmieniwszy stan,

temi czasy pisarz wielki Litewski poj.-j Liibomirskq marszakown
wielk koronn: w r. 1783. marszaek nadworny Litewski. —
Stanisaw syn trzeci Eustachiusza generaa artylieryi Litew-
skiej, poj siostr bratowej swojej take ubomrskq mirszal-
kown koronn. — Jan syn czwarty ma za sob, N. która
przedtem bya za Ronieckim. — 31 i cha syn pity generaa ar-

tylieryi ona jego Brzostowska podskarbianka wielka Litewska z
Ogiskiej urodzona , to si maestwo rozeszo

, poj po niej

Jabonowsk kasztelank Krakowsk. - Krasicki.
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Jdrzej wojewoda Bracawski, starosta Winnicki, a przed-

tem obony koronny, syn Jakóba podczaszego Podolskiego,

z Katarzyny z wielkich Komnic Komnickiej, wdowy po Ma-
cieju Jabonowskim rotmistrzu królewskim, (by ten Jakób
trzeci syn Jdrzeja kasztelana Kamienieckiego, mz nauki

wybornej i umysu wspaniaego, gdyby mu tylko byo zdro-

wie suyo
,
pewnieby by stryjom i braci swoim w heroi-

cznych dzieach wyrówna, dla tego prdko wiek ycia swego
skoczy:) ten na dworze bdc Wadysawa IV. Króla Pol-

skiego, serce sobie paskie znacznie by zniewoli, wkrótce

jednak mierd królewska, do Marsowych akcyi drog mu uto-

rowaa ; w Barze tedy na presidium od osierociaej Rzeczy-

pospolitej zostawiony, gdy Kozacka rebellia Baru dobya, J-
drzej si w niewol dosta : ta ze si mu przycizsza zdaa,

uszedszy z Trechtymirowskiego wizienia, dobrowolnie si
w Tatarskie rce dosta, z których potem na wolno wy-
szedszy, Janowi Kazimierzowi Królowi, we wszystkich tak

na dworze jego, jako i w obozie okazyaeh, dzielnoci swojej

da prób. A gdy rozhukana Kozacka swawola, co raz gór
wiksz braa, on j zwycizkim orem do posuszestwa
nakania. Do Siewierskiego wic ksiztwa, z ludmi swemi
zaciekszy si, tyle, to nieporównan ludzkoci, to wojenn
industry sprawi w tym tam kraju, ze si niezbrania ho-
dowa Polszcz. Potoc. Centur. f^iror. fol. 37. jest o nim
wzmianka w Konslytucyach 1661. /b/. 60. i 1662. /b/. 5.

gdzie go Rzeczpospolita deputatem na trybuna fiskalny na-

znaczya. Mia za sob Elbiet Potock, Stanisawa Rewery
wojewody Krakowskiego i hetmana w. k. córk, wdow po
Hieronimie Sieniawskim pisarzu polnym koronnym, rodzono

stryjeczn siostr, za dyspens papiezk, ale bedzietny umie-

rajc 1664. cz fortuny swojej na fundacy 00. Domini-

kanów w Tuliszkach powici, cz jej zla na Alexandra

Potockiego^ o czem Konstytucya 1676. fol. 37. Powiada
to o nim Jan III. Król Polski, ze cokolwiek biegoci móg
mie w rycerskim kunszcie, tej nie od kogo innego naby,
tylko od tego Jdrzeja. Jerzy czwarty syn Jdrzeja kasztelana

Kamienieckiego, w omnastym roku ycia swego juz puko-
wnik, z Samuelem ksiciem Koreckim w W^oeszech prze-

ciwko Torasie wojujc, w jednej utarczce, siedmiu Turków
swoj rk zabi, atoli zgin pod Sasowym rogiem, wy-
rzekszy si dobrze przedtem herezyi z bratem swoim Jakó-

bem. Jego nagrobek wypisa Starowol. in Monum. z Potoka.

Krzysztof na Sidrze podczaszy Litewski, pity syn J-
drzeja kasztelana Kamienieckiego , ale z Buczackiej , by
wprzód krajczym Litewskim, potem podstolim tego ksi-
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itwa, I starost Chemskim, Constit. 1061. /oA 10. gdzie

go komissarzem ojczyzna uczynia, do uznania krzywd od

wojska Litewskiego poczynionych. Gdy pakta pod Blaocer-
kwi staway, dany hy w zastaw Chmielnickiemu z Markiem
Sobieskim. Pofoc. Cenltir. f^irortim fol. 152. 3Iarszakowa
w trybunale Litewskim najprzód w roku 1062. potem w r.

1673. posowa na róne, sejmy, i pewnie zby by wysoko
w senacie zasiada za swoje zasugi, gdyby mu bya herezya,

której wawie wszdzie broni, do tego nie przeszkadzaa.

Zczy si by doywotnie z Woowiczown czenikown
Litewsk, wdow po kniaziu Hoowczyskim

;
po niej poj

wedug Itojaow. in MS, Uajeck wojewodzank Misk, z

obiema jednak potomstwa nie byo. Jan Teodor podkomorzy
Halicki, syn szósty tego Jdrzeja z Buczackiej, m uczo-

ny, i w cudzoziemskich jzykach biegy, deputatem na try-

bunay, posem na sejmy stawajc, wielkiego rozsdku i g-
bokiej rady, da w osobie swojej dowody, ona jego Anna
Leszczyska herbu Wieniawa, córka Wacawa kanclerza ko-

ronnego, siostra Jdrzeja arcybiskupa Gnienieskiego, z tej

byy dwie córki: Anna Gorajska podczaszyna Chemska, i

Helena Jabonowska podstolina Lwowska, tyle synów, to

jest Bogusaw, i Krzysztof Sendziwoj starosta Jabonowski,m rycerski przeciwko Moskwie, Tatarom i Kozakom, zszed
z tego wiata w roku 1683. mia za sob Teofil Gorajska
herbu Korczak, kasztelank Kijowsk, która po jego mierci
posza za Butlera ; córki jego , czy te Bogusawa , byy
trzy, Gruzewska kuchmistrzowa Litewska, Stanowa Konstan-

cya, i Szczuczyna podkanclerzyna Litewska, syn za N. sta-

rosta Jabonowski. Na tym dopiero herezya z domu teo-o

przezacnego zgina, z Suchodolskiej albowiem nie zostawi
tylko córk Zofi, \mo voto Puzynow pisarzowe Litewsk,
2</o Kalinowsk starocin Winnick, ta odrzuciwszy bdy
heretyckie, fundowawszy wraz mem swoim pierwszym
klasztor Gwozdzlecki 00. Bernardynów 1718. umara 1730.

Jakób wojewoda Bracawski, genera Podolski, starosta

Biaokamiski, syn trzeci I^IIkoaja generaa Podolskiego z

Czermiskiej, modsze lata strawi na dworze Stefana Bato-

rego ksicia Siedmiogrodzkiego, a potem Króla Polskiego;

wróciwszy potem do ojczyzny i herezya odrzuciwszy, rot-

mistrzowa przeciwko 3Iichaowi, wDacyi, Karolowi Szwe-
dowi w Inllanclech, Moskwie pod Smoleskiem; i lubo by
maej nad innych statury i szczupej komplexyi, wszdzie je-

dnak wielkiem sercem: bo w Wooszecli, gdy hetman Za-
mojski wojsko Polskie do boju generalnego uszykowa, a temu
Jakóbowi lewe skrzydo pod rzdy podda: w tem gdy ju

Tom vii. 20
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tylko ortlynansu helmaskiego wszyscy z ulesknieniem cze-

kaj, kto rozsia po obozie nowiin;, jal^by Zamojski do jutra

bitw z Woocby odoy, na której powieci odgos, tak

ciko gniewem zdjy sarkn Potocki, ze go zaraz tego
momentu febra porwaa, I z konia zwalia. Dano zna o tem
wszystkiem hetmanowi , który uwaajc I tego Jakóba i ry-

cerstwa Polskiego wielk cli do batalji , zaraz do potyczki

uderzy w koty kaza. Rzecz dziwna, skoro tylko Potocki

gos ten usysza, i zrozumia, ze si do potykania zanosi,

od febry wolnym zosta; wsiad zdrów na konia, I tak ser-

decznoci natar na nieprzyjaciela, ze go do ucieczki przy-

musi, z obozu wszystkiego wyzu, I pamitne odniós zwy-

oicztwo. Janczyn. in 3JS. Jemu, I jego bratu Janowi, kon-

wokacya Warszawska w roku 1587. sto pidziesit ludzi

uzbroi kazaa na obron pod interregnum granic Polskich.

Consit. fol. 417. Podczas Rokoszu przy Zygmuncie III. z

braci swoj, natarczywo przeciwnej strony, nietylko ze

mnie wytrzyma, ale tez do ucieczki j przymusi. Po
mierci brata swego Jana wojewody Rracawskiego, pod Smo-
leskiem urosa kontrowersya midzy nim I Dorobostajskim

marszakiem Litewskim wielkim, pretendujcym, ze pod nie-

bytno hetmanów, do niego kommenda caego wojska na-

leaa, atoli Zygmunt III. temu j JakóbowI walecznemu I

dowiadczonemu sobie kawalerowi przysdzi, i nieoszuka

si: bo gdy szturmem przyszo dobywa miasta Smoleskiego,
wojsko I ammunicy naleycie uszykowawszy, sam eby by
zachci wojskowych na nieprzyjaciela, wmieszawszy si mi-
dzy piesze szyki, takim impetem na oblzeców natar, ze

tez pierwszy na Smoleskie mury wpadszy, miasta doby:
za co od Zygmunta ill. województwem Bracawsklem (bo na

ten czas wedug Kobierzyckiego, tylko by kasztelanem Ka-

mienieckim) i staroslwy, które brat jego Jan trzyma, hoj-

nie od Króla by udarowany ; zostawiony w tyme Smole-
sku z ludmi na presidium, zapadszy w kwartan przewlo-

ka, tame wiat poegna w roku 1613. wieku swego 59.

ciao za jego do Potoka zwiezione, zkd nagrobek jego wy-

pisa Starowol. in Monum. Podczas oblenia Smoleskiego,
z kocioa Dominikaskiego, obraz matki Boskiej 3Ioskwa na

murach miejskich wystawia, z t Imprez, ze jeeliby si
w tym obrazie Matka Boska twarz do miasta obrócia, szturmu

Polskiego nie trzeba si im byo obawia 5 lecz opak si stao,

bo ku Polskim wojskom I oczy i twarz si skierowaa ; co

obaczywszy Moskwa, abraz ów z drogich zupiwszy sukie-

nek, z waów I murów zepchna. Widzc to ten Jakób, nic

niedbajc na huk dzia I ogniste kule, któreml ga za cel sobie
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wzi nieprzyjaciel, pod way przypad, obraz ów, z wielkim

affektem, do namiolu sweg-o wprowadzi, i uczciwszy go,

jako na prawowiernej^o kalolika nale/ao, lem gorcej si
na zemst o honor tej witej Panny pokwapi, a miasta

dobywszy, znowu w tyme kociele Smoleskim z czci zo-

y. Koivnacki Spai^ta Polska fol. 121. Dwa razy luby ma-
eskie ponawia, pierwszy raz z Elbiet Prusinowsk, z

któr fundowa 00. Dominikanów w Jezupolu, Okol. Russ.

Florida fol. 84. z tej by syn Mikoaj : i córka Katarzyna,

Jana Uliskiego kasztelana Kamienieckiego maonka: drugi

raz z Jadwig hrabiank Tarnowsk kasztelank Sendomier-

sk, z tej synowie trzej: Jakób, Jan i Stanisaw.

Stanisaw obozny koronny syn Jakóba wojewody* Bra-

cawskiego z Tarnowskiej, pukownik i rotmistrz, jak for-

tuny swojej, tak i krwi dla ojczyzny nie aujcy, czego

dowodem s jego okazye w Prusiech przeciwko Szwedom,
na Podolu przeciwko Tatarom,* na Kozaków pod Zoninem,
Starczem, Lubni, Holtenem, Hardeczem, z piknem mztwa
swego, i do rzdów caego Avojska zaleceniem: zkd Wa-
dysaw IV. jego serdecznoci ucieszony, o niczera bardziej

nie zamyla, jako Turkom wypowiedzie wojn: wszake
niedozywszy lat czterdziestu, ycie z mierci zamieni: by
komissarzem do Kozackiego wojska wprawienia w lepsz in-

strukcy wojenn. Potocki Centur. t^iror. fol. 207. ley w
Potoku z nagrobkiem. Starowol. in Monum. Dedic. lib. Ca-

stra Spiritiialia. Jakób syn tego Jakóba z Tarnowskiej,

obra sobie zakonne ycie pod regu S. Dominika , kdv
prowincyaem rzdzi Rusk prowincy 1640. Okol. Russ.

Flor. f. 55. Jan trzeci syn tego Jakóba zTarnowskiej, z klski

naszych pod Cecora zdrowo wyszedszy, w Tymienicy od

Tatarów w niewol wziy, tame ycie skoczy bezpotomnie.

31ikoaj kasztelan Krakowski, hetman wielki koronny, ge-

nera Podolski. Lubelski, Czerkaski, Niziski, Barski sta-

rosta, syn Jakóba wojewody Bracawskiego z Prusinowskiej.

W szesnastym roku ycia swego, od ojca swego do obozu

pod Smolesk sprowadzony, rotmistrzowa usarskiej chor-
gwi przeciwko Moskwie, i ju si tam w len czas tak kawa-

lersko popisa, e gdy nie patne wojsko do zwiku poszo,

jego sobie obra marszakiem chciao, ale im za to podzi-
kowa: na Tatarów potem szabl swoje obróci, to pod Buss,
to pod Oryninem dobrze ich paszajc, ale w nieszczliwej

pod Cecora kampanji, gdy z ókiewskim hetmanem do osta-

niej si siy broni, po porace naszych, w niewol si Ta-
tarsk dosta, z której w rok, od ony wykupiony, wyszed-
szy, nietylko t przygod, nie wygasi w sobie rycerskich

29-
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impetów, ale ich wicej rozjarzy. Pod Jezupolem albowiem

spdziwszy Tatarów, wszystek im plon i zdobycz odj: to
im pod Barem i Tarnopolem, juz pukownik uczyni. Koza-

ków potem rebellizujtjcych, pod Krukowem i Niedwiedziemi

ozami przytumi tak , ze mu i sam Koniecpolski hetman

wielki, wielkieg^o kawalera chwa przyzna. W Prusiech z

lyme hetmanem Szwedów zama. Po mierci stryja swego

Stefana, wzi w zasugach pisarstwo polne koronne, i ge-

neralstwo Podolskie; z temi tytuami z sejmu 1634. nazna-

czony by komissarzem do boku hetmaskiego dla obrady,

Constit. f. 3. i do rewizyi fortyfikacyi Ilooskowskiej. Con-

slil. 16'Ad. Joi. 4. Z temi tytuami stawa przeciwko Koza-

kom pod Pereasawem, z Koniecpolskim pod Kamiecem prze-

ciwko Abazy Baszy, tame przeciwko Sehinowi Adze, wsz-
dzie z powodujcem si szczciem. Po Kazanowskim Mar-

cinie, Wadysaw IV. da mu buaw poln, przydawszy do

lego województwa Bracawskiego krzeso. Constilut. 1638.

fol. 31. Trafi na obfite niwo rycerskiej sawy, bo ugaska-

wszy wielkiemi obietnicami, ju do zwi;[zku zabierajce si

wojsko, z niem na Kozaków kupicych si pod Kumejkami,

w trzy tysice swoich fortunnie natar, \vysany od Koniec-

polskiego, i szedziesit tysiy chopstwa, czci pobi,

czci rozproszy 5 a gdy si mniejsi z nich pod Borowiec

umknli, tam ich cile opasa, tak, e ich do poddania si
przyniusi, Skidana i Pauluka hersztów ich Wadysawowi Kró-

lowi odesa; w nastpujcym za roku znowu pod Starczem,

e ta rebellia gow podnosia, przylar jej swoj szabl,

i takiemi prawami okreli, które na jedenacia lat pokój od

Kozaków Polszcz przyniosy. Tak uspokoiwszy si od do-

mowej wojny, na Tatarów si pod Merlem i Drzypolem wy-

prawi; zkd powróciwszy, po Koniecpolskioi buawa wiksza

na niego spada, a wkrótce i kasztelania Krakowska: a e
widzia przezorny hetman, e si wyuzdana Kozaków kanaija,

na wasn targn(5 miaa ojczyzn, zawczasu na sejmie 1646.

usilnie nalega, eby wikszy komput wojska Rzeczpospolita

uchwalia, nic jednak nie sprawiy, lubo tak potrzebne rady

jego, przeto w roku 1648. na pierwsz pogosk kupicego

si chopstwa, z czci wojska syna swego Stefana, i Ste-

fana Czarneckiego, na przytumienie tych tumultów wysa;
ale ju si w tak wzbi potency Chmielnicki herszt Koza-

cki, i poprzysiony na zgub Polski nieprzyjaciel, przy-

brawszy sobie gmin Tatarów, na wiksz ruin nasze, e
t garsztk ludzi opasawszy w koo, zniós pod Zótemi Wor
darni, samego nawet Mikoaja hetmana, lubo nic nie opuci,

co i na dobrego wodza i serdecznego onierza naleao.

«



Potocki. 4^

tabor przernwszy pod Korsuniem, wojsko czc!*ci pobiwszy,

czci rozsypawszy, w niewol zabra, i Tohajbegowi Ta-

tarskiemu oddah z której az we dwie lecie wyszed, da-

wszy za siebie w zastaw, wasneg^o syna sweg^o : dopiero wiel-

kie wojsko skupiwszy, pod Beresteczkiem z tyche Kozaków
pamitn i podzidzie, otrzyma wiklory, po tern zwyci-
stwie e\pedycy drug podj pod Biaocerkwi, g-dzie jednak

traktatami rzecz si skoczya. On za stargawszy zdrowie

na przysudze ojczyzny w rónych kampaniach , apoplexy
zaraony^ przeniós si na lepszy pokój, w roku 1651. le/.y

w Jezupolu. Potoc. Centur. /Yr. fol. 168. Borkowski ka-

za, na Jego pogrzeb, hist. picu. lib. 1. Kochów, climac. 1.

lib. 1. By to pan o wiar katolick gorliwy, ztd z here-

tykami adnej nie chcia mice koufidencyi , adnego przy dwo-

rze swoim nie trzyma; adnemu dac promocyi niechcia. Go-

dzien mszy witej sucha, kade 3Iatki Boskiej wito spo-

wiedzi i komuni uczci; na ubogich askawy, wszystkim z

nieporównan stawia si ludzkoci , zakon Kaznodziejski

szczególniej kocha, wprowadzi ich pierwszy do Czyrka r.

1643. Fundowa ich w Tymienicy^ i z on swoj pierwsz
1634. pod tytuem S. Mikoaja i S. Zofii, zapisawszy do tej

fundacyi wie 3Iarkowice: W Jezupolu koció tyme ojcom

wystawi, Latyczowskiemu za kowentowi przyczyni funda-

cyi, inszym za przybytkom Boskim wiele ozdoby nadaa co

w nim tem wiksza, e dobra jego zo Kozacka, tak zde-

zelowaa i nie raz, e te i jemu niestawao. Chcia mu syna

jego bez okupu nieprzyjaciel wono puci, byle by Koza-

kom faworyzowa, ale tkondycy, pan kochajcy ojczyzn,

wzgardzi. Urodzi si tak, e przy jednej nodze apa nie-

dwiedzia przyrosa bva. Zczy si by doywotnie najprzód

z Zofi Firlejown wojewodzank Lubelsk, z tej synowie,

Piotr, Stefan, Henryk Mikoaj, i córka 3Iaryanna Kazanow-

ska obona koronna, druga Wiktorya \mo voto Koniecpolska

pisarzowa polna koronna, 2do volo Myszkowska. Po Firle-

jownie, poj Elbiet Kazanowsk wojewodzank Podolsk
i lietmanown poln koronn, ta Tymienickiemu konwen-

towi dziesi tysicy zapisaa, koció tame od srebra i bo-

gatych apparatów ozdobia. Okol. Riiss. Flor. fol. 86. Syno-

wie z niej, Jakób i Dominik, córka Joanna Daniowiezowa
wojewodzina Podolska, ale sterilis.

Piotr wojewoda Braclawski genera Podolski, syn naj-

starszy Mikoaja kasztelana Krakowskiego i hetmana z Fir-

lejowny; ojcowskich trudów w obozie, szczcia, i nieszcz-

cia, nierozdzlelny towarzysz. Po klsce naszych pod Kor-

suniem, on niespracowan pilnoci Podola od inkursyi nie-
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przyjacielskich przestrzej^at
;
jako gdy Chmielnicki pod Ka-

mieniec Podolski z wojskiem przypad, lak tam by od niego

dobrze witany, ze niemiej.jc siy dalej kusie o t fortec,

dalej co prdzej ustpi. Po drugiej naszych pod Batowem
porace, gdy mu niepi-zyjaciel pasy zaleg, nie móg Kamie-
cowi dac odsieczy, pod Jagelnic Talarów poraziwszy, drog
sobie utorowa. Bazyli Biturlin, od Kazakow z wielkim woj-

skiem Moskiewskim pod Kamieniec scigniony, cay miesic

na dobywaniu tego miasta strawiwszy, nieraz wycieczkami z

fortecy, przez tego Piotra przestrzeonej, ze wstydem swoim
wróci si nazad. Szwed bogatemi obietnicami chcia mu
wyperswadowa, zby mu by tene Kamieniec podda, ale

trai na wspaniae serce Piotra. Pod Jeziernem z Tata-

rami na Moskw i Kozaków natarszy, tak ich ^ nastraszy,

ze odbiegszy wszystkiej zdobyczy, pierzchnli, i w ten czas

Jana Potockiego, (potem by wojewod Bracawskim) do

dziaa przywizanego, i Jerzego Baabana , odbi od nich,

i wielu inszych, umar w Kamiecu. Potoc. Centur. f^iror.

fol. 196. Fundowa 00. Karmelitów Bosych tame, o czem
Konstytucya^ approbujca t fundacy, roku 1653. fol. 26.

Wszed by w kontrakty maeskie, najprzód z Ostroroank
podczaszank koronn, córk Mikoaja, potem z Urszul Da-

niowiczown krajczank koronn, która po jego mierci po-

nowia luby z Wadysawem Sapieh wojewod Brzecia-
skim , ale te maestwa niepodne byy. Histor. Sapieh.

Jest w druku tego Piotra Oraio gratulatoria ad f^la^

dtslaum Polomae et Sueciac Regenta ^Intuerp. 1633. in fol.

Stefan starosta Niziskij od ojca swego Mikoaja z czci
wojska swego wysany, pod Zóltemi wodami z Tatarami i Ko-

zakami mnie si bijc, kilk ran zwtlony, w wizy si
dosta, we trzy dni potem z tyche razów, juz w drodze

do Tauryki, poleg, jeszcze dwudziestu czterecli lat ycia
nie dopdziwszy: Potoc. Centur. f^iror. fol. 281. Pastor,

/list. Plen. lib. 1. Kochów, climac. 1. lib. 1. kdy mu przy-

znaje, e mnego wodza funkcyi w tenczas zadosy uczy-

ni. Henryk, trzeci syn tego Mikoaja; co si z nim stao

aden z autorów nie pisze. Mikoaj genera Podolski, czwarty

syn z Firlejowny, o nim wiadczy /{onsti/tuct/a 1667. y. 16.

e mia swoje dragonia w Kamiecu Podolskim na presi-

dium ; za ojca swego dugo by w Tatarskich rku , na za-

staw dany 5 dwie mia ony, z których druga Swientosawa
Rajecka wojewodzanka Miska , wdowa po Leszczyskim pod-

komorzym Brzeciaskim, i po Sakowiczu wojewodzie Smo-
leskim, atoli z obiema y bezdzietny.

Jakób pisarz polny koronny, pity syn Mikoaja kaszle-
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lana Krakowskiego i helmaiia uielkieg^o, z Kazanowskiej, Lyl

przedtem stranikiem koronnym, z którym tytuem z sejmu
16()2. naznaczony by do luslracyi fortecy Kamienieckiej, po-

sujc na ten sejm. Constit. Jol. 2. et 25. Jan Kazimierz
Król widzc w nim pi(>kne serce i odwag, z któr prze-

ciwko Moskwie j)od Kijowem i pod Cudnowem przeciwko Ba-
zyleiuu Szeremetowi, lubo jeszcze w modej porze zostaj-

cemu, temi bo norami torowa mu drog-c do najwyzszycb,

atoli pn/dko w rednim wieku w Warszawie zyc przesta.

Ostatnia jeg;o ku ojczynie przyslug-a bya, gdy do Biaocer-

kwi oblonej, nie tak si z nieprzyjacielem, jako bardziej

E g-odem od siedmiu lat passujcej , i prowiant i ludzi na

presidium, przez rodek wojsk przeciwnych, sprowadzi. Po-
toc. Centur. f^ir. fol. 97. Zauski Moivij róne

^ fol. 43.

zowie go, dworskich, wojskowych, i wszystkich co go tylko

znali, jedyne delicye, jako wrodzon swoj submissy, do-

broci, ludzkoci, wszystkich serca do siebie nci. Zy
bezenny. Syszaem ze w Jezupolu, kdy po mierci zo-
ony, cae jego ciao do tychczas, i nieskaone znajduje si.

Dominik podskarbi nadworny koronny, starosta Chmiel-
nicki, a przedtem podkomorzy Halicki, syn szósty i ostatni

Mikoaja kasztelana Krakowskiego i hetmana wielkiego, z Ka-

zanowskiej, z pod Wiedeskiej expedycyi powracajc 1683.

przeszed na wieczno. Przybra by sobie za doywotniego
przyjaciela Konstaney Truskolask podkomorzank Halick,
wdow po Kakowskim chorym Sanockim, z tej byy trzy

córki: AIexandra Kosakowska kasztelanowa Kijowska, Joanna
Wielhorska kasztelanowa Woyska, fundatorka 00. Tryni-

tarzów we Lwowie, kdy widzie bogaty jej w tym kociele

apparat. Anna, ksieni rzdzia klasztor S. Benedykta we Lwo-
wie u Wszystkich SS. i syn Jakób starosta Chmielnicki, mia
ci wprawdzie za sob Katarzyn Krosnowsk podkomorzank
Lwowsk, atoli modo i bezpotomnie z wiatem si rozsta;

ta ona jego posza potem za Stefana Humieckiego wojewod
Podolskiego.

Stefan wojewoda Bracawski, pisarz polny koronny, ge-

nera Podolski, starosta Feliski, Lityski, syn ostatni i naj-

modszy Mikoaja generaa Podolskiego z Czermiskiej, jemu
pod czas rokoszu Zygmunt IIL Królow maonk i koron
w opiek odda, z któremi on do Krakowa zajechawszy, nic

nie opuci pilnym pozorem, coby do powierzonego sobie

skarbu zachowania naleao ; z Samuelem ksiciem Kore-
ckim jak sia w Wooszech dokazywa, zld pozna, e si
pod ich si dre zday Woochy i Multany: z braci swo-
jemi tyme i Turkom, dobrze si da we znaki : w Inflanciech
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przeciwko Sudermanom wojujc, Felin odebra, za co w
na»rod(; odwagi swojej od Zygmunta Króla Feliskim starost
zawoany. Gdy jegnak szwagra swego Konstantego Moiy
na Hospodarstwo Wooskie z wojskiem wprowadza, tam od
wikszego nieprzyjacielskiego gminu zamany, w niewol si
dosta, do Konstantynopola zaprowadzony. W tej niedoli zo-

stajcemu pokaza si S. Dominik Fundator zakonu Kazno-
dziejskiego, i o prdkiem z tego nieszczcia wybawieniu,
upewni; jako wyszed szczliwie, z Jedykuy na morze i

ódk na nim spuciwszy si, z lej okazyi Kalwiskie bdy
odrzuci, i na dobro ojczyzny we wszystkich okazyach usil-

nie pracowa, az tez spocz w Panu, w roku 1634. wspo-
minaj go Konstytuctje 1623. /'o/. 4. Ze wsi Zahajpola , na

pamitk Potoku w województwie Krakowskiem, z którego

ta familia wysza, miasteczko uczyni, i Zotym Potokiem na-

zwa, tam fundowa 00. Dominikanów, i wsi do tego kon-

wentu wiecznoci zapisa. Piotrów i Siekieczyn : Okol. Buss.
Flor. fol. 88. fabryki jednak teg-oz konwentu nie dokoczy-
wszy za ywota swego, sukcessorom swoim t uczynno zo-

stawi. Mia za sob 3Iary Mobilank, Jeremiego Multa-
skiego bospodara córk. Greckiej religji, ta mu powia sy-

nów trzech: Piotra, Pawa i Jana, tyle córek: z tych Katarzy-

na, najprzód zalubiona Januszowi Radziwiowi wojewodzie
Wileskiemu i hetmanowi wielkiemu Litewskiemu, ksiciu
na Birzach i Dubinkach, po nim, ksiciu kurfirsztowi Bran-
deburskiemu. Anna \mo voto ya z Dominikiem Alexandrem
Kazanowskim , w^ojewod Bracawskim , Prababka Królowy
Polskiej Stanisawowy, 2do z Bogusawem Suszk podskar-

bim Litewskim, ^tio z Stanisawskim wojewod Kijowskim
Michaem, ya jeszcze 1689. Zofia czy Wiktorya, starsz

rzdzia klasztor Kamieniecki zakonu Kaznodziejskieg"o, do

którego wniósszy w posgu trzydzieci tysicy, konfundatork
si staa teg^o miejsca. Mia ten Stefan sze tysicy ludzi

od Króla Zygmunta przeciw inkursyom nieprzyjacielskim

:

Krzysztofowi Strzemeskiemu porucznikowi swemu, Horodenk
darow.i, e mu Tatarów pobi ,^ i dwóch Murzów znacznych

zapawszy, odda. Piotr starosta Sniatyski najstarszy syn jeg-o,

ona jego Eufrozyna Stanisawska kasztelanka Kamieniecka,

z któr jednak adnego sukcessora nie zostawiwszy, w lat

35. przeniós si na niemiertelne yciej jego chci ku Bogu,
dowodem jest konwent 00. Dominikanów w Sniatyniu, do-
kd ich pierwszy wprowadzi. O/iolski Iluss. Floi\ fol. 93.
Ku ojczynie affekt pokaza, kiedy rotmistrzujc usarshiej cho-
rgwi w Prusiech przeciwko Szwedom, pod Kamiecem prze-

ciwko Abazy Baszy, pod Kumejkami, Starczem , Niedwie-
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dziemi ozami przeciwko Kozakom, krwi swojej nie aowa,
pochowany w Potoku, zkd nag^robek jego wypisa Starowa,
in 3Ionum. ale tam powiada, ze zostawi potomstwo, chyba

e modo pomaro. Potoc. Centur. f^ir. Jol. 194. przydaje,

ie pod Ochmalów piset ludzi swoich wystawi; jest w druku

jego Oratio Grutulatoria f^ladislao If^. Regi Poloji. 1033.

j4ntverpiae^ infol.

Pawe kasztelan Kamieniecki , syn drugi Stefana woje-

wody Bracawsklego z Mohilankl, mijz wielkiej nauki, której

nietylko w ojczystycli, ale tez I cudzoziemskich naby aka-

demiach, s w druku dowcipu jego monimenta, Imo. Exer-
citaliones Oratoriae liicubratae in secessu Patavino. f^enet.

in kto 1642. typ, Inihertinis^ które w Padwie na ten czas b-
dc, przypisa bratu swemu stryjecznemu, Stanisawowi Re-

verze, na ten czas wojewodzie Podolskiemu. 2do. Historico

Politicus, sive Quaestiones historicae et civiles^ ex Uh. III.

Livii concinnatae^ in-2k. Cracov. 1646. 3tIo. Secidum Bel-

latorum et Togatorum, seu Centuria^ clarissimorum f^iro-

rum Pnlonorum et Litv(inorum^ in Ato Crac. 1702. 4to.J/o-

sc/iovia, sive brevis narratio., de moribus^ magnae Russorum
3Iojiarchiae ^ in Ato Dantisci 1670. kdy sam o sobie pisze,

ze pojmany od Moskwy, trzynacie bllzko lat w tej niewoli

przepdzia przecie I tam o swojej nie zapomnia ojczynie,

której, kiedy niemóg orem, przynamniej rad, chcia w
zej toni ratowMc, przyzna mu to Wincenty Gosiewski, pod-

skarbi I hetman Litewski , w Moskiewskiej stolicy take w
wizieniu zostajcy. Po Cudnowskiej wiktoryl, o troch y-
cia mu niewydarto, chcc si mci nad nim klski swoich,

przez brata jeg;o stryjecznego Reverc, w Bazylim Szereme-

cie, poniesionej. Wyszedszy z przewlokej niewoli, posowa
do stolicy apostolskiej, Barwin/i. rozrzutn ludzkoci, g-
bok umiejtnoci, serca sobie wszystkicli krpujc. Pier-

wsza ona jego Jarmoliska, z tej syn Stanisaw. Druga So-
tykowna Eleonora, o którym domu dosy mi to powiedzie,

e zmara 1740. Anna monarchini Rossyjska, Iwana Cara

Moskiewskiego córka, z Sotykowny urodzona, rodzonej bra-

tankl teje Eleonory; z tej byy dwie córki, Elbieta So-

bieska choryna Halicka, starocina Mierzwicka, Wiktoryna
ona, I Anna Imo voto Rzewuska podskarbina nadworna ko-

ronna , 2do Kunicka podczaszyna Chemska : synowie za,
Alexander, Teodor, Stefan, Jakób, Micha, Piotr I Dominik.

Stanisaw kasztelan Kijowski, a przedtem Kamieski,
syn najstarszy Pawa kasztelana Kamienieckiego : dwa razy

ponawia luby maeskie
,

pierwszy raz z Zuzann Szcza-

wisk wojewodzank Inowrocawsk, ta mu urodzia. Ja-
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kóba, kustosza Sendomlersklego , i córk Katarzyn, która

temi czasy rzdzia klasztor Warszawski panien ab Adora-
tione Smi. Sacramenti. Drugi raz z Eleonor Rejow pod-

czaszank Grabowieck, starociank Maogosk, z tej mia
dwóch synów, Jana i Michaa starost Trembowolskieg-o,

który pojwszy Maryann Kck kasztelank Krakowsk, z

niej spodzi trzy córki, jedna z niei modo umara, starsza

Kleonora posza za Nakwaskiego podkomorzego Wyszogro-
dzkiego: druga Urszula jeszcze Panna.
Ta Urszula córka starosty Trembowelskiego posza za Hieronima

Wielopolskiego koniuszego koronnego , starost Krakowskiego. —
Eleonora za po mierci pierwszego ma Nakwaskiego, ponowia
luby z Potockim starost Borzechowskim. — Krasicki,

Jan kasztelan Bracawski, starosta Smotrycki, starszy

syn Stanisawa kasztelana Kijowskiego , trzy razy wchodzi
w kontrakty maeskie^ pierwszy raz, z Konstancy Sobie-

sk chorzank Halick, z tej zostawuje syna Joachima, córki,

Maryann , i Ann. Drugi raz z Branick kasztelank Hali-

ck, z t sterilis. Trzeci raz z Konstancy Daniowiczown
starociank Parczewsk, wdow po Maachowskim starocie

Smotryckim, z tej syn Teodor, i córki, Barbara i Zofia.

Jana kasztelana Bracawskiego z Sobieskiej córka \mo voto za

Tarem kasztelanem Lubaczewskim , %lo za Szembekiem woje-

wod Inflantskim bezdzietna : druga siostra zakonnica. Syn z .o-

bieskiej ^o^ic\^\xi\ podczaszy Litewski, starosta Trembowelski, z

Sapieianki podskarbianki Litewskiej zostawuje dwie córki : star-

sza z nich zmówiona z Dominikiem Potockim starost Szczerze-

ckim, modsza za bratem Janem starost lianiowskim; z Dani-

lowiczownej spodzi Jan kasztelan Bracawski, syna Teodora
starost Smotryckiego , ten mia za sob Sapiehy kanclerza wiel-

kiego Litewskiego córk i z niej potomstwo. — Krasicki.

Alexander wojewoda Smoleski, starosta Szczerzecki,

drugi syn Pawa kasztelana Kamienieckiego, by wprzód pod-

komorzym Halickim 1696. potem kasztelanem Kamienieckim,

z tego postpi na Smoleskie województwo. M powagi i

rozsdku wielkiego. Za panowania Jana III. Króla Polskie-

go, pod Wiedniem przeciwko Turkom, i we wszystkich in-

szych expedycyach , wojownik sawny. Zwiza si by doy-
wotnie \mo voto z Zuzann Karczewsk, kasztelank Halick,

z której mia syna Tomasza, ale ten lustrujc zwyczaje cu-

dzych krajów, modo umar w Pradze. Powtórnie za pono-

wi luby maeskie z Teres Tarown kasztelank Zawi-

chostk, z Kostczanki urodzon, która zaczty od ma swego

koció w Siemianówce, wymurowaa, otarzami i apparatem

ozdobia, i ksidza przy nim osadziwszy, prowentem nadaa.

Pani zawsze z Bogiem zczona. Z tej byy dwie córki- : Te-

resa, która sobie zakonne ycie obrawszy pod regu S. Do-
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minika, przeorysz rzdzia klaszlor Lwowski. Druga Elbieta

Szczuczyna, starocina Wwolnicka i Wiekszniaska, ta modo
po raczu owdowiawszy, wielu, wielkim i g-odnym, ojej do-

ywotni przyja konkurrentom , zoya siy nieodmienn in-

tency suenia Bogu w tym stanie wdowim, jako, zaraz

z modych lat zabran ochot do chwalenia jego, witobli-
wie przykadnem yciem, naboestwem, i pomnaaniem si
w doskonalsze cnoty, w skutku samym, do dzi dnia, coraz

wiksz wznieca. Jej za szczodrobliwoci na Boga, pier-

wszym i oczywistym nie tak wiadkiem, jak bardziej dowo-

dem , z niemierteln przed Bogiem wdzicznoci , kolle-

gium nasze Lwowskie , którego jest osobliwsza dobrodzika,

i owszem caej naszej prowincyi Polskiej , a druga fundatorka

kocioa naszego Lwowskiego, kiedy ten, po zgorzeniu w r.

1734. z ruin jego, pasko szczodrobliw podwrgna rk,
i wie jego z muru i kamienia wywyszywszy, miedzi po-

krya, z t, któr teraz widziemy ozdob, rzadko w Polszcz

i indziej widzian; wewntrznie za, tene koció, koszto-

wnie, wysoce doskonaem malowaniem, najpierwszym Rzym-
skim Bazylikom, w sztuce i piknoci nleustpujcym, wy-
ksztatowaa, i cay z ozdobami jego , zotem, a do zazdroci

racemi oko, ubogacia, drogleml apparatami uposaya, a

dawnoci nadpsowane, z gruntu reparowaa, i te wszystkie,

lubo w zdrowiu i siach zawsze przysabszych, prócz industryi

w ksztacie roboty, i pilnego dozoru, prawie wasnej rki
Paskiej robot i prac, kosztowniejsze uczynia, i niemi na-

peniony skarbiec i zakrysty, równem kocioowi malowa-
niem ozdobia, rozszerzya, i ze wszystkiem na nowo, trans-

formowaa: dotd (gdy to pisz) dalsze obmylajca aski fun-

datorka tego przybytku Boskiego, a oraz, swego Paskiego
domu, na wzór penego mdroci Salomona, w caoci do-

trzymujca wspaniao i nienadweron fortun Pani, lubo

na ubóstwo, klasztory, i róne kocioy, na ubosze wdowy,
modziej i panien szlacheckich edukacy, a w nich na Boga
samego, tak szczodrze rozrzutna, dla siebie tylko samej

,
przy-^

kadnie i witobliwie oszczdna, kiedy zakazawszy sobie na

zawsze , wieckiej w kosztownych strojach pompy, pod cie-

mnym kolorem jasno godnoci i Paskie urodzenie ukry-

waa, nic nieuwaajc na przymówki, prdko peznce wia-
towoci kolory, kochajcych ludzi, w bogate tylko cnót ozdoby

dusz przybieraa, do których i cay swój dwór pobudzajc,

codziennie do kaplicy domowej wraz na przykadne naboe-
stwo, za usyszeniem dzwonka, przyuczya i wprawia. Z teje

Tarowny dwóch ten wojewoda zostawi synów. Z których

Józef, starosta Szczerzecki i Czorsztyski , syn pierwszy
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Alexandra wojewody Smoleskieg-o z Tarowny ; ten zlustro-

wawszy obcych Pastw zwyczaje w Niemczech i we Francyi,

rónych jzyków umiejtnoci i sztuk kawalerskich biegoci
wydoskonalony, skoro tylko do ojczyzny powróci, zaraz jej,

zdrow rad suzyc zacz, slawajc posem na róne sejmy,

i na konwokacy 1733. po mierci Augusta III. Króla Pol-

skiego , od któreg'o ofiarowanych sobie wyszych honorów
iiieakceptowa, mogc snadnie

,
pierwsze w senacie trzyma.

Fundowany od ojca i matki swojej koció w Siemianówce,

to malowaniem, to nagrobkiem matki swojej, i inszemi po-

trzebami, ozdobi. Zalubi by sobie w doywotni przyja,
Konstancy 3Iorsztynownc, wojewodzank InOantsk, z której

jedn tylko ma córk Maryann. 2do za voto wszed w kon-

trakty maeskie z Pelagi Potock, córk Jerzego starosty

Grabowieckiego, z dam jak wielkich przymiotów pen, tak

wszelkiej pochway godn: ta mu powia dwóch synów, Igna-

cego i Józefa, jeszcze, gdy to pisz, w dziecistwie zo-

stajcych.

Józef starosta Szczerzecki i Czorsztyski, uniarl kasztelanem Lwow-
skim, z Moi^sztynoumcj córk wyda za 3Ialachowskiego starost

* Wwolnickiego
,
poj potem Pelagi Potock starociank Gra-

bowieck , z której najstarszy syn Ignacy starosta Kaniowski

m\dX Sti^zemcck; drugi Józef starosta Halicki Wielopolsk wo-
jewodzank Sendoraiersk ; %do Lubomirsk wojewodzank Ki-

jowskc-]. Dominik starosta Szczerzecki trzeci syn Józefa poj
Potock córk podczaszego Litewskiego z Sapiezanki zrodzon.
— Krasicki.

Antoni wojewoda Bezki , starosta Guzowski itd. drugi

syn Alexandra wojewody Smoleskiego, z Tarowny, by
przedtem podstolim w. ks. Litewskiego, z którym tytuem

jedzi w legacyi od Augusta II. Króla Polskiego do monar-

chini Moskiewskiej, Anny Iwanowny, u której (ile krwi
blizki) w wielkich by respektach, i od niej kreowany kawa-

lerem Rossyjskiego orderu S. Jdrzeja. Po rónych za funk-

cyach , dla dobra ojczyzny podjtych, wzi województwo

Bezkie od Augusta II. Pan zdrow rad w senacie, i gad-

koci wymowy, w Polskim wiecie, zalecony, ludzkoci
swoj wielk, i szczodrobliwoci na szlacheckie imi, za-

woany, dla czego osobliwie uprzywilejowany ich do siebie

serca przywizaniem, i ochotn wol, popularitatem wielk
jemu czynicych zawsze. Marszakowa kapturom ziemi War-
szawskiej w roku 1733. po mierci Augusta II. w którym

roku na obron ojczyzny wystawi z wasnej szkatuy chor-
giew w ludzi okryt, i pod wadz najwyszego regimentarza

na lenczas Józefa Potockiego wojewody Kijowskiego, odda.
yje w doywotniej przyjani z Ludowik Sapieank mar-
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szakown wielk Litewsk, wdow po Wielopolskim staro-

cie Opoczyskim, Pani witobliw i bogobojn, która mu
powia syna jedynaka, Jana starost Guzowskiego wielkich

nadziei potomka.

Jan starosta Guzowski syn Antoniego wojewody Belzkiego z 5<7-

j)ieznnlii\ z<iczy si z Szcinbekowti z której syn jedyny Prot
poj.j ksic^tniczk Lubomirsk. — Krasicki.

Teodor arcybiskup Gnienieski
,
prymas koronny i w.

ks. Litewskiego, trzeci syn Pawa kasztelana Kamienieckie-

g*o. Z lekka rós do najwyszych honorów; z Rzymu albo-

wiem przyjechawszy, kdy pod Alemannem i Caregno w kol-

legium Rzymskiem teologi z wielk pochwa zakoczy; pro-

boszczem Przemyskim i kanonikiem Krakowskim zosta, w
roku 1699. na biskupstwo Chemiskie powicony, z tego

postpi na Warmisk infu w roku 1711. z tej 1722. na
arcybiskupstwo Gnienieskie, przy którem trzyma i opactwo
Tynieckie: z prymacyalnej godnoci, poszed na drog szcz-
liwej wiecznoci w roku 1738. wieku swego siedmdziesi-

tego pitego. Niespracowany w swojej pasterskiej funkcyi

infuat, tak dalece, ze i w jiodeszym wieku, nie ciko mu
byo, na jedne kocioy pierwszy kamie zakada, drugie

konsekrowa, midzy któremi nasze dwa, Piotrkowski i Raw-
ski, zwykemi ceremoniami Bogu powici: nadto, sakra-

menta administrowa, ksiy ordynowa, rónych kilkunastu

infuatów konsekrowa. Nieprzeamany, gdzie szo o honor
Boski i wiar katolick, da tego jawne dowody, to w To-
ruskiej na witokradzców i obrazoborców, sprawie, to na
walnym sejmie, gdzie si do Konstytucyi odsdzajcej wszy-
stkich dyssydentów, nietylko krzese, ale te i urzdów in-

szych, najwicej przyoy; to w Warmji, gdzie pijane chop-
stwo, gdy mszczc si nieurodzaju na ten czas w polu i

krescencyi, ukrzyowanego Chrystusa zoliwie ubiczowao,
na cik mier i wiertowanie skaza, i sprawiedliwie uka-

ra; a na tera miejscu gdzie ten excess popeniony, w Szyn-
wezie kaplic wymurowa, na pamitk, z tym napisem:

Paenae ^ non pieatis opus: to w wielu inszych okazyach.

Nietylko za ta kaplica, ale wiele inszych przybytków Bo-
skich, z jego Paskiej na Boga szczodrobliwoci stano, w
Warmji, Krozeski i Norbergski, w Sprimbornic koció i

klasztor 00. Bernardynów, w Warszawie koció pod tytu-

em S. Krzya i t)omicilium zakonowi naszemu z- gruntu,

ze wszystkiem pikn architektur. W owiczu koció i kla-

sztor OO. Bonifratrom wymurowa, drewniany i ju zbu-

twiay zwajiwszy. Tame koció S. Jana i rezydencye z muru
wyprowadzi, dla kapanów laty zgrzybiaych, i alFekcy jak
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do pracy jai niesposobnycli. Tame kaplic Róacow i z

oharzeni przy kociele 00. Dominikanów. W Gnienie ka-

plic marmoryzowan, i nad inne pikniejsz, kdy ciao

jego zoone, ostatniego dnia czeka bdzie: wie legoi

kocioa, blach pokry, a przy nim wikaryat albo mansye
dla wikaryów murowany do ozdobny, z jego szkatuy, z

ziemi wyprowadzony. Nadto w Starej Rawie i Kocierzowie

kocioy drewniane wystawi, innych za bardzo wiele, oso-

bliwie kollegiata i fara czycka , które albo reparowa, albo

nada, albo si do fabryki znacznie przyczyni, inne w appa-

raly i srebro ubogaci. Na wie 00. Piarom w owiczu
trzynacie tysicy wysypa. Przy kollegiacie za tamecznej,

wikaryat murowany z jego aski powsta. Krom tego, fa-

bryki jego pamitki zostay, zamek owicki, Pask stru-

ktur, od pdzla, zota, i piknoci szacowny, sala wielka

i kaplica domowa, w nim wyksztatowane j miasto samo po

zgorzeniu w roku 1626. reparowa. Paacu Warszawskiego

dla arcybiskupów Gnienieskich , reparacya i aukcya sze-
dziesit tysicy od niego wzia , insze od niego restauro-

wane, osobliwie w Warmji, Helzberski, Zibortski, Reszelski,

Wattenberski , Worneteski , Brunsberski , dwa na nowe
z gruntu wywiedzione, Bizdorfski, i Szmolejnski. Nietylko

za na domy Boskie materyalne dochodów swoich nie ao-
wa, ale tez i na kocioy ducha . to jest ludzi ; teologi

w szkoach naszych Toruskich, konwikt na uboszych stu-

dentów w czycy przy kollegium naszem i fundowa i wy-

murowa. Domum conversorum w Brunsberdze z fundamentu

wyniós, kdy na dwunastu, którzyby z heretyckiej trzody

wyczywszy si, z katolickim si kocioem pojednali, fun-

dacy uczyni, i coroczni pensy dla nich naznaczy. Tamzc
trzynastu ubogich codzie z stou swego karmi, i co rok

zwyk by odziewa j w archidyecezyi za Gnienieskiej, pod-

czas godu walnego, omset w owiczu, dwiecie w Skwier-

niewicach sustentujc
;
jakby im ycie da, ojcem ubogich

zasuy sobie by zawoanym; lubo i inszych czasów, to

si miosierdzie na ndznych w nim wydawao, kiedy nikogo

z nich od siebie nie puci bez wspomoenia, kiedy ubosze
Panienki wyposaa, wdowy osierociae ratowa. Da mu by
krom tego Bóg wielkie szczcie w jednaniu rozdranionych

serc braterskich: heroiczne serce, do ustpienia krzywd
swoich, i acnego wszystkich uraz darowania, ludzko i do-

bro, któr do siebie serca drugich nci; i lubo mu za-

zdrosna nienawi, zem udaniem trua estymacy u majestatu

Polskiego
,

przecie wierno jego ku Panu , niewinno z

dobroci powizana, nieraz z adwersarzów swoich chwale-
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bnie tryumfowaa, zawsze si bez zakau najmniejszeg-o po-

kazaa: dla lego M-ielkieh ludzi szacowiiik, Aug-ust II. Król
Polski, miedzy kompelyloraml wlehj o pryraacyaln godno!5(^,

jemu jj przysdzi, nawet odjedajc do Pastw swoich dzie-

dzicznych, jego czuo!>ci to królestwo powierza, i nie omyli
si na swojej o Teodorze opinji: bo tak dobro ojczyzny swojej

delikatnie piastowa, e adnego uszczerbku za jego przezo-

rem nie poniosa, wiele za i potnych na zgub jej zama-
chów, wczesnym zabiegiem i gbok jego rad, odbitych

spezo, tak dalece, e i za ywota jego i po mierci, nie

inszym go tytuem nazywano, tylko wielki prymas: do czego

sil mu pomagaa powaga jego i estymacya, któr mia u

postronnych monarchów, mio u koronnych synów. Po
mierci jego (któr zda si sobie przepowiedzie, mówic
albowiem przy Królu w senacie, tak zacz: ostatnia to ju
mowa moja z tego miejsca) wszyscy infuaci Polscy, dwu-
nastu ich liczono, ciao jego z Warszawskiego paacu arcy-

biskupiego wyprowadzali : assystowali licznym komputem inni

senatorowie, i urzdnicy, i gmin wielki pospólstwa, i oraz

wtenczas serce jego zoone w kociele rezydencyi naszej,

od niego fundowanych tame. Po zejciu tego Augusta II.

stara si o to najbardziej , eby byo i interregnum spokojne,

i elekcya adn party nierozerwana, na to siy swoje, zdro-

wie i rady oy, eby by rozrónione serca braterskie do
zgody ugaska, gdy jednak z wiksz daleko czci, Sta-

nisawa Królem Polskim ogosi, a wkrótce z nim do Gda-
ska, unikajc cudzoziemskich wojsk potencyi, zabieg: tam
cile z innemi oblony, gdy si to miasto Augustowi III.

Królowi poddao, on do Torunia najprzód scigniony, a po-

tem do Warszawy, gdzie tego Króla za Pana uzna; i do
uspokojenia ojczyzny sia mu dopomaga. Krom naboestwa
do ukrzyowanego Chrystusa , któremu w owiczu bogate
powiesi pamitki, szczególniej, do Niepokalanie pocztej
Panny affekt si w nim wydawa, za której przyczyn t
ask odebra, e osobliwsze czu w sobie obmierzienie ka-

dego grzecliu ; take do S. Liboryusza, któremu otarz w
owiczu wystawi, na zawdziczenie, e go z oczywistej

mierci i nieznonego bólu kamienia wybawi. Msz wit
z wielk gotowoci zwyk by odprawowa, a gdy sam do
otarzowych tajemnic , dla jakiej racyi , nie przystpowa,
dwóch a czasem trzech^ mszy sucha. Wyjedna u stolicy

apostolskiej, aby wito S. Wojciecha biskupa, gdy dla wit
Wielkanocnych, wedug ustawy synodu Piotrkowskiego prze-

niesione bywa na Poniedziaek pierwszy po Przewodnej Nie-
dzieli, mogo byd, chód przeniesione, i z oktaw celebro-
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wane , i co do pacierzy kapaskich , w caera Królestwie

Polskiem.

Stefan marszaek nadworny koronny , starosta Lwowski,
pukownik królewski , syn czwarty Pawa kasztelana Kamie-
nieckiego, by przedtem najprzód podkomorzym Halickim,

starost Czerkaskim, dalej krajczym koronnym, to referen-

darzem koronnym, pod który czas marszakowa izbie posel-

skiej, w Warszawie w roku 1724. a gdy si sejm ten do

Grodno zalimitowa, tame w roku 1726, a co w nim oso-

bliwszej chway godna, e po niedoszych kilku sejmach, do-

szy pod jego lask skutku podanego publiczne obrady, do

czego sia mu pomagay, wielka mio, któr mia u wszy-

stkich , ludzko nieporównana, wymowy gadko, expe-

ryencya nabyta po rónych sejmach, na które posowa. Sza-

cujc sobie t jego fatyg Król August II. da mu by wo-
jewództwo Pomorskie, z tego posun go na Mazowieckie,

nakoniec lask mniejsz koronn odda, z któr wszed do

grobu we Lwowie w roku 1730. tame w kociele 00. Do-
minikanów pogrzebiony, serce za jego zoone w kociele

naszym Lwowskim , ile e zakon nasz i szczególniej w yciu
swoim kocha, i od nieprzyjaznych go broni Pask prote-

kcy : ona jego pierwsza Urszula Bieganowska starocianka

Mostowska , z tej córka Lli^szula zmówiona z Janem Prze-

bendowsklm wojewod Malborskim. Druga ona Konstancja

Donhoffowna owczanka Litewska, starocianka Starogrodzka,

owdowiaa po Wielhorskim podkomorzym Wodzimierskim,
ale si to maestwo rozeszo. Trzecia Teresa Kcka kaszte-

lanka Krakowska , Pani u wszystkich estymacyi wielkiej , i

rozsdku, z której s dwaj synowie, Joachim starosta Lwow-
ski, posowa do Ludwika XV. Króla Francuzkiego w roku

1733. od osierociaej Rzeczypospolitej, po mierci Augusta II.

Króla Polskiego, z notyfikacy mierci tego Króla, zlustro-

wa w tym czasie Francuzkie, Woskie, i Niemieckie kraje,

posowa na sejm walny Warszawski 1738. na którym de-

putowany by do pisania Konstytucyi. Ten dotd modzianem
yje, i Ignacy starosta Luchowski, z którym tytuem, lubo

jeszcze minorennis, podpisa elekcy Augusta III.

Ten Ignacy czenik koronny starosta Gliniaski Imo z Sulkowskiej

zostawi syna Alexandra ten poj Czapsk wojewodzank Mal-

borsk, i córk, ta pierwszym zwizkiem zczona z Solohubem,
powtórnie z ISriihlem generaem arlylleryi koronnej. 2do z Dzie-
duszy ckifij It^^oz potomstwo, Mikoaj tego zona Borzcka Ma-
ryanna podstolanka koronna i córka Czacka podczaszyna koronna.
•— Krasicki.

Micha podstoli Litewski, syn pity Pawa kasztelana

Kamienieckiego, z sejmu 1703. deputatem naznaczony do
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boku kpólewskieg-o, dla obrady, Constitut. fol. 15. mlaci

wprawdzie zonc;, atoli adnego sukeessora nie zostawi, fun-

dator kolleglum naszego Nowogrodzkiego w Litewskiej pro-

wlncvl z ii\i zon, która bya Duninowna, wdowa po Uni-

cbowsklm. Dominik syn szósty tego, pukownik królewski,

umar w modym wieku. Jakób starosta Czeb ryski, siódmy

syn tego, ona Katarzyna Bieliska marszakowna wielka

koronna ; i ten bezdzietny modo wiat poegna.
Piotr wojewoda Czernlecbowskl, starosta Czyrkaski, Mo-

stowski , i Tvszowieckl , ósmy syn Pawa kasztelana Kamie-

nieckiego, by wprzód kasztelanem Bezklm, przeniós si na

lepszy ywot w roku 172(3. 3!ia za sob \mo voto Dbsk
kasztelank Bieck, wdow(; po Donboflle owczym Litewskim,

i Sierakowskim kasztelanie Bezklm, ale z ni potomstwa nie

byo, 2do voto poj Katarzyn(; Chodorowsk podkomorzank
Lwowsk, która pierwej ya z Antonim Stamirowskim pod-

stoiim Lwowskim , starost Mostowskim 5 z tej byo córek

sze, z których Eleonora wydana za Szaniawskiego owczego
Litewskiego, starost Sochaczewskiego, 2clo voto posza za

Grodzickiego starost 3Iostowskiego. 3Iaryanna zakonne sobie

ycie obraa u Panien Sakramentek we Lwowie, Elbieta,

Teresa, Magdalena 1 Joanna, z tych dwie zakonnicami zo-

stay S. Dominika we Lwowie, trzecia wizytk w Krakowie,

czwarta wydana za Macieja Komiskiego, kasztelana Pozna-
skiego, a potem wojewod Kaliskiego, w rok po lubie

umara: zostawiwszy mu syna jedynaka Teodora. Pochowana
pompatycznie w kociele naszym Poznaskim.

Jan wojewoda Bracawski, trzeci syn SteHma wojewody
Bracawsklego z Mohilankl, m rycerski, atoli w owej nie-

szczliwej pod Grodkiem naszych porace, w niewol z Ba-

abanem wzity, 1 nieludzko traktowany, z którego jednak

nieszczcia mztwem Piotra Potockiego wojewody Bracaw-
sklego, na wolno by windykowany. W roku 16GI. ko-

mlssarzem go naznaczya ojczyzna do pogranicznych dyfie-

rencyi od Wooch. Constit. fol. ICi. Zona jego Teresa Ce-

tnerowna kasztelanka Halicka; córka Teresa, najprzód Jana

Gniskiego wojewody Bracawsklego, po nim Tomasza Za-

mojskiego ordynata, synowie dwaj, Dominik kanonik Wi-
leski, umar przed rokiem 1685. Zauski róine mowij f. 4.3.

Stefan wojewoda Bezki, a przedtem owczy, dalej stra-

nik koronny, syn Jana wojewody Bracawsklego z Cetnero-

wny, wielkiego serca i mztwa kawaler, po dwakroc luby
maeskie ponawia. Pierwszy raz z Ann Charlsk, mie-

cznikown Woysk, wdow po Mikoaju Sapieha wojewo-
dzie Bracawsklm, ale z t adnego niemla potomstwa. Drugi

Tom vii. 30
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raz z Ann Sieniawsk wojewodzank Woysk helmanown
poln koronn, la mu powia trzy córki, Teofil, Teres,
i Mag-dalenc : Teofila ya \mo voto z Jerzym Warszycklm
wojewod czyckim ale bezpotomnie, 2do voto z Opali-
skim Wojciechem starost Bolecliowskim. Syna za tylko je-

dnego , Mikoaja, starost Kaniowskiego, dziedzica na Bu-
czacu, Horodence, Goog-orach , i innycli wielu wociach;
zasiada niedawnym czasem, deputatem w trybunale koron-

nym. Ten dotd bezenny yje. Umar ten wojewoda 1726.

z piknem do mierci przyg-otowaniem.

Familia hr. Potockirh Pilawitów , dzi tak jest w Polszcz rozro-

dzon, i ciko a moe nawet niepodobnem jest wszystkich dokadne
wywie genealogie : — wszyscy pochodz od Sulisawa (III.)

kasztelana Sendomierskiego w r. 1217. jednego, z omiu synów
AIexa n dr a (II.) a wnuka pierwszego zPilawitów yrosa wa(l.)
rcgimcntarza Bolesawa Kdzierzowego i Kazimierza Sprawiedli-

wego. Od tego Sulisawa póniej wiele rozrodzio si gazi
Potockich Pilawitów , z tych kadziemy tu lini kilku yjcych
dzi familji, majc nadziej, e póniej i inuych genealogie umie-

ci bdziemy wstanie. — IV. Alexander Potocki, jeden z sze-

ciu synów Sulisawa, Copiarum Ductor, zostawi syna imie-

niem : — V. Jana, na Potoku stolnika dworu Elbiety ony Ka-

rola Króla Wgierskiego w roku 1330. ten zabi buntownika Ta-
chiana, zostawi syna imieniem: — \I. Wostko, dziedzica

na Potoku kasztelana Wilickiego , w roku 1366. podpisany na
przywileju Jdrzejowa, oraz w roku 1368. miasta Krakowa, tego

syn imieniem: — VII. Jakób, kasztelan Radomski roku 1398.

zostawi syna imieniem: — VIII. Bernard, Copiarwn Ducior
w roku 1435. zostawi synów, z tych — IX. Maciej, chory
Krakowski 1415. z Psarskiej zostawi syna imieniem: — X. Ja-
kób, marszaek dworu Zygmunta Augusta 1545. le^o z Ro?nm-
skiej syn: — Xl. Mikoaj, genera ziem Podolskich i regimen-

tarz 1615. r. z Czermisk mia syna imieniem: — XII. An-
drzeja, kasztelana Kamienieckiego, tego z pierwszej ony Zofji

z jP/ff^ecA/cA syn imieniem : — XIII. Stanisaw Rewera Po-
tocki hetman wielki koronny 1667. z pierwszej jony dwóch synów
z Kalinowskiej zostawi jednego syna imieniem,: — XIV. An-
drzeja hetmana polnego 1687. z pierwszej puy Anny z Ry-
ciskich zostawi synów, z tych: — XV. Józef, Potocki het-

man wielki koronny 1717. r. z pierwszej ony Wiktoryi z Le-

szczyiiskirh zostawi jednego syna imieniem: — XVI. Stani-
saw, wojewoda Poznaski z drug on Helen Zamojsk mia
potomstwo z tego: — XVII. Józef krajczy koronny i Win-
centy (o tych wszystkich obszerniej stoi wyej). — X\ III. Po-

tomstwo J ó z e fa z Ossoliskiej Jan, i Seweryn-, a Wincen-
tego z Urszuli Zamojskiej wojewodzanki Podolskiej syn Fran-
ciszek. — XIX. a. Synowie Jana z Lubomirskiej Alfred i

Arthur, a z Konstancyi Potockiej dzi hr. Raczyskiej Ber-
nard. — b. Syn Seweryna z Sapiezanki , Leon i córki

cztery. — XX. a. Alfreda z Józefy ks. Czartoryskiej ^ syn

Franciszek i dwie córki. — Arthura z Branickiei &\n Adam.
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— b. Leona z GoUowinuwny syn Seweryn i córek trzy. —
Z dohinnentów finnilijni/ch.

Patrz w dodatku w Tomie X.

Potocki herbu Sreniawn ^ w Krakowskiem wojewódz-

twie. Jerzy Potocki podczaszy Chemski, z Krakowskiego

województwa komissarz od skonfederowanych, pokój nad Pilcjj

z królewskiemi zawar, w roku 16G6. liochow. Climac. III.

Uh. 2. umar sdzi ziemskim Krakowskim. N. mia za sob
Zofi Piotra Brzecify podkomorzeg^o Wendeskiego córk.
W^acaw podczaszy Krakow^ski z sejmu 1G8.3. komissarz do

granic Szlskicli, Conslit. fol. 12. umar 1693. S w druku

te jego ksiki, imo. Zacig pod chorgiew star, tryum-

fujcego Jezusa^ in kto 1680. J^arsaviae^ to jest iistorya

Mki Jezusowej, rytlimem Polskim opisana. 2do. Poczet her-

bów i Szlachty Korony Polskiej i fp^. lis. Litewskiego ^ in

Jol. 1696. Cracou. wierszem autor opisuje pocztki kadego
herbu, alludujc do herbów w rónych materyach, przy ka-

dym herbie rejestr kadzie szlachty tego herbu, tak jako

przeczyta w Okolskim. 3tio. Argenida zBarklawiusza prze-

tlómaczona Polskim laierszem, 2da editio Lipsiae 1728. syn

jego podczaszy Krakowski, mia za sob Rociszewsk, z któ-

rej córka jego, \mo voto bya za Adryanem Bechackim ka-

sztelanem Bieckim , starost Lipnickim, 2do za Jakóbem Ry-

biskim wojewod Chemiskim , Ztio za Jakóbem Duninem
referendarzem koronnym , Ato za Antonim 3Iorsztynem wo-

jewod Inilantskim, syn za jego w wojsku cudzoziemskiem

Polskiem , znacznej szarzv. N. mia za sob Katarzyn 3Ior-

sztynown.
W roku 1778. Pawe Potocki scholastyk ucki. — Na Ukrainie

trzech braci: Ezechiel sdzia pograniczny mia za sob Try-

pohka i z ni potomstwo. — Stanisaw i Jan bezenni. —
* Przypisy Krasickiego.

PotocKi herbu Szeliga., w Sieradzkiem województwie.

Jana Potockiego wspominaj ksigi grodzkie Opoczyskie w
roku 1559. i 1574. r. Stanisaw, Marcin i Adam w Siera-

dzkiem podpisali elekcy Wadysawa IV. Piotr w Wielu-
skiem 1674.
W r. 1778. Józef Potocki kaszte'an Kozienicki. — Krasicki.

PotrylOWski herbu Drogomir , w Mazowieckiem

województwie, to o nich wiadczy Paprocki., ze w wielu

okazyach z poganami mztwem swojem wsawieni
;
przecie

w samem województwie Mazowieckiem jest kilka dcfmów te-

g04 imienia, dla tego trudno mi P0zezna(5, kto z nicli, dp

którego herbu naley.

PotrykOTreSki herbu Odt^wi., tego* by herbu Jan

Potrykowski archidyakon Chemiski, który fundowa wotyw
30*
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o . Trójcy w Chemy, i szpitale w Lubawie, Cheoizy,

i Grudzidzu, prowentaml corocznenii uposay: lamze w
Chemy otarz Najw. Matce wystawi, przed któryui po-

chowany, z tym herbem
5
przeniósszy si na inszy wial w

roku 1682. N. Polrykowski mia za sob Magorzat mio-
lanczank.

Potrykoiiski herhii Paprzyca, pisz si z Polrzy-

koz, w województwie 3Iazowieckiem , a niektórzy z nich osie-

dli i na Podolu: z Szlska ta familia do Polski wesza; i gdy
przeciwko Prusakom, poganom na ten czas, mztwa swego
dali prób , od ksit Mazowieckich w Czerskiej ziemi do-

brami nadani. Derszaw PotrykowskI w roku 1460. legacy
sprawowa do Genueczyków, synowie jego: 1. Derszaw
podkomorzy Lwowski, 2. Bartomiej rotmistrz, 3. Mikoaj
ezenik Czerski, zona jego Jadwiga Oczoszalska, z której

syn Stanisaw, tego za dwóch synów byo, Mikoaj i Ja-

nusz; Mikoaj spodzi Krzysztofa i Bartomieja, od których

byli sukcessorowie dziedzice na Polrzykozach, Lipie, Wolka,
Bejkowo. Janusz za zostawi synów, Marcina, Jdrzeja I

Stanisawa. Z tych Marcin mia synów, Jana, Pawa, i Se-

weryna. Jdrzej, Jana walecznego ma przeciwko Tatarom
i Turkom, tego z Magorzaty Smiotanczanki ciorzanki Po-
dolskiej, córka Ewa, Joachima Boskiego herbu Bibersztcin

maonka, i syn Marcin, m rycerski, atoli modzianem
umar. Stanisaw za z Boguskiej sdzianki Rawskiej herbu

Rawicz, zostawi Bronisawa, który w Moskwie poleg-, Mar-
cina, Adama, Piotra, którzy take w rónych okazyach y-
cie dla ojczyzny pooyli. Janusza, tego z Caowaóskiej syn

Pawe S. T. D. et J. U. archidyakon i oficya Putuski, ka-

nonik Pocki i Poznaski , kustosz KruwickI , kocioowi i

Rzeczypospolitej dobrze zasuony, by na Colloquium To-*

ruskiem z Dyssydentami 1645. Acta Collo. i deputatem na

trybuna koronny, i Waleryana podkomorzego Róaskiego,
z tym tytuem wspominaj go Konstyliicye 1647. fol. 33. i

1653. kiedy deputatem zapisany na trybuna skarbowy, Cor}~

slitut. fol. 2. i do pisania Konstytucyi, fol. 48. i 1661.

fol. 59. i 1667. pod który czas posowa na sejm, Constit.

fol. 18. Alexandra ma walecznego, który w rónych oka-

zyach dzielnie na Tatarów I Woochów nacierajc, pad tru-

pem, niewiem czy nie tego Alexandra ona bya Helena
Olenicka , z której córki , Anna Jarzynina i Teofila Ilule-

wlczowa, i syn Jan, ten z Lukrecy Radeck, spodzi syna

Adama I córk Teofil; Geneal. Olenic. Arnolfji, który z

Nleborowskiej lit^rbu Prawdzie, Katarzyny
j
pisarzowny ziem-

skiej Sochaczewsklej , mia syna Jana i sze córek, ten
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Jan z Agnieszki Pi karskiej podslolanki Czerskiej herbu Pó-
kozic zostawi Mikohija, Stefana, Zacheus/a i Waleryana, z

klórycli dwaj ostatni zvli w zakonie Haznudziejskiin. N. mia
za sob Maryann Koakowsk, z której synowie, Daniel,

Stanisaw, Jan, Piotr, Wojeiecb , i córka Zofia. Geneal.

Olenic. Hieronim najprzód stolnik 1085. deputat do kwarty

Rawskiej, Constit. fol. 10. dalej chory 1690. potem za
podkomorzym Róaskim obrany w roku 1700. pod Choei-

mem pierwszy z chorg^wi Marcina Kckieg-o na obóz Tu-

recki uderzy. Anna podkomorzanka Warszawska, Wiktoryna

Godlewskiego owczego ]Vurskiego maonka. Kazimierz ka-

nonik Kijowski, proboszcz Rawski 1092. r. Krzysztof pisarz

dekretowy i Kazimierz 1074. J«;drzej praat ucki, pleban

Drohicki, pierwszy naszych 00. wprowadzi do Drohiczyna.

W r. 1778. Micha Polrykowski komornik graniczny Warszaw-
ski. — Józef komornik ziemski Warszawski. — K?'asicki.

!PotryfeoivsRi hcrha Pókozic^ w województwie Raw-
skieni. Wawrzenlec Potrykowski pisarz ziemski Sochaczew-

ski, komissarz z sejmu 1047. Constit. fol. 30. Krzysztof w
województwie Wllenskiem 1032. r. N. bya za Stanisawem
Haskim. Pawe Zaleski Potrykowski 1704. Arnofa wspomina

Okol. tom. 2. fol. 512. Zuzanna bya za Bogusawem ad.
Potlilicki herbu Grzymaa ^ bez ma zbrojnego, w

Wielkiej-Polszcze. Stanisaw z Potulic kasztelan Midzyrzecki

1504. podpisa dekret Alexandra Króla, u Karnkowsktego de

Primatu. Jan kasztelan Rogoziski, zona jego Katarzyna Opa-

liska, kasztelanka Midzyrzecka. Mikoaj z Chodziesza Po-

tulicki
,

(bo si jedni, z nich pisali, drudzy z Zotowa, we-

dug wiadectwa Paprockiego) od którego Zygmunt L Król

Polski, za zotych tysic szeset, odkupi z zastawy niektóre

wioski, do starostwa Rogoziskiego nalece, o czem czy-

taem list tego Króla in MS. Petricou. tene to potem sani

zda mi si Mikoaj, w roku 1544. by wojewod Brzeskim

Kujawskim, jako si podpisa na licie Zygmunta 1. u Nakiel.

tn Miechor. f. 1\1. prawda ze go niektórzy Radziejowskim

podrukowali, inni Chodziewskim , inni z Potulic, jakom mó-

wi w pierwszym tomie, atoli e by z tego donm, i ztd
pozna, ze z Chodziesza si pisa. Piotr, najprzód kasztelan

Przemcki, z którym tytuem posowa w roku 1577. do sta-

nów Pruskicli, Biel. fol. 752. zkd powróciwszy, wzi wo-

jewództwo Pockie, z tego przesiad si na Brzeskie Kujaw-

skie, nakoniec na Kaliskie, jakom dowodzi w j)ierwszyni to-

mie, zona jego I rszuia Lwowska Ostrorozanka , kasztelanka

Kowalska, (l*aproc. nie Kowalska, jak oniylnie podtrci
Okolskij z wzi Sierpc i Sarnów na Dobrzyskiej ziemi,
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a po mierci Jana z Suewa wojewody Brzeskie^jo Kujaw-

skiego, nietylko ze wzi krzeso, ale tez jako po wuju
swoim , wszystkie ojczyste dobra. Historya naszego kollc-

gii/m Poznaskiego powiada, ze zona tego Piotra wojewody
Pockiego, ale herezy zaraonego, bya Anna z Gzowa, pra-

wowierna katoliczka 1577. r. syn jego Jan, w roku 1587.

uczc si w Padwie, poda dodruku, Theoremata Philoso-

phiae naturalis^ Benedicti Bugneri^ Patavu ad disputandum

proposita ; synowie jego, kasztelan Kamiski, i drug-i ka-

sztelan Rogoziski. Kasper, Jan i Jdrzej, Potuliccy, z oj-

czystego miasteczka Chodziesza herezy rugowali, co o nich

z pochwa wspomina, Cichoc. Allo. Osecen. 1. 2. N. bya
za Krzysztofem Kocieleckim kasztelanem Inowrocawskim,
Maryanna za Józefem Dziayskim , N. za Jdrzejem Lipskim

miecznikiem Poznaskim. N. za Samuelem Czarliskim, ale

steiniis. N. za Rozrazewskim kasztelanem Poznaskim, a po

tego mierci , za Ludwikiem Wejcherem podkomorzym Che-
miskim , MS. Konopatsc. de Fumil. Pruss. Stanisaw pod-

komorzy Poznaski, syn Piotra wojewody Kaliskiego, zona

jego Zofia Zbska herbu Nacz, fundatorka Panien zakon-

nych S. Benedykta w Sierpcu, ya jeszcze 1630. z tej by
syn Jan, który \mo voto mia za sob Witosawsk, ta mu
powia dwie córki, Katarzyn zakonnic S. Benedykta, ksie-

ni w Sierpcu obrana 1651. i Urszul, wydan za Maxymi-
liana 3iiaskowskiego, kasztelana Krzywiskiego 5 2do voto mia
za sob Wejherown wojewodzank Chemisk, z której Jan

i Ernest synowie. Anna, córka tego Stanisawa podkomo-
rzego Poznaskiego, rzdzia klasztor Panien Benedyktynek

w Sierpcu, ycie to miertelne skoczya w r. 1647. Luc.

Papro. aski Cudowne fol. 28. N. Potulicka dziedziczka

na Pniewie miasteczku i Jankowicach , najprzód ya z Ja-

nem Opaliskim wojewod Poznaskim
,

po nim za rodzo-

nego wujecznego brata , i za siostrzeca take rodzonego

ma swego, posza, za Jdrzeja Grudziskiego wojewodzica

Kaliskiego, którego, rodzona siostra ma jej pierwszego,

urodzia, j za Grudziska, rodzona siostra Zygmunta wo-

jewody Kaliskiego ojca jego , o czem takie wiersze napisano.

,,Wujenkm, siostr, on mojemu mowi, siostrzenica sy-

now zostawszy wujowi, matki ma bratow, przez me sta-

nowienie, wywróciam na nice samo przyrodzenie. Jeli dzia-

tek narodz, to moi synowie, ojcu bd siostrzecy, a mnie
bratankowie. On im ojcem i wujem

,
ja matk zostawszy,

bd przecie i ciotk, krew ze krwi zmieszawszy.*'— N. mia
za sob Czapsk. Jan Jakób wojewoda Brzeski Kujawski, sta-

rosta Borzechowski, posowa na konwokacy 1696. r. jest
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w druku, jeg-o Histori/a o j'ewolucyi Iiróleslw Szwedzkiego

i Duskiego , tn Sro 1701. luboc do niej Iniieitla swego nie-

przypisa. Co za Braun de Scriptor. Polon. fol. 226. pisze,

ze t ksiz.k(; napisa z okazyi rewolucyi Szwedzkiej w Pol-

szcz, i detronizacyi królewskiej, w tern si duio pomyli,

bo ta delroiiizacya nieryclio po r. 1701. którego tij ksika
na wiat wysza, nastpia; ale ani Szwedów w tym roku w
Polszcz jeszcze nie byo; zszed z teg^o wiata 172G. Pan
wielkiego rozsdku , niemniejszej nauki. 3Jia brata swego
rodzonego, od którego syn Józef wojewoda Czerniechowski,

który umar 1734. posowa na sejm 1724. mia za sob Tid-

own starociank Pilzniesk, wdow po Przebendowskiin

kasztelanie Elblskim. N. ukasza Dmbskiego maonka.
Siostry tego Józefa, 3Iaryanna za Dzialyskim, druga Katarzyna

\mo voio bya za Samuelem Czariiiiskim. 2</o roto za Lipskim.

Ztio voto za D.-jbskim kasztelanem Brzeskim Kujawskim, z tej zo-

staa córka jedna , \ino iwto Skoraczewska. 2^/o ^-o^o leszyska.
Rzeczony Józef Potulicki wojewoda Czerniecliowski , hno roto

z Zoti Dzialyhsk slarociank Kiszewsk spodzi córk Ew,
która zostaa sakramenlk w Warszawie, na imi jej Kazimira :

i syna Alexandra Hilarego starost ISorzechowsiiego, zmar-
ego roku 1780. który by bi/nibis. Najpierwej z Teofil z Dzin-
lyskich Szoldrska starocin czyck wdow, z t si rozwiód.
Powtórnym zwizkiem mia Eleonor z Potockich imo roto Na-
kwask kasztelanow Rawsk, z t spodzi syna jednego Mi-
chaa. — Tene Micha hrabia Potulicki kawaler orderu S. Sta-

nisawa, m przy wielkich talentach peen dobrych przymiotów,

z ludzkoci i dobroci serca wszystkim wspó obywatelom przy-

jemny , i swej ojczynie przychylny, wszed w luby maeskie
z Elbiet lVodzickq, z charakteru duszy i rozmaitych cnót chwa-
lebn, Eliasza Wodzickiego starosty Krakowskiego, ma dobrze

zasuonego w ojczynie, i z Ludwiki Jf^ielopolskicJ chorauki
koronnej maonków spodzon córk, z któr zostawi} potomstwo,

synów trzech: Jana Kantego, Kaspra, i Kazimierza: i

córki dwie: Józef i Urszul. — Wzwy wspomniony Józef
Potulicki wojewoda Czerniechowski , Udo voto z Elbiet Taro-
wn slarociank Pilzniesk, wdow po Przebcndowskim kaszte-

lanie Elblgskim spodzi córk Józef, która posza za Jana Dem-
bowskiego starost Bdziskiego , z t tene Dem»owski spodzi
syna Al ex ego, który wszed w luby maeskie z Ludwik.)

Szetnbckown generaown 1797. r. polem zmara, i córk E^o-

rentyn Dembowsk Jana Ossoliskiego starosty Drohickiego ma-
onk. — Heraldiika Whldka.
Potivoi*o\t ski herbu Dbno, w Kaliskiem wojewódz-

twie. Dobrogost Potworowski, sdzia ziemski Kaliski, pose
na sejm Lubelski 1569. podpisa uni Litwy z Koron, Con-

stit. fol. 171. z tego sejmu naznaczony do dysti*ybuty pie-

ninej, Consliluf. fol. 183. wspomina go Bielski fol. 043.

Paprocki za fol. 226. N. Potworowskiego sdziego Oslrze-

szowskiego, którego córka bya za Jakóbem Dzieranowskim.
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Jerzy marszaek izby poselskiej 1569. Pawe, do fabryki kol-

legium naszego Kaliskieg-o, sia si przyoy 1588. N. bya
za Janem Kobierzyckim. J(;tlrzej pisarz <^ro(lzki Wschowski,

z sejmu 1683. komissarz do granic od Szlska. Constitut.

fol. 13. Jan kanonik Gnienieski, proboszcz kollegiaty o-
wickiej , arcbidyakon i ollcya Kaliski, deputat na trybuna

koronny 1681. I 1686. N. mia za sob Rejown.
Powalski herbu Rogala w Prusiecb. O tych wyra-

nie pisze 3IS. o Familiach Pruskich, Piotr Powalski Lewalt

z Pomorskiego województwa pose na konwokacy 1648. r.

Marcin sj^dzia Miracbowski, mia za sob Katarzyn Konar-

sk wojewodzank Malborsk, pierwsza za zona jego Cie-

cbolewska, z której córka Gertruda, \mo uoto ya z Giss
starocicem Borzecbowskim, 2do z Remigianera ckim berbu

Jelita, sdzi ziemskim Tczewskim, on za urodzony by z

Pierzcbowny. Stanisaw rotmistrz królewski 1653. Constitut.

fol. 31. Brat Marcina, Piotr s«;dzia ziemski Tczewski, syn

jego Remigian , sdzia ziemski Czucbowski. Alexander s-
dzia ziemski wiecki 1680. Jan sdzia kapturowy 1697. r.

N. bya za Pierzcb. Franciszek czenik InOantski 1699. r.

drugi Franciszek i Samuel. N. w Pisienicy, mia za sob
Zakrzewsk von Felden, którego syn poj osiown kaszte-

lank Rypisk; Franciszka, jest w druku Ksika jego o

Trybunale Koronnym 1669. Gedan. in Ato. Jan pose na

sejm 1724.

l^o^tiaa herb ,
patrz ®g©BiCEyfe. ^ com tam i o

herbie tym pisa, i o amilji. Kad tu tych,, którzy pod

imieniem Powaów kwitnli. Piotra Powa zakonu Kazno-

dziejskiego, biskupa Kamienieckiego, kad mierd na rok

1298. Sever. in Vita S. Hyacin. lib. 1. cap. 23. Ruszel in

Tryumf, fol. 21. i e sze lat siedzc na tej katedrze, a z

Rzymu powracajc , na drog wiecznoci przeszed. Okolski

za in Russ. Florida fol. 59. pisze o nim, ale w r. 1302.

e y, powiada: jam dowodzi w pierwszym tomie, za Ka-

mienieckich biskupów jeszcze w tym wieku nie byo, Kami-
skim to mieli mówi ci autorwie; i tu si jednak nie utrzyma

przy tej infule, chyba przy suffraganji Kmiskiej, jako pisze

3Iicrelius i inni. Mikoaj Afri Powaa biskup Chemiski,
zakonu Kaznodziejskiego, umar 1325. wprawdzle Joannes

Leo w historyi swojej Pruskiej ^ i wzmianki o nim nieuczy-

ni , ale po Henryku biskupie Chemiskim , zmarym w roku

1311. zaraz Ottona sukcessora jego pooy, i powiada, e
ten Otto umar 1322. po nim wstpi Jakób, atoli o Mikoaju
Powale, pisz, Grodzicius i Severinus in Fit S. Hyacin.

Bzovius in Propag. Posselius Histor. Polon. Pruth. e by
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penitencyarzem Jana XXII. Papiea, ze dobra kocioa Che-
mlilskieg^o , które sobie przywaszczyli byli krzyacy, nazad

odzyska, ze w Gdaskiem kociele OO. Dominikanów po-

ciowany, którcg^o nagrobek wypisa Seuerinus i Ruszel in

Tryumffi)l. 21. Powaa starosta Podolski, jeszcze przed Spy-

tkiem Melsztyskim, wojewod Krakowskim, obj w rzdy
imieniem królewskiem t prowincy, jako wspomina Dugosz
pod rokiem 1451. zkd wnosz, ze kwitn ten Powaa koo
roku 1386. ile ze Melsztyski po nim wziwszy ten urzd,

trzyma g-o w roku 1396. Jan Powaa stolnik Sendomierski

1436. u ask w Stat. fol. 140. Mikoaj Powaa z Taczowa,

i Sasin z Wichucza Powaa, w potrzebie pod Grunwaldem

z Krzyakami, pod chorgwi królewsk mnie stawali, Biel.

fol. 295. tene potem 3Iikoaj by podkomorzym Sendomier-

skim w roku 1436. w którym jedzi w poselstwie od Króla

Wadysawa III. do Zygmunta Cesarza, z strony maestwa
z wnuczk Cesarsk. Dug. Biel. fol. 353. Cromer lib. 21.

ale ta rzecz na inszy czas odoona. Tene sam Mikoaj z

Taczowa podkomorzy, hetmani wojsku Bolesawa ksicia
Mazowieckiego

,
przeciwko Litwie , za Kazimierzem ksic-

ciem Litewskim, lubo do batalji nie przyszo. Dugosz pod

rokiem 1444. Cromer lib. 21. Biel. fol. 376. Tene sam ro-

zumiem Mikoaj (ale si z Magnuszowa podpisa) podkomorzy

Sendomierski, na licie Kazimierza Króla 1451. u ask. iv

Stat. fol. 82. by wprzód stolnikiem Sendomlerskim 1428.

u Papro, na licie Jagie Króa fol. 54. i u Nakiel.

fol. 432. ") Jdrzej z Lubinia Powaa , sekretarz Jagie
Króla, u niego w wielkich respektach 1431. Dugosz. 311-

koaj z Supowa Powaa, w okazyi pod Koronowem z Krzy-

akami mnie sobie poczyna, jako go chwali Jf^apoiuski^

Biei. fol. 307. Pawe z Grabowy Powaa, biskup Chemski,

pod Warn z Wadysawem Królem Polskim i Wgierskim
od prowadzc, mnie si z Turkami potyka, wszake po

przegranej batalji, i on si by w niewol Tureck dosta,

z której dziwnym sposobem, z niektóremi innemi wyszed-

szy, u Kazimierza potem Króla Polskiego, dla swojej dziel-

noci i statecznoci, ask znalaz, od którego, gdy sobie

stan duchowny obra, na biskupstwo Chemskie by wywy-
szony w roku 1464. Biel. fol. 435. et 381. Cromer lib. 21.

lib. 25. lib. 29. Nakiel. in 31iecliov. fol. 515. przydaje o

nim, e za konsensem Piusa. II. Papiea, trzyma oraz Pa-

*) W roku 1430. Jan Powaa slohiik Sendomierski podpisa pokój

Brzeski. — Coit. Dipl. Fol. IV. fol. 133. — Przypisck Jira-

sicliicgo

.
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rochi w Brzeciu Kujawskim. Piechowski in J^itis Episc.

Chelmensium powiada, ze katedr swoje z Chema, przez

róne nieprzyjacielskie inkursye , spustoszonego, chcia hyt

do Rubieszowa przenie, i juz na to konsens otrzyma od

Kazimierza Króla, atoli to do skutku nie przyszo; powici
w Sienicy koció, od Mikoaja z Wojsowic kasztelana Za-

wichostkiego , ochmistrza dworu królewskiego, dziedzica na

Sienicy, wystawiony, a potem rzdzc dyecezy swoj wy-
tworn roztropnoci, poszed po zapat pasterskiej funkcyi

w roku 1479. Biel. fol. 472. Maciej z Topoli Powaa, bi-

skup Zmudzki , wstpi na t godno 1464. zszed z niej

1471. Dugosz^ Cromer lib. 27. Mikoaj Powaa, o którym

Miechoy. lib. 4. wiadczy, ze z Piotrem Odrowem wo-
jewod Ruskim, w Wooszech wiele dokazujc, tame ycie
swoje dla ojczyzny pooy.

PoivczoiYSlLi herbu Jastrzbiec- w Sendomierskiem
województwie.

PoTivcslLi t) w Mazowieckiem województwie, (czyli jako

inni chc) Paii^ski. Z tych Jan Powski, ten gdy si czsto
uskara na Janusza ksicia Mazowieckiego, o krzywdy sobie

poczynione, ksi artem wymówi: Nie trzeba by ci zwa
Powskim, ale Skarg j usyszeli to dworscy ksicy, i nie

inaczej go zwali tylko Skarg 5 które imi i na potomkach
jego dziedziczyo 5 wszake drudzy z teje linji idcy, przy

dawnym swoim Powskich nazwisku zostali, jako Jan Po-

wski burgrabia Krakowski , który nowicyatowi naszemu Kra-

kowskiemu, sze tysicy zapisa w roku 1638. umar w Zie-

lenicach. W^ojciech Powski mia za sob Domaniewsk, córk
yicesgerenta Krakowskiego, z tej córka bya za Remigianem
Rzeszowskim. Baran. Piotr Skarga z ojca Michaa, z matki

Anny Switkowskiej urodzony, i od nich pobonie wycho-

wany, w Grodku najprzód Mazowieckim, a do siedmnastu

lat ycia swego, w naukach postpowa, a potem w akade-

deniji Krakowskiej, bystrego dowcipu, i statecznej pracy

przyoywszy, we dwie lecie zaraz wzi Primam Lauream.
Jdrzej Tczyski kasztelan Krakowski

,
przypatrzywszy si

jego przymiotom, i skromnym obyczajom, do dworu swego

wezwanemu, dozór syna swego Jana, na ten czas w Wie-
dniu si uczcego, zleci ; co on z niema pochwa i ukon-

tentowaniem tego senatora wykona : Powróciwszy z Wie-
dnia, i z dworskiej si usugi wyprzgszy , duchowny sobie

stan obra. Od Pawa tedy Tara, arcybiskupa Lwowskiego,
na subdyakona powicony, gdy ten godny infuat osobliwsze

w nim postrzeg do Kaznodziejstwa i opowiadania sowa Bo-

ego talenta, lubo jeszcze nie kapanowi, kaza w katedrze
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Lwowskiej do ludzi kazania miewa, które widzc jaki sku-

tek bray w sercach suchaczy, wkrótce g-o i na kapastwo
ordynowa, probostwo przylein llohatyskie, a dalej i kano-

ni Lwowsk katedraln wzi, w nagrod arliwoci swojej.

Wszake widzc Piotr, jak mu na wielkiej mogo hyc prze-

szkodzie do funkcyi Kaznodziejskiej, Rohalyskie bencficium,

wyzu si z nleg^o dobrowolnie; tak si uacniwszy, cale si
na zbawienny dusz ludzkich poów uda, nietylko na kaza-

niach, wystpki ostro i rozumnie gromic, i do cnót Chrze-

cijaskich, gorc wymow suchajcych zapalajc, ale i do-

mowemi rozmowami w konwersacyi, i przyjacielskiem szcze-

gólnych osób napominaniem, a najwicej, przykadnem y-
ciem wszystkim do wzlepszenia pomaga. Nawiedza czsto-

kro szpitale, do wizienia chodzi, i zoczyców na mier
skazanych, a osobliwie jedne niewiast, o witokradztwo
na stos potpion, krzy w rku niosc, na plac prowadzi,

z wielkiera wszystkich na tak pokor podziwieniem i zbudo-

waniem. iNie móg znie tak witobliwych postpków nie-

przyjaciel duszny, oprócz skrytej, ale mnie zawsze i roz-

tropnie zwycionej, w pokusach i zdradach rozmaitych, za-

sadzki, oczywist na wojn podniós; przez cae trzy lata,

w postaci strasznego i wielkiego, psa, w izdebce si jego

pokazowa, i gdy po dziennych pracach zasn, nogi jego,

jako najciszy jaki kamie, z boleci nieznon, i czstem
przebudzaniem, przylega, ale Piotr, im wicej czart side

zarzuca, tem do suby Boskiej ochotniejszy, nie przestawa

i sowem i przykadem w pllnem rozkrzewianiu chway Bo-

skiej , i pozyskaniu dusz, pracowa; i szczci Bóg pracy

jego, bo oprócz wielu innych heretyków i schizmatyków ko-

cioowi pozyskanych, wojewodzin jedne, dugo w bdzie
i odszczepiestwie uporn, skutecznie na koniec gruntownemi

racyami, i powanem upominaniem przeamawszy, do uzna-

nia prawdy, i posuszestwa apostolskiej stolicy, przywiód.

Jana Tarnowskiego kasztelana Wojnickiego , chwiejcego si
w wierze utwierdzi. Na wiksze jednak prace Bóg go sobie

sposobic, pocz noweml promieniami serce jego owieca.
Sysza o zakonie Societ. Jesu, nie dawno przedtem od S.

Ignacego fundowanym, jak wiele apostolskleml zabiegami po

caym wiecie zapracowa, i ju si w nim ch do tego
zakonu zajmowaa, ale ustawiczne jego koo dusz prace, te

mu wite myli z pamici wybijay. Tym czasem trafio si,

e Szymon W^ysocki, potem w zakonie Societatis teolog,

przyszed do niego, radzc si go, jaki by sobie mia zakon

obra, eby si w nim jako najlepiej móg przysuy Bogu,
Piotr mu mówi: Nie widz prawi sposobniejszego do przed-
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siwziccla i koiii|)le\yI Iwojej, jako zakon Societ. Jesu, we
lo sobie na rozmys do jutra, a ja te t^ spraw teni pil-

niej zaiee P. Bogu. Skoro ten od ks. Piotra odszed, g-dy

Bóg- mocno w serce Piotrowe takiemi mylami uderzy. I

take ty innym to radzisz, do czego si sam niemasz? je-

eli komplexyi I talentom jego, ten zakon sposobny, a cze-

mu nie twoim? i wic ty inszym drog do zbawienia po-

kazujesz, na któr sam, cho ci woaj, nieidziesz? Byy
to tak silne na Skarg Instynkty Boskie, e niemogc si

im oprze, postanowi u siebie do tego zakonu wstpi: do

czego nazajutrz zmówiwszy si z ksidzem Wysockim, a

wkrótce majtno swoje ubogim rozdawszy, z wielkim ca-

ego miasta i kapituy alem, do Rzymu wierzchem si wy-

hra, I lubo na pierwszym poskoczeniu, ko pod nim na

równej drodze nog^ zama, przecie si lem nic nie strwo-

y, ale Inszego dostawszy, tego dnia puci si w drog.

Wstpi tu do Mikoaja Mieleckiego wojewody Podolskiego,

któremu gdy bdy heretyckie chydzi i otwiera, o troch

nieprzyszo do tego, eby go zagniewany wojewoda z mostu

zrzuci nie kaza; atoli po jego odjedzie oponwszy, list

przepraszajcy do niego napisa, I sto czerwonych zotyci

na drog przesa; Skarga pienidze mu nazad odesa, a

uraz swoje zupenie dla Boga darowa. W Rzymie stan
w roku 1508. w miesic po mierci S. Stanisawa Kostki,

to jest w W^rzenlu, a do zakonu Societatis od S. Franci-

szka Borgiasza przyjty, w nastpujcym roku, w dzie oczy-

szczenia Matki Boskiej. Na pierwszym zaraz wstpie, na po-

nienie siebie samego, dwie rzeczy uczyni. Pierwsza, brod
wedug zwyczaju tamtych czasów praatom wieckim, nosi

subteln i przydusz, t e mu byo trzeba przystrzydz,

pocz si nieco trwoy, ale potem zawstydziwszy si tej

pokusy, sam, bez adnego ksztatu, noyczkami odci, spy-

tany o przyczyn, odpowiedzia, eby mi czart, jako ju
by pocz, nie mia za co trzyma. Druga : dane sobie me-

lony, z skórki nieobupiwszy, eby si by za prostaka uda,

jad ze wszystkiem : co poslrzegszy rektor, a bojc si o jego

zdrowie, kubek dobrego wina wypi mu kaza; on eby by
utai cnot swoje, artujc potem mówi. Jak to dobry spo-

sób, eby dobrze wino pi, melony je z upinami. Do
takowych pocztków, gortszy co dzie przydajc postpek,

w pilnem gruntownych cnót wiczeniu nowicyat odprawi,

i luby zakonne uczyni; a potem nieco zabawiwszy na Wa-
tykaskiej u . Piotra penitencyaryl , do Polski na niwo Bo-

skie odesany jest, w roku 1571. Powróciwszy z Rzymu,
trafio mu si by we Lwowie, lam do kanoników, midzy
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któremi by przedtem czas niejaki, przyszedszy, w p<5 izby

poklknwszy, z przeszego w oiiem zgromadzeniu ycia win-

nym si dawa, i odpuszczenia j)rosi : zadumieli si na l
jego pokor wszyscy, zwaszcza ze wiedzieli, jak eliwalebne

i poyteczne ludziom ycie midzy niemi prowadzi. Najpier-

wej tedy w Putusku i w Wilnie gorce kazania do ludzi

miewa pocz, z wielk chci od wszystkich gromadnie

si do niego cisncych, suchany: w sze lat potem od wst-

pienia do Societatem, professy tego zakonu uczyni: dalej

przez kilka lat, to w Inllanciech, to w Biaej Rusi, czci
z kardynaem ksizciem Radziwiem, gubernatorem na ten-

czas Inflantskim, czci z Królem Stefanem Batorym, ka-

tolick wiar, juz od kilkadziesit lat upad, dwiga i wko-

rzenia, kollcgia w Wilnie, Rydze, Derptcie, i Poocku, a

przedtem w Jarosawiu zakada, i rzdzi; vice prowincya-

em by, raz w roku 1579. drugi raz 1587. W roku 1584.

do Krakowa przyby, gdzie przez cae cztery lata, bardzo

poyteczuemi kazaniami katolików w wierze witej umacnia,

pomnaa naboestwo, i ugszczanie do sakramentów . za-

pala do cnót i doskonaoci Chrzecijaskiej. Pod ten czas

i dom professów przy S. Barbarze, przy jego industryi, usta-

nowiony, i nowicyat przy S. Szczepanie ufundowany. Bra-

ctwo take Miosierdzia w Krakowie, jego jest wynalazkiem,

któremu ustawy opisa. To samo w Wilnie, w Lublinie i

w Warszawie zaoy, a nad to i bractwo . azarza, na zbie-

ranie i opatrowanie lecych do ulicach ubogich, szpital na

to przez ludzie znaczne zbudowawszy. Midzy temi koo
dusz ludzkich zabiegami , za kaznodziej królewskiego od

Zygmunta III. wezwany, przez lat dwadziecia i cztery, go-

dnie t funkcy odprawowa: a najprzód modo tego Króla

tak miarkowa witemi perswazyami, e y bez zakau : po-

tem wyperswadowa mu, e krzesa, które przedtem dyssy-

dentami zagszczone w senacie byy, ju dalej z heretyków

ledwo kogo miay, to mówi i o innych urzdach koron-

nych, którym procederem, wielu si nazad do prawowier-

nej wiary ludzi zacnych wracao; ale najlepiej, co t apo-

stolsk prac poytku szuka, wyrazi same Skarga, w prze-

mowie do Zygmunta III. na pocztku kaza jego poh)onej.

Kazania za jego nie subtelnociami albo sówkami upikrzo-

nemi zagszczone, ale sam prawd na pimie witem i grun-

townych racyach zasadzon, tchny, nic si nie ogldajc
najwysz kondycy ludzi, albo suchacza tumem do siebie

nacinionego. Pospolicie za gotujc si na kazanie trzech

rzeczy zaywa, modlitwy, umartwienia, i pilnoci, bo po

trzy albo pi dyscyplin czyni przed kazaniem, i pewne na
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to zfolone modlitwy odprawowa. I szczci mu Bóg- jego

prace, bo nietylko z prostego gminu, ale tez sia z prze-

dniejszych ludzi Bogu i kocioowi pozyska, a midzy niemi

Prokopa Sieniawskiego marszaka w. koron. Hieronima Go-

stomskiego wojewod Poznaskiego, Mikoaja Kazimierskiego

w roku 1598. Ernesta Wejhera sawnego wojownika, pod-

skarbiego koronnego, take Adama Kopichlusza , Chrystyana

Franchen, ministrów ieretyckich, wiele zacnych dam, dwo-

rzan, onierzy, i inszej kondycyi ludzi na lepsze ycie wpra-

wi, Nowochrzczeców, Tatarów, ydów do Chrztu witego
przyprawi: wiele niezgod i blizkich krwi rozlania, to po-

wag swoj, to rad, uspokoi. Schizmatykom do jednoci

z kocioem Rzymskim sia dopomóg, to kazaniem na syno-

dzie w Brzeciu Litewskim, do nich mianym, to u Króla,

uprosiwszy im wiatyk na drog do Rzymu, i listy z zalece-

niem. Osobliwiej jednak heretykom murem si stawia, ten

gorliwy kaznodzieja, zamachy ich na wiar katolick niszczc,

konCederacye wtlc, bdy i zdrady wytykajc, w nagrod
tego odbiera od nich kalumnie, które drukiem po wiecie

roznieli, sowa uszczypliwe, ba i pogbki, bo jeden z nich

na drodze si z nim potkawszy, koniem na niego przytar-

szy, policzek wyci, o co gdy drudzy katolicy, eby by
karany, nalegali; on go od wszelkiej kary odprosi; to mu
si dostao i od zych katolików : bo gdy na rozrutne dzie-

dzictwa Chrystusowego na zbytki szafowanie, elowa, syno-

wiec tego idcemu z ambony Skardze, da w gb^ na co

on tylko owe Chrystusowe sowa powiedzia. Jeelim le
mówi, daj wiadectwo o zem : i trzeci raz od dworzanina

pewnego , którego od garda u Króla wyebra , za ten ex-

cess. Tak za y przy dworze, jakby w komórce zakonnej,

w niczem zwyczajów zakonnych nie mienic, ani odstpu-

jc, skromno, pokora, posuszestwo starszym, bogomyl-
no, codzie w nim rosy: które cnoty jak go Bogu przy-

miliy, z niektórych punktów pozna, a najprzód w Krako-

wie w dzie . Cecylji, gdy Msz wit sprawowa, za

przyczyn teje mczenniczki, wzi przedziwn pewno, i

osobliwe z nieba owiecenie, okoo ciaa i krwie Paskiej

w naj. sakramencie, i sysza gos wntrzny do siebie taki.

Daj zastaw albo zadatek mioci mojej ku tobie. Przyj-

muj ci w jedno ciaa mego, eby by czonkiem moim,
i czci odemnie nierozdzielnie nie odczon. Czyni ci
Uczestnikiem dziedzictwa mego : bierz inwestytur, a wype-
ni com obieca. Daj ten wiatyk, albo strawne podróne,
bie , masz pokarm pracuj , masz pociech nie rozpaczaj, ani

bd smutny i niespokojny. Potem gdy ksidz Piotr w War-
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szawie na cik chorob i g-orczk zapad, pokaza mu si
widomie w samo poudnie w wielkiej jasnoci ks. Stanisaw
Warszewicki Jezuita, zmary w roku 1591. i mówi do niego.

A czemu nie prosisz o lat dziesid ycia, ale tylko o rok

jeden, tak albowiem sobie prosi u Boga, zby by móg
dokoczy niektórych pism swoich, to wymówiwszy znikn,
a Skarga polem dziesitego roku umar. W roku tak/e 1010.

gdy go kamie bardzo trapi, wzywa na pomoc . Fran-

ciszka z Paule, który mu si stawi wraz z S. Ignacym de

Lojola, mówic do niego, przyszlimy Pana prosi za zdro-

wie twoje, na co on : Nie chodcie, bom si zupenie spu-

ci na jego wol Najwitsz. Gdy za by w Wilnie re-

ktorem, pokaza mu si brat jeden tego zakonu (ten rze-

miosem mularz, rodem Woch, majc ju zarczon sobie

oblubienic, wstpi w Polszcz do zakonu Societatis, gdzie

tak pilno i usilnie pracowa, e od wapna i cikiej owej
pracy, rce mu si krwi obleway, zachca go do takiej

roboty czstokro ks. Skarga, obiecujc mu w niebie na-

grod) teje godziny której z ciaa wyszed w Kamienolocby,

cztery mile od Wilna bdcemu Skardze, z rkami zbytnie

jasnemi, mówic do niego: Otó ojcze wziem zapat w
niebie, któr mi obiecywa za prac moje. Prorockim du-

chem zda si by od Boga obdarzonym. Dugo pracowa
koo jednego z wielkich panów, eby go by od Luterskich

bdów do wiary katolickiej nakoni, ale gdy niemóg za-

citemu nic wyperswadowa, tak mu na koniec powiedzia.

Przyjdzie prawi czas, kiedy przyznasz to wszystko, cokol-

wieke odemnie o prawdzie katolickiej sysza, ale nierychem,
i niepoytecznem ju dalej wyznaniem. W kilka czasów po-

tem, gdy koUekcye omdniowe ks. Skarga odprawia, w samo
poudnie w dzie wypogodzony gwatowny jaki wicher, okoo
okien komórki jego powsta, a z niego gos bardzo straszny

i paczliwy usysza ks. Skarga : ksie Skarga
,

prawda,

prawda wszystko, cokolwiekemi o wierze radzi; ale biada

mnie, biada mnie. Ostatnie te narzekajcego sowa, dugo
syszane i powtarzane byy, a coraz to dalej, a nakoniec

jakby za odlegoci miejsca ustay: prdko potem wzi Piotr

wiadomo o mierci tego pana, a prawie teje godziny,

której gos ten jego sysza, llad widzia obrazy cho mniej

kosztowne, ale przystojne, insze za szpetne, czy malowa-
niem, czy rzeb, do ognia rzuca. Czysto sumienia tak

w nim wielka bya, e mu i bies z pieka nie mia co za-

rzuci; raz albowiem gdy go ks. Skarga z optanego wy-
gania, mówi do niego djabe : Daj mi pokój , bo powiem
to na ciebie, czego si ty nigdy niespowiada: gdy na to
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pozwoli Skarg-a, a on, oto prawi cudz miot bez do-

zwolenia komórk twoj zamiata: ale ani ludzka g"c)a, lubo

przy dworze zostajcemu, nic takiego, coby z zakaem jej

byoj nie zarzucaa nigdy. Ubóstwo zakonne wcale zacbo-

wa w odzieniu, w komórce, i lubo aska królewska sia mu
poddawaa, przyj jednak nie chcia, coby ubóstwu zakon-

nemu nie suyo. Nakoniec laty i prac ustawiczn stargany,

uprosi si ode dworu, lubo nie bez trudnoci ; w roku tedy

1()12. w sam dzie Wielkonocny poegnawszy Króla, senat,

i wszystkie stany, na kazaniu, a na mszy kouimuni dawszy

Królestwu obojgu i Wadysawowi Królewiczowi, bo tego

od niego dali za ostatnie bogosawiestwo , z alem wszy-

stkich do Krakowa zajecha, gdzie w kollegium S. Piotra,

do którego fundacyi by powodem Zygmuntowi III. ju wolny

od dworskich zgieków, tem pilniej si do Boga Stwórcy

swego gotowa, im bardziej ustajce coraz w sobie siy i

zdrowie widzia; zrazu wprawdzie codzie msz wita mie-

wa ; ale za wzmagajc si chorob, gdy nie móg przyj
do tego, codzie komunikowa, z wielkiem serca przygoto-

waniem i ukontentowaniem, a te w dzie przeniesienia S.

Stanisawa biskupa, swego patrona osobliwszego, to jest %!

.

dnia Wrzenia, wieku swego 76. w roku 1G12. wntrzemi
tylko afFektami, z Bogiem si cieszc, gdy mowa ustaa, te-

mu Bogu w miym pokoju ducha odda. Ciao jego tame
zoone; na pogrzebie nacisk by wielki, nawet i wielkich

panów, kazanie mia ks. Fabian Birkowski zakonu Kazno-

dziejskiego teolog i kaznodzieja królewski , zaoywszy sobie

sowa owe : Powsta Eliasz, a sowa jego jako pochodnia go-

rzay, które potem do druku poda. Barbara Langa, wiel-

kiemi askami od Boga wsawiona, widziaa go, w kilka lat

po mierci, w biskupim stroju i z pastoraem w rku, ale

bez infuy, a to dla tego, jako jej powiedzia, e za ywota
swego pasterski urzd przed caem Polskiem Królestwem od-

prawowa. Pisali o nim Pruszcz w Fortecy fol. 201. Staro-

wol. in Hecaton. elog. 98. Zycie jego wydane odjednego z

naszych 1661. Cracov. po acinie: drugie po Polsku 1694.

in 12. Bihliot. Socie. W druku s te jego ksiki po aci-

nie, Imo. Pro Sacratissima Eucharistia contra haeresim

Zwinglianam, P^ilnae in 8vo 1576. 2do. Artes duodecim

Sacramentariormn^ contra Andream f^olanum^ in Ato, Vil-

nae 1582. na kocu jest Appendix de Contradictionibus et

antilogiis Calninisticis Volani. .3tio. Septem Columnae^ ui-
bus fundatur Ecclesia Catholica^ seu de Sacramento altaris^

contra Zwinglianos et Cahinistas^ najprzód j)o acinie a po-

tem po Polsku wydane 1582. f^ilnae in 8vo, 4to. Upomina-
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nie do Ewangelikóiu^ i do wszystkich spotem nie katolików^

IZ o zakazdiiie zborów gniewa si ^ i nic nowego i burzli-

wego zaczijnn nie nui/fj , 15i)2. in Ato Posnan. Przijdal do

to tego przestrog^ o zacliowaniu si z heretijki. 5lo. ISa

trenij i lament Teofila Ortologa ^ do liusi przestroga ^ Cra-

cov. in Ato 1010. to jest, Odpis Jlelecyuszowi Smotryskie-
mu. 6lo. Zawstydzenie nowych Arryanów , i wzywanie ich

do pokuty, 1008. in Ato. Cracov. Przyda Iiazanie o .
Trójcy. 7mo. Jf^tóre zawstydzenie Arryanów, przeciw Mo-
skorzewskiemu.^ to jest odpowied na Zniesienie Zawstydze-
nia 1008. Cracor. in Ato. 8vo. Process konfederacyi , in

Ato 1595. suppresso nomine , kdy róznemi dowodami zbija

Confaederationem Dissidentium de pace lleligionis , od nie-

których wszczt iv roku 1573. i znowu tosamo, ale ob-

szerniej, in Ato li){)6. pod tytuem : Process na konjedera-

cy, z popraw , i odpraw przeciwnika, który si ozwal,

gonic wywody przeciw tej konfederacyi, któremi si ona
susznie umarza ,

^* 1000. in Ato Cracor. Ono. Dyskurs na
konfederacy, in Ato Cracov. 1007. lOmo. Jl^zywanie do

jednej zbawiennej wiary , f^ilnae 1611. in . limo. ff^sia-

dane na wojn kazanie, kiedy ZygmuntIII. do Injlant z woj-

skiem mia wsiada, in Ato Cracov. 1002. 12mo. ff^zywa-

nie do pokuty Obywatelów Korony Polskiej, 1010. in Ato.

CracoiK et 1088. in Ato f^ursav. 13tio. Na artyku o Jezui-

tach, Zjazdu Sendomierskiego, czytany w Ifilicy, respons,

1000. CrucoiK in 8'o. 14to. Synod Brzeski, i jego obrona,

Cracor. in Ato. 1597. 15to. Próba Zakonu Societatis Jesu.

Cracoriue 1007. in 8vo. lOto. Areopag, to to jest wykad
sów S. Apostoa , któremi, w Areopagu Trybunatisly Po-
gaskie w Atenach, do uznania jednego prawego Boga, na-

mawia, in Ato Cracor. 1009. 17mo. O rzdzie i jednoci
liociota Boego, pod jednym Pasterzem, i Greckim i Ru-
skim, od tej jednoci odstpieniu, in 8vo. Cracoriae 1590.

18vo. Bractwo Miosierdzia, to jest kazanie o miosierdziu

i zaleceniu i przedsiwziciu Bractwa tego
^
przydane s

tego Bractwa pounnnoci i porzdki i czytania z Pisma
S. z Doktorów i z ywotów witych, o Miosierdziu i Ja-
munie , in Ato CracoiK 1598. 19no. onierskie naboe-
stwo, to jest nauki, modlitwy, i przykady do tego, Craco-

viae 1018. i?i Svo, 2da editio, i 1008. /// 12. Cracor. i 1077.

in Svo Posnan. 20n)o. Dzikowanie kocielne za zwyciztwo
Multaskie, 1000. in Ato. 21 mo. Pokon Panu Bogu Zast-
pów za Zwyciztwo Inflantskie , 1005. in A. Crac. 22(lo. O
czterech kocach ostatnich zyioota ludzkiego

, przetomacz.
z aciskiego, Frunciszlta Costera S. J. 1000. in 12. Crac.

Tom Vri. 31
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23tio. Juliusza Faciego S. J. umarlwieniu niej)ordnyeh

passyi i sklonnocinc/i'^ przetomacz. z acinsk. na Polskie-

1004. Cracoi). in Hvo. 24to. 3Iessi/asz nowych Arryanów
wedug Alkoranu Tureckiego^ in kto 1612. Cracov. ale t
prac drudzy Marcinowi aszczotui Soc. Jesu przypisuj.

25to. Possevinus Apparatus Sacri^ tom, 3. sub litera /', po-

wiada^ ze pisa 1004. Commentarios in Canticum Cantico-

rum^ et in Proverbia Salomonis , i Starowa, in Hecaton.

pisze, ze Biblia^ notis ad marginem appositis., illusfraverit.

20to. Zywott/ witych starego i notvego Testamentu, na

kady dzieii przez cay rok: przydane s duchowne obroki i

nauki przeciw kacerstwom, in folio, które jeszcze za ywota
Jego om razy z prasy drukarskiej wychodziy .^ a po Jego
mierci, daleko wicej razy, osobliwie 1615. 1619. 1626.

1644. w Krakowie, tu Poznaniu potem, i indziej kilka razy.

27mo. Roczne dzieje kocielne od Narodzenia Pana Jezusa

Chrystusa, wybrane z Rocznych dziejów Cesara Baroniuszn

Kardynaa, 1003. in fol. Cracov. / 1007. in fo. Cracor.

28vo. Kazania na Niedziee i wita caego Roku, 1595. in

fo. Cracor. 2*1597. z 1009. editio kta, zlOlS. tamie; przy-

dane s do tego niektóre insze Kazania, które potem po a-
cinie przeoy Jan Pieniek wojetooda Sieradzki , i Inno-

centemu XII. Papiezoiui przypisa, IV 1^0ku 1091. 29do. Ka-
zania o siedmiu Sakramentach kocioa S. kafoickiego , do

których przydane s kazania przygodne o rónych naboe-
stwach, tuedc czasu., Cracw. in fo. 1000. Tam krom in-

nych juz wspomnionych wyej, s te: Bractwo S. azarza,
Kazania pogrzebowe , i na czterdziestogodzinne naboe-
stwo. 30mo. Na Moskiewslde zwyciztwo kazanie dziki^P.

Bogu 1011. Cracov. in kto. Krom teg-o do ywotów SS.

przyda o Mczennikach iv Angji, Francyi, ycia niektó-

rycli z zakonu Societatis Jesu , ycia SS. Kazimierza i

Jana Kuntego. Pruszcz w Fortecy przydaje, ze te palce,

któremi pisa tak poyteczne kocioowi Boemu ksiki, za

jego czasów jeszcze cae byy: jak wiele za uczyni dy-

scyplin pod ten czas kiedy pisa te ksi<^'g-i, zostaa po jeg^o

mierci konnotacya ,
jnko i listy Piotra Cottona Societatis

Jesu teologa, i kaznodziei niegdy sawnego u Królów Fran-

cuzkich. To te tu przyda si moe, e dwie wiece swojej

pracy posa wkrótce przed mierci swoj
,
jedn do Cz-

stochowy, druga do nowicyatu naszego w Krakowie, do

obrazów Matki Boskiej, które prawie tego momentu dogo-

rzay, którego i Skarga y przesta. Stanisaw Skarga y
take w zakonie naszym, a Wadysaw umar w nowicyacie

naszym roku 1597.
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Poi^ierski ^ w Krakowskiem województwie, pisz si
z Chrollc, Ludwik 1648. Samuel Powierski pukownik kró-

lewski, 1 Stanisaw 1674.

Poivoclo^« $>k.i herbu odzi^ w Wielkiej -Polszcz,

plsz{} si z Powodowa, yicta Castren. Oslrzeszov. 1598.

Wawrzenlec Powodowskl staroytnej pobonoci czowiek,

umar w roku 1543. po mierci przez rok cay pokazywa
si, i o rzeczach przyszyci ku zbudowaniu przepowiada; o

czem je^o nagrobek w katedrze Poznaskiej od Starowol,

in Monum. fol, 462. wypisany, tak mówi: Post ohitum^

anno integro yiis ac fatidicis apparitionibus admirnhiiis,

zostawi krom Innych, dwóch synów: Jana i Hieronima. Z
tych Jan scholastyk Poznaski, kanonik Gnienieski, sekre-

tarz królewski 1569. z temi tytuami podpisa list Zygmunta
Augusla Infeudat. in Ducatum Prussiae ; by potem probo-

szczem Poznaskim, w roku 1573. z synodu Plotrkowskieg^o

naznaczony na rozsdzenie spraw komissoryalnych. Acta Sy-

nodi cap. 33. Tak ojczynie
,
jako i kocioowi dobrze za-

suony praat, Sede imcante by administratorem tak arcy-

blskupstwa Gnienieskiego, jako i biskupstwa Poznaskiego,

z pochwa dobrze odprawionego urzdu. Z Gnienieskiej

kapituy na sejm Warszawski w pewnych sprawach posany,

w roku 1587. doszed prac swoich terminu przez mierd po-

bon, w katedrze Poznaskiej, kdy kaplic jedne ozdobi,

pogrzeblony : Starowol. in 3fonum. Hieronim najprzód ar-

chidyakon Kaliski, potem archiprezbiter w Krakowie u Panny
Maryi w rynku, kanonik Gnienieski, Krakowski, i Pozna-
ski. Rescius epist. 2Q. Uh. 1. Starowol. in Monum. f. 462.

Z synodu prowlncyalnego Piotrkowskieg^o, poselstwo odpra-

wowa do Króla Stefana w roku 1577. Acta Synodi c. 37.

a wtenczas zaraz odwlós kontrybucy duchowiestwa, na

synodzie tyme nakazan i zoon na onierza. Solicovius^

Biel. fol. 746. Kollegio naszemu Poznaskiemu, przy pier-

wszych pocztkach jeg"o, dobrze czyni, i czterech z modzi
na naukach swym nakadem trzyma, 00. Karmelitom bosym

hojnie do fabryki kocioa S. 3Iichaa dopomaga; Pruszcz

in descript. Cracov. zszed z teg^o wiata w roku 1613. w
Krakowie w rynku , z nagrobkiem pochowany. By Kazno-

dziej swego czasu zawoanym, praatem uczonym , którego

te pisma widzie mi si dostao. Imo. ll^eryjikacya dyspu-

tacyi wtórcj migielskiej
.,

in Svo 1594. Posnan. 2(lo. I^n-

chodnia^ koció Boy prawdziwy , in Svo C. D. 3tio. lV-
dzidlo na sprone bdy i bluniersfwa ^ Aryanów 1582. in

kto C. D. 4to. Kazania niektóre., o szczerem sowie Boiem.,

i o ff^ieczerzy Paskiej^ in to 1678. C. D. Sto. Ciristolo-

ar
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giae ^ scu sermonu?n de Christo pars prior, sunt Conciones

de Infantia Christi in 4to C. D. Clo. Pars 2da^ Gsta
Christi complectens ^ 1604. Cracou. in Uto. 7mo. Serr/to-

nes de Resurrecttonc Christi, in kto 1610. 8vo. Speciilum

Clericorum^ \^^o wiadczy Historia Domus Profess. Cracor.

Ono. Agenda- seu Ritus Sacranientorum Ecclesiasticorum^

ad uniformem Ecclesiarnm per universas Regni Pol. Pro-

uincias^ offieio Romano conformati^ et ex decreto Si/nodi

Petricor. edili 1501. in fol. Cracov. lOnio. f^ita Thomue
Zieleski, 1585. mortui. — Starowol. in centuni Scriptor.

Polon. fol. 38. jeszcze te jeg^o ksiki rachuje. Instrucionem

Cotfessariorum^ Doctrinam circa agonizantes., Manuale Sa-

cramentorum , Sermones de sacerdotali digniiate. Catechi-

smum Poloniciim , Indicem Bibliorum , Liturgiom , de B.

Maria Czstochorien. De Sacramento Eucharistiae Posna-

niae inrento, de S. Casimiro^ Precationes unnuas., Sermones

in obitum Regis Stephani., aliaque minutiora. Reliuit vero

inter alia MSpta. sermones de Dominicis., deque Sanctis per

annum^ De B. M. f^irgine^ De Solemnitatum Ecclesiae ce-

rimoniis ^ Deque variis ritibus Catholicorum. Tame tak o

nim mówi: Usus est inter alios praeceptore Hannibale Ro-

selio EF. Minor, de Obseru. Professo^ et ad S. Bernardi-

num Cracouiae Studii Regente^ quem ita coluit ob ingenii

praestantium et amarit ^ ut Iredecim ejus in 31ercurium

Trismegistum tomos
.,
ingenti sumptu et cura , additis etiain

suis praefationibus ^ in lucern daret: ipse imitatus eum in

scribendo ^ disputando ^ illustrandoque obscuriores Biblio-

rum scripturas. Et cum passim videamus^ eos^ qui in sa-

pientiae sludiis^ atque in caelestium
.,
ac diinarum rerum

investigatione y excellant^ ud res publicas
.,
civilesque tra-

ctandas^ minus aptos esse ; utramque laudem Hieronymus fe-
lici ac in omnes partes facili ingenio suo adeptus est, ut qui

Secretarii titulo decoratus^ et in aula multa nogotia strenue

peregit, et in Ecclesia Dei., zelo pietatis ductus., magno cum
taedio et labore libros Ecclesiasticos reformauit ^ cui ad
egregium doctrinam, et praestantem Sacrarum rerum scien-

tiatn^ miram natura addiderit eloquentiam etc. Rescius opat

Jdrzejowski zowie go CJtilem in f^inea Domini Operarium
Epist. 15. lib. prior. a Epist. 2Q. Ksik jeg-o Wdzido
chwalc, mówi: Ex illo tuo pleno eruditionis calamo. Ja-

kóba Powodowskiego, i dobra jego Ksienice wspominaj
Konstytucye 1613. yb/. 'Zl . z nadziej pozwolenia ca.

Poiisiiiski herbu Cioek.) pisz si z Powsin. J-
drzej syn Wigandów, dziedzic na Powsinie, wojewod by
Mazowieckim , od którego potomkowie byli za czasów Pa-
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procklego, Powsinscy Ciokowie, Zygmunt, Alexander i Krzy-

sztof, z Pilec i Ostroki si«; pisz. Alc.Kandrowe potomstwo
na Gutowie dzia brali, by Sebastyan i Jan synowie Miko-
aja, i córki, Prazmowska, Gociszewska , Oltonowa Goj-

scka, i Giycka. Alexy syn Krzysztofa Cioka w Dobrzyiicu,

po zonie z majtnoci na Sobinacb si pisa, zostawi synów
Piotra i Hieronima. Z tych Piotr, zostawi J«;drzeja, Fran-

ciszka i Krzysztofa, Czerniakowsk, Pchersk, Suszczy-
sk. Hieronim syn Alexego, take si pisa z Pice. Józef

Powsiski mia za sob Dorot Kazimirown. Bartomiej, na

dworze Klemensa YHI. Papiea, jeszcze kiedy tu w Pol-

szcz by leg-atem, wychowany; z kanonji Lateraneskiej i

Krakowskiej, opatem Jdrzejowskim wywyszony, w zawi-

ych interessach caego Chrzecijastwa, posestwo sprawo-

wa, do Henryka IV. Króa Francuzkiego, z wielk pochwaa,
i do Zygmunta HI. Króla Polskiego, a gdy Klemens umar[,

od tego Zygmunta wysany w legacyi do Pawa Papiea, i

do Neapolitaskiego Królestwa, wszdzie si z przezornego

dowcipu obrotem popisa, zkd powracajc, przeniós si n.i

wieczny pokój 1622. wieku swego 54. Starowol. in Monum.
Matce swojej Barbarze nagrobek w Krakowie u Wszystkich

SS. wystawi: w Rzymie za in Thermis Diocletianis ka-

plic S. Brunona restaurowa 1620. synowiec jego Sebastyan

mia za sob Agnieszk Minock, synowica za jego za Mi-
ko.ijem Mstowskim bya.

PozarzycKi ^ w Mcisawskiem województwie. Ge-

nealogia Ogiskich na mappie sztychowana, od Jedynowadz-
ców Ruskich pocztki tego domu zasiga, gdzie powiada,

e Teodor ksi Siewierski, od Wodzimierza monarchy
Ruskiego idcy, mia dwóch synów: Jdrzeja i Iwana, od

Jdrzeja poszy te ksice domy, Pozarzyckie, Starodubow-

skie i Paleckie. Jan Pozarzycki czenik Mcisawski 1674.

Eliasz towarzysz Pawa Sapiehy wojewody Wileskiego i

hetmana. Constit. 1677. Hieronim, ale go Potrzyzycki pisz,

w Orszaskim 1674. Kazimierz 1700.

P O N I A K HERB.
Na tarczy w czerw^onem polu, powinien hyc m, strza

w pó z lewego boku na prawy, postrzelony, na hemie trzy

pióra strusie, tak go opisuje 31S. fis. fiujnow. piecztuj
si tym herbem Poniakowie w ksiztwie Liewskiem. Z tych

Jan Franciszek, najprzód pisarz dekretowy Litewski, a potem
pisarz ziemski i [)odwojewodzy Wileski , posowa na sejm

1()61. zkd by delegowany na trybuna fiskalny Litewski.
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POZNIAK HERB.

Constit. fol. 4. mizernie zabity w roku 1666. syn jego Ale-

xan(lep Antoni 1674. Brat za stryjeczny, sawny wojownik

w rónych okazyach , osobliwie z Czarnieckim w Danji. Sta-

nisaw Poniak starosta Lachowski 1674. Jan mia za sob
Teres LIssowsk , z tej byo dwie córki, i synów czterech

:

Jan, Stanisaw, Sebastyan, i Stefan. Jan Poniakowski re-

ktor nowicyatu Wileskiego w zakonie naszym 1710. i kol-

legji Putuskiego.

Antoni Poniak w roku 1778. chory Oszmiaski. — Franjoi-

szek sdzia ziemski Oszmiaski. — Ignacy. — Krasicki.

Pozowski herbu Dbno.) w województwie Sendomier-

kiem. Stanisaw Pozowski pisarz ziemski Sendomierski 1587.

w którym roku posowa na konwokacy i koronacy kró-

lewsk. Constit. fol. 440. Chwali go Pajyrocki z wielkiej

nauki, i mioci ku ojczynie. Mikoaj z sejmu 1619. po-

borca w Sendomierskiem. Uniwersa. Pobór. Jan 1632. r.

Stanisaw mia za sob Ann Brzezisk, ale z ni sterHis.

W roku 1778. Jan Pozowski komornik ziemski Sendomierski. —
Przypisy Krasickiego .

PracKi^ w ziemi Warszawskiej. Adam Pracki 1632.

Sebastyan podstoli Warszawski 1648. a potem sdzia ziemski

Warszawski, z sejmu koronat, komissarz r. 1676. Constit.

fol. 36. Franciszek i Tomasz 1674.

Prflzeuski herbu Grzymaa^ w Wielkiej-Polszcze.

Maciej Prdzeski kasztelan Przemcki , spodzi syna J-
drzeja, ten Hieronima, którego z Anny Gwiazdowskiej herbu

Bogoria, byo dwóch synów: Hieronim i Alexander. Zy-

gmunt Pjdziski 1632. w Brzeskiem Kujawskiem. Jakóba

Prdzenskiego, Gnienieskiego, Poznaskiego, czyckiego,
owickiego kanonika, zmarego w roku 1600. wypisa na-

grobek z katedry Poznaskiej, Starowol. in Monum. gdzie



Praski—Prawdzie. 487

mu t pochwa przydaj;}; ze byl magiiae indolis^ in Repiib.

publicis jnuneinbus prudenter perfunctus.

Praski herbu jyieczu/a, w Sendomierskicm wojewódz-

twie pod Radomiem.
JPratkoM>;]i z Rakowie. Elbieta Pralkowska Ko-

Lierzvckie«o mat/oiika.

PRTNICKI HERR.

Trzy róe na tarczy tak uoone byd powinny, e dwie

z nich na spodzie, jedna podle drugiej, trzecia na g-órze nad

niemi, we rodku pod róami rzeka pynie, pod któr dwa
krzye podle siebie*): takim ich herb widzia w dedykacyi pe-

wnej ksiki, Tomaszowi Prtnickiemu proboszczowi kate-

dralnemu Lubawskiemu, Vicario in Spiritiinlibus et OJfi-

ciali Generali Gnesnensi, w roku 1683. Jdrzej Prtnicki

w ziemi omyskiej 1632. Micha, Jan, Antoni w ksicztwie

Litewskiem 1700. Na chemie tego trzy pióra strusie hyc

powinny.

PRAWDZIC HERR.
Lew óty powinien by z czerwonego muru niby wy-

chodzcy, tak, e go tylko poow wida, a ogona do góry

zadartego cz, caym sob w lew tarczy obrócony, w prze-

dnich apach, z których lewa '^ór, prawa spodem, trzyma

koo elazne, albo Prawd, jakie wic na stoach stawiaj,

z hemu i korony taki Lew wypada, tylko e go troch
wicej wida, nieli na tarczy; tak go opisuj: Pap?'OC. w
Gniazdzie fol. 1051. 2*1187. O herb. fol. 491. Okol. t. 2.

fol. 496. klejnohj fol. 73. Biel. fol. 178. MS. P. Koja.
Poczet herbów Potockiego. Pocztek tego herbu pospolicie

nasi autorowie zaslgaj od Androda rodem z Dacyi, ten u

') Maachowski i inni pole tarczy naznaczaj niebieskie, rzeka, róe
i krzve srebrne. — P. W.
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PRAWDZIC ^^iiSlIiS^ HERB

Pana przyostrzejszeg-o suc, ciko od niego i nieraz zbity,

chcc si od nieludzkiej czowieka owego passyi, salwowad,

na gbok w Afryce pustyni schroni si, tam, dla zbyt

dogorywajcego sobie upau, do jaskini si przytuliwszy, w
krótkim czasie widzi Lwa powracajceg-o do teje jamy, jako

do swego oyska; wosy od bojani na gowie Androdowi
wstaway, ale nad swoje mniemanie, askawszym go dozna:

1)0 Lew modziana postrzegszy , aszc mu si grzyw i ogo-

nem, zda si mu prosie, zby mu nog, od ostrego skut
ciernia, uwolni; na to i nog skutecza do góry podnosi,

wyrwa ostronie ciernisko Androd, rop wycisn, oczyci
ran i zawiza; czeg-o wdzicznym chcc si pokaza owa
bestya, wypadszy z jaskini na obów, pojman zwierzyn,

wpó si z swoim ekarzem dzieli; trzy lata lak karmi swego
dobrodzieja Lew, a tez Androd stskniwszy sobie ycie z

bestyami, wyszed z pustyni, bkajc si potem po wiecie,

od pana jednak swego proconsula Afrykaskieg-o, od którego

by uszed, poznany, do Rzymu by odesany, tam na am-

fiteatrum w oczach caego miasta na igrzyska z bestyami wy-

stawiony, czyli raczej jak na pewn zgub. Pierwszy na t
scen spuszczony Lew, tene sam, z którym si w Afry-

kaskiej pustyni schowa Androdus, ale nie dawno t przy-

god ywo zapany, i do tego Rzymu przywieziony. Pozna
zaraz lekarza swego najeony Lew, i jako dobroczycy swemu
aszc si, do nóg sa, nogi liza wszystk swoje postur

do askawoci ksztatujc. Patrza na to Rzym , i nie mogc
poj, zkd taka w dzikim Lwie ku Androdowi przyjemno,
czarii(»ksiztwu to przypisa

;
przeto drug jadowit besty

Rysia na niego spuszcza, co postrzegszy Lew, 2 obapiaj-
cego si Androda rk wyrwawszy, skoczy do Rysia, i prdko
rozszarpa. Pytany potem Androd, zkdby taka uczynno
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Lwa ku niemu wzia si<;, gdy wszystko, co si z nim dziao,

opowiedzia; nietylko ze yciem darowany, ale w fortun*; opa-

trzony, w herbie Lwa zaywa pocz: to Okol. ex Aulo
Gellio Uh. 5. cap, 14. Antonio Bdlingheiin S. J. Lib. ino-

rum a brutis pelita instilntio^ i inni. Opisa t«; sam«; iisto-

ryij. Lal)be in Elogiis fol. 552. ale ze w lierbie And rodowi
Lwa nadano, aden krom Okolskiego nie namienin.

Bielskifol. 178. insz za pocztek tego herbu, o Lwie,

kadzie rewolucy. Luzylaczyk prawi jeden do Afryki pe-

regrynujc. Lwa potka passujcego si ze Smokiem, gdy

Lew w tej bitwie pocz szwankowa, dzielnoci Luzyta-
czyka, ostatniej zguby uszed; co mu nadgradzyjc, nietylko

ze jako pies za nim wszdzie chodzi, ale tez i swego po-

owu zwierzyn karmi. W pewnej potem potyczce z 3Iau-

rami , tak raniony Luzylaczyk, ze go krew uchodzia : sta

nad nim Lew i chcia swego dobrodzieja ratowa, w tem
jaszczurka przypada, i gdy krew ow eptac pocza, Lew
rozci j nog, za t druga przybiega, ziele jakie w pysku

niosc, którym gdy rozcitej jaszczurki dotkna, zaraz j
zleczya j co postrzegszy Luzylaczyk ; a jaszczurki pobi-

wszy, ziela owego tylko co do swojej rany przyoy, zdrów
zosta. Umar potem Luzylaczyk, Lew dobywszy si do jego

grobu, poty bez pokarmu nad trupem jego ryczc lea, a
i sam zdech. Kadzie Lubbe in Elog. f. 554. i trzeci Ale-

xego i ze Lwem z dou od niego dwignionym tranzakcy,

licznie od siebie napisan, ale eby albo temu, albo owemu
do herbu z tej okazyi Lew mia si dosta chyba domyla
si kto moe, nie co pewnogo twierdzi. Pisze dalej Okol'

ski ^ e gdy jeden z potomków Androda, m wojenny i

dzielny, z familji Meninów, w Hetruryi, poj wielkiej for-

tuny dziedziczk, która si murem czerwonym piecztowaa,
herb swój w ten ksztat uoy, e do muru czerwonego,

Lwa swego przyda. Nad Renem potem niektórzy osiedli

z tego domu, gdzie i podzidzle hrabiowie de Dinheim Lwa
z muru zaywaj, z których jeden za Bolesawa Krzywousta,

saw tak wielkiego wojownika ujty, w Polszcz osiad, J-
drzej Dinhein nazwiskiem, a popisawszy si temu panu z wiel-

kiem sercem, zalubi sobie, Jana Prawdy, sdziego ziemskiego

Gostyskiego, hrabi na Szczawinie i Trbkach, jedynaczk,

o czem wiadcz ksigi ziemskie Gostyskie: miao to by
koo roku 1123. Pamitajc za na to, zkd tak wielka for-

tuna na niego spada, herb ony swojej Prawd, albo koo
elazne, ojczystemu swemu Lwu w apy zoy. Rozmno-
one zatem od niego potomstwo, od dóbr swoich , rónych
nazwisk nabyo, bo na fundacyl kocioa Trbsklego w roku
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1313. jui si podpisali hrabiowie z Trbek, inni z abiszy-

na, inni z Gulczewa, inni z Szczawina. MS. is. Rutki po-

wiada, ze niektórzy z Prawdziców, nie koo proste, ale wie-

niec w Lwich apach nosz, które wic u dawnych Rzy-

mian, zwyczaj by tym rozdawa, którzy mcztwem swojeni

przy dobywaniu jakiej fortecy, pierwsi na mury wskoczyli:

z tej tedy okazyi nadany ten herb byd rozumie, jednemu z

odwazniejszych kawalerów, za Alexandra Sewera, albo M.
Aureliusza , a z czasem i do Polski wniesiony. Petrasancta

cudzoziemskie herby opisujc, adnego podobnego naszemu

Prawdzicowi nie kadzie, lubo wiele takich domów w nim

znajdziesz, które Lwa na tarczy nosz, jako Emmeorum w
Brytannji, 3Ialaspinów we Woszech itd. O polu na tarczy

tego herbu niezgadzaja si: bo jedni w biaem polu, dru-

dzy w niebieskim, jedni Lwa w praw tarczy, drudzy w lew,

gow kad, inni Lwa takiego na hemie drudzy trzy pióra

strusie.

Przodkotvie domu tego.

Bielski fol. 283. jako o swoim domu, powiada, e
Prawdzicowie , w owej z Edyg Tamerlanesowym hetmanem

okazyi, mnie stawali. Franko biskup Wrocawski na Szl-

sku, zwano go inaczej Swanko, po mierci Zyrosawa na t
katedr obrany, a od Piotra drugiego tego imienia arcybi-

skupa Gnienieskiego powicony, w roku 1181. siedmna-

cie lat tym kocioem rzdzc
,

poszed na wieczny pokój

w roku 1199. Dliig-osz w Aistori/i swojej. Marcin wojewoda

Brzeski Kujawski w r. 1259. jako si mówio w pierwszym

tomie. Tomasz z Wzosza kasztelan Soski , od którego

wie Dziardanowice nazwan kupi Zbylut biskup Kujawski,

za sto dwadziecia grzywien groszy Praskich koo r. 1379.

Damal. in Episcop. Vladislav. fol. 250. Piotr biskup Po-

znaski , z dziekana Poznaskiego wstpi na t godnod w
roku 1253. duej si jednak ni nie cieszy nad rok i dwa

miesice, wszedszy do grobu, na tumie Poznaskim 1254.

Dugosz in f^itis Episc. Posnan. iw historyi. Jan IL tego

imienia biskup Pocki, nazwiskiem Wysocki, scholastykiem

by przedtem Pockim, do infuy sia mu pomoga przyje-

mno i ludzko ku wszystkim, na urzdzie za swoim pa-

sterskim y lat czternacie, to jest a do roku 1310. od r.

1296. by biskup w bogomylnoci i modlitwie prawie zato-

piony, karnoci kocielnej osobliwie na rozwiolejszych dzi-

wnie przestrzegajcy
;
po mierci w katedrze swojej zoony.

Lubien, f^itae Episcop. Pocen.
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He rhoivni.
Iowski,
Izbmskt,

iinickt\

liobylnicki^

Konojacki,

Kruszyskie
Kryskie

Kucharski,

Kukalski^

Kukliskie

Kurskie

Lata Iskie

Leszkowskie

Lutomski,

LaszcZe

ayszczewskie
aniewskie
ukomski,
Makosieje

Makowski,
Micowski,

Misiewskie

Mockie
Mo /skie

Nieborowskie

Nieborskie

JSieledewski^

Niemiski,
Niszczycki,

Nosielskie

Obalkowskie

Obrocituór,

Pakosawski,
Pakosz,

Pauckie
Pareiue

Arciszewskie

Baranowskie
Bereza,

"-^Beskie

Btkowski,
Biedkowski,

Biegaiiski,

Bietjjii,

.^^^IBogacki,

'^Bratoszewski,

Brochowski,

^rudzyskie
Brzeskie

Buakowski,
Chrybski,

Cienmiewski,

Cybulski,

Czeczotka,

Ubockie
Dbskie
JDomiechowski.

Dziaówski,

Dzwonowski,
^aski,
Giedziskie

Gockowski,

jGobiowski,
Goyski,
Gorazdowski,

Gorzuchowskie

Goskie

Gostomskie

Gradowski,
Gratta,

_ Grek,

Gulczewski,

Huno IVski, Parys,
Kuropatuicki , Maachowski i inni te jeszcze familie do herbu tego

przydaj

:

Bratkowskie Mukaiiski, Sniitrowski,

Gieibntowski, Narohki, Stcpankowski,
'

Gruja, Ory.szowski, Straszewski.

ahiszewski, Smijkowski,

Pra^vccl4.i herbu Kocieszn, w czyckiem wojewódz-
twie.^Ci od Zdzychowskifb swoj lini prowadz.

Piwo,

Pockie
Poczernickie

Polickie

Posienickie

Pruski,

Badzanowski,
Bokitnicki,

Budzki,

Bynaczewski,

Sarbiewski,

Siowski,
Siciski,

Sierakowski,

Sierpski,

Smarzeioski,

Smikowski,
Sokootoski,

Sooiub,
Strozewski,

Strzakowski,

Szczawiski,
Szubski,

Szymakotuski,

Tarzecki,

Tomisawskie
Trbskie
Tuczampski,
likierzb owski,

Witosawski,
Wodek,
Woczek,
Zabicki,

Zajczkowski,

eleski,
Zubczewski.
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Pramo^YSki herbu Belina, w Mazowieckiem woje-

wództwie. Dom staroytny: z tych najdawniejszego czytam

>Vawrzeiica Prazmowskiego wojewod Mazowieckiego, w r.

1532. a przedtem w roku 1525. kasztelanem by Czerskim,

lemu Zygmunt I. Król Polski, na dobrach Moglno, w ksic-

ztwie Mazowieckiem w ziemi Zakroczymskiej lezcych, za

znaczne jego zasugi, pewn summc zapisa, pókiby mu za
a nieoddana bya, poty i on i sukcessorowie jego, trzyma

j mieli, o czem czytaem list tego Króla in 3IS. Petricov.

i znowu drugi list, w którym tene Król, naznaczy go ko-

inissarzem, do exekucyi pewnego przywileju. Z lego pozna,

jak kiedy niewinnie szczypa w swoim Etjues Polonus dy-

skursie, gdy ten dom nowym w Polszcz nazwa: Znajdziesz

tego wojewod i w Statucie Muzouneckim fol. 66. N. Pra-

imowski mia za sob córk Alexandra Cioka, Papro, o

herb. fol. 374. W roku 1598. wiadcz Konstytucije f. 690.

ze mia ten dom prawne kótnie o dobra Nieport. Jdrzej

w roku 1629. posowa na sejm, zkd stan deputatem na

trybuna Radomski, Constit. fol. 7. Jan za w roku 1631.

i na tez funkcy deputowany, Constit. fol. 10. take na kon-

wokacy 1632. W którym roku, ci podpisali elekcy Wa-
dysawa IV. Jan dworzanin królewski, Jdrzej skarbnik War-
szawski, Wawrzeniec, Albrycht, Marcyan, Mikoaj, Marcin,

llemigian, Otto i Adam. Jdrzej sdzia ziemski Warszawski

1648. r. syn podkomorzego Czerskiego, wnuk Wawrzeca
wojewody Mazowieckiego. O stryju swoim sdzim ziemskim

Warszawskim, ze zabity od Wilskiego, wiadczy Mikoaj

prymas koronny. Jdrzej kasztelan Warszawski , dwa razy

luby maeskie ponawia, pierwszy raz z Zofi Kouchow-
sk, z której syn Mikoaj, drugi raz z Podlodowsk, z której

syn Franciszek; byli i drudzy czterej tych dwóch bracia ro-

dzeni, Samuel, Albrycht, Jan i Józef, i córki, jedna za Ze-

lecheskim herbu Jelita, podczaszym Wiskim , druga za Ale-

xandrem Zauskim wojewod Rawskim, ale z której matki

urodzeni , niewiem.

Mikoaj syn Jdrzeja, arcybiskup Gnienieski i prymas,

z lekka do najwyszej postpowa godnoci , co mu wypro-

rokowa, nasz ksidz Mikoaj Lancycy : bo gdy brat Mikoaja

Prazmowskiego Franciszek, uczy si w Bruns)erdze, a wie
ponn o mierci Mikoaja rozsiano, ten z zapakanemi oczy-

ma przypad do ksidza Lancycego, na któr now^In wej-

rzawszy w niebo mz apostolski, rzek do Franciszka: Nie

pacz, brat twój yje, dobrze zdrów, i bd pewien, e w
Polszcz najwyszym bdzie biskupem 5 co potem publicznie

zeznawa i nieraz tene Franciszek, prezydujc w trybunale
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koronnyin Piotrkowskim. Histor, Coli. Petricov. W Rzymie
skoczywszy nauki , z Janem Kazimierzem Królewiczem Pol-

skim powróci do ojczyzny; juz na ten czas w 31iko[aju wy-

daway si pikne natury przymioty, które g-dy polem okra-

sia, nabya w róznycli interesach experyencya, gadko
wymowy, rozsjjdek gboki, od legoz Jana Kazimierza juz

na tronie Polskim osadzonego, referendarzem koronnym uczy-

niony, opatem Sieciechowskim i proboszczem S. Michaa w
Krakowie na zamku, proboszczem Gnienieskim i prezyden-

tem trybunau koronnego; a gdy si na tych unkcyach zna-

cznie popisa, po mierci Koryciskiego wielkiego kanclerza,

ze pod tene sam czas, Jdrzej Trzebicki
,
postpujc na

Krakowsk infu, zda piecz mniejsz, Mikoajowi, lubo

podkanclerzym koronnym wprzód nie byt, zaraz wielk pie-

cz oddano w roku 1()58. a w rok potem wzi i biskup-

stwo uckie, z temi tytuami naznaczony by z sejmu 1662.

do pisania instrukcyi na pewn komissy, Coiistit. fol. 15.

i do Iraklatów z Moskw o pokój, Constit. fol. 1. wszake
na t katedr nie prdzej, dla ustawicznych i cikich w Pol-

szcza rewolucyi
,
przyszo mu wjecha, a w roku 1664. co

si pokazuje z panegiryku ks. Kanona Sociel. Jesu na jego

wjedzie rozrzuconego. Pod ten czas z Królem Janem Kazi-

mierzem na Ukrain do obozu jedzi, kdy jako na kocha-

jcego ojczyzn syna przystao, tak rad swoj dwiga juz

upadajc, az tez z Moskw pokój zamkn. Pakta take Oliw-

skie z Szwedami spisa, i podpisa; domow wojn przytu-

mi , zwizek rozerwa. Tak zasuonemu , arcybiskupstwo

Gnienieskie, po zejciu Leszczyskieg^o 1666. konferowa

Kazimierz, po którego abdykacyi, rzdzi szczliwie inter-

regnum. Króla Michaa, i zon jego Eleonor Austryaczk

koronowa, l^ir (jako mówi o nim jego nagrobek w owi-
czu) consilio magniis

.,
Ecclesiae immunitates (co te najbar-

dziej umierajc bratu swemu Franciszkowi zaleca) et Patrias

leges y fortiter tutatus
j

paratiim contra Tyrannum orbis

Christiani impetum^ in se a cwibus conuersum^ fortis susti-

nuit., ac demum de tnindia victor^ malatiam Patriae restt-

uit^ tandem morbo pulmonts extlnctus Jazdoviue 167.3.

15. Apr. aetat. 56. cztery herby tame widzie, Belin, Ja-

sieiiczyk, Janin i Odrow. Szczypaa g-o co prawda, i saw
jego szarpaa zazdro, ale przy mierci, do której si dug-o

i witobliwie g-otowa, protestowa si, e to tylko radzi

i czyni, co widzia, e z jako najlepszym profitem tej ojczy-

zny by mogo, nieprzyjacioom swoim wszystkie krzywdy
zupenie darow'a. Zakonu naszego sawy, na publicznym sej-

mie, gorliwie broni: jest w druku, jego, ll^ywód niewin-
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noct przeciwko niesusznemu wyrokowi przez konfederacy

w obozie pod Gobiem 1672. in fol.

Franciszek biskup ucki, w Wiedniu pod ks. Awan-

cynem Soc. Jesu teologi skoczywszy, do Rzymu pokwapif,

kdy od Innocentego Papiea XII. na kapastwo powicony,
gdy do Polski powróci, by sekretarzem koronnym, probo-

szczem Gnienieskim, scholastykiem Pockim, kanonikiem

Krakowskim, opactwa Sieciechowskiego administratorem, je-

denacie razy prezydentem trybunau koronnego, ablegatem

do rzeszy Niemieckiej od Jana Kazimierza, na biskupstwo

uckie w roku 1691. konsekrowany, z którego ustpi do

grobu 1701. 5. Wrzenia, w Janowie pogrzebiony, pasterz

osobliwszej klemencyl, ukadnoci obyczajów, ycia przyka-

dnego ; koció nasz w Brzeciu Litewskiem konsekrowa r.

1697. ksidza Mikoaja ancycego, ile kiedy swego spowie-

dnika, szczególniej sawi i kocha, mia sobie konferowane

biskupstwo Kijowskie, ale go przyjd niechcia. Samuel Jerzy,

trzeci brat Mikoaja , najprzód chory nadworny koronny,

z którym honorem posowa na sejm 1662. Constit. fol, 2.

potem wojewod Pockim , starost Krzepickim i Wareckim,

umar 1685. mia za sob hrabiank Tarnowsk, ale potom-

stwa nie byo. Wojciech chory nadworny, starosta om-
yski, czwarty brat Mikoaja arcybiskupa Gnienieskiego,

by wprzód chorym Woyskim, kiedy mu Rzeczpospolita

dobra opiennik cki , i Ruski , lennem prawem pucia,

Constit. 1667. yb/. 26. dwa razy luby maeskie ponawia,

pierwszy raz z Ann Radziejowsk podkanclerzank koronn,

drugi raz z Zofi czy z witosaw Rajeck, wojewodzank

Misk, wdow po Leszczyskim podkomorzym Brzecia-

sklm, po Sakowiczu wojewodzie Smoleskim, po Mikoaju

Potockim generale Podolskim, z pierwszej by syn Kazimierz

1684. drudzy tego Wojciecha synowie, Pawe starosta om-
yski, pose na konwokacy 1696. ona jego Tarowna sta-

rocianka Goszczyska, córka Kazimierza, ale sterilis. Drugi

Mikoaj starosta Mszczonowski, od tego z Urszuli Tarnow-

skiej choranki Zydaczewskiej, nie zosta si tylko syn jeden

niemy, I to ostatni potomek tego domu. Gabryel pisarz ziem-

ski Warszawski 1667. Constitut. fol. 28. niewiem czy nie

tene sam by podkomorzym ziemi Czerskiej
,
jako si pod-

pisa na elekcy Jana III. 1674. r. N. starosta Nieszawski,

mia za sob Teres Giyck chorank Owruck. Jdrzej

kanonik Putuski 1678. Piotr podkomorzyc Czerski.

Tego Mikoaja starosty Mszczonowskiego z Tarnotoskiej syn, jak

tu wspomina Niesiecki, niemy, by M i c ha take starosta Mszczo-

nowski wszed w zwizki maeskie z Joann Jetoicick i zo-
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stawi z niej dwóch synów: Eligiusz starosta Mszczonowski
majcy za sob Salome lVyhranowsk i Franciszek chory
Czerniechowski oeniony z Gurowsk. —

Od wyej wspomnionego Marcina który poj Katarzyn Dybow-
sk zostao synów czterech: lo. Adam, 2o. Wawrzeniec,
3o . S t a n i s 1 aw , 4o . P i o t r. — Adam syn Marcina z Di/boivskipj

urodzony, oeni si z Elbiet liozuchowskc/, z t spodzi, córk
Katarzyn. Adama oskiego maonk i synów dwóch: Stani-
sawa, i Adama, który z Petronell Rusieck , mia córk
Zofi, Alexandra Zauskiego, wojewody Rawskiego maonk bez-

potomn. Od Stanisawa potomstwo niej wyraone bdzie.
Wawrzeniec drugi syn M^^rcindi z Dybowskiej, zostawi piciu
synów: Wawrzeca sterilem. Mikoaja sterilem. Krzy-
sztofa stej^ilem, Andrzeja kasztelana Warszawskiego, i Jana
spdziego ziemskiego Warszawskiego take i córk Katarzyn Jana
3Icczyna maonk. Andrzej kasztelan Warszawski z Sobiesk
spodzi synów czterech (jak wyej). — Jan sdzia ziemski War-
szawski syn pity Wawrzeca , z Anny Sche/mikowny , spodzi
syna Remigiana, który z Elbiet M/ockowsk , mia syna
Jana sterilem. — Stanisaw trzeci syn 3Iarcina z Dybow-
skiej, oeniwszy si z Katarzyn Bielawsk, zostawi dwóch sy-

nów : 31arcina miecznika Warszawskiego, od tego z Elbiety
Kozuchowskiej , Gabryel pisarz ziemski Warszawski, który

Ann Szalapsk spodzi dwie córki : Elbiet, Pawa Cieciszew-
skiego chorego Liwskiego maonk , 2do voto za Tomaszem
Narzymskim, bdc : i Katarzyn Franciszka Grzybowskiego ka-

sztelana Inowodzkiego on, z której zostao potomstwo. — Sta-
nisaw, syn drugi Stanisawa z ^/e/flrwMA7V?/* urodzony, z Agnie-
szk Lenowolsk , mia Andrzeja sterilem, i Zygmunta
skarbnika Warszawskiego, od tego z Katarzyny Sambo7^skiej córku
Anna, Adama Jezierzyiiskiego maonka, i synowie: Marcin
bezpotomny. Jdrzej z Elbiet Swidziiisk, zostawi córk
Zofi Stefana Nowomiejskiego on. Z tej Józef syn sterilis. —
Czwarty syn 3Iarcina z Dybotcskiej. Piotr , ten z Barbar
Sloitczank , spodzi Albrechta podkomorzego Czerskiego, od
którego z Konstancyi Z/f^o;^'*/v/, synów czterech : Jan, Piotr,
Samuel i Andrzej kanonik Poznaski i Putuski, wszyscy bez-

potomni : Hieronima sterilem, Adama sterilem . Marcina ste-

rilejn. Alexandra sterilem, i Piotra podczaszego Warszaw-
skiego , który z Ann Lenowolsk mia córek dwie : 3Iaryann
za Turowskim i Ann za Pawem Zelechiskim , syna jednego,

take Piotra podczaszego Warszawskiego z Izabell Janowsk
oenionego, z której, syn jeden, podobnie Piotr podczaszy Czer-
ski dwuenny, l?no voto , z Felicyann Zbrosk, od tej Fran-
ciszek majcy za sob Angel Kozuchowsk, a z niej, syna
Tomasza owczego Opoczyskiego, który z Wolskiej, mia syna
Stefana. "Ido roto Piotr podczaszy Czerski, z Teres Stp-
kowsk, spodzi Józefa, oenionego z Ann Skalsk , z której

syn Ignacy majcy za sob Ciwi/tsk. — Stanisaw, syn
Adama z Elbiety Noachowskiej spodzony, z Zoii Bielisk,
mia syna jednego, Jana miecznika Warszawskiego, który z Ma-
ryann fzbisk mia potomstwo , trzy córki : Zofi, Józefa Su-
ewskiego, Teres, Jakóba Skarbka Snki, Katarzyn eligow-
skiego, maonki, majce potomstwo, i synów take trzech : Sta-
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nisawa i FranciszksL steriles, i Michaa starost Nicszaw-
skiego, ten z M-AT^^^arwi de Ski^zymio Dunmown, spodzi: Pio-
tra kanonika Poznaskiego, kanclerza Warszawskiego, i Anto-
niego podczaszego ziemi Czerskiej, który z Barbar Jh/bczi//is/i({,

zostawi potomstwo, dwie córki : Teofil, Wojcieciia Zebrowskiego

sdziego Styckiego, bezpotomn, i Ann, ukasza Hoczowskiego
stolnika Rzeczyckiego maonki, i syna jednego Franciszka
kasztelana Zakroczymskiego. — Franciszek z Prazmowa Vrii-

mowski kasztelan Zakroczymski orderów Ora biaego i . Sta-

nisawa kawaler , wszed w luby maeskie , z Ann Boska,

Pawa Boskiego podkomorzego Czerskiego córk, z któr spodzi
córek trzy: Maryann, Felicyann, i Franciszk, i synów pic<;iii.

Adama kanonika Warszawskiego, Wincentego, który poj,
za on Tekl Grzyboiosk , Jozefa Grzybowskiego podslolego

Czerskiego córk Józefa, Pawa i Kaspra. — Wieldek.

Pr{|5KOivsl4i herhu Poraja w Ciechanowskiej ziemi.

Stefan Przowski 1700. tego córka Wardska, i syn Ignacy.

Michajo i Bogdan Prazowscy 1528. r. Metryka ll^oyska,

N. Prazowska bya za Iwanickim, Okol. tom. 2. Jol. 389.

PreczIi-OWSli herbu Prus 2do^ na Dobrzyskiej zie-

mi, dom starodawny i znaczny^ mowie z nich sawni by-

wali, lo o nich Paprocki.

IPreiss herbu JSabrum, w Bezkiem województwie, In-

boc w Pruslech zkd wyszli, herbu Jastrzbiec zaywali
j

odmiana za tego herbu, z tej okazyi sta si miaa: (jako

mam z informacyi od jednego, z domu tego) Pradziad, czyli

dziad Kazimierza Preissa starosty Waeckiego, yjcego z

Kosown , dzielc si dobrami dziedzicznemi , zabi brata

swego stryjecznego, o co obawiajc si powinnej kary, sal-

wujc ycie, uszed za granice do Niemiec, zkd przez Wgry
na Ru przebra si , i przywaszczywszy sobie imi matki

swojej, Pejszowskim si nazwa, i herbu Nabram, którym

si ten dom zaszczyca, uywa pocz, aby si pod nim,

I tem imieniem, utai: po jego za mierci, sukcessorowie

jego, Preissów imi, jako sobie nalece, wzili, przy her-

bie jednak Nabram zostali. Zaczem jedene to dom Preissów

Jaslrzbczyków, z Preissami teraz herbu Nabram uywaj-
cemi. Sukcessorowie za jego szli z Ligzianki. Kazimierz

Preiss w^ wojsku ksicia Pruskiego pukownik, wyprzysig
si herezyi. Zostawi dwóch synów, Jana i Stanisawa, obu-

dwóch ludzi rycerskich. Z tych Jan zostawi synów trzech,

Jdrzeja kanonika regularnego, filozofji doktora, Dominika

i Jana. Stanisaw za, zostawi syna Jakóba, sdziego Bu-

skiego, ten y w doywotniej przyjani z Piotrkowsk, która

mu powia syna Michaa, temi czasy lake sdziego gro-

dzkiego Buskiego, czowieka godnego, ten yje z Kniejnick

chorank Kijowsk.
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PREITEN HERB.

Tarcza tego herbu wszerz na trzy czci si dzieli po-

winna, na pierwszej maj byc dwa krzye óte w czerwo-

nem polu podle siebie, na drugiej lew modry w biaem polu,

w koronie, apa u niego przednia podniesiona, gow w prawy

bok tarczy obrócony, na trzeciej na dole krzy zóly w czer-

wonem polu: na hemie bez korony, gowa i szyja Jelenia

modra, jeden róg u niej óty, drugi modry; na szyi dwie

obróy, jedna zota, druga srebrna, labry modre i óte.
Takiego herbu zaywaj Preitenowle w Prusiech, jako wiad-
czy MS. o Famil. Prusk.

Pretficz herbu Wczele^ w Podolskiem województwie.

Bernard Pretficz starosta Barski I TrembowelskI , wzi te

starostwa od Zygmunta I. w nadgrod herolcz^jych swoich

zasug, któremi si tak wsawi, e Tatarzy na imi jego

pierzchali. Z Mikoajem Sienlawskim, najprzód Tatarów i

Woochów pasza, a potem swoim duktem, tyche zdobycz
obfit ojuczonych, a pod Oczaków goni w roku 1541. a

inszych czasów na siedmdzlesit potyczek z niemi odprawi,

zawsze z powodujcem si szczciem, Biel. f. 582. I lOlO.

gdzie mu to ten autor przyznaje, e po wielu tryumfach z

Tatarów, a do Oczakowa I Belgradu zaciekajc, odpocz
w Panu w roku 1561. chwali go I Starowol. fol. 160. in

Bellnt. Sarmat, syn jego z Zawadzkiej, Jakóh, najprzód ka-

sztelan Kamieniecki 1605. a potem wojewoda Podolski, sta-

rosta TrembowelskI, fundowa 00. Dominikanów w Sza-

rawce 1607. kdy po mierci zoony, tam Im I koció I

klasztor wymurowa, w dobra opatrzy, apparatem bogatym

od drogich kamieni, uposay. Okol. Huss. Flor. fol. 107.

Naszemu koUegio Kamienieckiemu sia do fundacyl swoj per-

swazy u rycerstwa Podolskiego dopomóg; Tatarów pod Zba-

raem trzema potyczkami porazi, I wszystek plon im ode-

bra. Paprocki fol. 339. pod herbem Lubicz, w roku 1575.

Tyche pod Torubem i Rastawic dobrze przetrzepa; a Ko-

zaków pod Piastkowem, umar 1613. ona jego Clokowna
z elechowa, z której córka Dulska, na tene sam koció
Dominikaski w Szarawce dobroczynna. Siostra wojewody
Podolskiego bya za Janem Chodorowskim. O synu tego wo-
jewody Janie, namlenia Okolski. Alexandra Pretficza, truk-

czaszego i dworzanina Wadysawa IV. komissarzem do po-

granicznych dyfferencyi naznaczya Rzeczpospolita, Constit.

fol. 21. Ten dom z pomienionym Bernardem tu do Polski

z Szlska przyszed: przecie wedug wiadectwa Petrasancta

Tom vii. 32



498 Preuek—Proclmicki.

fol. 200. de tesser. Gentil, inaczej ci, co na Szlsku s, herb

swój ksztatuj, w czem odsyam do autora.

I*l*eiicl4. herbu Borek
,
jedneje krwi z Borckami, je-

dnego ierbu z niemi zaywaj. Jerzy Preuek najprzód by
marszakiem dworu Fabiana biskupa Warmisldeg-o

,
potem

starosta generalny biskupstwa teg'o, Heilsberg- , od Woj-
ciecha mistrza Pruskiego pótora miesica oblon, broni

potnie w roku 1520. i z Polskiem tam presidlum , i zby
ogniste kule, na dachy miejskie wypuszczone, miasta nie za-

paliy, wczenie opatrzy. Po mierci tego biskupa Heils-

bergl Królowi i Polszcz dotrzyma, a ze mia podejrzan

kapitu, z zamku j wypdzi. Treter. in Episcop. f^arm.

Jan, którego zona Cemlanka wojewodzanka Malborska 1557.

f^ita Hostia ale by dyssydentem. Jana, w kociele Pejdl-

skim jest nagrobek z tym herbem, jak si tu opisa, posta-

wiony 1631.

N. Prek by podscdkiem Buskim
,

przesta si pisa po dawnemu
Preuek. Syn jego Tadeusz mia dziedziczne woci w woje-

wództwie Bezkiem. — Krasicki.

PriillliS herbu abd, Niektórzy Duninowie Primu-

sami pisa si poczli , z których Mikoaj Primus Dunin w
roku 1598. Acta Castren, Opoczn.

Vvoh\i\ew\C^o, w Smoleskiem województwie. Jakób

Probulewicz podpisa elekcy Wadysawa IV. Jakób Polu-

lewlcz w Miskiem.

Proc]iaii§>ki herbu Gryf. Od Teodora Cedra woje-

wody Krakowskiego, swoje lini cign: o czem listy roz-

dzielne wiadcz, pisz si za z Prochni. Z tych Prochaski
Cedrzy, dworzanin Dymitra Gorajskiego, marszaka wiel-

kiego koronnego , który mu za wierne jego zasugi
,
puci

wiecznem prawem, dwie wsi. Gruszk i Zaporze w Chem-
skiej ziemi, w roku 1399. od którego potomkowie, od dóbr

Zaporza, Zaporsklch sobie Imi przybrali. Marcin Prochaski,

trzy córki z róznemi poczy domami: Zofi, \rno voto z

Trzciskim, 2dn z Stanisawem Ligz, cnót niepospolitych,

i witego zycla biaogow ; Ann z Tarnawskim ; Katarzyn
z Burzeskim; syn za jego Jan, dziedzic na Prochni zamku
w Podgórzu, czowiek rycerski, koo roku 1585. Marcyan
z Prochni, dziedzic na Poomi , brat stryjeczny Jana, pod-

pisa kaptur Krakowski 1585. Constit. fol. 405. Zakllczanka

herbu Topor, kasztelanka Poaniecka, zona jego, siostra za
Katarzyna, dostaa si w maestwo Janowi Mieleckiemu.

Procluiicki herbu Korczak., w Przemyskiej ziemi,

pisz si z Próchnika, krew sawnego i staroytnego domu
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ksit de BIbel , atoli wedu«j^ Paprockiego^ poowa teg-o

Próchnika, poszo w posag-u w dom Pieników: drug za
poow przedali Prochniccy. Scrobiszovius in f^itis Arciuep.
Leopol. pisze, ze z tego domu Jdrzej Proclinicki, by me-
tropolit Kijowskim, ale tego imienia metropolity, adnego
inni nie kad, którzy ex professo o metropolitach Kijow-

skich pisali. Paprocki Mikoaja kasztelana Przemyskiego do-

czyta si na przywilejach w roku 1451. którego syn Jan,

mia za sob Ann, córk Henryka Kamienieckiego, kaszte-

lana Sanockiego. Okolski przytacza ucinek przywileju od Ka-
zimierza Wielkiego, danego tej familji 1361. a w r. 140().

od Wadysawa Jagie, approbowanego, w którym ci Kró-

lowie approbuj, dawne ksit Ruskich, osobliwie Leona,
listy, na dziedziczne dobra Bibel z przyegociami, w Ka-

zimierzowym przywileju, Dymitra Chotka ksizcia de Bibel

;

w Jagiellonowym , Jdrzeja i Chrycka, ksit de Bibel,

wspominaj. Jdrzej f^argocki rozumie , ze ta familia z

Woch wysza, gdy albowiem Julius Cesarz Rzymsk spta
wolno, niektórzy Panowie Rzymscy uchodzc jego tyranjl,

dobrowolne sobie z ojczyzny wasnej wygnanie obrali, a mi-
dzy niemi, wedug Plutarcha, mia hyc Bibulus, ten w In-

flanciech (dokd uchodzi) zamek Bibel fundowa, z którego

potomków, gdy si niektórzy do Woch swojej ojczyzny wró-
cili, Karaffami si zwa poczli. Kwitn potem Kudin, któ-

rego syn Prokop. Duszyn, Bako, Jarochno, Alexander,

Skoruta, tych wszystkich imiona w Horodyjskim monasterze

Ruskim czyta Okolski^ i przydaje, ze ich tam czterysta i

dwóch pogrzebionych z tego domu leao. Daniel, syn i suk-

cessor z Alexandra Skoruty, pierwszy z tego domu. Rzym-
sk katolick wiar przyj, od którego Prochnickich linia

cignie si. Z tych Mikoaj by biskupem Kamienieckim, umar
1471. jakom dowodzi w pierwszym tomie. Wkrótce po nim
na teje katedrze prezydowa Jan Prochnicki , którego 5cro-

biszovius in f^itis Archiep. Leop. kadzie w roku 1421. ale

znaó, e prasy drukarskiej omyka w roku: bo sam ten autor

wprzód Mikoaja biskupa Kamienieckiego opisawszy, mówi;
Et hunc secutus Joannes^ toc zna e po Mikoaju wzi t
infu, a podobno spuci j w roku 1493. Ten Mikoaj,
Wadysawa, syna Kazimierza III. Króla Polskiego, na Kró-

lestwo Czeskie obraneg-o, do Pragi odprowadza. Piotr, który

z Janem Tczyskim, nad Szeretem rzek przeciwko Tur-
kom i Woochom wojowa, kdy wielkoci nieprzyjació prze-

amane wojsko Polskie
,
gdy w rozsypk poszo , wódz sam

Tczyski uchodzc , w rzece Serecie konia straci. Podda-
wa swego konia Prochnicki , ale go Tczyski adn miar

32*
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przyj niechcia, mówic: Egregium militem ^ sihique ge-

nere et nobilitale parem ^ eo subsidio vitae prware nolle:

na co Prochnicki: Qufwdoqui(lem tu qui es ductor mens ^ et

ego mtles tuus , cqiio meo uli non vis ^ et ego vita meajrui
nolo ^ i lak puciwszy konia swego, obadwaj si w niewol
nieprzyjacielowi dostali. O czem dowiedziawszy si Turcy, i

obudwu cno pochwaliwszy, i udarowawszy, wolno do oj-

czyzny pucili. Scrohiszov. loc. cit. N. bya za Janem Pie-

nikiem, sdzi ziemskim Krakowskim, z któr Próchnik w
dom Pieników przeniós si. Jan Jdrzej Prochnicki, ka-

nonik i proboszcz Krakowski, od Zygmunta III. Króla Pol-

skieg-o, do Filipa III. Hiszpaskiego Króla pose, cae om
lat na tej funkcyi , z chwa narodu Polskiego , i imienia

swego, przepdzi
j
pod który czas wzi biskupstwo Kamie-

nieckie, na które od Filipa Spinella kardynaa w Neapolu
powicony w roku 1607. a Maltascy kawalerowie obrali g-o

sobie za protektora ordinis w Królestwie Polskiem, o czem

list przywodzi Ssrobiszovius. Wróciwszy do ojczyzny, zna-

laz j domow wojn zakócon ; w katedrze tedy swojej

stanwszy, zaraz si o zbawienie owieczek sobie powierzo-

nych stara pocz, przybrawszy sobie z zakonu naszego ka-

panów, którzyby mu witej pracy pomogli, pierwszy ich

tedy do Kamieca wprowadzi, i krom inszych ask Paskich,

znaczn bibliotek opatrzy; koció te katedralny, appara-

tern bogatym i innym porzdkiem, okazalszym uczyni. Z Ka-

mienieckiego przeniesiony na Lwowskie arcybiskupstwo, za-

krysty reformowa, rezydency arcybiskupi i wygodnie i

ozdobnie restaurowa, suffragana i kustosza w teje archika-

tedrze fundowa: i lubo na zy czas trafi, kiedy dobra arcy-

biskupie od Tatarów i nieraz wielk klsk ponosiy, prze-

cie eby byt ojczyzn salwowa od zwizanego wojska, na

zapat odu, pewn mu summ wyliczy, ubogich take i

podupadych, jako móg ratowa, Lwowskie nasze kollegium,

Pask si szczodrobliwoci jego szczyci, jako by m z

Bogiem zczony i na jego chwa hojny, cnoty nienadwe-

ronej : po mierci w katedrze Lwowskiej zoony; trzyma
przy arcybiskupstwie opactwo Sieciechowskie. Jest w druku

jego Brevis descriptio Provinciarum , 3Iagistratuuni Regni
Poloniae , w Rzymie 1600. od niego na wiat wydana^
kadzie j Januszov. na pocztku swego statutu. Prokop,

brat rodzony arcybiskupa, w zakonie naszym w Sendomie-

rzu witobliwe ycie zakoczy : bodaj to nie ojciec ich

by Jdrzej, którego chwali Paprocki ^ e by mem go-

dnym , i w rycerskich sprawach biegym ; take i bracia

jego, Hieronim 1632. roku, Wacaw 1648. roku. N. bya
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za Balcerem Chojnackim hurgrabiij Krakuwskiiii. Baranów.
Anna zakonnica u wszystkich SS. we Lwowie.

Pl*oRo|IOlfioz herbu Groty., w województwie Xowo-
grodzkiem. Krzysztof Prokopowicz 1G32. Alexander Instyga-

tor kapturu generalneg"© Warszawskiego, Mikohij, Mateusz,

Jan, Felicyan, Gabryel, Piotr, Daniel, Alexander, Jan, Ka-

zimierz, Stanisaw, Micha, i Pawe 1648. Daniel komornik
powiatu Lidzkieg-o 1G74.

E*i*ok.O¥i'Ski herbu Radwan., w ziemi Przemyskiej.
Ludwik Prokowski w cudzoziemskich j«;zykach biegy.

ProKsza^ w Wileskiem województwie. Proksza pod-

czaszy u Jagie w. ksi(^'cia Litewskiego, z którego roz-

kazu, Kiejstuta Jaglellonowego stryja zabi. Stnjjk. lib. 13.

cap. 1. Koja. par. 1. lib. 8. ukasz, Lew, i Jan 1632. r.

podpisali elekcy Wadysawa IV. Króla.

Prokulllieki herbu abd., w województwie Wi-
leskiem, z których Jan Prokulbicki 1632. podpisa elekcy
Wadysawa IV. Króla.

Proiiiieiiski herbu Jelita., z Prumny, dla tego Avi\-

dzy ich pisz Prumieski, Stanisaw Promieski mia za soluj

Duninown, z której dwaj synowie: Jan i Konstantyn, i cóika

Szeptyska. Pawe na wielu e.\pedycyach wojennych rotmis-

trzowa , a potem stan sobie duchowny obrawszy, Skarze-

szowskim by proboszczem, kdy niektóre fundacye poczyni,

umar 1633. Starowa, in Jlonum. Jol. 794. N. bya za Je-

owskim , druga za Felixem Borkowskim. N. mia za sob
Teofil Cyryniank.

Proiiiilicki* Promnicka bya za Jdrzejem Kosmió-
skiro. Jan Proniycki towarzysz Strusa starosty Bracawskiego,

pieszo szed do szturmu pod Pieszkowem 1582. r. Papro,
fol. 405.

ProiUllitz^ baronowie na Szlsku. Z tych Balcer Pro-

mnitz by biskupem Wrocawskim i administratorem Szl-
skim ; Sigfryd Camerae Praeses et aulae Consilarius. Hen-
ryk Anzelm Consilii in Lusatia Praeses., Abrolanus in Su-

periori Silesia Circuli Praefectus ^ Exner lib. 9. Poem.

fol. 383. Genealogi tego domu znajdziesz midzy drugiemi

u Hubnersa.

Proilie¥vicz Zalamaj ^ w Miskiem województwie.

Pawe Konstantyn Proniewicz Zaamaj 1648. podpisa elekcy
Jana Kazimierza.

ProsiiSki. Jdrzej Prosiski w ziemi omyskiej,
Jan w ziemi Nurskiej 1632. podpisa elekcy Wadysawa IV.

Proski herbu Samson^ w Poznaskiem województwie,

pisz si od dóbr Prochy nazwanych, które si im w dzialf
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dostay. Z tych jeden hy stolnikiem Poznaskim. Kasper z

Magorzaty ckiej spodzi Marcina Soc. Jesu, Mikoaja, ten

nojjj Katarzyn*; z Rozaczowa Cieleck, Stanisawa pisarza

ziemskiego Poznaskiego 1648. Barbara z Bnina zona jego.

Anna najprzód Franciszka Opaliskiego, po nim Wojcieclia

Rydzyskiego kasztelana Lrdzkiego ma/.onka. Samuel kawaler

Maltaski, pisa si z Kosieczyna, u Porty Ottomaskiej lat

dziewi(,'c rezydujc, wielkiej CAperyencyi naby, luboc i przed-

tem w Malcie rok cay, a we Woszech blizko lat dziesit^

przepdzi, dla tego si tez wielka w nim biego obcych

jzyków wydwaa, osobliwie Woskiego, Niemieckiego, Fran-

cuzkiego, HoUenderskigo i Perskiego, nie mniejszy przeor

w funkcyach sobie zleconych zkd Jan III. Król Polski ab-

Ifgatem go swoim uczyni do Leopolda Cesarza, a wkrótce

do domu Nejburskiego, dla uacnienia maestwa Jakóba

Królewicza z ksiniczk Nejbursk, jest o nim Konstytuya

1 678. fol. 27. Przywióz by z sob z Rzymu znaczne reli-

kwie cia S. Mczenników, Bonifacego, Justyna, Generosa

i Reparaty, które kocioowi naszemu Poznaskiemu, na znak

swego ku nam affektu, darowa. Jan starosta Nakielski, brat

rodzony Samuela kawalera, obadwa z Roszkowskiej urodzeni,

posowa na konwokacy 1674. tene sam zda mi si by
kasztelanem Czerniechowskim w r. 1696. Okolski domyla
si, ze si przedtem herbem Trach Proscy piecztowali, ile

ze ksigi grodzkie Poznaskie i Kociaskie wspominaj Ot-

tona Tracha de Prochy, ale gdy si dobrami dzielili, i herb

Tracha w Samsona zamienili. Samuel 1663. roku. Wojciech,

umar powietrzem w Lublinie, Soc. Jesu.

Vvo^\L\\Yik, herbu Krzyostrza. Iwan Proskura z Kmit
sfarost Orszaskim wysany 1568. na spustoszenie Smole-
skiej prowincyi pod Moskw. Koju. in MS, Fiedor Szu-

szczaski Proskura, któremu z sejmu, 1607. zlecono ksig
ziemskich Kijowskich konnotacy, Constit. fol. 855. w roku

1627. pisarz ziemski Kijowski i pose na sejm, ztamtd na-

znaczony deputatem na trybuna Radomski, Constit. fol. 5.

z sejmu 1631. do rewizyi ksig grodzkich Kijowskich, Con-

stit. fol. 30. posowa i na konwokacy Warszawsk 1632.

i na sejm 1638. Constit. fol. 31. Jan Proskora Szuszczaski,

podczaszy Kijowski 1674.
Proskura dziedzic na Kominie, zostawi trzecli synów w wojewódz-

twie Kijowskiem i córk za W.jsowiczcm : z tych, Mikoaj
Proskura w roku 1778. owczy Owrucki , z Irliczowny zostawi
potomstwo córek trzy, z którycli najstarsza za Irliczem , i synów
piciu: Stanisaw, — Aloizy, — Teodor skarbnik Kijowski

z Trypolskiej spodzi syna, z Paparowny córk i syna, — Jan.
— Przypisy Krasickiego.
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Prostek, herbu Lubicz, w ziemi umzyriskiej. S4 i

Prostyiisey z Prostyiiia, jakom widzia na nagrobku w Le-

ajsku u lary. Anna Proslyska w kociele naszym Przemys-
klm pograebiona 1674.

Proszezeificz herbu Pelikan, Kazanie pogrzebowe
Nuszczyilskiego

,
pod tytuem: Ilóia kwiat korony^ ten im

berb przyznaje, z których Bartomiej Proszczewicz w Pomor-
skiem 1648. a J<;drzej Prociewicz w ksicztwie Zmudzkiem
roku 1621.

Proszczycii, Jakób Proszczyski sdzia ziemski Sta-

rodubowski, deputat na trybuna fiskalny Litewski r. 1626.

Constit. Jerzy chory ytomierski 1705. podpisa konfede-

racy Krakowsk.
ProSzeivskl 9 w Rawskiem województwie. Gabryel

i Stefan Proszewscy 1648. Wadysaw w Litwie 1700.

ProszlkOiYSkl herbu ada^ w Krakowskiem woje-

wództwie. Jan Proszkowski podstaroci Sdecki, z sejmu
1661. komissarz do pogranicznych kótni od Wgier. Con-

stit. fol. 34. Jan w Mazowieckiem 1632. Wojciech i J-
drzej w ziemi Nurskiej 1648. Wacaw wojski Biecki 1705.

Maryanna, Zofia i Helena, zakonnice Sdeckie 1701.

Prosz^nski herbu Ogoczyk^ w Krakowskiem woje-

wództw^ie. Tomasz Radamus in dedic. Serti Acad. ten im

herb przypisuje, na hemie dwie rce wieniec trzymaj. W^a-
dysaw Hieronim z Proszna Prószyski 1640. to mi si do-

stao widzied w Krakowie na Piasku. Balcer Prószyski dzie-

dzic na Babicy i Prochej, dworzanin królewski 1613.
W roku 1778. Antoni Prószyski podkomorzy Miski. — Feli-
cyan sdzia ziemski Miski. — Tadeusz podczaszy Miski.
— Przypisy Krasickiego.

Protaszenicz herbu Drzeiuica. Tym si herbem
piecztowa Waleryan Szuszkowski Protaszewicz, najprzód

dziekan katedralny Wileski, i pisarz wielkiego ksiztwa Li-

tewsk. jako si podpisa w roku 1546. potem biskup u-
cki, z tego przeniós si na Wileskie 1555. z tego na wie-

czno w roku 1579. Tak ojczynie, jako i kocioowi do-

brze zasuony pasterz; ojczynie, kiedy za jego staraniem

Unia Litwy z Koron dosza, w czem pracujc, i w roku

1564. do Warszawy na sejm od stanów Litewskich poso-
wa, Constit. fol. 52. i 1569. na sejm Lubelski, kdy sku-

tek ta jego latyga wzia, z tego sejmu «lo korrektury sta-

tutu Litewskiego naznaczony. Constit. fol. 194. Assysowa
lubowi midzy Janem ksizciem Finlandyi, i Katarzyn
córk Zygmunta I. matk Zygmunta IH. Królów Polskich.

Kocioowi ; kiedy herezyi do ksiztwa Litewskiego z Nie-
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mie hurmem si cisncej, miiiem si stawi, pj^zy jego obro-

nie, i ile móg, wzmocnionej przez wielkicli panów dyssy-

dentów, gorliwie si opiera, zna to i ztd, ze zaraonym
leml bdami, pogrzebu w kocioach katolickich broni, co

w nim chwali Hosius kardyna w licie do niego danym
tom. 2. fol. 158. i tom. 2. fol. 426. epist. 252. kdy jego

pobono, czuoó koo trzody swojej, sawi ten purpuraty

a eby przeciwko heretykom mia zdolniejszych operaryuszów,

w Wilnie akademi, a przy niej kollegium zakonowi naszemu
szczodrobliwie fundowa. Sac/iimis Histor. Societ. par. 3.

lib. 6. num. 130. Burs take f^alerianam nazwan, dla

uboszych studentów zaoywszy, pewnemi dochodami okre-

li. Kaznodziej katedralnemu kocioowi opatrzy, otarz S.

Krzya wystawi. Starowol. in Moniim. Nakoniec widzc si
laty obcionego, Jerzego ksicia Radziwia za koadjutora

sobie przybra.

Protaszeiwicz herbu Jastrzbiec. Inni tego imienia

Protaszewiczowie, tego herbu zaywaj, rozumiem jednak,

e wszyscy Protaszewiczowie jednego s domu, ale zna dla

podobiestwa herbu Jastrzbiec, z herbem Drzewica, jedni

si tym , drudzy tym szczyc. W Nowogrodzkiem i Brze-

clansklem kwitn, id za od Protazyusza, który t Palemo-
uem i z Innemi, z Woch wszed do Litwy, syn jego mia
by(5 sekretarzem Litewskim. Iwan Protaszewicz, porucznik

chorgwi ksicia Komana Sanguszka, hetmana Litewskiego,m odwany, koo roku 15G7. Jonasz metropolita Kijowski

1568. Jan Benedykt, dziedzic na Mohylnej, sawny Polski

pisarz, s ksiki pracy jego w druku, wydane r. 1597. i

1608. Wadysaw Protaszewicz, pisarz, a potem sdzia ziem-

ski Piski, umar 1659. sawny take poeta, syn jego Hie-

ronim. Pawe, Stanisaw 1632. w Nowogrodzkiem. Jan pod-

czaszy Piski. N. podwojewodzy Nowogrodzki, spodzi Je-

rzego pisarza ziemskiego Nowogrodzkiego, który w wojsku,

w Chocimskiej, Inflantskiej, Pruskiej, Moskiewskiej, ju rot-

mistrzem, ju pukownikiem, ju pospolitego Ruszenia re-

gimentarzem, na chwa imienia swego zapracowa, poso-
wa na róne sejmy, osobliwie 1661. zkd stan deputatem
na trybuna fiskalny Litewski, Constit. fol. 4. czowiek go-

dny i wielkiej ludzkoci, umar 1673. w Nowogródku u 00.
Dominikanów pochowany, ona jego Helena Brzuchaskaj do-

broczynoc jej na panny zakonne Wileskie S. Dominika,
approbowaa Konstytncya 1678. y. 14. N. podkomorzy Wen-
deskl , Waleryan 1632. N. podczaszy Nowogrodzki, de-

putat na trybuna Wileski 1663. Alexander czenik Wi-
leski, Mikoaj Podstoli Mozyrski 1683. N. mia za sob
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Teofil Poubieiisk. Karol skarbnik Nowog-rodzkI, zona Eleo-

nora Fillpowiczowna stolnikowna Kzeczycka. Józef podczaszy

Piski i pisarz Grodzki 1728. Stanisaw, Ludwik, i Jdrzej
1700. N. bya za Janem Rdutowskim, podkomorzym Derp-

skim. Józef eborzy Piski, zona jego Anna Stamiszewska^

oboje dobroczynni na nasze koUegium Piskie.

PROWANA HERB.

Onel na tarczy biay w czerwonem polu, jak zwyczaj-

nie g"o zaywa Królestwo Polskie, tylko ze bez korony, na

piersiach trzyma tarcz, która na cztery czci przedzielona,

w pierwszej po prawej rce tarczy, kolumna óta w koro-

nie, w polu czerwonem, po lewej rce na wyszej linji,

winna latorostka ze trzema gronami winnemi, tak, e dwa
na bok lewy latoroli wychodz, jedno na prawy w polu bia-

em : Wspodniej linji toi samo widzie, tylko e latorol

na prawym boku, kolumna na lewym, na hemie nad koro-

n, taka jak na tarczy kolumna; tak go opisuje Papro,
o herb. Jot. 472. gdzie przywilej kadzie Zygmunta Augusta,

dany Prowanów familji w roku 1557. z którego pozna, e
za tego Króla panowania, dwaj bracia rodzeni, synowie Wil-
helma Prowany, z Sabaudzkiego ksiztwa, fortun swoje prze-

dawszy do Polski przyszli dobra pokupili i osiedli, a za pro-

mocy Królowy Bony, indygenat w Polszcz otrzymali, któ-

rym Król August do dawnego ich herbu przyda ora koron-

nego, i w ten ksztat go, jako si mówio uoy. Pisze o

nich i Okol. tom. 1. Jol. 121. pod herbem Kolumna, kolu-

mna jednak póniej w ten herb wesza, to jest, gdy przo-

dek tej familji, Marcina V. Papiea z koncylium Konstan-

cyeskiego powracajcego, wielk ludzkoci przyj, i u sie-

bie traktowa, on w nagrod tej uczynnoci , do ojczystej
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jeo*o laloroli , kolumn przyda, i do Kolumnów famllji ozdoby

przypuci. Z tych tedy dwóch braci wspomnioiiych, Trojan

na dworze teg-o Króla by sekretarzem , w zasugach da
mu Król wie tkowice w Krakowskiem województwie, z

Mog-ilnickiej herbu Korczak, spodzi dwie córki i syna Abra-

hama, z córek jeg-o jedna Barbara, wydana za Mikoaja Ko-

ryciskiego, starost Przedeckiego, biaogowa cnót wielkich,

osobliwie si ztd pokazuje ; ze gdy jej mamka prze nie-

ostrono syna malekiego udusia, a obawiajc si za to

kary, usza, ta pani, lubo strat dziecicia swego duo po-

alterowana, przecie obawiajc si, eby m z alu suro-

wiej sobie z ow mamk nie postpi, rzeczy jej wszystkie

kryjomo odesaa. Druga Nekandzina albo Trepczyna El-

bieta, siostrze w^ cnocie równa. Abraham za syn, kawaler

. Maurycego i . azarza, od niego by wprawdzie syn

Trojan, ale w roku 1606. zabity, córka za jeg-o Barbara,

Imo voto ya z Pawem Ujejskim, 2do z Pudowskim. Ba-
ranowski. Prosper brat Trojana starosta Bdziski, up Wie-
lickich i Bocheskich administrator, wiele industry swoj
profitu uczyni z nich do skarbu Rzeczypospolitej, o czem

list Stefana Batorego Króla, u Papro, o herb. fol. 475.

zszed z tego wiata w r. 1584. w Krakowie u . Trójcy po-

chowany, gdzie mu nag-robek przyznaje, e Janowi Królowi

Wgierskiemu dobrze si zasuy j zczy si by doywo-
tnie z Elbiet Jerzykowiczown, starociank Mielnick i

osick, z tej zostao dwóch synów: Oktawian i Samuel,

tyle córek, z których Barbara zalubiona Jdrzejowi Samue-

lowi Dbiskiemu, podstolemu na ten czas Krakowskiemu,

a potem kasztelanowi Bieckiemu, Baran, druga Bona. Jest

w druku Abrahama kowalera , o ^ którem wyej , Zote Ja-

rzmo maeskie^ pod tytuem: Zona wywiczona^ in Ato w
Krakowie 1700. ale dawniej przedtem ju w druku byo.

Prozor* w Trockiem województwie. Pawe Kazimierz

Prozor 1648. r. Adam pisarz ziemski Kowieski, o którym

Konstytucya 1678. Jan pisarz ziemski Kowieski, i pose na

konwokacy 1696. Jerzy podczaszy Kowieski 1700.

Józef Prozor kasztelan Witebski w r. 1788. — Józef starosta

Kowieski. — Mikoaj sdzia ziemski Kowieski. — Krasicki.

JPrucIiyilsl.i« Jacka Pruchyskiego z Pruchy Metryka
JVoyska wspomina w r. 1528. Anna zakonnica u Wszy-
stkich S. we Lwowie.

lPv\vwk\evk^L\ herbu Szeliga.) w Czerskiej ziemi.

!Pruiiscy ksita herbu Pogoni Imo. Wszyscy si
na to zgadzaj, e Pruscy ksita, jest Jedynowadzców
lluskich potomstwo , to jest niechybn sukcessy id od Wo-
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dzimierza monarchy Kijowskiego I caej Rusi : albowiem we-

dug" Sarnickiego ^ z Ictórego tu osnow tego domu kad,
midzy dwunast synami Wodzimierza, by Jarosaw, któ-

remu gdy si w podziale ksiztwo Rzezaskie dostao , od

niego pisa si pocz wielkim ksizciem Rzezaskim, temu
przypisuj pocztek herbu ksit Ruskich, to jest, e pier-

wszy i dla siebie, i dla sukcessorów swoich, przybra do

herbu Jedca z mieczem w rku zaniesionym , umar we-

dug Ruskiego komputu , od stworzenia wiata w r. 6652.

zostawiwszy dwóch synów, Jaropeka starszego, któremu w
podziale po mierci Ojcowskiej , dostao si ksiztwo Rze-

zaskie, i Swentosawa modszego, który na ksiztwie Pruii-

sklem osiad, ten z Olhy ksiny Brasklej, mia syna je-

dnego, od którego byli dwaj synowie , Ihor i Jarosaw. Z
tych Ihor, gdy Chlebowi ksiciu Rzezaskiemu, z woj-

skiem na sukkurs przypad, tam w potyczce raniony, z ko-

nia spad, a potem w drodze, powracajc z tej expedycyi,

przeszed na pokój wieczny, tylko córk Olh zostawiwszy.

Jarosaw za brat jego, spodzi tyna Wodzimierza, ten z

Olhy ksiniczki Rostowskiej, Olh i Wszewolda, z których

Olha, bijc si mnie z Tatarami, którzy Ruskie kraje na-

jechali, trupem poleg. Wszewold za z ksiniczki Sudal-

skiej, mia syna Mcisawa, ten Jerzego, ten za z ksini-
czki Jarosawskiej , Swentosawa : za jego czasów przypady

owe wojny na Rusi, gdy Gedymin wielkie ksi Litewski,

Stanisawa z ksiztwa Kijowskiego wyzu: Swentosawa syn

Dymitr od Tatarów Zawolgskich i Czerkasklch czste inkur-

sye ponosi, syn jego Rocisaw z ksiniczki Twerskiej, spo-

dzi Dymitra, który z ksizciem Rzeaiiskim wojn toczy:

synów jego niedorosych dwóch zostao: Jerzy i Michaa do

tych ksi Moskiewski wysa ksicia Jarosawskiego, z

konsolacy po mierci ojcowskiej, a oraz deklarujc im, e
jako z ojcem ich y w dobrej przyjani , tak ich chce mied

w protekcyi swojej. Zrozumieli, co w samej rzeczy byo,

modzi Paniczowie, e si tego domaga, aby mu si w opiek
poddali, pod który czas mógby ich by z ksiztwa Pruskiego
snadniej wyzu, dla tego podzikowali mu za t ask, o

co rozgniewany Moskiewski, z wojskiem na nich przyci-

gn. Jerzy chcc odpór da nieprzyjacielowi. Tatarów Pe-

rekopskich za pienidze kilka tysicy kupi, do których trzy

tysice ludzi swoich przyczywszy, potka si z 3Ioskw; w
prawdzie silno si z sob starli, wszake od wikszego gminu
zamany, ucieczk si salwowa, do Perekopsklego Hana,
Moskwicin za obiegszy miasto Prusko, wzi go i z Mi-

chaem bratem Jerzego, którego z sob do Moskwy sprowa-
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dziwszy, lam mu niektóre dobra wydzIeliL Jerzy widzc tak

wielk strat ojczystego ksiztwa, a majc wielk ask u
Perekopskieg^o Hana, snadno u niego uprosi, ze mu da
ludzi na odzyskanie jego, z t kondycy, ze jeeliby przy-

szed do possessyi Pruiiska , mia coroczny haracz Tatarom

paci. Tym czasem gdy ten z wojskiem pod Pruiisko ci-

gnie, Han umiera. Tatarzy do domów swoich nic niespra-

wiwszy wracaj, a w nagrod za expensa na wojsko oone,
w niewol Jerzego bior, w której lat jedenacie przep-

dziwszy , zaledwie za interpozycy Wadysawa Jagiellona

Króla Polskiego
,

przez ksizcia Holszaskiego zaniesion,

by z niej uwolniony w roku 1434. w Polskich tedy grani-

cach osiadszy, a obawiajc si tyranji Zygmunta w. ksi-

zcia Litewsk. poj ksiniczk Suck, z któr mia syna

Jana, ale ten wkrótce i z matk od mierci zabrany: drug
tedy poj ksiniczk Soomereck, która mu syna powia
Chleba w roku 1462. by ten Jerzy dla swojej w obyczajach

przyjemnoci, Kazimierzowi Królowi Polskiemu miy, i wzi
od niego dwór w Brzeciu, take obszerne woci Komonej-
cka nazwane po Rynuntowiczu

,
(z tego, co si tu mówio

z Sarnickiego, pozna, e si myli Paprocki o herb. f. 353.

gdy powiada, e jeden z ksit Pruskich, dla tyranji Iwana
ksizcia Moskiewskiego, wyniós si do Polski za Króla Zy-

gmunta I. od którego by mile przyjty i w dobra opatrzo-

ny.) Chleb syn Jerzego, rosej statury i mny kawaler, za

Jana Albrychta i Alexandra Królów Polskich pukownikowa,
gdzie wiele heroicznego serca dowodów zostawiwszy, gdy si
pod Miskiem w roku 1513. cina z Tatarami wielk od-

wag, tiime pad trupem, z alem wszystkich pogrzebiony

tame, e jeszcze za czasów Sarnickiego, Mogia Chleba

Pruilskiego sawna bya. Zczy si by doywotnie z córk
Potipiaty tiwuna Wileskiego i Trockiego , z tej byo kilka

córek, ale ich autor nie wymienia, (jam czyta e ksina
Pruska, wanie o te czasy, najprzód ya z Piotrem Krzczo-

nowiczem 2do z Jerzym Nasiowskim wojewod Witebskim)

tylko t co bya z Zienowiczem, matk Jana Zienowicza stol-

nika Litewskiego, starosty Trabskiego, i synów dwóch : Fry-

deryka i Jdrzeja. O Jdrzeju nic nie pisze Sarnickt^ j^J^o

si obróci ; niewiem czy to nie on
,
jako pisze JJ^alicki^ mia

za sob Ann Sapieank, Michaa Sapiehy wojewodzica Pod-

laskiego córk , która po jego mierci posza za Mikoaja
Sieniawskiego kasztelana Kamienieckiego i hetmana polnego

koronnego. Fryderyk by wojewod Kijowskim [Stryjkowski

pod expedycy w roku 1544. wspomina Simona ksizcia
Pruskiego wojewod Kijowskiego, ale musia si pomyli
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w imieniu) na pograniczu Tatarskim Biaocerkiew znaczn
fortec, dla poskromienia wycieczek Tatarskich, zaoy, roz-

sta si z wiatem w roku 1555. w Wilnie u 00. Bernar-

dynów pogrzebiony, zalubiwszy sobie Teodor Bogusza Zgo-
wiczyna podskarbiego Litewskiego córk, spodzi z niej dwie
córki, i dwóch synów, ale z tych syn Jerzy I córka Marya,
modo pomarli, druga córka Elbieta, wydana za Jana Zbo-
rowskiego kasztelana Gnienieskiego, hetmana nadwornego
koronnego, syn za Alexander, najprzód Litewski 1576. po-

tem kasztelan Trocki, starosta ucki 1595. jedzi z dru-

gienil w legacyl po Henryka Walezego, zby go by z Fran-

cyl na tron Polski sprowadzi. Biel. Jol. G98. a potem za

Stefana Batorego, wielkim nakadem ludzi mnych wysta-

wi, na expedycy Moskiewsk, w Rzymie bdc wyrzek si
by schizmy, ale wróciwszy do ojczyzny. Kalwisk sekt za-

raony, w Beresteczku koció katolicki sprofanowa. Wszed
by w kontrakty maeskie z Teodor ksiniczk Sangu-
szkown, córk Romana, sawnego wojownika, wdow po

Stanisawie Radzimiskim wojewodzie Podlaskim, z tej spo-
dzi dwóch synów, Juliusza i Alexandra. Paprocki Ogród,

fol. 208. Ale ci synowie znaó modo pomarli, a na tym ka-

sztelanie Trockim, Prusklch familia ustaa, ona za po jego

mierci, posza za Jdrzeja Leszczyskiego wojewod Brze-

skiego Kujawskiego. Okol. tom. 2. fol. 536. myli si, gdy
wada, e siostra tego Alexandra, bya za Leszczyskim wo-
jewod Bezklm. Tene twierdzi, e widzia w Kijowie na-

grobki, Jana Bazylewlcza i Bazylego Iwanowicza. Paprocki
za o herb. fol. 353. kadzie ucinek listu, którym si ksi-

ta Pruscy z wiernoci swoj obowlzall Kazimierzowi IIL
Królowi Polskiemu, tak zacztego: My knia Dymitr Fie-

dorowicz, i knia Fiedorowicz, Nowosielski, Odojewski, Wo-
rotyski, i z swym Bratacem kniaziem Iwanem Mlchaiowi-
czem, bilimy czoem hospodarowi Kazimierzowi Królowi Itd.

to powiadcza Gvagnin w swojej kronice. W tym licie

wspominaj tam krom kniazia wielkiego Moskiewskiego kniazia

Prusklego, z czego wnosz, e jeszcze na ten czas udzielni

sobie byli ksita Pruscy. O kniaziach Worotysklch wiad-
czy Kojal. parte 2. e w r. 1490. razem z Boratysklemi
kniaziami do Moskwy si przenieli.

PRUS Imo HERB.

W czerwonem polu, pótora krzya biaego, to jest dru-

giego krzya od dou po lewym boku tarczy, niemasz po-

owy, na hemie rka zbrojna po rami z korony wychodzi.
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w okciu zg^ita, z mieczem do góry w praw tarczy zanie-

siona. Tak g-o opisuj, Paprockim Gmazdzie Cnoty f. 61.

P herbach fol. 415. Okol. tom. 2. fol. 537. Klejnotyf 74..

Potoc. Poczet herbów. Paprocki Dugosza sowa przytacza

o pocztkach tego herbu , Prutenorum antiiiorum genus.,

ex tribus Principibus, qui in Poloniam ex Prussia^ faci-

nore commisso^fugientes^propagarunt. Okolski przydaje z

Gniazda Paprockiego, gdy prawi mistrz Krzyacki i jego ko-

mendorowie, wielkie oppressye czynili wolnoci Prusaków,

ci ksita, sprzedawszy jeszcze przed rokiem 1000. dobra

swoje, mistrza Krzyackiego zabili, i do Polski si wynie-

li, co si wedug prawdziwej historyi utrzyma adna miar
nie moe: bo to jest pewna, z tak wielu przywilejów i hi-

storyków, e pred 'rokiem 1000. Krzyaków jeszcze ziemia

Pruska nie znaa, i ledwo potem we dwiecie lat, to jest

koo roku 1222. do Prus ci Krzyacy sprowadzeni, i Du-
gosz lubo przyznaje, e za jaki excess z Prus wyszli, prze-

cie nie przydaje, za jaki. Lepiej w tym punkcie pisze Biel-

skif. 82. e do Polski ci ksita przyszli w ten czas, kiedy

jeszcze Prusacy bawochwalcami byli, a ile si dorozumie-

wad godzi, znad gdy wiar Chrzecijask przyjli, ten im
herb od monarchy Polskiego by przywaszczony. Zowie si
ten herb inaczej Turzyma, jako z Baszkona Okolski dowo-
dzi. Paprocki w Gniazdzie krzy kadzie taki, e po prawym
boku, jednej poowy niedostaje, i rozumiem, e tak hyc po-

winno, bo go, jakom widzia, tak niektórzy herbu Prus fa-

miliancl ksztatuj, i sam tak Paprocki, i Okolski, gdy herby
Prus 2do i Ztio opisuje, które od herbu Prus \mo swój po-

cztek wziy, na prawym boku e poowy krzya nie po-

winny mied, wiadcz.
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Przodko2vie domu tego.

S. Stanisaw z Szczepanjya , biskup Krakowski i mc-
czennik, z ojca Wielisawa, z Matki Bogny, urodzony, z

których Bog'na wielkiej pobonoci, ycia teg'o dokonaa w
roku 1049. dnia 13. Czerwca, Wielisaw za w r. 1051.

dnia 7. Lutego, oboje w Szczepanowie pogrzebieni, Ba?'o-

nius Cleric. Jos. ff^erbski. Ci bdc ludzie dostateczni , w
tyme Szczepanowie dwie mili od Bochni, koció Panu Bogu
pod tytuem S. Magdaleny (w której si osobliwie pokucie

kochali) zbudowali, i uposayli, a bdc dugo niepodni,

obiecali Panu Bogu, e jeeliby im da potomstwo, obrocie

go na sub jego mieli : a e P. Bóg przewóczy pociech
ich, tak, e ju trzydzieci lat dochodzio, jak z sob w
maestwie yli, niespodziewajc si ju podu, przestali na

woli Boej, na naboestwie pilnem we dnie i w nocy, i

jamunach, a dobrych uczynkach, czekali koca ycia swo-

jego. Wtem Bogna brzemienn si poczua, a za czasem
przechodzc si do gaju blizkiego, tak acno syna lam po-

wia, i go sama w bizkiej krynicy obmywszy, do domu
doniosa. Dali mu na chrzcie imi Stanisaw, jakby, e si
miaa z niego sta sawa Bogu. Z modoci zna byo spraw
ducha Boego w nim, i przysz ywota witobliwo j skro-

mny, wstydliwy, statecznych nad dziecinny zwyczaj obycza-

jów, ochotny do naboestwa, i skonny do nauk pokazowa!

si, i ici w nim Pan Bóg to, co rodzicy obiecali, bo go
sam tak sprawowa, i i bez ich upominania mia si do

tego, co o nim postanowio rodzicielstwo, z czego oni wielk
pociech mieli, sami si tym czasem wiecznym lubem do

chowania czystoci obowizawszy. Podrosego
, pierwej do

Gniezna, gdzie na on czas kwitna nauka, potem do Pa-

rya, gdzie si sam prosi na wiczenie, nakadów nie au-
jc, posali. Tam jak by dowcipu ostrego i prdkiej pamici,
przy witych obyczajach i uczciwem zachowaniu, i pilnych

do Boga modlitwach, nauk sobie skarb dobry, zwaszcza w
prawie duchownem, zebra. Myli w Paryu, patrzc na lu-

dzie zakonne, i w wielkich Chrzecijaskich cnotach dosko-

nae, ciasny ywot sobie midzy niemi obra, a w ubóstwie

ubogiego Chrystusa naladowa, ale wypeni tych myli wi-
tych , Boskie mu przejrzenie nie dopucio, którego na co

innego ku czci swej wielkiej chowao. Po siedmiu latach stra-

wionych w Paryu, z znaczn w ksigach bibliotek wróci-

wszy si do Polski, dziedziczn fortun na ubogie rozda;
Lambertus ula biskup Krakowski, widzc w nim pokorne,

wstydliwe i wite postpki, z wielk nauk zczone, do
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stanu kapaiisklego wie go pocz, ale myl o zakonuern

yciu nie wygasa, jeszcze mu do lego wstrt uczynia, ai

tez tla si potem nakoni, na kapastwo tedy powicony
i kanoni Krakowsk uczczony, sta si wszystkim zwiercia-

dem wszelakiej pobonoci, od siebie tedy najprzód pocz-

wszy, wszystk si pilnoci, i stra duchown, aby w czem

miejsca czartowskim siom nie da, opatrzywszy; blinim te
suy, zwaszcza w kazaniu i nauce, i bdc wymownym
i uczonym, w kociele Krakowskim, i po caem biskupstwie

czste i gorce kazania, któremi ludzie do mioci Boskiej

zapala, miewa; co widzc ula biskup, wielce tego pra-

gn, aby po uim na biskupstwo Krakowskie wstpi, i w
staroci swej, wszystkie mu sprawy i rzdy duchowne zle-

ci. Po jego mierci od wszystkiego duchowiestwa zgodnie

obrany jest biskupem: mia albowiem to o sobie u wszystkich

rozumienie, e mu nikt w nauce i w cnotach do tego po-

trzebnych równy nie by; acz pokorny kapan, urzdu tego

wielkoci wielce si trwoy, i dugo si z niego wyamy-
wa, wstpi w lat 36. w roku 1071. na biskupstwo, od

Alexandra II. Papiea potwierdzony. Stan ten tak wysoki,

jeszcze go do wikszej nad sob czuoci zachci, przeto

przyczyni sobie postów, wzi na siebie wosiennic, której

a do mierci z siebie nie zdejmowa: rozarzy w sobie mi-o wielk dusz i zbawienia ludzkiego, dom jego, domem
si sta ubogich i potrzebujcych, nadto wiara w nim mocna,

pokora uprzejma, czysto Anielska, askawo wdziczna,

sprawiedliwo nieodmienna , mztwo za prawd nieustra-

szone, karno baczna, wzgarda wiata, i inne cnoty w nim

si wydaway. Sam co rok objeda plebanie, tego najbar-

dziej przestrzegajc, eby w duchowiestwie jakiego zgor-

szenia nie byo. Co mu za czasu zbywao od prac kociel-

nych, ten na modlitwach i czytaniu pisma . trawi. Spisane

mia wszystkie wdowy w swojem biskupstwie , które
,
jako

móg , ratowa. Niczego si bardziej nie strzeg jako tego,

eby dochodami kocielnemi, swoich powinnych nie bogaci,

i eby chleba ubogich, zbytnia czelad albo mnóstwo koni

nie zjadao : i owszem swoj rk nie wstydzi si ubogich

karmi, odziewa, i nogi im umywa. Krzywdy swojej wnet-

e zapomina. Raz proszony od Jana z Brzenicy, na po-

wicanie kocioa Brzenickiego, gdy si niewiedzie o co

na niego Jan rozgniewa, nietylko z domu od niego wygnany,

ale czelad biskupia pobita i poraniona, z któr tak trakto-

wany biskup, ca noc na jednej ce przepdzi, proszc

Pana Boga za swego nieprzyjaciela, jako nazajutrz upami-
tawszy si Jan, pogoni za . biskupem, i do nóg jego upad-
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szy, odpuszczenia prosi; darowa mu z chci Stanisaw, i

wróciwszy si do Brzenicy, Icoció mu powici; ka za
ta, na Ictórej Stanisaw nocowa, witej ki nazwisko na

sobie, dla niektórycli ask, które tam Bóg czyni, wyniosa
5

tak dalece, ze Zliig-niew l)iskup Krakowski, i kardyna, ko-

ció tam ku czci temu witemu , dla konkursu ludzi am
si cisncych , zbudowad kaza. Gdy takiemi wysokiemi cno-

tami wieci Stanisaw, hojny zysk w duszach Bo«^u czynic,

a wielk utrat djahu, wzbudzi na niego wielkie trudnoci,

i straszliw niepogod z Królem Bolesawem , miaym na-

zwanym: By to Pan wielkiemi zwyciztwy wsawiony , nie-

pospolitemi przymiotami ozdobiony, te jednak wszystkie roz-

kosz cielesna, w której by niepowcig-niony, skazia: bo
w cudzooztwie i sprosnoci cielesnej^ niepomiarkowany by,
z zgorszeniem wszystkich. Baczc to S. Stanisaw, a widzc,
ze drudzy, do których to naleao, z bojani milczeli na to,

poszed na pokój królewski, tam Bolesawowi prywatnie sta-

wia przed oczy gniew Boski, utrat zbawienia, zelenie kró-

lewskiego majestatu, zgorszenie poddanych, prosi z paczem,
zel)y si upamifa. Na pozór piknemi sowy Król odprawi
biskupa, ale skoro ten wyszed, z swemi podchlebcy art
sobie z niego czyni, i nietylko si nie poprawi, ale tez do-

wiedziawszy si o urodzie Krystyny Mcisawa z Buzenina

ony, a niemogc jej do swojej chuci darami królewskiemi

nakoni, gwatem j z domu ma swego porwa kaza, z

któr spronie yjc, i potomstwo z niej spodzi, luboc nie

bez oczywistej kary Boskiej : bo si dzieci rodziy uomne,
szpetne, i gdy dorosy, szalone. Jawne to cudzooztwo, szem-

ranie ludzi na siebie pocigno. Wic gdy si inni ocigali,

Stanisawa, jako tego, który przygany w swojem yciu nie

mia, prosili wszyscy, aby Króla o to strofowa. Nie wymó-
wi si z tego m o cze Bosk gorliwy, przeto wiele

ofiar, to sam przez siebie, to przez drugich, za Króla Bogu
uczyniwszy, jecha do Wrocawia na Szlsku

,
gdzie Bole-

saw przemieszkiwa, tam jawnie przed jego dworzanami kara
Króla o jego excessa ; ale Bolesaw gniewliwemi i sromo-

tnemi sowy, zelywszy biskupa, z jadem go odprawi, o

niczem napotem bardziej nie mylc, jako o tem, eby si
móg by nad nim zemci. Kupi by S. Stanisaw kocioowi
swemu wie Piotrowin, u Piotra, teje wsi dziedzica, którv

wziwszy pienidze, wkrótce potem umar. Król namówi
synowce zmarego, Jakóba, Sulisawa I Piotra, aby si wsi

u Stanisawa upominali. Pozwany tedy na sdy biskup przed

Króla, które u Solca odprawowa, gdy si na wiadki bra,

a wiadkowie królewsk pogrók zastraszeni, wiadczy pra-

ToM VII. 33
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wdy niechcieli, g^dy widzia, ze nie tylko szo o kocieln
szkod, ale i o saw jego, aby mu fasz i niesprawiedliwe,

a akome nabycie, przyczytane, ku wzgorszeniu blinich, nie

byo, uciek si do P. Boga, i sprawiony duchem jego, wa-

y si rzeczy niesychanej, ale u P. Boga podobnej. Przy

owvm sdzie rzek gosem : poniewa u ludzi ywych prawda

i Boa bojafrl ginie, uciek si do umarych, za pomoc
Boga prawdy, obiecuj tu po trzech dniach Piotra, u które-

gom t wie kupi, ju od trzech lat umarego, przed sdem
postawi. Co gdy Król i wszyscy przytomni usyszeli, miali

si, i szalestwo przyczylali biskupowi, Stanisaw za przez

owe trzy dni, z duchowiestwem swojem postami si i mo-

dlitwami trudzc, dnia trzeciego z processy , w biskupim

stroju, szed do wsi Piolrowina,^ tu niedaleko Solca le-
cej, do grobu jego w kocióku S. Tomasza, tam dugo mo-
dlitw czynic, grób otworzy kaza, i ciao ju prawie spró-

chniae odkry, i zawoa do P. Boga. Boe wszechmogcy,
u ciebie jest wszystko podobno , ty który prawd bdc,
w prawdzie si kochasz , wzbud mi i kocioowi twemu
wiadka w tej sprawie mojej, a do umarego rzek: ,, Piotrze

w Imi TRÓJCY witej, Ojca, Syna i Ducha S. rozkazuj

ci, wsta, a pód do sdu, a wywiadcz prawd moje :
*^ i

wnet si porwa z ciaem zupenym, z wielkiem wszystkiego

ludu podziwieniem. Przyprowadzi go tedy przed Króla, mó-
wic, oto masz Królu tego samego, któremum t wie za-

paci. Dugo Król i dwór jego cay zadumiay, prawie od

siebie odchodzi, i milcza, na owe cudowne i niesychane

rzeczy patrzc : a , wskrzeszony Piotr
,

przemówi. Jam
Królu na prob tego biskupa wzbudzony jest, abym go wy-

wiadczy, jam mu wie moje wasn, do której prawa nikt

inszy nie mia, przeda, i zupen zapat wziem, i obró-

ciwszy si do synowców swoich, kara je, i do pokuty przy-

wodzi, i niesusznie mowi witemu przykrzyi si*;. Król

tedy inaczej niemogc, za S. Stanisawem skaza. Chciao

si wiele ludzi pyta wskrzeszonego Piotra, o rzeczy tam-

tego wiata, ale on bardzo mao mówic, a nic bez dozwo-

lenia S. Stanisawa niepowiadajc, tem ich zbywa, i mu
nie wolno byo mówi co takiego. Pyta si go S. Stanisaw,

jeeliby chcia który tu czas na wiecie dla pokuty przeby,

czyli si na on wiat wróci, odpowiedzia, i wol jeszcze

w czyscu mao co wycierpie, anieli tu w niebezpiecznod

si grzechu powtóre wdawa, mam nadziej prawi w modli-

twach i ofiarach twoich ojcze . i rycho od mk czysco-

wych wolnym zostan, co g-dy mu przyobieca Stanisaw, w
grób go jego wprowadzi, kdy znowu umar i tame po-
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grzebiony. Wielki cud i po caym wiecie rozgoszony, i

który koncyliiim Bazylejskle, na potpienie Ilussa, który twier-

dzi, ze si imion kocioowi trzymaó nie godzi, przywodzio.

Tym cudem Polacy w prawowiernej wierze osabieni , na

nowe utwierdzeni. Bolesaw tez Król, wprawdzlec si na ten

widok troch ujji, ale wkróce jad swój na witego biskupa

wikszy wywar, z takiej okazyl. Wyprawi si by przeciw

Wszewoldowi ksizciu Kijowskiemu , nad którym wielkie

otrzymawszy zwyciztwo, Kijów wzi, kdy przez sledm lat

mieszkajc, w rozkoszy si wda i wszeteczestwa, a za jego

zym przykadem , i kawalerya Polska Ruskich biaogów
urod uwiedziona: o czem zony ich w Polszcz dowiedzia-

wszy si, na t si rozpust z sugami mów swoich wy-

lay; na t nowin co ywo do domów swoich, Króla od-

biegajc , z obozu wracao , tak , ze i Bolesaw z niesaw
za niemi do Polski wróci si musia, z gniewu tedy wiel-

kiego, niezmierne okrutne okruciestwo nad niemi czyni, a

jeszcze wiksze nad zonami ich , kazawszy im piersi rznd,

dzieci w nierzdzie spodzone zabija, a na to miejsce szcze-

nita do piersi przykada , sam te w dawnych naogach,

nietylko si nie pohamowa, ale grzechu do grzechu publi-

cznie przydawa. Upomina go o to . Stanisaw raz i drugi,

ale widzc ze jego napomnienia adnego skutku nie miay,

wykl go, i od spoecznoci kocioa oddzieli, czem rozja-

dy Król, Stanisawa zabi umyli; dowiedziawszy si tedy,

ie u . Michaa na Skace msz odprawuje, koció onie-
rzami obtoczy, jego od otarza wywlec i zabi rozkaza ; ci

jednak, których na t zbrodni wysa, obaczywszy biskupa

przy otarzu, dre, pada, lepn poczli, i z strachem

ledwo z kocioa uciekli. Fuka je on tyran jako bojaliwe

i nie mzkie, posa inszych, którym to si stao, co i pier-

wszym. wity biskup syszc owe rozruchy, i o swojem Avle-

dzc niebezpieczestwie, P. Bogu si poleca, modlc si aa

zatwardziaego w zem Króla. W tem sam Król wpad w
koció,

^
miecz w gowie witej utopi, i okrutnie zamor-

dowa. onierze, którym Bolesaw boja zadawa, porwali

ciao, i wywlókszy z kocioa, na mae czstki okrutnie roz-

siekali, atoli czterej wielcy orowie, tak porbanego ciaa

strzegli trzy dni, i na powietrzu w nocy wiato nad nim

widziana bya: czem wzruszeni kapani i kanonicy kocioa
Krakowskiego , nic niedbajc na zakaz i okruciestwo Bole-

sawowe , zbiera owe rozproszone czonki do pogrzebu po-

czli, w czem cud niespodziany pokaza Bóg, bo czonki do

czonków tak si spojay i zrastay, jakby w ciele zdrowem

byy. Do zupenoci ciaa, jednego tylko nie dostawao palca,

33"
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i len P. Bóg- wiatoci nad jedn ryb (klóra go bya wrzu-

cony w blizk sadzawk pokna) wyda; i ryb uowiwszy,

czonek on znaleli, klóry skoro do rki przyoono, zaraz

si zrós: tak tedy ciao juz cae majc, pogrzebli go tame
na Skace w kociele, gdzie by zabity. Cierpia w r. 1079.

ósmego dnia Maja. Grzegorz^ VII. Papie usyszawszy o tak

okrutnej mierci Stanisawa S. do Polski kltw przysa, i

interdyktem j okrywszy, dostojno królewsk, i koron Po-

lakom odj, czem ohydzony u wszystkich Bolesaw miay,
widzc z jednej strony, jakiemi Bóg cudami wsawia pocz
. mczennika, z drugiej strony usyszawszy, e Polacy zmier-

ziwszy sobie sprone i tyraskle jego ycie, o spiskach na

niego zamylali, sumienia te strofujcego si znie nlemo-

gc, we trzy lata po zabiciu . biskupa, uciek z królestwa,

do Wgier, o którego kocu ywota, indziej si mówi b-
dzie. W dziewi lat potem, to jest w roku 1088. gdy si

S. Stanisaw witosawie, dugo i czsto na Skace w ko-

ciele modlcej
,
pokaza , I ciao swoje do katedry swojej

przenie kaza, od Lamberta biskupa, sukcessora, grób jeg-o

otworzony, kdy dziwn wonno uczuto, wic ciao jego

do kocioa . Wacawa na zamek z wielk czci przenie-

siono, i w rodku tego kocioa postawione byo: Pruszcz

w opisaniu miasta Kt^akown pisze , e wprzód w kaplicy zo-

one byo, któr potem Zbigniew Olenicki kardyna i biskup

Krakowski, okazalsz uczyni 5 ale ju temi czasy, mówi ten

autor, e w tej kaplicy, tylko rk jego z sygnetem bisku-

pim chowaj, ztemwszystkiem Dugosz^ który y z tym kar-

dynaem, nic o tern nie namienia, i owszem powiada, e
zaraz przy przeniesieniu, tam by zoony na rodku, kdy
mu Elbieta Królowa Wgierska, matka Ludwika Króla Pol-

skiego i Wglerskleg-o , trumn srebrn sprawia, trzysta

szedziesit i dwie grzywien waya, a do tego, pozota na

niej, daleko insze pozoty celowaa; co si pokazao u roku

1631. z inskrypcyi, gdy t trumn z brudu oczycia dano.

Tomasz Zamojski, w tyme roku, na ten czas podkanclerzy

koronny, i starosta Krakowski, sprawi, mniejsz od tej,

drug trumn srebrn (grzywien 40 waya) któr w tamtc

wiksz wpuszczono; a dopiero w tej szczerozota trumienka,

tego Zamojskiego kosztem , w której koci . Stanisawa

zoono. Trumn najwiksz, szeciu Anioów odlewanych

srebrnych trzymao: otarz take srebrny, od Zygmunta I.

Króla Polskiego dany, i kaplica, pod któr ciao wite ley,

tego sumptem wystawiona, któr potem Marcin Szyszkowski

biskup Krakowski, wspanialsz wystawi z marmuru czarneg-o,

na kolumnach miedzianych wyzacanych^ kopua take wy-
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zacana w karpiow usk«;. Pruszcz iv opisaniu miasta Kija-

ków. Ilisfor. Dom. Profess. Cracor. Wszake wkrótce po-

tem z swych splendorów ztuploiiy ten . ni«;;czennlk, podczas
Szwedzkiej burzy, za Jana Kazimierza Króla. Gdy si za
coraz to wiksze cuda, za przyczyn S. Stanisawa, szerzyy,

ksi Polski Bolesaw Pudicus , z Kunegund Królewn
Wgiersk, maonk swoj, a wnuczk . Jadwigi, wy-
prawili swoje posy do Innocentego IV. Papiea

, proszc,
aby go midzy wite niczenniki policzy. Po wywiedzionym
processie ,

gdy ju prawie wszystko do tego aktu uacnio
si, Reginaldus kardyna biskup Ostyeski, na którego ra-

dzie Papie polega, sprzeciwia si kanonizaoyi tego wi-
tego, nowego i wieego cudu wycigajc : jako dozna go
sam na sobie, bo zapadszy w cik niemoc, prawie ju
umiera; pokaza mu si niby przez sen, m w wielkiej wia-
toci, pytajc si drcego od strachu kardynaa. Znaszli mi
Reginalde, rzecze: z bojani, nieznani, odpowie. Jam jest

biskup Krakowski Stanisaw, pragne cudu nowego, go-

gzieneci by za to karania, ale ci P. Bóg na moje prob
wnete uzdrowi, wsta, a prawdzie si niesprzeciwiaj, zni-

kn wity, a on ozdrowiawszy, przyszed do Papiea, i to,

co si z nim stao przeoywszy, jeszcze na potem popiera
witego chway, kanonizowany tedy z wielkiemi ceremo-
niami w Assyu, w kociele . Franciszka, w lat sto siedm-

dziesit i pi po mierci, w roku 1253. w dzie narodze-

nia Matki Boskiej. Przy której i drugi cud si sta, mo-
dzieniec umary do tego kocioa wniesiony, dowiedziawszy
si o nim Innocencyusz Papie, zawoa do P. Boga. Po-
twierd Panie to, com sysza, o mczenniku twoim Stani-

sawie, a przez zasugi jego, wzbud modziana tego umar-
ego, jeszcze modlitwy nie dokona, a ju mu daj zna, e
wsta umary. Take podczas przemowy papiezklej , któr mia
na wychwalenie tego S. Innocencyusz, chorgiew czerwona
z obrazem S. Stanisawa, w gór wyniesiona, dugi czas

sama na powietrzu wisiaa. Pod czas tego aktu, tene Pa-

pie uroczystoci tego witego w Polszcz, dzie ósmy Maja
naznaczy. Starowol. in Vitis Episc. Cracow fol. 02. Kle-

mens VIII. nakaza, aby witego jego po caym wiecie
siódmego dnia Maja, officio duplici szanowane byo, ile e
ósmy dzie zjawieniem S. Michaa zastpiony. Barojiius in

notis ad Imam Maji. W tyme roku Przemysaw Król Cze-
ski, to jest 1253. wysa posów swoich do Prandoty biskupa
Krakowskiego, proszc o jak relikwi tego S. ma, któr
gdy odebra, z wielk pomp, wyszedszy za miasto, do Pragi

j wprowadzi, i bogato ozdobi. Dugosz w tym roku. Lewa
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r^ka leg^o wicteg-o na Skace s! zostaa, Pruszcz^ i do Lu-

zytaiiji nawet do Lizbony, niektóre relikwie je^o wprowa-

dzone, do kocioa naszeg-o , ad Domum Profesmm^ w roku

1587. z innyci Polskici SS. relikwiami jako 8. Floryana,

. Jadwigi, . Wojcieclia, wiadczy Bollandits in Actis SS.

3Iensis Januar. toin. 2. fol. 612. Król Jagieo, na cze(5

jego Bazylik W Wilnie wystawi. Anna z Jagiellonów krwi

ostatnia, Stefana Batorego maonka, koció jego w Rzy-

mie, królewsk.-f szczodrobliwoci ozdobia. Staroivolski m
3Ionum. fol. 811. Lampy srebrne nad grobem jego wisiay,

jedna dana od Wincentego Kadubka , druga od Wady-
sawa IV. trzecia od Stanisawa Garwaskiego, kasztelana Po-
ckiego, kdy tez widzie byo, wielk statu tego witego,
Piotrowina z grobu wskrzeszajcego, wszystko z srebra odle-

wane. Pruszcz, cuda które przez przyczyn jego ludzie od-

bierali, obszernie wypisa. Dugosz., który ycie jego zebra

w roku 14G5. a do druku weszo 1511. in kto kdy ten autor

daje przyczyn, czemu przed nim aden ycia tego biskupa

S. nie skonnotowa, e si prawi kady obawia królewskiego

domu, na ten czas w Polszcz panujcego, gdyby by tak

sprone ycie Bolesawa przodka ich, potomnoci wypisa.

Stanisaw Dobielewicz, dziekan Chodelski, to samo z Du-
gosza ycie wypisa, i przydawszy do niego ju póniejsze

cuda, na wiat rozrzuci, w roku 1666. in kto. Pisali krom

tych o nim, Surius^ Bajnaldus, Menologium Benedictinum.,

Skarga w ywotach SS. Starowol. in Episc. Cracov. Ja

tu tylko cuda niektóre przytocz, f^alentinus Ratiboriensis

Ordin. Praedicat. w dedykacyi swojej ksiki, pod tytuem:

Praktyka duchotuna^ pisze, e Przemysaw ksi Racibor-

ski i Opawski , fundator klasztoru panien Dominikanek w
Raciborzu, u S. Ducha, zwyk by co rok pewnego czasu do

kocioa wnosi jarzc wiec, takiej wielkoci, jakiej sam

by statury, ten gdy raz zachorowa, pokaza mu si S. Sta-

nisaw, jeeli mi prawi do kocioa jutro wniesiesz tak
wiec, ^ratowa ci bd: uczyni tak, i ozdrowia. W r.

1703. Zyd , faktor u Bliwernicza generalnego komissarza

wojsk Saskich Króla Polskiego Augusta II. gdy przy Solcu

na Wile most koczono, a Król sam, tak z Panami Pol-

skieml, jako i z generaami Sasklemi, lustrowa to dzieo;

Szwedzi tym czasem, takim impetem chcieli ów most ubiec,

e musiano na samym warcie bystrej rzeki, liny i powrozy

odcina: wic po odcitych linach, skoro wart ruszy szkuty

impetem ich, i Zyd, który tam sta majc w zanadrzu kilka

set zotych Polskich, zrzucony w Wis, ton pocz. Wa-
nie w ten czas, dwaj biskupi Polscy, Teodor Potocki, bi-
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skup Warmiski, a potem arcybiskup Gnienieski, i Kazi-

mierz ubieski, potem biskup Krakowski, a w ten czas Chem-
ski, czynili relacy g^eneraom Saskim, jako S. Stanisaw,

tdy po Wile such nog prowadzi wskrzeszonego Plolro-

wioa. Rozmiai si na to generaowie dyssydenci, i jeden z

nich rzek, gdyby to prawda bya, toby ten wasz Stanisaw

tego yda toncego salwowa. arliwoci wzruszeni kato-

lick biskupi, i przytomni panowie, padli na kolana, wzy-

wajc . Stanisawa, rzecz dziwna, w oczach wojsk Saskich

i Polskich, i samego Króla, wypyna daleko zaniesiona war-

tem czapka utonionego : z czego mia si Lutrzy poczli,

az tu pod wod nazad wraca si yd, i wychodzi na blizk

na przeciwko wysp : co zoczywszy katolicy, niezmiernie si
cieszy, a lutrzy konfundowa poczli: bo jako same po-

tem ten zyd zeznawa, Iz pogrony, stan na dnie nurtu

jednego, tam biskup jaki stan przy mnie, i otoczy jak

szklann bani twarz moje, ze mi woda nie zalewaa, i po

samym dnie prowadzi mi do wyspy , a gdym zalkniony,

dalej po piasku postpowa, rozumiejc ze piasek, wszedem
na pian wodn, która dó przepacisty okrywaa, znowum
ton: ale S. Stanisaw powtóre stan przy mnie, i na drug
mi wysp wyprowadzi, upominajc, abym katolikiem, a nie

lutrem zosta, i imi wzi Stanisawa, dla tego lubo by
lutersklego pana suga, niechcia hyc tylko katolikiem, przeto

go sam pan odda w Krakowie do naszych , aby nauczony,

móg chrzest . przyj, co si tez stao. Bielicki kazania

wietne fol. 164. Historia Coli. Cracov. S. J. któr tez hi-

story do druku poda pomieniony biskup ubieski. W r.

1605. pod czas potyczki pod KIrcholmem naszych z Szwe-

dami, pokaza si S. Stanisaw mleczem w rku Szwedom
odgraajc, jako przegrali tam Szwedzi, od naszych pobici.

Królowie Polscy dniem przed swoj koronacy, t Skak,
gdzie wity zabity, zwykli nawiedza, i tam o dobre spra-

wowanie Królestwa, P. Boga prosi.

Gunter biskup Pocki, z kanonika tego miejsca, na t
godno zgodnie od kapituy obrany, i potwierdzony od ar-

cybiskupa Gnieznieskigo w r. 1227. pomoga mu do tego

sia jego modestya, z której lubo mia wielk cz kanoni-

ków po sobie do tej Infuy, przecie dla zgody, ustpi jej by
swemu antecessorowi Janowi. Ten widzc w jakiej oppres-

syi bya jego dyecezya, od Prusaków na len czas Poganów,
gdy najedali kraje tamte, i zupiwszy ze wszystkiego, lu-

dzi jednycli zabijali, drugich w niewol zabierali, a co naj-

wiksza , e Konrad ksi Mazowiecki
,

prawie si tern

nic nie wzrusza na obron poddanych swoich , cho si to
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w oczach jeg'0 dziao ; zebrawszy co ludzi biskup, zdolnych

do boju, mnlejszeml potyczkami, wscignwszy Prusaków roz-

boje, zamek DzIerzgowskI, z którego najbardziej wycieczki

czynili do kslztwa Mazowieckiego, spdziwszy ztamtd po-

ganów, ludmi swemi osadzi 5 a cby by I na potem drog
podobnym otrostwom zagrodzi, pochopem by Konradowi
ksizciu, aby by Krzyaków, z Syryi niedawno od Sarace-

nów rugowanych, sprowadzi do Prus, co gdy si stao, bi-

skup tyme Krzyakom , wie do stou swego nalec w
Chemiskiej ziemi i z wysp, nada. Koció tez swój nie-

mniej witobliwie rzdzi przez pi lat, az jadc w inte-

resie duchownym do Rzymu, w Wiedniu przeszed na wie-

czny pokój, w roku 1232. ciao jego tame pogrzebione. u-
bieskie Dugosz in f^itis Episc. Plocen.

Phalanta biskup Poznaski : dziekana na ten czas Gnie-

nieskiego, Bolesaw ksie Wielkopolski, na ten urzd,
lubo si kapitua Poznaska opieraa, prawie gwatem wysa-

dzi, i e go arcybiskup Gnienieski powici, otrzyma;
wszake potem wedug wiadectwa Dugosza^ gdy si o tern

stolica apostolska dowiedziaa, ustpi mu z tej katedry ka-

zaa. Paprocki powiada, e by wzity na to biskupstwo w
roku 1280. umar 1290. O tyme czasie kwitn Zbrosaw
kanonik Krakowski i W^rocawski herbu Prus, i z linji S.

Stanisawa biskupa, ten wie Szczepanowice w Krakowskiej

ziemi lec, w roku 1278. zapisa klasztorowi Miechow-
skiemu, o czem list przywodzi, Nakiel. w swojej Mieckow.

fol. 202. w tym licie Zbrosaw wspomina, e dziad jego take
Zbrosaw w duchownym stanie zostajcy, czci swoje na

wsi Kollnowy, temu klasztorowi by puci, których dona-

cy potwierdzi Zbrosaw wnuk kanonik. Tame trzech braci

swoich rodzonych liczy, Comites, Wincentego, Pek i Ja-

nusza.

Tomasz biskup Pocki , tego Paprocki do Poboanów
przypisa, Dugosz za do horbu Prus, Lubien, in J^itis

Episc. Poc. kto by z domu nie namienia, tylko e om
lat na tem biskupstwie siedzc, ycie to miertelne w nie-

miertelne zamieni w roku 1270. Jakóba z Ponian starost

Bobrownickiego, w roku 1383. kadze tu Paprocki, Du-
gosz i Kromer w roku 1409. starost go Dobrzyskim zo-

wi, kiedy w zamku Dobrzyskim od Krzyaków dobyty i

zabity. O Piotrze Gunickim pisz, Kromer lib. 28. Bie.
fol. 401. e w trzydziestu tylko swoich ludzi, na 300. ude-

rzy, których a w obóz nieprzyjacielski wparowa, tam je-

dnak oskoczony poleg, w roku 1474.

Tomasz z Strzempina biskup Krakowski, w teologji pra-
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wie (luchownem doktor, kanonik najprzód Gnienieski i scho-

laslyk Krakowski, i podkanclerzy koronny w roku 1454. u

ask. w Siat. fol. 1)G. a w nasl^pujjjcym roku zgodnie do
pasterskiej funkcyi od kapituy obrany, w który dzie elekcyi

jeg-o, dzwon si wielki urwaf, i mury przebiwszy, na jednej

do niewielkiej desce osiad: a drugieg-o dnia, na kilku uli-

cach , i na kanoniczej, wielkie szkody ogie poczyni. Syn
to by Prandoty z Strzembina, i matki Doroty z lamilji Le-

szczyców. Ten wikaryom w Sczu pewne wydzieli dziesi-

ciny, ile ze szczupe dochody mieli. Otarz w Bazylice Kra-

kowskiej fundowa, i przy nim dwóch kapanów: Szpital

take dla chorych kapanów na Stradomiu, ostatni wol jego,

z ^'egoz szkatuy powinien by stan. Bibliotek swoje, na
Gnienieskie, Poznaskie, Uniejowskie i owickie, kocioy,
i na akademi Krakowsk, podzieli. Krakowskiemu za ko-

cioowi, kielich zoty, w którym sze grzywien, drugie

dwa pozociste, miednice dwie srebrne, infu i humera z

pere, i Inny apparat. Mz o dobra kocioa sweg-o gorliwy,

dla teg^o, g^dy Kazimierz Król, krom kontrybucyi, z dóbr
duchownych, domaga si srebra kocioa Krakowskieg-o, opar
si mu w tem mnie, e nic z nieg-o nie wzito. Nauka si
le w nim wydawaa nie pospolita , szczero ku wszystkim,

wstrzemiliwo, mawia jednak czsto : ,,Nicem prawi w y-
ciu moim g-orszego nie uczyni, jak gdym biskupstwo przy-

j: " dla tego za nieszczliwy majc ten dzie, którego in-

fu wzi na gow , chcia j jako najprdzej zoy na

osob Jakóba Sieniskiego proboszcza Krakowskiego, tylko

e Kazimierz Król by na przeszkodzie: paraliem jednak ru-

szony Tomasz, tem bardziej tego popiera, a te po piciu
lat rzdów swoich, w roku 14G0. na lepsze si ycie prze-

niós: w swojej katedrze z marmurowym nagrobkiem pocho-
wany. Starów, m f^it. Episc. Cracov. Papro, ale w nim
drukarz lata pomyli. O nim Aeneas Syhius kardyna, a po-

tem Pius II. Papie, tak pisze, tn Apologia ad Martinum
Mayer. Cracovia eum Praesulem obtinuit^ quem Canonici
delegerunt.) f^irum non minus doctrma quam aetate plenum
dignum qui urbem regat literarum studiis otmatam etc. Ejc-

stat adjecta Commentariis Pn2di\ et in Bzovio^ anno 1457.
Scibor biskup Pocki, z ojca Jana z Gociczyc stolnika

Czerskiego, matki Katarzyny, urodzony, kanonikiem jeszcze

Pockim bdc, w takiej by u Pawa Gizickiego swego an-

tecessora, stymie, z rozumnej, i gbokiej rady, z przymio-

tów natury bardzo piknych , e nic prawie bez niego nie

czyni, wszake potem blizkl mierci Pawe, tak go sobie

ohydzi, e i patrze na niego niemóg; po jego jednak
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>mIorcI, od kajutuy sukcessorein jeg-o obrany, lubo Kazimierz

l\ról, Jakóba Sieiiiuskirgo , zby <;«> z konkurrencyl o biskup-

stwo Ki'ako\vskIo srqci, do lej inuty promowowa, za iii-

stanev tedy ksl/.jjt 3Iazo\vieekicli i Fryderyka (cesarza, Pius H.
Papie, ly!e mu przeciwko h'azimierzovvl liirólowl Polskiemu

iaworyzowa , e mu j)rvwaln«'j konsekraeyl, eliol)y od je-

(Inej^o tvlko biskupa klóregokolwiek pozwoli, jako lak po-

wicony w Puusku od sameg-o tylko biskupa Lacedemo-
skiego, zakonu S. Franciszka, w roku 1464. na którem sie-

dzc lat siedm, Avszed do grobu w katedrze swojej 1471.

Lubieski f^itae Episc. Poc.

Herboiinii.

./wdrz cjcivs/ii^ Ka czlio ws/ii, Przezdzicch\

Bieslrzijkows/iiy Jilicki, Haczkows/ii,

Bogusdwski, Jiliczkowski^ liokotowski^

Bor(nvski, Jiori/cki^ Boianka.,

Bi/strani^ Iirzywokulski^ Badowskie
Chomtowski^ Ki^zi/zakowski^ Ruwski^

Chiuikowski^ ckie Byiiwcki,

{'i/g-aski, tkiewicz^ Slepczi/c,

Dugojewski^ ososiski^ Slubicki^

I)ohtodz ie/ski^ Michaleze loski^ Sp iiiek^

Drozdowskie Mroczek, Slradomski^

Jjj/szkowski, ISielepiec^ S/f/dzieski,

Dipn itro wski^ Niem c zijn owski, Szamowski,

Frijcowski^ JSicioiadamskie Szczepan otvski,

Garlickie Ohrzijcki, Swarocki^

Gaioiowicki^ Ormieski^ Tobaszowski^

Gowackie Orze^ Trembeckie

Gniew ieioski^ Ossowskie fflckowski^
Goworowski^ Otocki^ Jf^iniewski^

Grzijin is la u 'ski^ Petryczyn^ Ho liskie

Isaykowski^ Piszezaski, If^olski,

Jeowski, Poski, Zajaczkoiuski,

Jucknowski, Podleski, Zalski.
Jnlewski, Polikowski,

Jurecki, Przec/iowski,

Isajkowscy t odmian w berbie Prus maj, e na Jie-

mie kad skrzydo strza przeszyte. Podobny te do tego

berb Koryznów, o którym si mówio w pitym tomie. Ja-

kóbowl z Skarzeszowa w kociele katedralnym Krakowskim
ten berb Prus l?no widziaem e kto przywaszczy. Take
KryslynowI Drozdowskiemu arcbidyakonowi Pockiemu, ka-

nonikowi Krakowskiemu zmaremu 1584. Slarouwl. inMonu/n.
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FKUS 2do HERB.

Dwie kosy biae ostrzem do siebie zoone, tak, ie

koce ich w g-órze, jedna na drug zachodzi, zwizane u

spodu zwizk zot, tak, ze koniec jej wisi; na wierzchu

rni«;dzy kocami kos, pótora krzya takiego, jaki jest w her-

bie Prus Imo, pole tarczy czerwone; na hemie taka rka
zbrojna z mieczem zaniesiona, jak w herbie Prus 1/wo, iu-

bo Papj^ocki w Gniazdzie fol. 64. pic<5 piór strusich poo-

y, ale o herb. fol. 418. rk, i Okol. tom. 2. fol. 542.

Klejnoty fol. 75. Biel. fol. 82. Zowi ten herb inaczej Wil-

cze kosy, a to dla tego, ze w takie wilków apaj. Pocztek

tego herbu ztd ci autorowie zakadaj. Za Kazimierza Króla

Mnicha, pod expedycy przeciwko Maslausowi rebellizuj-

cemu , hetmani wojsku Polskiemu, m odwany herbu Prus

Iwo, albo jako Papro. mów\ w Ksidze swojej Stroni, je-

den ze trzech ksit Pruskich ; ten gdy po dwakro 3Iaslausa

szczliwie porazi, córk jego, która tylko jedynaczka po

nim zostaa, z obszern jej majtnoci, uprosi sobie za

on u Króla Kazimierza, który nietylko mu jej nie broni,

ile tak sobie zasuonemu, ale te i wicej jeszcze dóbr mu
nada, aby w tamtych/ stronach broni granic od nieprzyja-

ciela. Wic e Maslaus dwie kosy nosi w herbie, takie, jako

tu s opisane, on do nich na pamitk przyda ojczyste swoje

pótora krzya. Do tego herbu Okolski pociga Wincentego

Kadubka, niegdy biskupa Krakowskieg-o, a potem zakonnika

Cystercyeskiego, ale to u mnie pewna, e by herbu Poraj,

jakom dowodzi pod tym herbem : tego zdania Paprocki w
Gniazdzie^ ale si poprawi O herbach.

Herhoioni,
Baioorowskiy Dbowski^ Guchoiuski^

Doniecki^ Faszczewski, Grzybowski,
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Jezierskie

Ii obyliskie
ainiewski^
31a laeho luski^

3Iisieivski^

Mitarnoiuskii)

M/lecki^
Nakwaski^
Niewierski^

Nowomiejski^
OlszeiDski^

Preczkowski^

Pruskie

Radomiskie
U^oowski^
Zaborowskie
Zglinicki. y

PRUS 3tio HERB.

Zowie si ten herb inaczej Nagody^ to jest, ze dla gód
czyli wesela, odmiana si teg-o herbu staa , to jest, powinna
by po prawej stronie tarczy kosa, ostrzem ku rodkowi obró-

cona, kocem - cieszym na dó, biaa w czerwonem polu,

po lewej stronie pó podkowy niby stojcej, tak, ze z kos
zczone, zdadz si niby bram formowa, na wierzchu ich

pótora krzya zotego , o kolor pola nie zgadzaj si auto-

rowie, bo jedni powiadaj, e to wszystko w krwawym polu

by powinno, drudzy mieni^ ze kosa i krzye w czerwo-

nem
,
podkowa w bkitnem, znajdowa si maj, na hemie

nad koron zbrojna noga z ostrog, klczca niby na ko-

ronie kolanem, tak, e pita jej w lew tarczy obraca si.

Tak go opisuj. Papro, iv Gniazdzie fol. C3. O herbach

fol. 419. Okol. tom. %.fol. 550. Bielski fol. 82. Klejnoty

fol. 74. Papro, iv ksice od siebie wydanej Strom. (gdzie

si wiadczy Dugoszem) twierdzi , e tego ksicia (jednego

z tych, którzy z Prus do Polski przyszli, i wiar Chrzeci-

jask przyjli, jako si mówio pod herbem Prus 1/wo),

który wzi Maslausa jedynaczk córk, syn Prus 2</o, gdy
sobie zalubi wielkiej fortuny dziedziczk herbu Pobog-, znowu
w len ksztat, jako si dopiero mówio, swój herb wyksztato-

wa, podkowy poow do niego przydawszy, gdy potem jego

potomkowi, mnie sobie na wojnie poczynajcemu, Sobór
mu imi byo, nog odcito, Bolesaw ksi Polski zot
mu w nagrod przysa, a na hemie, ju nie rk, ale nog
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zbrojn, na pamitk dzielnoci jego, nosid pozwoli; dru-

dzy rozumiej, ze gdy znowu, który z tego domu, poj
pann lierbu Zotogoleczyk, ten herb dla niej na hem wy-
niós.

ilerhowni.

liowalews/iiy Pniszknws/a\
osows/n\ Radomskie
MwsA., Iiosoc/iac/ii\

Mlqch\ Rudzis/ii^

Mocki^ Rzeczkowski,

Mroczkowskie Skowrotiski,

Mrozowicki^ Shicki^

Nap io}'kowski^ Ubieliulski^

Nogafski^ JVietwiskie
Opackie Zieleski^

Osowiiiskiy Zuehorsk/,

Pisanka^ ukowski.
Oprócz tu wymienionych lamilji

,
\\oil[i^ IiuropaOi/ckiego , Maa-

chowskiego , Wieldka , nastpujce take familie nale do herbu
Prus w ogólnoci

:

Befdycki^

Bogdaskie
Bi/szyski,

^Czarnecki,

Dawidowski,
Dluzniewski,

Dobrzyniecki,

Gtaznocki,

Jabonowskie
Jaruntowskie

Karniskie

Korewicki,

Sobór,

Szurna iiczowski,

Szymaiiczew&kii
Trembicki,

Urhnnowskii
Zaleski.

tych temi czasy w za-

Brzeziiski, Latyiiski,

Chladkowski, Niedzielski,

Faciszewski, Pokutyski,
"Gniewi/tski, Potocki,

Hussorzewski, Rosotowski,

Kadubek, Rudawski,
Karmiitski, Rzeszek,

Priisiecki^ w Podgórzu. Z
konie naszym yje Stefan Prusiecki.

PriisilUSki herbu Nacz, w Wielkiej-Polszcze, dom
staroytny, i z wielkiemi domami spokrewniony, ze za zu-

penej niemam inlbrmacyi, kad tu tych, których wiesza
pami<5 podaje, pisz si za wszyscy z Kolna, które w domu
ich dotd dziedziczy. Krzysztof Prusimski z Kolna, bra lub
w roku 1G39. z Teres Grudzisk, kasztelank Nakielsk,
z tej, czy byo potomstwo, niewiem, po której mierci wszed
w doywotni przyja z Wiktory Opalisk, take ka-

sztelank Nakielsk, z której zostao potomstwo, córki i

synowie. Siostra tego Krzysztofa, Konstancya, zalubiona
Stanisawowi Tuczyskiemu. Brat za rodzony tego Krzy-

sztofa modo za ojczyzn, w okazyi, ycie na placu poo-
y. Jacobus Prawdzicki S. J. Sociale Connubium. Krzy-

sztof Prusimski dziedzic na Kolnie i Trmpczynie, zmary
koo roku 1721. czowiek wielkiej ludzkoci, zostawi po-

tomstwo: synów kilku, z których pierwszy Antoni, drugi

Jan, trzeci Stefan itd. i córki dwie, z których starsza wy-
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<lana za Jana Kowalskieg-o 5 Sebastyan Prusimski, brat ro-

dzony lego dopiero wspomnionego Krzysztofa , starosta Obor-

nicki , dziedzic na Goraju w Poznaskiem województwie,

g-dzie patac murowany z g-runtu reparowa, i znacznie g^o

przyczyniwszy, ksztatnie ozdobi; tame koció z fundamen-

tów wymurowa, z malowaniem wewntrz, take otarzami

i apparatem uposay. Zy w doywotniej przyjani z Gurow-

sk kasztelank Poznask, siostr rodzon poniejszeo^o ka-

sztelana Gnleznleskieg-o, ta mu powia córk jedn Urszul
Dobrzyck, i synów szeciu: Józefa, Adolfa, ci sobie stan

ducbowny obrali: Rocha, ten pod Warszaw podczas elek-

cyi, modo umar modzianem 1733. i wszystkie o sobie na-

dzieje wniós do grobu: Franciszka, wielkich przymiotów i

nadziel kawalera, ten jeszcze modzianem yje: Melchiora i

Antoniego , ci dotd w szkoach naszych nauk dowcip po-

leruj. N. Prusimski, ona jego Kamienlewska herbu Juno-

sza, siostra miecznika Poznaskiego, jako wspominaj ^c/a
Castren. Posnan.

PrilsillOYVSli.i hej^bu Topor. Jan Prusinowski w za-

konie naszym, suc zapowietrzonym w Warszawie, w roku

1625. poszed po zapat swej heroicznej dla mioci bli-

niego podjtej fatygi , tyme jadem zaraony. Alegamhe
f^ictimae Charitatis. Kasper posowa z Bezklego na sejm

1605. r. Adam, najprzód podkomorzy Wodzimierski i rot-

mistrz, któremu dla wielkich jego zasug, wie Radomyl
w ziemi uckiej, puci Zygmunt III. co approbowaa Kon-

stytucya 1607. fol. 851. potem wojewoda Bezki, czytaem
list jego dany do Króla w r. 1618. z którego pozna, jak

ten Pan kocha ojczyzn, której tak yczliwie doradza; syn

jego Janusz z Prusinowa na Perespie Prusinowski, podko-

morzy Bezki, posowa na róne sejmy, w roku 1632. na

konwokacy, Acta interregni^ w roku 1633. na koronacy,

zkd by deputatem do opatrzenia w prowianty wojska na-

szego, na Ukrainie zostajcego, w roku 1638. gdzie komls-

sarzem zosta do granic, Constiliit. fol. 19. wspominaj go
jeszcze Konstytucye 1647. fol. 27. mia za sob Maryann
Kalinowsk, wdow po Mikoaju Potockim, z której córka

Helena bya za Mikoajem Sapieh, hrabi na Kodnie, ka-

sztelanem Wileskim, ta w roku 1660. paacu swego w Lu-

blinie ustpia i placu, na koció i klasztor, 00. Refor-

matom. Elbieta Prusinowska wielkich cnót heroina, siostra

zda mi si Adama wojewody, bya za Jakóbem Potockim
wojewod Bracawskim. Kazimierz rotmistrz pancernej cho-

rgwi 1658. ukasz kasztelan Lubaczowski, umar 1694. r.

syn jego Felicyan w duchownym stanie. Jakób czenik Za-



PrusiskI—Pruski. ^'2,7

kroczymski i Jdrzej 1074. r. Jdrzej kasztelan Poaniecki

1697. N. bya za Stefanem Jaslkowskim.
W roku 1788. Antoni Prusinowski riceregent grodzki Kaliski.

—

Prz 1/pisy Krasickiego.

Pi*lisiii$^li herbu Rawicz, w Sendomlerskiem woje-

wództwie, drudzy ich pisz PniszyiisKi. Bernard Prusiski

z ukowskiej ziemi, u Radorysza z Siedleckim te^oz herbu,

siedmset Talarów pogromili, Franciszek z Brauick zostawi

synów jedenastu, i wszystkich naleycie rozporzdzi. Krzy-

sztof brat jego, w sprawach rycerskich wiczony. Jan wiel-

kiego serca. Pawe sdzia ziemski Sendomierski, 1G2S. pose
na sejm, ztamtd deputat do kwarty : sdzi by kapturowym
w roku 1632. brat jego mia za sob Pacanowsk, która po

jego mierci posza za Stefana Ciechomsklego podkomorzego
Inlantskiego. Baranoiu. Daniel poj Urszul Kazimirown.
Samuel 1632. Stanisaw, Jan i Wojciech 1648. w Lubel-

skiem. N. mia za sob Sadown Lubomirsk. Baranowski.
Dom zacny i dzi bardzo rozrodzony, pisz si powszechnie Pru-

szyiiski. — Stanisaw Pniszyiiski w roku 1775— 1783. ka-

sztelan Owrucki, postpi na ytomierskie. — Piotr podcza«;zy

Kijowski. — Antoni wojski Kijowski. — Pawe skarbnik y-
tomierski. — Dominik iorodniczy Owrucki. — Józef czenik
Woyski. — A dam w r. 1778. ciory Owicimski. — Krasicki.

Obszerniej w dodatku w Tomie X,

Pi*lisk.i herbu Lelium, w Chemskiej ziemi. N. Pruski,

mia za sob Romanowsk, z tej byli dwaj synowie, Krzy-

sztof, który zgin pod Nowym miastem, i Kasper, który

wicej ni dwadziecia lat oniersk traktowa. Szymon w
zakonie naszym 1640. f^it.a Lubien. Episc. Ploc.

W r. 1778. Maciej Pruski kanonik L\vowski. — Ignacy pod-

sdek Rawski. — Dyzma podstaroci Bielski. — Krasicki.

Pruski herbu Prawdzie , w Rawskiem województwie.

Z tych by Jan z Prus, kasztelan Rawski w roku 1493.

jakom dowodzi w pierwszym tomie; Prusy te, dwie mile s
od Rawy. Jdrzej podstaroci Rawski, umar 1616. uka-
szowi kanonikowi Krakowskiemu, zmaremu w roku 1643.

wieku 72. postawiony nagrobek, z tym herbem w Krakowie

na zamku, który wypisa iS'/tt7'ozf^. in Monum. Jakób i Wa-
dysaw, Jana Kazimierza 1648. AIexander, Maciej, Jakób

i Tomasz, Jana III. podpisali elekcye. Agnieszka Biaoskór-

skiego, MS. de Famil. Pruss. Barbara, Zygmunta Bardzi-
skiego, maonki. Mojesz Pruski stargawszy zdrowie w obo-

zie , umar 1651. fundacy uczyni na dwóch konwiktorów

w seminarium Rawskiem. Stefan z Anny Modlesklej, spo-
dzi dwóch synów, Wawrzeca i Jdrzeja 1692. zy stryj

ich w lymze roku. N. bya lino voto za Sukowskim , 2do
za Pachowskim, brat jej by plebanem.
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Prusli-i herbu Prus 2do , w Woyskiem wojewódz-

twie. Jan I Józef Pruscy 1690. Jdrzej suffragan Przemyski,

proboszcz Radymnski, Dynowski 1726.

l*riiscy hsiita. O tych mówi si(; bdzie, gdzie o

królewskich familiach.

Pruszak herbu Leliwa^ w Pomorskiem województwie.

Jakób Pruszak dziedzic dóbr Prussy, Brussy i Czapiewic,

którego siostra rodzona Marta, bya za Tomaszem Dmbrow-
sklm w roku 1592. mia za sob Lipisk, z tej spodzi

dwóch synów, Kazimierza ma rycerskiego, i Wawrzeilca,

temu Zapendowska powia córk Ann, Jdrzejowi Gliszczy-

skiemu zalubion, i synów siedmiu: Walentyna, Pawa, Ja-

kóba, steriles^ Jan zgin na wojnie Moskiewskiej, i Maciej

;

i Micha, od którego w Polszcz rozplenieni Pruszakowie,

i Marcin, który z Ann Piaskowsk, tylko mia jednego syna

Jdrzeja, który z Magorzaty Milewskiej zostawi dwie córki,

Ann , wydan za Adama Grbczewskiego , Elbiet za Szy-

mona Gliszczyskiego, i synów piciu: 1. Stanisaw sterilis.

2. 3IIkoaj z Pudencyann Kruszysk, spodzi Jana modo
zmarego, i córk Katarzyn, Michaa Paczyskiego on.
3. Marcin, ten, najprzód z Dorot Wulszlegrown, zrodzi

córk Teres, i syna Jana, którego z Rosochackiej syn Jó-

zef, i córka Renata , 2do voto Marcin z Teres Owidzk,
spodzi Stanisawa, Jakóba i Maryann. 4. Tomasz sdowy
Mirachowski, ten z drug on Konstancy Wulszlegrown
y bezpotomnie, z pierwsz za Juliann Wolsk, mia J-
drzeja Soc. Jesu , Jana sdowego Mirachowskiego, dziedzica

na Smolgu, ukasza, Katarzyn, ta Pann umara. 5. Ale-

xander pisarz ziemski Pomorski, deputat na trybuna koronny,

rotmistrz powiatu Tucholskiego, ten z Maryanny Trzclskiej

sdzianki ziemskiej Chemiskiej, spodzi trzy córki, Bar-

bar Ignacemu Rembowskiemu, Maryann Józefowi Piaskow-

skiemu sdowemu wieckiemu, Ann, \mo volo Alexandrowi

Pawowskiemu majorowi, z którym sterilis^ 2do voto Miko-

ajowi Pawowskiemu sdziemu Szuchowskiemu, zarczone,

i svnów dwóch : Jana modo zmarego , i Józefa sdziego

ziemskiego Mirachowskiego , temu pierwsza ona Elbieta

Piaskowska powia Jakóba, Tomasza, Alexandra, Maryann:
druga Justyna Grabowska kasztelanka Chemiska, siostra

biskupa Chemiskiego, a potem Kujawskiego, a teraz no-

minata Warmiskiego, syna Jdrzeja, i córk Józefin.

Pruszak podkomorzy Pomorski (mianuje go i kasztelanem Gda-
skim, ale o tem nikt inny nie wspomina) z;jczony z Elbiet Gra-

bowsk siostr biskupa Warmiskiego : — z synów jego Tomasz
kasztelan Gdaski. — Alexander scholastyk Chemiski. —
Przypisy Krasickiego.
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Pruszak herbu Pielesz , w 3Iaej i w Wlelklej-Pol-

szcze rozrodzeni. CI albowiem od najstarszeg-o brata z ojczy-

stych dóbr spaceni, fortuny sobie w obo/ie i sawy szukali,

a po/eniwszy si, w rónych krajach osiedli. Katarzyna Pru-

szakowna Stanisawa Bieniewskle^j^o, Barbara, Stanisawa Ka-

liszkowskiego, maonki.

l*rHS2;aiio^vs4.i^ w Miskiem województwie. Justy-

nian Pruszanowski 1G48. roku podpisa elekcy Jana Kazi-

mierza Króla.

Jan Pruszanowski w r. 1778. podkomorzy Rzeczycki. — Tomasz
sdzia grodzki Rzeczycki. — 31icha podczaszy Rzeczycki. —
Przyp isf/ Krasickiego

.

PriiszkoM ski herbu zawa. Paprocki 2V Sambuchu
Szlskim i w ksice Strom. pisze o nich, atoli herbu ich

tarcza, powinna byd na cztery czci podzielona, w pier-

wszej po prawej stronie jele, w praw tarczy obrócony,

przedniemi nog-ami do g"óry wspity, po drugiej herb zawa,
pod jeleniem, w trzeciej, tene herb zawa, pod zaw,
w czwartej, takiz jele: gdzie tene autor przydaje, e zda-

wna herbem si zawa szczycili , ale im potem , za heroi-

czne jakie dzieo, jelenia przydano. Z tych by Stanimir ka-

sztelan Raciborski 1286. za Przemysawa ksicia Opaw-
skiego i Raciborskiego. Beldus kanclerzem by u Bolesawa
ksicia, pod rokiem 1336. r. Jan kanclerz ksiztwa Opol-

skiego i Raciborskiego , syn jego Jan , od którego potom-

stwo: ukasz, który za Karola V. Cesarza, w Brabancyi

potykajc si z Francuzami, zgin. Piotr pod Wiedniem po-

leg, Henryk w ^Ygrzecli przeciwko Turkom stawajc, w
rami postrzelony, w Komaruie pogrzebiony. Jan 1607. Cae-

sareus ConsUiarius .,
brat jego Oidrych desiderius, komornik

i consiliarius Rudolfa Cesarza. Walentyn, Duclor mililiae

Superioris Gogoriae , którego synowie, Jan Krzysztof />M.r

militiae Opoliensis et Hatiboriensis, Caesareus Consiliarius^

i Kasper.

Priiszkoiiski herbu Odrow^ w Sieradzkiem wo-
jewództwie. Stanisaw, 3rarcin, i Jdrzej Pruszkowscy 1648.

N. bva za ukaszem Piecznowskim wojskim Sieradzkim.

Pritszkoivski herbu Ogoczyk. Marcin Pruszkowski

w zakonie naszym umar, siostra jego Katarzyna, bya za

Janem Krohanowskim, Rafa w tyme zakonie, rzdzi koUe-

gium wBrzeciu, umar we Lwowie 1710. stryj to by Marcina.

Pruszk.oivsk.i herbu Prus l]tio^ w ziemi Róaskiej.
N. Pruszkowska Chrocichowskiego maonka.

PriiSzKoiisKi herbu Itoch^ w ziemi Warszawskiej.

Stanisaw Pruszkowski w Ciechanowskiem 1648. r. pisz si

Tom vii. 34
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z Pruszkowa. Paprocki o herbach^ kJadzIe list Jana ksizc-

cla Mazowieckieg^o, dany w roku 145G. w którym ten ksize

dobra Swentosawa Pruszkowskiego , to jest, Pruszkowo,

Wollec, Pczyeka, uwalnia od wszelkich podatkowych ci-

arów. Od tego przodka, by potem Wojciech Pruszkowski

archidyakon Zawichostki, proboszcz koUegiaty Krakowskiej u
wszystkich . I Stanisaw brat jego, dworzanin Jana Za-

mojskiego i kanclerza. Od tyche Pruszkowskich, dzielnicami

oderwane poszy domy, Kbowskich, Pogroszewskich, P-
czyckich, co pozna z listu Konrada, Kazimierza, Bolesawa,

i Jana, ksit Mazowieckich, gdzie wspomnionego wzwy
Swentosawa z Pruszkowa synowie. Piotr, Mikoaj, Jan, Sa-

sin i Jdrzej, bracia rodzeni, taki midzy sob dzia uczy-

nili, ze Pruszkowo I Krzewiczyno , dostao si Piotrowi i

Mikoajowi, za wsie, Wolica, Kbowo, Jasienica i inne,

Janowi, Sasinowi, I Jdrzejowi, braci, dziao si w War-
szawie 14. Listopada, roku Paprocki nie pooy, ale mu-
siao byd koo roku 1470.

IPniSzycI.! ^ w Krakowskiem województwie. Józef i

Jerzy Pruszyccy 1704. r. Piotr ale Pruszyski 1664. r. Acta
Castren. Cracov.

Priiszyiiski herbu Rawicz patrz wyej Priisiuski^
i w dodatku w Tomie X.

I*rzj|€la5e^vsl4.i herbu Nowina, w Sieradzkiem woje-

wództwie. N. Walentego Kucharskieg-o maonka.
PrzJldzewski herbu Grzymaa, pisze o nich ukasz

Paprocki
,
gdzie o pocztkach tego herbu traktuje. Jan Prz-

dzowski, wie swoje dziedziczn Przdzowo, zamieni za Pru-

szownice, w roku 1404. Mikoajowi Kurowskiemu arcybi-

skupowi Gnienieskiemu, Papro, o herb. fol. 142. Jakób

kanonik owicki 1589. by na synodzie prowincyalnym Piotr-

kowskim. Acta Synodi.

Przailoi¥Ski herbu Nowina , w czycklem woje-

wództwie, inni ich pisz Przonowski. Krzysztof w wojewódz-

twie Mazowieckiem 1648. Chryzostom pisarz grodzki Czer-

niechowski.

PRZEBENDOWSKI HERB.

Kuna przedniemi nogami do góry wspita, w praw tar-

czy obrócona, wiat z krzyem, czyli raczej jabko królew-

skie, w pysku za koniec krzya trzyma, na apach przednich

niby pooone^ na hemie z korony taka Kuna wyskakuje.

O tym herbie aden z autorów nie pisa, tylko MS, o Fa-

miliach Prusk. traktujc , wilka im szarego wspitego w polu



Przelieiifloiv8ki. i>5i

PRZEBEN-
DOWSKI HERB.

biaem, na zielonym pagórku, toz samo na hemie, z labrami

ótemi i modreml, podtrca ; ale niesusznie. Tym si tedy

herbem szczyci w Prusiech dom Przebendowskich ; ma mied

przywilej Fryderyka Barbarossy Cesarza Rzymskiego, ze z

Tracyi wyszed, a potem za rewolucy czasu w Niemczech
osiad, gdzie dobra od Ottona Cesarza Rzymskiego nadane

mu byy Wilhelmsdorf , ztamtd niektórzy z nich, do Prus

si, juz za Krzyaków, wprowadzili, gdzie w roku 1466.

podpisa pokój wieczny, uczyniony midzy Kazimierzem Kró-

lem Polskim, a Ludwikiem de Erlichausen mistrzem Krzy-

ackim , midzy innemi szlacht i Panami Pruskiemi , Jan

Przebendowski, wyranie to znajdziesz w Statucie askiego
fol. 149. Od tego potem poszli, Joachim Przebendowski,

genera w wojsku Duskiem, który z Jadwigi Mortskiej spo-

dzi Jakóba, Consiliariiim Statuum Provinciae, temu ucya
Jackowska, powia syna Jana, sdziego ziemskiego Lembur-

skiego, od którego z Pryszki Perchowskiej, by Piotr, s-
dzia ziemski Lemburski , na funkcyach rónych dobrze tej

ojczynie zasuony, deputatem na trybuna koronny , komis-

sarzem, posem na sejmy stawajc, zczy si by doywo-
tnie z Katarzyn Krakowsk, z \Vejherowny urodzon, z tej

syn Jan Jerzy, w modym zaraz wieku, ojcowskiej si he-

rezyi wyprzysig heroicznem sercem 5 bo mu nietylko utrat

rodzicielskiego alFektu, ale i fortuny groono: na dworze po-

tem Jana Kazimierza Króla, lata swoje polerowa, dalej

rycersko traktowa blizko lat 30. jako wiadczy przywilej

Jana III. dany mu na kasztelani Chemisk, osobliwie je-

dnak pod Chocimem i Stawiszkami, kdy w nodze postrza

wyniós: w legacyach ju do ksizcia elektora Saskiego, juz

do kurfirszta Brandehurskiego, juz do Francyi , wielkiego

rozsdku swego da dowody. W tych zasugach wzi kaszte-

34*
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ani Chemisk i starostwo Mirachowskie. Gdy za pod in-

terrcgnum po mierci Jana III. rozdwojone serca synów ko-

ronnych, do rónych postronnych Panów Polsk Koron kie-

roway, on j swoim ohrotem, niespracowan industry, wi-
ksz cz rycerstwa Polskieg^o, do siebie nakoniwszy, na

Fryderyka ksizcia Saskiego przecign, co mu sam przy-

zna, z Paskiej wdzicznoci ohigacy, August II. osiadszy

na Ironie, gdy mu przywilej na województwo Malborskie

konferowa, przez co jak mu sia koció katolicki powi-

nien, kto nie widzi, gdy przez t elekcy, luterskie bdy
August Król Polski a oraz ksiz Saski, które przodkowie

jego i ksita najpierwsi przyjli, i zwawle mieczem nawet

hronili, odrzuci, a potem w lady ojcowskie wstpujc, i

syn jego Fryderyk August III. póniej Król Polski. Z woje-

wództwa Maborskiego, przesiad si Jan, na krzeso pod-

skarbstwa wielkiego koronnego w roku 1703. przydaa mu
do tego aska królewska, która mu statecznie zawsze, az do

inwidyi niektórych, sprzyjaa, generalstwo Wielkopolskie w
roku 1728. atoli w nastpujcym, mier go

,
ju dziewi-

dziesitoletniego starca, przecie przy zupenej ywoci, za-

braa. Wszed by w kontrakty maeskie z Maryann El-

biet Feminig, córk Henryka , wojsk Saskich i Bran-

deburskich feldmarszaka, z tej bya córka za Janem ksi-
ciem nadziwiem wojewod Nowogrodzkim, a po jego mierci,

za Franciszkiem Bieliskim marszakiem nadwornym koron-

nym , syn za jego krajczym koronnym modo umar. 00.
Reformaci maj tego podskarbiego, za konfundatora rezy-

dencyl swojej Klszborslilej
,

pod tytuem S. Ducha. Bracia

jego rodzeni byli, Teodor opat Mogilski, opactwa Ollwsklego

koadjutor 1700. Tembersid w kazaniu: Inwestytura , i Joa-

chim m wojenny, ten z postrzaów w olazyi nabytych, w
obozie ycie slioczy. Bracia jego stryjeczni, Joachim biskup

ucki, umar 1721. r. Drugi kasztelan Elblski, ona jego

Teresa, córka Józefa Tara starosty Piznieskiego, zostawia

z nim synów i córk, a potem posza za Potullckiego wo-

jewod Czerniechowskiego. Trzeci Piotr, najprzód wojewoda

Inflantski, teraz gdy to pisz, Malborski, Urszula Potocka

marszakowna nadworna koronna, potomstwo mu zostawuje.

Czwarty krajczy koronny, modo wszed do grobu. Piotr s-
dzia ziemski Lemburski, posowa na konwokacy 1674. Const.

fol. 13. i 1076. na koronacy, Const. fol. 20. i 1685. Const.

fol. 10. siostra jego Barbara bya za Janem Kczewskiro, pisa-

rzem ziemskim Lemburskim , matka jej Katarzyna Grumkow-
ska, której brat Ernest Grumkowski albo Gronbkau, marsza-

kowa dworowi Berliskiemu. N. bya za Jezierskim.
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Piotra Przebendowskiego wojewody Malborskiego z Urszuli Poto-

chicj potomstwo : Oarowska obona koronna — Moszczeiiska wo-
jewodzina Inowrocawska — Sukowska owczyna nadworna Li-

tewska — N. Wizytka, i syn Ignacy, Miracliowski , Pucki,

Koszczerzyiiski starosta, z JVi('lopuLsliii'j wojewodzanki Sendo-
mierskiej mia córk^' za (czermiskim, zosta potem wojewod Po-
morskim i starost Soleckim : po obj(jciu Prus polskicli przez Króla
Pruskiego , dobra swoje znaczne w województwie Pomorskiem
przeda imiennikowi swemu choremu Malborskiemu. —
W roku 1778. Jakób Przebendowski kasztelan Elblgski , umar

1787. — Krasicki

.

I*rzehora herbu Nacz niezawizany , %i\ w woje-

wództwie 31iiiskieni, i na Polesiu, ale ich drudzy pisz Prze-

bor. Samuel Przebora podscdek MozyrskI, Mikoaj cze^nik

i podstaroci MozyrskI 1688. r. N. Przebora pose na sejm

1738. roku.

Prze1lOi*oivski herbu Abdank. Jan Przeborowski w
roku 1574. w ksigach grodzkich Ostrzeszoiuskich^ zezna
donacy na Przeborowie i Drozdzynie, zonie swojej Jadwi-

dze Busiiiskiej. Stanisaw kanonik Krakowski, podpisa przy-

wilej dany miastu Krakowskiemu w roku 1543. Adam w za-

konie naszym w roku 1647. powiciwszy swoje lata Panu
Bogu, y w nim w wielkiej pobonoci, zna w nim j
byo w jego kazaniach, które do udzi miewa w^ Krakowie.

Jan III. Król Polski, na ten czas marszaek wielki koronny

i hetman wielki , do dworu g^o sweg-o sprowadzi, gdzie sta

mu si nierozdzlelnym a do mierci swojej towarzyszem
wszystkich jego expedycyl wojennycli , trudów I niebezpie-

czestw: jako widzie w nim byo wielkie serce, kiedy prze-

ciwko poganom, samym tylko krucyfixem uzbrojony, midzy
rzsisto koo siebie lecceml nieprzyjaclelskieml kulami, sta-

wa, ju do bataljl Idcym bogosawic, ju rannych na

mier dysponujc, ju kawalery Polsk, do mnego po-

tkania si, zapalajc. Ztd wielk u rycerstwa Polskleg-o mi-o sobie pozyska, do której i to mu te pomagao, e za

uboszeml, albo przyclnloneml jak niedol, wanie jakby

za sweml interesami, u Pana szczerze pracowa, nadto lu-

dzko ku wszystkim, wygód i niewczasów kontempt, dro-
szym go u wszystkich czyniy. Wymóg to u majestatu, aby

podczas ofiary bezkrewnej assystujcy majestatowi, cilejsze

milczenie chowali; o co gdy si go pytali dworscy, gdzie

to w kanonie napisano, eby podczas mszy nie g^ada, od-

powiedzia : lam gdzie mówi Orate Fratres. Nakoniec po
owej sawnej Wiedeskiej wiktoryl , zna trudami obozowenil

strawiony, z wielkim alem Jana III. poszed na tryumf do

nieba, w roku 1683. 30. Wrzenia, w Posonium w W-
grzech , kdy w katedralnym kociele pochowany.
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IPrzeeSioisUi herbu Prus.

PrzecisaKeiYsRi herbu Grzymaa^ w województwie

Pockiem. Czytaem przywilej lislijzt Mazowiecliici, Ziemo-

wita, Kazimierza i Wadysawa, dany w roliu 1432. Milio-

ajowi, Domaratowi , Mieczysawowi i J(^^drzejowi, braci ro-

dzonym z Przeciszowa, w ivtórym, poddanycli ici w dobrach

Przeciszowie, Susicu, i Sawcinie, od nielitórych ciarów
uwalniaj. Jan Przeciszewski rotmistrz w wojsku Litewskiem,

pod Karolem Chodkiewiczem hetmanem, ten, g'dy Szwedzi

Parnaw obiegli w roku 1609. chcc sobie drog-c utorowa
do fortecy, mnie nacierajc, poleg, zostawiwszy syna

Piotra na mudzi, take rotmistrza, ten za Zygmunta rot-

mistrza. Jdrzej kanonik ZmudzkI, kaznodzieja katedralny

Wileski. Kojaow. in MS. Adam kanonikiem by Pozna-
skim i Pockim S. Michaa, bral jego Jdrzej , którego syn

Jan, z pierwsz zon Rozraewsk (bo z drug Jeowsk,
Mikoaja Jeowskiego z Skubajewa siostr rodzon, zyt ste-

rilis) mia dwóch synów, Mateusza i Waleryana, z tych Ma-
teusza syn W^ojciech, miecznik Pocki 1648. suy onier-

sko, by w Carogrodzie z Zbarazkim ksiciem, koniuszym,

poj potem Garwask, ale ta bezpotomnie zesza, pochowana

w Pocku, u 00. Dominikanów, po niej zalubi sobie El-

biet Karnkowsk , córk kasztelana Dobrzyskiego. Zy-

gmunta syn Piotr, mia za sob Zielesk, Grzegorza córk:

to Baranów. Stanisaw, Alexander, Bartomiej i ^Jan 1674.

W roku 1778. Franciszek Przeciszewski kanonik Zmudzki. —
Ludwik sdzia Bobrownicki. — Dyonizy wojski Zawskrzy-
ski. — Tene czy inny Dyonizy owczy Raciki. — Rafa
cywun Beraski. — Tadeusz sdzia ziemski Rosieski. —
Ignacy wojski Szawelski. — Krasicki.

JPrzeciszensfei herbu Rogala, w Pockiem woje-

wództwie , tak napisa Papro, w Gniazdzie^ ale w póniej-

szej o herbach Ksice., opuci ich.

IPrzecawsli-i herbu Glaubicz, w Koronie i w ksi-

ztwie Litewskiem. Jdrzej Przecawski , dziekan Poznaski,

scholastyk Krakowski, i kustosz Pocki, Okolski go I bisku-

pem pisze, ale nie przydaje jakim, domylam si, ze suffra-

ganem Pockim. Stanisaw stolnik Poznaski w roku 1612.

rezygnacy uczyni dóbr swoich dziedzicznych Lubicz nazwa-

nych, a bra wsie. Kalinowe, Raczkowo, i Kawiczyno. Acta
Castren. Ostrzeszov. Syn jego Felix, w cikiej niemocy zo-

stajcy, ofiarowany do Boego Ciaa w Poznaniu, zdrów zo-

sta. Treterus in Miras. Euchar. Posn. Samuel kantor Sen-

domierski, Gnienieski, owicki, Putuski, kanonik 1633.

Nakiel. in Mie.chov. f. 901. Barbara Wincentego Kierskiego

maonka. Jdrzej chory Sonimski ; synowie jego ci co
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id, Zyg-tnunt podczaszy Sonimski, a przedtem podstoi po-

sowa na sejm 1662. zkjd komissarzem stan do zapaty
wojsku, Constil. fol. 5. mia za sob Dorot Brzostowsk
lierbu Strzemi, Jana pukownika córk, z ni spodzi syna

Dominika kanonika Wileskiego, Kazimierza starost Biel-

skiego, i córk Konstancy. Krzysztof dziekan Wileski r.

1673. ten obraz Matki Boskiej wiel askami wsawiony, który

w domu swoim czci osobliwsz weneracy, Nowogrodzkiemu
naszemu kocioowi odda, komissy na cuda, przy tyme
obrazie ludziom wiadczone, wyjedna, i czed teje Matki

Boskiej gorliwie rozmnaa. Nowa obrona, dedykacya. Sta-

nisaw podstoi Oszmiaski. N. podwojewodzy Wileski. J-
drzej 1648. w Nowog-rodzkiem.
W r. 1778. Konstanty Przeclawski sdzia ziemski Sonimski.

-— Kazimierz sdzia grodzki Sonimski. — Jan stranik So-
nimski. — W maniiskryplach Helsbergskich znajduje si inslrukcya

dana Jdrzejowi Przecawskiemu dziekanowi Poznaskiemu wy-
sanemu w poselstwie od liróla roku 1557. do Królowej Wgier-
skiej , siostry Zygmunta Augusta, i list tego oryginalny do kar-

dynaa Hozyusza z Poznania dnia ostatniego Padziernika r. 1567.

umar r. 1571. jako si z dalszych listów do Kromera pisanych

pokazuje. — W r. 1788. Konstanty sdzia ziemski Sonimski.
— Krasicki.

Przeca^vski herbu Krupka^ patrz Krupka.
Przecaifiski herbu Zadora, w Krakowskiem wo-

jewództwie. Piotr z Przecawic Przecawski 1632. Stanisaw
1648. N. Row-oliskieg-o Rawicza maonka 1680. Hieronim
i Piotr bracia rodzeni. Acta Castr. Cracov. 1643.

PrzeezkoiTiBilLi herbu Szeliga^ w ziemi omyskiej.
Jan Przeczkowski skarbnik omyski, posowa na sejm 1627.

zkd deputatem stan na trybuna Radomski. Constit. fol. 15.

Wojciech z Zbynina pisarz ziemski Róaski 1648. Ludwik
sekretarz królewski, Eustachi dworzanin królewski, 3Iarcin,

Jdrzej, i Walentyn w ziemi Nurskiej 1648. Kazimierz w
ziemi Wisklej r. 1674. N. mia za sob Podosk sdziank
ziemsk Ciechanowsk.
N. Przeczkowski sdzia Przemyslki , zostawi synów trzech : naj-

starszy Józef bezenny — Jan poj,-)! Malick kasztelank Sa-

nock — trzeci Kasper poj by Wiklorown , zabiy na polo-

waniu. — Krasicki.

Pl*ZCclboi*oivski herbu Poraj, w Sendomlerskiem

województwie. N. kasztelan Wieluski, dziedzic na Przed-

borowie, córce swojej sto g-rzywien zapisa, na tyche do-

brach w roku 1488. Acta Castren. Ostrzeszor. Marcin w
Sendomierskiem 1632. roku ale go pisz Przedbor. Jdrzej
Przcdbor, mia za sob Elbiet Konarzewsk. Jan Przedbo-

rowski, ksika jcg^o w druku, Defensio Mis-^ttonis Sacer-
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dotum in Ecclesia Romana^ apposita dissertationi Jacobi

Zaborovii 1616. m kto Cracov.

^PrzetlliOFsKi herbu Gozdawa , w Pockiem woje-

wództwie, wedug- Paprockiego byli z nich Urzdnicy ziem-

scy, kanonicy Poccy i Warszawscy, Dorota Przedborska

Bartomieja Jezewskieg-o maonka, biaogowa witych spraw

i ywota, ciao jej ley w Jeowie, w kociele S. Barto-

mieja. N. mia za sob Sarnowsk, chorzank czyck.
PrateilpesKi herbu Jastrzbiec- w Mazowieckiem

województwie. Wszebor Przedpeski kanonik Pocki, pleban

Brocki, umar 1540. pochowany w Putusku, zkd jego na-

grobek wypisa Starów, in Monum. Pawe w ksiztwie Zmu-
dzkiem 1674.
Jacek Przedpeski w r. 1788. komornik ziemski Pocki. — Krasicki.

Przetlwojewsfei^ w ziemi Przemyskiej i Ciecha-

nowskiej. N. mia za sob Sieciiisk, z niej syna Stefana,

stolnika Ciechanowskiego. Academus Unicornis, Zygmunt
stolnik Ciechanowski, wspomina go wyranie Glinka w Zwie-
rzycu Jednoroców fol. 99. Wojciech Alexander podsdek
Przemyskl, pose województwa Ruskiego na sejm 1631. roku

ztamtd deputat na trybuna Radomski. Constitut. fol. 10.

Tenzeto zda ml si sam Alexander, by potem kasztelanem

Lubaczowskim 1641. którego roku z sejmu naznaczony by
do korrektury prawa Polskiego, Consit. fol. 10. a w roku

1643. do rachunków z ce komissarz. Constit. fol. 17. Tene
czy Inszy Alexander kasztelan Wiski 1648. Zygmunt skarbnik

Lwowski, Stanisaw, Jdrzej, Zygmunt, Pawe i Wojciech,

w Ciechanowskim 1648. Marcin w Sieradzkiem. N. Przedwo-

jewskl mia za sob Katarzyn Hoszowsk, z której dwie si
córki zostay, Katarzyna Niedabylska i Teresa Kraiiiska ow-
czyna Sieradzka. N. bya za Janem Drohojowskim. N. wojski

Ciechanowski 1704.
Maachowski i inni nadaj familji tej herb Odrow.
PrzediYOrski herbu Odrow., w czyckiem wo-

jewództwie, Jan PrzedworskI 1674. Wojciech mia za sob
Maryann Jerzmanowsk, z niej syna Wawrzeilca. Stani-

saw godny onierz w Konstantynowie pogrzebiony.

PrzedzoiYSki herbu Junosza, w Kaliskiem woje-

wództwie.

Przetlzyliski herbu Jastrzbiec , tak o nich pisze

Dunin w kazaniach pogrzebowych- fol. 309. gdzie mówi o

Walentynie Molskim , e by z matki Przedzisklej urodzony.

Stanisaw Przedziski, pisarz grodzki Kaliski i poborca z sejmu
1613. Uniw. Pobór. Zacharyasz i Jan w Poznaskiem 1632.

Jan w Podolskiem roku 1648. IV. Piotra Koszutskiego ona.
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Wojciech w zakonie naszym rektor kollegium Niewiezkiego,

tam umar 1677.

Prze^aliuski ^ w Podlaskiem województwie, Wa-
wrzeniec, Jdrzej, Stanisaw Przegaliscy, podpisali, w r.

1577. list ad Ordines Regni o gród Parczowski : Krzysztof

w Piskiem 1048.

PRZEGONI HERB.

Ksiyce dwa nie pene, barkami do siebie, rogiem je-

dnym do góry, drugim na dó, obrócone, a midzy niemi

miecz rkojeci do góry, a ostrzem na dó, w polu czer-

wonem, byc powinny, na hemie z korony pó Smoka wy-
chodzi, tak, ze dwie przednie jego nogi wida i skrzyda,

w lew tarczy (lubo go drudzy w praw obracaj) z. pa-

szczy jego pomie wybucha, a w tym pomieniu, tene miecz

i ksiyce, jak na tarczy, kad. Take go opisuj: Paprocki
w Gnmzdie fol. 304. O herb. fol. 289. Okolskt' to?n. 2.

fol. 529. Klejnoty fol. 75. Wielkie ma podobiestwo ten

herb do herbu Ostoja, bo go Ostojczykowi nadano z tej oka-

zyi : Cignc albowiem hetman Polski z wojskiem do Mo-
rawy, kawalera dowiadczonego przed sob wysa, w pier-

wszej stray, z trocha ludzi, len by z domu Ostoja; a na-

padszy na Morawczyków, którzy take w Polskie granice

zaciekli si byli, lubo widzia daleko wiksz liczb nieprzy-

jaciela, najmniej si jednak nie strwoy, ale co prdzej
wysawszy do hetmana swego po posiki , sam si tymcza-

sem potyka z 3lorawczykami. Trzyma ich dugo na sobie,

i ju go i nieraz przeganiali, ale gdy mu sukkurs przyszed,

natar ywo na nieprzyjaciela, i porazi go. Za t odwag,
herb ojczysty Ostoj, tak mu przeformowano, e miecz cay
midzy ksiyce woono, a w hem takiego Smoka, jako si
opisa, e w wielkim gniewie i zapalczywoci Morawianów
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pobi. Przegoni za nazwany, ze w tej okazyi, lubo nieraz

jpzeg-anlano g-o, przecie z placu cale nieustpi. Okolski po-

cztki tego herbu zrzuca na czasy Bolesawa miaego, Króla

Polskiego. Atoli wielu, dla podobiestwa tych dwóch her-

bów, jedni si«^^ do Przegoni, drudzy do Ostoi poprzenosili.

Mirosuwia Przegonie^', kasztelana Sendomierskiego, czyta Pa-
procki na rónych przywilejach klasztornych w roku 1270.

i Piotra hrabi Przegoni.

Herbowni.
Bratkowskie Hryniewieckie If^ietrzyskie

Dulski^ Kowalkowskie Zakobielski,

Dziuonkowski, Kryski, Zoczycki,
Godowskie Lisowski, Zwiartowski.

Gouskie Niewieciskie
PrzepaoiFSli ^ w Wielkiej-Polszcze. Anna Prze-

pakowska Jana Zotnickiego maonka.
Przeracloi^sli herbu Pókozic, w ziemi Róaskiej,

i indziej. Tomasz Poborca w Róaskiem r. 1564. Constit.

fol. 76. Wawrzeniec z Przeradowa Przeradowski, posowa
na sejm 1589. pod który czas podpisa tranzakcy Bdzi-
ska, Jan dworzanin królewski 1608. Pawe starosta Róa-
ski, pose na sejm 1724. S i w Litwie, w województwie

Nowogrodzkiem. Pawe mia za sob Juraank herbu Kot-

wica, z której synowie. 1. Jan Przeradowski stolnik Róa-
ski, czowiek rycerski, ona jego Bokiejowna Godaczewska.

2. Kazimierz rotmistrz Kozackiej chorgwi, pod Malborkiem

na harcu zabity. 3. Pawe, rotmistrz w wojsku koronnem,

od Tatarskiej szabli poleg. 4. Wadysaw, i ten zgin pod

Mohylowem. 5. Micha podstoli Nowogrodzki, chory pod

usarsk chorgwi. Constit. 1676. yb/. 17. Krystyna Brzeska

powia mu synów, Ignacego, Bogusawa, Mikoaja i Ludwika,

córki, Teres, Felicyann i Teodor. 6. Piotr, poleg na

Ukrainie od Tatarów. 7. Rafa, i ten w obozie lata swoje

strawi, z Rusakowny dwóch jego synów zostao: Wadysaw
i Ignacy. Piotr podstoli Róaski w wojsku koronnem rot-

mistrz, mia za sob Firlejown. Adam podczaszy Róaski
1674. Mock. N. wojski Starodubowski , syn Krzysztofa i

matki Kowalewskiej, pisarzowny Zakroczymskiej, Adryana

ona Zakrzewska. Alexander i Kazimierz. N. pisarz ziemski

Róaski z sejmu 1703. deputat do boku królewskiego dla

obrady. Constit. fol. 15. Marcin Soc. Jesu, rzdzi kolle-

gium Niewiezkie 1696.
W r. 1778. Adam Przeradowski stolnik Róaski. — Maciej

podscdek Róaski. — Franciszek miecznik Róaski. — Przy-
pisy Krasickiego.
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Przerailzli herhu Jasieczyk^ w Pockiem woje-

wództwie.

Przerailzki herhu Jastrzbiec- w Pockiem woje-

wództwie. Jan, Alexander, Jakób Przeradzki 1648. A. hya
za Klemensem Dziewanowskim.
Franciszek Przeradzki w r. 1778. kanonik Chemiski. — Przij-

p i.Si/ Iirasichicgo .

PrzerbsKi herbu Nowina- w Sieradzkiem i Kra-

kowskiem województwach, dom staroytny, i wiel krzesami
wsawiony 5 najdawniejszeg-o wspominaj nasi autorowie, Jana
Przerbskiego kasztelana Sieradzkiego, koo r. 1480. córek

jeg-o byo kilka, to jest Duninowa staroiscina Sanocka, druga
Ilomiszowska, trzecia awska, matka Stanisawa wojewody
Mazowieckiego, czwarta Tarnowska, pita Dzibatowska, szó-

sta za Zbigniewem Giebutowskim, siódma lloczymowska:
synów za dwóch: pierwszy Wincenty, najprzód podkancle-

rzy koronny 1497. potem biskup Pocki, z tym tytuem znaj-

dziesz go u ask. w Stat. fol. 111. w roku 1503. wszake
tego samego roku, postpi na Kujawskie, na którem sie-

dzia a do roku 1513. w którym przeszed na wieczno.
By nauki niepospolitej, umysu wspaniaego, i w najtrudniej-

szych okazyach niezalknionego, szczodrobliwoci i ludzkoci
ku wszystkim niezmiernej, jedzi w legacyi do Litwy, Zy-
gmunta I. zapraszajc na tron Polski, Biel. fol. 504. f^apou.

a w roku 1510. komissarz do traktatów o pokój z Krzya-
kami w Poznaniu, f^apov. Biel.f 514. ale ten autory*. 495.

powiada, e z Przemyslkiego biskupstwa na Kujawskie by
posuniony, w czem si<; pomyli, bo to jawnie si z askiego
pokazuje, e by Pockim 1503. i po Boryszewskim bisku-

pie Przemyskim, w tyme roku, e Drzewickie wstpi na

Przemyskie, dowodziem w pierwszym tomie. Zby by so-

bie powierzonych owieczek lepiej móg dojrzed, wyzu si za-

raz z pieczci koronnej, skoro infu Pock wzi na gow.W Kujawskiej dyecezyi sia budynków ju upadajcych dwi-
gn i restaurowa. Archidyakona Kruwickiego , wikszemi
dochodami opatrzy, eby go pilniejszym w swoim urzdzie
uczyni: Kapitule Kujawskiej tysic grzywien, tyle Pockiej,

ostatni wol naznaczy, wikaryom za Kujawskim piset,
eby za jego dusz co rok rocznic odprawiali. Drugi Jan,

kasztelan Sieradzki w roku 1504. Statut. ask. fol. 112.

tego byo wedug Paprockiego dwóch synów : Jakób i Jan,

przecie niej ten autor, krom tych, dwóch innych liczy,

Wincentego (Okolski chce go mie stryjecznym bratem arcy-

biskupa) i Stanisawa. Z tych

Jan, najprzód proboszcz u S. Jadwigi w Krakowie r.
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1534. Nakiel. in Miechov. fol. 624. w roku 1549. proboszcz

Poznaski, kanonik Krakowski, administrator biskupstwa Kra-

kowskiego Sede yacante po Maciejowskim, Nakiel. fol. 654.

w roku 1557. dziekan Krakowski, Gnienieski, Wileski,

i . Floryana na Kleparzu proboszcz, i podkancerzy koronny,

Nakiel. fol. 663. w nastpujcym roku wzi infu Chem-
sk, w której mao co zabawiwszy, arcybiskupem Gnienie-
skim wywyszony, f^ir magno ingenio^ piuidentia.) doctrina^

vitae /lonestate , sacrai'umque literarum peritia insignis,

Jako mówi Hosiiis Kardyna Operum tom. 2. fol. 168. O
prawowiern katolick waarc gorliwy, dla tego, gdy Mikoaj

Olenicki w bdach si heretyckich upltawszy, koció ka-

tolicki na zbór zamieni, wielkiem sercem na sd go pozwa
do siebie, i pewnie eby by naleycie t jego miao uka-

ra, gdyby bya wzmocniona juz herezya, tumultem niesy-

chanym, zaniesionej dobrze rki nie przytrzymaa. Po Kata-

rzyn Austryaczk z Radziwiem ksiciem do Wiednia wy-

sany, aby j by Augustowi I. Królowi Polskiemu, za ma-
onk sprowadzi, t legacy, z wielk imienia swego saw,
szczliwie zakoczy. Orichov. in paneg. Nuptiali^ a ze su-

spicya pod ten czas urosa, jakby Przerbskiego, dla tego

Król do Niemiec ordynowa, aby Auslryackiemu domowi ko-

ron Polsk ofiarowa, ile e August Król widzia si bezpo-

tomnym, t suspicy jawnemi zbi dowodami. Bielski f. 598.

Powtóre znowu Król August do Ferdynanda go Cesarza w
legacyi zay, do dotarcia interessów Hiszpaskich, Wgier-
skich, Pruskich, i Szlskich. Biel. fol. 609. co on z wiel-

kim splendorem odprawi, ju na ten czas arcybiskup Gnie-

nieski. Jedzi take w legacyi do stolicy apostolskiej, co

o nim wspomina jego nagrobek, w owiczu, zmaremu 1562.

postawiony. Benedykta Herbesta z akademji Krakowskiej do

Skierniewic sprowadzi , kdy mód szlacheck zebrawszy,

swoim nakadem, chcia eby bya od niego w naukach poler

braa. Zamyla dla zakonu naszego, i dla teje instytucyl

dzieci, koUeglum fundowa, ale prdka mier pobone jego

zamysy pomieszaa. Przy dworze swoim ludzi mdrych w
teologjl I jurisprudencyi dobrze uczonych trzyma, i paskiemi

askami do wzrostu dopomaga. Powag u wszystkich mia
wielk. Damal. in Archiep. Gnesn.

Jakób kasztelan Sieradzki, brat rodzony Jana arcybi-

skupa, w roku 1527. i 1544. jakom dowodzi w pierwszym

tomie. Po nim to krzeso zasiad Stanisaw PrzerbskI, ka-

sztelan Sieradzki, brat Jakóbaj tego córki te wylicza Paprocki.,

Katarzyn Sucheck, Zofi Myszkowsk, Beat Myszkowsk
starocin Owicimsk i Zatorsk, i Joann Tczysk, sy-
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nowie za je^o byli, Jdrzej kanonik Krakowski r. 1558. na

przywileju miastu Lwowskle^j^o, Constit. 15G.*i. wspominajjj

go sekretarzem koronnym, (jniezniesklm I Krakowskim ka-

nonikiem /'. 60. pisze o nim I Rojzius in Chiliaslicho. Druj^I

Stanisaw, posowa z Sieradzklej^o na sejm Lubelski, i pod-

pisa uni Litwy z Koron. 1509. Constit. fol. 171. Trzeci

Brykcyusz pisarz ziemski Sieradzki w tyme roku. Constit.

loc. cit. Przydaje mu Paprocki., e by nauki wielkiej, I po-

boneg-o ycia. Czwarty Jakób
j
pity Jan ; szósty Krzysztof,

ten to zda mi si Krzysztof, mia za sob Zoli Koryciilsk

wojewodzank czyck, wdow po Krzysztofie Rzeplszow-

sklm ; siódmy Sebastyan. Wincenty, kasztelan IlozpierskI,

starosta Opoczyski, brat arcybiskupa, tego córka Anna, bya
za Janem Koneckim Odrowem, starost omyskim, och-

mistrzem Królowy Anny, i synowie, Mikoaj starosta Opo-
czyski (zona jego Jadwiga, wielkiej pobonoci biaogowa
1001. pochowana u S. Barbary w Krakowie) I Jan. Krom
tych, kwitnli za czaisów Paproc/iiego ^ 3Iikoaj stolnik Sie-

radzki, którego syn Jan, I córka Jadwiga Lwowska, kwi-

tnli, Stanisaw, Floryan I Piotr proboszcze Krakowski, któ-

rego zmarego w roku 1585. widziaem nagrobek na zamku
Krakowskim: siostry za ich, Anna Sarnowska, Zofia Du-
ninowa pisarzowa czycka, Elbieta Secygniowska, chor-
yna I burgrabina Krakowska, Jadwiga Kosl^czj'na wojewo-
dzina Sendomlerska: to Pap?'oc/ii pod herbem Nowina, atoli

pod herbem Odrow fol. 898. pisze tene, ze PrzerbskI
kasztelan Sieradzki , mia za sob Odrowown , córk To-
masza, od której dzieci te rachuje, Wincentego kasztelana

Rozpiersklego, Stanisawa, Mikoaja, Floryana, I Piotra pro-

boszcza Krakowskiego, siostry za tych te pooy, które

wyej z niego wypisaem, ale Sarnowsk opuci, a Trze-

biesk przyda.

Maxymlllan, z ojca Stanisawa Jakóba kasztelana Sie-

radzkiego, z matki Rozrazewskiej Anny, kasztelanki Rogo-
ziskiej urodzony, co pozna z jego nagrobku u Starowol.

in Monum. to wiadczy o nim Potoc. in Centur. f^ir. f. 433.

ba I testament Hieronima Rozrazewsklego , biskupa Kujaw-
skiego, gdzie temu 3IaxymilianowI , siostrzecowi swemu, I

siostrze jego Dorocie, zakonnicy, I drugiej Biecie, I Jakó-

bowl Przerbsklemu, wojskiemu Sieradzkiemu, jako blizkiemu

swemu, niektóre rzeczy, ostatni wol odkaa, z tego do-

mylam si, e Stanisawa kasztelana Sieradzkiego syn Sta-

nisaw, o którym si wyej mówio, by take kasztelanem

Sieradzkim, i ojcem tego Ma.\ymiliana, który starost je-

szcze tylko Piotrkowskim bdc, posowa na sejm 1011.
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7,k(l bv komissarzem naznaczony do granic od Szlska, Const.

fol. 11. w roku 1613. marszakowa! izbie Poselskiej, w r.

IG 16. juz kasztelan Zawichojski, deputat do kwarty Rawskiej,

Constit. fol. 41. w roku 1620. kasztelan Sieradzki, deputat

na trybuna Radomski, Constit. fol. 10. w roku 1610. przy

teje kasztelanji, trzyma referendary koronn, Constittit.

fol. 16. przydano mu potem starostwa, Wizkie, Sniaty-

skie, Mocickie, Medyckie, Lityskiej pod interregnum, s-
dzia kapturowy, a na koniec wojewoda czycki, i ochmistrz,

tak u Królowy Konstancyi, Zygmunta 111. maonki, jako

i u Cecylji Wadysawa IV. O nim Potocki loc. cit. takie

napisa eogium : Supplicum libelloriim Magister ^ ea sedu-

litate ac industria jus dixil^ ut nullius eum aeuarit soler-

tia ,' hinc ab aulico judicio , saepius eum Themis Polonu ad
supi^ema Trybunalia advocabat ^ interue judices suos co-

optabat. Pervigih\ in legibus Patriis interpr^etandis ac ju-

dicandisj solicitudini, accessit regimen aulae Reginalis ^ rara

felicitate : ut qui Constantiam Sigismundi III. consortem^

vicennalifere coluerit obsequio
.,
ejusdem ex fratre neptem,

Caeciliam Renataru^ f^ladislao If^, Imienna adduxerit^ ejus-

que aulae officiosissime moderatus sit. Ad Badenses ther-

mas f^ladislaum secutus , senex Jam capularis excessit: na

00. Dominikanów w Piotrkowie i Mociskach dobroczynnie

askaw. Okol. Russ. Flor. fol. 101. Twardowski Siradia

Trabeata. Mia za sob Ann Mohilank, Jeremiego Mo-
hyy wojewody Wooskiego córk , z której byli dwaj sy-

nowie, Piotr, ale ten modo powróciwszy z cudzych kra-

jów, wszed do grobu, i Zygmunt Karol.

Zygmunt Karol wojewoda Sieradzki, by wprzód pod-

komorzym Sieradzkim 1658. w którym roku wspominaj jego

pancern chorgiew w kompucie wojska. Nieszporkow. in

Analect. fol. 330. powiada, ze ostatni wol do Matki Bo-

skiej w Czstochowie cudami wsawionej, odkaa piercie
z tak wielkim dyamentem, ze mu szacunku znale niemo-

ono. Zczy si by doywotnie z Ann, córk Stanisawa

Potockiego, wojewody Krakowskiego, i hetmana wielkiego

koronnego
,
pozosta wdow po Ostrorogu starocie Roha-

tysklm : wspominaj tego wojeivod , Konstytucye 1667.

fol. 21. gdy go komissarzem Rzeczpospolita destynowaa do

granic od Szlska. Jan chory Sieradzki, którego syn Ale-

xander, w cudzoziemskich jzykach biegy, w rónych oka-

zyach za ojczyzn odwany, umar 1623. którego nagrobek

z Piotrkowa wypisa Sturowol. in Monum,. pag. 603. i wedle

niego, ten Alexander, mia za sob Ew Lubiatowsk. J-
drzej podczaszy Sieradzki, Adam kanonik Kamieniecki 1648.
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Jadwiga Przerbska, Stanisawa Parysa, kasztelana Warszaw-
skiego maonka KMO. Moraws/ct w iijciu Gelnowiusza lib.^.

cap. 7. Jan mia za sob.j Elbiet*^': Mausk.
Samuel kasztelan czycki, a przedtem Konarski, z któ-

rym tytuem z sejmu 1618. stania deputatem na trybuna
fiskalny. Constil. fol. 4. Nag-robek jego w Piotrkowie, o

nim wiadczy, e om razy róznemi czasy, na walne sejmy

posowa, w trybunale koronnym cztery razy deputatem za-

siada, w kapturowych sdach raz : kasztelani potem czy-
ck wziwszy

,
gdy marszakuje trybunaowi koronnemu w

Piotrkowie w roku 1639. na inszy sd przeniós si. Sla-

roioolski tn Monum. O jednym z lego domu pisze Histor.

Coli. Prem. ze w roku 1648. w owej nieszczliwej pod
Zótemi Wodami batalji, w niewol si dosta Tatarsk, drugi

pod Starczem mnie nacierajc , raniony. Katarzyna Prze-

rbska. Piotra Komorowskiego starosty Owicimskiego : N.
Jakóba Borowskiego herbu Abdank: Zuzanna czenikowna
Sendomierska Brzeziskiego : Katarzyna kasztelanka Sieradzka

Jana Chlewickiego, rotmistrza królewskiego: N. Jana Gór-
nickiego : Zofia Mikoaja Koniecpolskiego, sdziego ziemskiego

Sieradzkiego: N. Kozietulskiego: Jadwiga Wiktorya z Kali-

szan Przerbska, Krzysztofa Lanckoroskiego kasztelana Ra-

domskiego : N. kasztelanka Sieradzka, Adama Bielickiego cho-

rego Gostyskiego, maonki. Anna miecznikowa Siera-

dzka 1630. N. kasztelanka Konarska Sieradzka , bya za Ste-

fanem Morsztynem, starost Kowalskim. N. za Stanisawem
Sadem Lubomirskim. Zuzanna za Zbigniewem Skrzyskim.

Stanisaw starosta Opoczyski i RadoszyckI, pose na

sejm 1613. zkd deputowany do ukojenia zwizanego wojska,

i do zapaty temu: Constit. fol. 2. i w roku 1618. zkd
stan deputatem na trybuna Radomski, mia, za sob Zofi
Ostroroank. Mikoaj kasztelan Sdecki, starosta Tuszy-
ski, Szydowski 1676. Constit. fol. 9. i 1690. z sejmu de-

putat do kwarty Rawskiej, Constit. fol. 19. onie swojej

ZoCi Jordanownie, zmarej w roku 1665. nagrobek marmu-
rowy wystawi, w Krakowie u S. Franciszka, z wiecznym
za jej dusz funduszem, syn jego Stefan: mia i drug on
kasztelan, Jadwig z Kallszan, wdow po Sieniucie 1675.
Chryzostom pose na konwokac r. 1632. Hieronim sdzia
ziemski Zatorski i Owicimski 1648. komissarz do erranic

od Wgier. Constit. fol. 5. Jacek sdzia ziemski Zatorski

1674. r. Jan Wadysaw proboszcz Gnienieski, Krakowski
i Warszawski kanonik 1697. Constit. fol. 11. N. mia za

sob Plichciank podkomorzank Rawsk. N. Konstancy Kra-

sisk kasztelank Pock, drugi Ann teje siostr. Roman
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Koryeisk, kasztelank Owieclmskfj, Antonin Maachow-
sk, kasztelank Inowodzk. N. Zofi Rozwadowsk.*!. Stani-

saw Ferdynand Katarzyn Ossolisk, starocianke Knyszy-
sk , z tej potomstwo: syn Stanisaw Bogusaw, i córki:

Ale.\andra Hrabina, Teresa Hrabina, Katarzyna Trypolska,

choryna Owrucka, i Teofila ydowska. Stanisaw Hrabia

czenik Sieradzki, marszaek skonfederowanego województwa

Sieradzkiego 1704. i deputat trybunau koronnego. Jan Sta-

nisaw podczaszy Mielnicki 1705. O tym domu tak pisze Po-

iocki loc. cit. Przeremhiam gentem^ supra relifjiiarum cul-

mina stirpmm , insita virtuti extulit nominis magnitudo.

W r. 1778. Jan Przerbski skarbnik Pocki. — Adam kanonik

Krakowski, opat Jdrzejowski. —• Krasicki.

PRZEROWA HERB.

Kopia z proporcem ótym, w prawy bok tarczy nako-

niona powinna byc, w czerwonem polu, koniec proporca na

kopij zawinity, w pó zaman, na hemie trzy pióra stru-

sie: tak go opisuj. Papro, w Gniazdzie /*. 1110. O herh.

foL^Cn. Okol. tom. 2. fol. 523. Bielskifol. 101. Paprocki

z Wojciecha Strpy pocztek tego herbu ztd naznacza. Gdy
si Bolesaw Krzywousty ksi Polski z Niemieckiem woj-

skiem pod Wrocawiem potyka, a Szlzcy, jeszcze na ten

czas z Polakami cile zczeni. Niemieckiej piechoty zama,
kilka razy na ni nacierajc do silnie, nie mogli: Mirosaw
niejaki, pukownikujc midzy niemi, kopij zoywszy, i

konia ostrogami wsparszy, tak si na Niemców uderzy,

e wród piechoty nieprzyjacielskiej wdarszy si, a za nim

hufiec cay Szlzaków, klinem uszykowany, siekc i bijc,

trupem miejsce owo w koo siebie usa 5 czem przeraeni

Niemcy, ty podali, zaczem nastpia sawna wiktorya i po-

dzidzie pamitna. Mirosawowi tedy za to fortunne dzieo,
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krom bogatych podarunków i dóbr obszernych, ten herb na-

dany od Bolesawa Krzywoustego : kopia, któr szyki Niemie-
ckie ama, nazwany za ten klejnot Przerowa, od przer-

wania stojcego jak mur nieprzyjaciela. U Petrusancta c. 63.
znajdziesz miedzy cudzoziemski herbami, chorgwie onier-
skie, przecie nie z grotem, jako tu, ale z gak; i takiemi

chorgwiami szczyc si niektóre domy w Wenecyi I Bry-
tanji. Tym za herbem Przerowa na Szlsku jeszcze si i

teraz drudzy piecztuj : w Polszcz za ci.

He i' bo unii.

Celner, Goliski^ Uleniecki,

Drogon^ Grotowski^ Zawisza.
Drwalewski^ Jarochowskt^

Goskowskt\ Piehkiy

Przeroiinicki herbu Junosza^ w Sieradzkiem wo-
jewództwie. Dom wedug Paprockiego starodawny.

Przesilliiiski herbu Paprzyca^ w Prusiech, tak o

nich pisze 31S. o Familiach Pruskich^ a podobno jedneje
dzielnicy z Pieczewskiemi.

Przesmycki. Adam Przesmycki, patrz o nim w Kon-
stytucyi 1627. i drugiej na koronacyi Wadysawa IV. Króla,

gdzie jego w Pruskich okazyach odwagi wspominaj. Con-
si. fol. 53. Jan komornik Witebski w powiecie Orszad-
skim 1674. Jan Irukczaszy Smoleski 1700.

Przespole^iski herbu Topor ^ w Kaliskiem woje-
wództwie dom staroytny: bo Tomisaw z Przespolewa, za

szkody, które poczyni kocioowi Gnienieskiemu, da Ja-

rosawowi Bogoryi, arcybiskupowi Gnienieskiemu, wie Ko-
walewo, koo roku 1360. Papro, o herb. fol. 183. Damal.
Wojciech, Jan komornik i Franciszek, w ziemi Wieluskiej
1632. N. mia za sob Jadwig Koszutsk. Wojciech sdzia
ziemski Kaliski 1681. Annuac Coli. Caliss. Piotr kanonik
Kijowski 1643. by na synodzie prowincyalnym Warszaw-
skim. Constit. Synod. fol. 3. Jan pisarz ziemski Poznaski,
z sejmu 1670. komissarz do pogranicznych od Szlska dyf-

ferencyi. Constit. fol. 26. Piotr Przespolewski w roku 1701.
i syn jego Jan. Prócz tych i teraz jeszcze kwitn.

PRZESTRZA HERB.
Obosieczny miecz

,
prosto kocem do góry stojcy,

strzaa go, z lewego boku tarczy, na prawy, przy samym
wierzchu przeszywa , w polu czerwonem : strzaa jednak

Tom Vn. 35
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PRZESTRZA HERB.

z ukosa od dou w gór przez mlecz idzie, zowie si za Prze-

strza : na hemie trzy pióra strusie. Nasi ^tisarze Paprockie

Okolski^ Bielski y o nim niewiedzieli. Her) ten nadany od

Macieja pierwszego Króla Wgierskiego, w wielkich zasu-

gach, Stefanowi Janczowi z Wajnag, alho z Unichowa, w
Siedmiogrodzkiej ziemi, w hrahstwie Maramoryjskiem, w po-

wiecie Huskim lezcego, w Budzie w roku 1482. o czem

wiadczy przywilej Zygmunta Augusta Króla Polskiego, w
który, oryginalny przywilej Króla Macieja o tym herhie, in-

grossowa tene Król, w roku 1569. a do ksig grodzkich

Przemyskich per oblatam podany w roku 1590. Tego Ste-

fana syn Teodoryk, w wojsku Polskiem na saw robic, gdy

pod Bukowin za Króla Jana Olbrychta zgin, hrat jego ro-

dzony Iwonia, w nagrod zasug swoich i brata swego, (jako

sowa przywileju wiadcz) od Króla Zygmunta pierwszego

otrzyma przywilej , na pewne daniny w ziemi Przemyskiej

w roku 1509. którego przywileju, take i konfirmacyi jego,

przez Króla Zygmunta Augusta uczynionej 1553. jest oblata,

w grodzie Sanockim w roku 1595. Tego Iwoni syn si zo-

sta Kunasz Janczowicz Unichowski, którego ci synowie byli

;

Jacko Terlecki, Jan Berezaiiski, Pawe Ustrzycki , i Damian

Stebnicki, a midzy sob bracia rodzeni, ale od dóbr, które

si kademu z nich dostay, tak nazwani; czego dowodem
tene przywilej dany 1553. z tych Berezaskiego Jana po-

tomstwo juz ustao, bo ten Jan spodzi Dymitra, który z

Ann Radyowsk mia Hrehorego sterilem i Teodora, od

tego by syn Jan, ale bezpotomny; inszych jeszcze podzi-

dzie kwitn 5 a ze si tych czterech braci i pradziad i dziad,

i ojciec z Unichowa albo Wajnag pisali , dla tego i potom-

stwo ich, lubo juz pod inszem nazwiskiem, z tego Unichowa
jako z pierwszego gniazda pisz si. By i trzeci syn pier-

wszego Stefana, brat Teodoryka i Iwoni, Emeryk, który si
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zosta w Wgrzech na ojczystej fortunie, gdzie i potomstwo
jego podzidzieó dziedziczy.

Herbowni.
Berezaski^ Terleckie Ustrzyckt,

Stebnickif UnicAovskt\

Pr^estr^elslLi herbu lepowron, w ziemi WIzkiej,
Pawe Przestrzelski 167. Drudzy z nich w ksicztwie Litew-
skiem osiedli, z których Jan w mudzi si znajdowa w
roku 1648.

Przetocki herbu Nacz, w Kaliskiem województwie,
pisz si z Przetoczyna, Mikoaj i Lenard Przetoccy w r.

1423. dohra Przetocznica nazwane, przedali Piotrowi Kem-
piskiemu, dziedzicowi na Doruchowie, ^cta Castr. Ostrze-

szov, Stanisaw Przetocki czynsz zapisa na Przetocznicy do
otarza Ostrzeszowsklego w roku 1498. Ibidem. Jacek dzie-

kan Radomski, plehan Wysocki i Borkowski, ksiki swoje
kolleglo naszemu Rawskiemu darowa, w druku jest jego ka-

zanie pogrzebowe. Paac, który sobie wystawia, Zojia
Szczawiska If^ojewodzina Brzeska Kujawska, 1646. in kto

Cracov.

Przetocki herbu Szaszor, w ksicztwie LItewsklem.

Wojciech Przetocki najprzód Horodniczy Wileriski, Stryj-

ków, lib. 24. cap. 4. {[uatuor Regibus carus gratiosusue
aram suo censu, sacra vcste et instrumentu locupletavit, in

tempio S. Joannis Vinen. obiit 1598. Starowa, in Mnnum.
z nagrobku jego wspaniaego w Wilnie wypisa.

Przeifocki ^ w Podaskiem województwie, Jakób i

Sebastyan z Przewoki Przewoccy, ziemianie Podlascy listy

podpisali, ad ordines Regni o grodzie Parczowskim w roku
1575. Marcin w Podaskiem poborca 1632. Constit. fo. 13.

Bazyli w Trocklem, Dominik 1700.

Andrzej Przewocki w roku 1788. iorodniezy Krzemieniecki. —
Przypisy Krasickiego.

PRZE W OSKI HERB.
W herbie ich powinny byó trzy krze ruty zielone, w

polu modrem na hemie bez korony, takie trzy krze ruty,

czyli raczej powinien sta krzak cay ; tak go opisuje MS.
o Famiiach Pruskici, bo Paprocki I Okolski o nim niewie-

dzieli. S na Pomorzu w Kaszubach. N. Przewoski mia
dwie ony, pierwsza Sawtowska, z tej by syn Jdrzej,
który z Boopolskiej spodzi Alexandra. Druga bya Ryska,
z tej si dwie córki zostay, Anna, ta si dostaa Marci-

35-



i>4« l*rzewoski—Przezilziecki.

PRZEWOSKl HERB.

nowi Pampowskiemu, Reg^ina ta Kczewsklemu Michaowi. Ja-

nowi, taki na chor^g-wi zmaremu wystawionej, napis dano.

llnnc liustris ortus^ in Deum religio^ in amicos obse?'va?i-

tia , virum dedit. Musu pue?'um , aula famulum , militia tri-

bunum habuit etc. obiit. 1040. aetat. 36. Drugiemu Janowi

u Wajerowsklej woli, na grabsztynie przy kociele farskim,

to przypisano, Joannis Przewoski turmae militaris Prae-

Jecti., fjui quod immortale habuit, Regi immortalitatis

transmisit ^ mortale quod erat^ hic reliquit^ terram terrae.

Adam RutendoltF (tak si kiedy pisali) sdzia ziemski Mira-

chowski
,
pose z Pomorskiego, podpisa elekcy Jana Ka-

zimierza, 1048. a w r. 1652. komissarz królewski do Mal-

borka. Samuel i Jakób 1648. Jakób obersztleitnant w Po-

morskiem 1674. Dwaj Przewoscy mieli za sob dwie siostry

rodzone Dulskie. Drudzy powiadaj, e trb w herbie za-

ywaj.

Przezflziecli herbu Prus \mo^ w Mazowieckiem i

ksiztwie Litewskiem. Jan Przezdzlecki w zakonie naszym,

suc zapowietrzonym w Putusku, pad ofiar mioci bli-

niego, w roku 1624. Alcgumbe F^ictimae. Marcin towa-

rzysz Koniecpolskiego w r. 1582. pieszo poszed do szturmu

pod Pieszkowem. Papro, o herb. Piotr i Pawe w^ Trockiem

1632. Benedykt podstoli Pocki, mia za sob Konstancy

Chaleck podkomorzank Rzeczyck. N. Maryann Zaborow-

sk, Konstantyn Floryan, podscdek Brzeciaski 1674. Mi-

koaj Wadysaw, chory, a potem marszaek Oszmiadski,

posowa na koronacy Jana III. zkd by deputowany do re-

wizyl skarbu koronnego, Constit. fol. 19. w roku 1678. ju
kasztelan Nowogrodzki. Constit. fol. 6. Marszakowa w try-

bunale koronnym 1635. N. kasztelan Inflantski teml czasy.

Jan w Krakowskiem 1705. Jan czenik Latyczowski 1740.
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Jaa Przezdzlecki pisa si na elekcy Augusta II. z ziemi Nurskiej,

osiad potem w czyckiem , ten z Jadwig Regin z lVysockich

maonk spodzi U al cera Melciiora syna, ten z Julianny

K Zales/iich maonki, zostawi syna Jdrzeja Klemensa,
pisarza w sdach assessoryi koronnej , którego wspomina konsty-

tucya 17()8. roku , wszed w luby maeskie huo voto z Teres
z Ekielskich z któr spodzi syna Ignacego porucznika arty-

ieryi koronnej , "Zdo roto z Józef Fetterown , zostawia syna

Szymona, i córek dwie, Konstancy i Maryann maoletnie. —
Jan Pierzchaa Przezdzlecki chory Grodzieski len z ksini-
czk liorcc/iff Katarzyn ostatni z linji domu Koreckich, spodzi
syna Antoniego horodniczego Grodzieskiego, który z Lucy
Boguszewsk, córk Alexandra, skarbnika Miskiego zostawi
potomstwo, prócz zmarych, yjcych dwóch synów: Felicyana
i Franciszka. Felicyan starosta Jarniewski, z Urszul ^sa-

blowsk bezdzietny, Franciszek Przezdziecki horodniczy Sta-

rodubowski bezenny. — Heraldyka Jf^ielqdka.

D\va domy tego imienia w Koronie, i w Litwie, uywaj odmien-

nego herbu ; tamci Pras \mo , ci Roch 2do
,
(przez ISiesieckiego

nazwany Roch^lio) tojest grodusów z lilijami. A lubo iV7e^/ec^e

przez niewiadomo wszystkich pod herbem Pras pomieci, je-

dnak w regestrze kasztelanów i marszaków trybunalskich, przy

dygnitarzach imienia Przezdzieckich , miejsca na nazwania herbu,

{)róne zostawi. Ze za dom Przezdzieckich w Litwie , uywa
lerbu /?ocA a nie P/v/A' , wiadcz najprzód: oryginalne tranzakcye

z podpisami i pieczciami
;
powtóre, dzwon ogromny, cerkwi uni-

ckiej Spiahelskiej w powiecie Oszmiaskim darowany przez Gli-

kol a ja Wadysawa Przezdzieckiego , kasztelana Nowogro-
dzkiego, r. 1678. z wyobraeniem herbu Roch ulany; który to

herb znowu na kielichu i patynie srebrnej powtórzony. wiadczy
nakoniec pod literackim wzgldem , w dzieach Naruszewicza,
wiersz tego na wesele ksicia Radziwia

,
póniej wojewody

Wileskiego, z Helen Przczdzieck podkanclerzank Litewsk,
w którym powszechnym Epitalamów zwyczajem, poczenie orów
z lilijami gosi. — Z domu Litewskiego Przezdzieckich oprócz

innycli przez Niesieckiego wzmiankowana eh, zasuguj na szcze-

gólniejsz uwag : — Przezdziecki 3Iikoaj Wadysaw, m
nadzwyczajnej czynnoci. Najprzód marszaek Oszmiaski, wyst-
puje na scen wysz r. KióO. jako de|)utat ad pacta co/ive7ita,

na elekcyi Króla Michaa. W roku 1G73. znowu jest posem na
sejm , i deputatem przy hetmanach Litewskich

,
póniej do trybu-

nau skarbowego Litewskiego, i do konstylucyi w. ks. L.; w r.

1676. posem na sejm koronacyjny Jana 111. deputatem do boku
królewskiego , i komissarzem do mennicy w. ks. Lit. We dwa
lata póniej w nadgrod zasug dla kraju oonych

, piastuje ka-

sztelani Nowogrodzk. Nakoniec obrany marszakiem trybunau
gównego w ks. Lit. umiera na sessyi , 11. Padziernika 1685.

roku; mier godna tak czynnego ycia. — Alexander Przez-

dziecki , urodzi si okoo roku 1670. o ile z testamentu (1732.
roku pisanego) sdzi mona, w którym o sobie, jako siódmy krzy-

yk yjcym mówi. Zawód polityczny rozpocz w zamieszkach
na Litwie, r. 1701. midzy Sapiehami, a Ogiskiemi i Winio-
wieckiemi ; i do stronnictwa tych ostatnich nalea, dla zwizków
z ksiciem Michaem Winiowieckim k. w. Lit. którego po-
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niej opiekunem syna swojego naznaczy. August II. nadal mu
1710. r. chorztwo Mozyrskie, a 1726. kasztelani Inflantsk,

ua której umar w Wilnie 1732. r. wsl.-jpi w zwizki maeskie
Imo roto z Ckreptowiczoum z tej mia dwóch syuów Krzy-
sztofa i Jdrzeja: 2c?o iwto z iuwiisk^ z tej syn Antoni,
r. 1718. w Trokach urodzony, w akademji Wileskiej wycho-

wany, wczenie bo w 21. r. ycia zawód publiczny rozpocz,
obrany bdc od powiatu Starodubowskiego , sdzi do trybunau

Litewskiego, w którym tego r. 1739. marszakowa. — Umys
w naukach wywiczony, pojcie wielkie i charakter nieskaony,

na wszystkich stopniach przez które przechodzi janiay. Za Au-

gusta III. by pisarzem w. Lit., dalej podczaszym w. Lit., póniej

referendarzem w. Lit. , a Stanisaw August Król mianujc go pod-

kanclerzym w. Lit. , na sejmie elekcyjnym 1764. r. w piknej

mowie do niego, sprawiedliwe oddaje mu pochway. Tu ju roz-

poczynaj si nowe prace , w nowym zawodzie zatrudnie , we-

spó z ksiciem Michaem Czartoryskim k. w. L. z którym go

cisa przyja, na zobopólnym szacunku oparta czya. Dwa sta-

rostwa sdowe , Piskie i Miskie, z pozwoleniem cessyi na sy-

nów, stay si z rki Króla nadgrod dla ma, który surow
nieraz rad (w piknym testamencie jego, po raz ostatni powtó-

rzon) a nie pochlebstwem, ask pask skarbi sobie umia. —
Odnawiajc tytu niegdy przez przodków jego, herbu Roch uy-
wany ,

podkanclerzy we wszystkich aktach publicznych
,
pisa si

hrabi na Zasawiu i Czarnym Ostrowiu. Przez zwizek maeski
z Katarzyn Ogisk wojewodzank Trock

,
jedn z wnuczek

ostatniego ksicia Winiowieckiego, odziedziczy podkanclerzy zna-

czne dobra po Winiowieckich na Podolu. Zld po mierci jego

zaszej w Warszawie 1772. roku, a w 54. r. ycia, starszy syn

Micha, przeniós si na Podole, a modszy Dominik zosta

szczepem familji w Litwie. Trzy córki podkanclerzego syny
równie z wdzików twarzy i umysu, jak ze starannego wycho-

wania u ciotki swojej Alexandry z ks. Czartoryskich , hetma-

nowej Ogiskiej , odebranego. Konstancya wysza za Joachima

Chreptowicza k. w. L., Helena za ksicia Radziwia woje-

wod Wileskiego, póniejsza zaoycielka Arkadyi; Maryanna

za Ignacego Tyzenhauza, starost Posolskiego. — Micha Przez-

dziecki hrabia \ starosta Piski , oeniony z Mary Mostowsk^
wojewodzank Mazowieck, zostawi z niej, dwóch synów Ka-
rola, pukownika wojsk Polskich zmarego bezdzietnie w Kró-

lewcu 1832. r. , i Konstantego przez 21. lat marszaka gu-

bernji Podolskiej. Ten, z Adelaid Olizarbwn podczaszank w.

Lit., od r. 1814. mia trzech synów, AIexandra, Mieczy-
sawa i Karola. — Dominik Przezdziecki hrabia, starosta

Miski , oeniony z ks. Ann Radziwiówn zostawi z niej syna

Michaa. — dokumentów familjnyeh.

]Przez^vicli.i herbu Ahdnnk^ w Sendomlerskiem i c-
ezyckiem województwach. Stanisaw Przezwieki w Sendomier-

skiem dóbr nabywszy, osiad, wszake potomstwa nie zosta*

wi: czowiek cnoty i pobonoci wielkiej.

Przezivocki herbu Junosza^ w Sieradzkiem woje-

wództwie.
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PKZOSNA HERB.

Lew ióty w polu bkltnem, w praw tarczy obroboiiy,

powinien by z paszczk otwart, z jzykiem wycig-nio-

nym, z ogonem po midzy nogi spuszczonym; na grzbiecie

jego trzy wiee wszystkie sobie równe, na hemie pice piór

strusich; tak go opisuj, Biel. fol. 370. Papro, w Gniat-

dzie fol. 1073. o herb. fol. 258. Okol. tom. 2. fol. 520.

Klejnoty fol. 76. Pocztek tego herbu taki naznacza PaprO'
cki. Przemcki zamek obiegli wielkiem wojskiem Czechowie,

którego tylko trzysta Polaków bronio , ciko byo duej
natarczywoci nieprzyjaciela dostawa, przeto na pozór w
traktaty z Czechami wchodzi , komend tam majcy, przodek

herbu tego , tym czasem przez kanay zamkowe wyszedszy
z fortecy, od jednego z Czechów dowiedziawszy si, ze miny
pod zamek podsadzaj, takim fortelem zamach ten na siebie

strci; trupa na takiej drodze porzuci kaza, gdzie snadno

od Czechów móg byó znaleziony, temu list który zmyli,
ze do niego od Króla by pisany, w zanadrze woyc kaza.

Udaa si sztuka, nazajutrz albowiem napadszy owego za-

bitego trupa, a list przy nim królewski, skoro przeczytali,

ze oblzecom w krótkim bardzo czasie, Król obiecowa dac

sukkurs, od fortecy ustpili, za któremi wypadszy Junak
Polski z wyborem ludu swego, jeszcze si ich do woli na-

bi : za co nielylko od Króla udarowany, ale na zaszczyt, ten

mu herb i sukcessorom jego, nadano, a ze si to dziao nad

rzek Przosn, która Przemt oblewa, dla tego i herb Przo-

sna nazwany.

He rhow n i.

Baliskie Sopanowski^ ff^ilzeski.

rrzylioroiwski herbu Sulima, w Wielkiej-Polszcze.

Marcin kanonik Poznaski, Wawrzeniec Stanisaw sekretarz

królewski, podpisa Konstytucye sejmowe 1637. Constiul.
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fol. 12. Jakób w ziemi Nurskiej 1632. Stanisaw kasztelan

Rof:;"oziski, mia za sob Zofi Gybick podczaszank Po-

znask. Anna kasztelanka Rogoziska, bya za Wojeiecbem
Brudzyskim. Dobiesaw pisarz g-iodzki Poznaski , za J-
drzeja Opaliskiego generaa Wielkopolskiego, Acta Castren.

Posnan. brat 3Iarcina kanonika, by potem sdzi ziemskim

Poznaskim, umar 1621. w Poznaniu w kociele S. Maryi

Magdaleny pocbowany, jest kazanie w druku na jego pogrze-

bie. Samuel stolnik Wileski 1700.

PrzyliysaivsKi^ w Wielkiej-Polszcze. N. Przyby-

sawski fundowa Penitencyarza w kociele Zdzieszowskira.

N. mia za sob siostrzenic arcybiskupa Gnienieskiego
Krzyckiego. Papro, w Gniazdzie. Alexander, Marcyan z

Mierzyna w Poznaskiem 1648.
Marcin Przybysawski w r. 1788. wojski Koomyjski. — Krasicki.

!PrzyliysZiei¥Sfei herbu Grzymaa, w Wielkiej-Pol-

szcze, Marcin Przybyszewski podsdek ziemski Wscbowski,
dziedzic na Przybyszewie, synów jego czterech zostao: pier-

wszy Albrych, który tylko córk zostawi Krystyn, Mel-

chiorowi Gurowskiemu, kasztelanowi Poznaskiemu doywo-
tnie zalubion; drugi Zygmunt, od którego byo dwócb sy-

nów bezpotomnych: Wojciech i Jan, i córka Katarzyna;

trzeci Pawe, dziedzic na Przybyszewie, z tego trzech sy-

nów, dwaj steriles zeszli, Stefan i Konstantyn, trzeci za
Wojciech, z Anny z Rojewa Kaczkowskiej, spodzi syna

Franciszka, któremu Teresa Miaskowska, herbu Leliwa, po-

wia córk Joann, I dwóch synów: Józefa, tego zona Kon-

stancya Pierzchliska, i Jakóba ma rycerskiego; czwarty

Mikoaj pisarz grodzki Wschowski , syn jego Stanisaw s-
dzia grodzki Bydgoski, który z Chociszewskiej spodzi dwie

córki, Jadwig, Piotra Tomickiego herbu Drya, miecznika

Wschowsklego , Elbiet, Wojciecha Gronowskiego ma-
i^.onki, i syna Jakóba sterilem. CI Przybyszewscy Grzyma
si piecztuj bez bramy, bez rycerza w niej. Wacaw 1674.

Anna Przybyszewska, matka Jana Rzeszowskiego, biskupa

Krakowskiego, który umar 1488.
Na Woyniu w r. 1778. Jakób Przybyszewski owczy Krzemie-

niecki. — Jan w r. 1788. pisarz ziemski. - - Krasicki.

Przygodzki herbu Radwan, w Polszcz i w ksi-

/twie Litewskiera. Stanisaw PrzygodzkI w ziemi Liwskiej

1632. Krzysztof i Jerzy w Wilesklem, pisz si z Przy-

gody. MS. P. Koja. Franciszek 1697. N. bya za Józefem

Skaawskim. Jdrzej Soc. Jesu umar w Brzeciu 1671. r.

Wojciech za w Jarosawiu 1683. Stanisaw rzdzi kolle-

glum Poockie 1653.
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PRZYJACIEL HERB.

Serce ludzkie na misie, z lewego boka z góry na dó
strza przeszyte, w polu bkitnem by powinno, a na he-

mie pi piór strusich 5 tak g-o opisuj. Paprocki w Gniaz-

dzie fol. 1117. O herb. fol. ^17. Okol. tom. 2. fol. 532.

Bielskifol. 124. którzy z Wojciecha Strepy powiadaj, ze

nabyty w roku 11G4. bo gdy Henryk ksize Sendomierski,

Prusaków pog-anów natenczas, wojn przyciska, bijc si
z niemi, poleg na placu, 31irosaw kawaler Polski, który

zj^jcego Henryka do ostatniej siy broni, juz zabitemu chcc
tene affekt wiadczy, ciao umarego chcia uprowadzi,
przetoz przedar si przez nieprzyjaciela, atoli tam miertel-

nie raniony, i sam pad trupem, którego potomstwu Bole-

saw Kdzierzawy, na pamitk tej odwagi, herb ten nada,

takim ksztatem, jakim Mirosawia poraonego znaleziono.

Nie wszyscy jednak niej pooeni, jednakowo tego herbu

zaywaj, a najprzód Szembelowie bez misy serce przeszyte

z dou w gór kad, a na hemie trzy pióra strusie. Daw-
barowie Musniccy, dwa serca podle siebie bez misy, jedn
strza przeszyte przez rodek z prawego boku na lewy, w
hemie trzy pióra strusie. Bogusawowie i Skirmuntowie Stra-

wiscy, dwa serca bez misy kad, a midzy niemi dwie

strzay kocami prosto do góry wykierowane, na hemie trzy

pióra strusie. Legieccy za midzy dwiema sercami jedne tylko

strza maj. Pawowiczowle dwa serca na misie nosz, ale

kade z nich swoj strza przebite. Widziaem te midzy her-

bami Mikoaja Judyckiego, kasztelana Nowogrodzkiego, herb

taki, serce w czarze denkowatej, z góry dwiema strzaami

na krzy przebite. Paprocki o herb. przydaje, e niektórzy

serce nosz, a na nim Szachownic kad w czerwonem polu.

Inni, jako wiadczy MS. P. Rutka, na Woyniu, dwa serca

nosz mieczem z góry przebite porodkiem w polu bkitnem.
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Do teg;o herbu moe nalee<5 herb Akszak albo Kara, o któ-

rym iiiówIJem w drug-im tomie fol. 15.

Duczewski, Kuropatnicki , Maachowski i inni nastpujcym fa-

niiliom tene herb przypisuj

:

Daubar, Di'qgbieski, Nowaczyski, }Vojna.

Daudor, Dj^akiewski, Tornkowicz,

Herhowni.
Bogusaw^ Jurowski^ Pawowicz,
Dawbar^ Legiecki\ Skirmunt Stra-

Drkieski\ ukaski^ wiska
Hryniewicz^ Municki, Szembel,

VrWijjemslki Aerbu RawicZy w Wielkiej- Polszcz, przed-

tem si pisali z Golin, potem z Przyjmy. Za czasów Pa-
prockiego byo trzech braci rodzonych, \Vojciech, najprzód

pisarz ziemski Kaliski, a potem kasztelan czycki , m nauki

wielkiej, zostawi potomstwo. Rafa brat jego, take kaszte-

lan JLczycki, i ten dzieci mia. Stanisaw, trzeci tych brat,

rotmistrz sawny i fortunny, za Króla Augusta I. i Stefana

Batoreg-o na Moskw, od którego w zasugach wzi staro-

stwo Kamiskie, marszakowa potem izbie poselskiej w roku

1581. gdzie, gdy si z gbok rad i z gadk wymow po-

pisa, wzi najprzód lask nadworn koronn, a po mierci
Jdrzeja Opaliskiego w roku 1593. wielk, t spuci w
r. 1595. do grobu wszedszy, m by wielki w radzie, w
akcyach przezorny, w wierze prawowiernej stateczny, syn

jego zda mi si Jdrzej, kasztelan najprzód Gnienieski, Ko-

walski i Koniski starosta, a potem marszaek nadworny ko-

ronny, modo wiat poegnawszy wiksze o sobie nadzieje

pomiesza. N. Przyjemska, Jdrzeja Firleja wojewody Sen-

domierskiego, druga Stanisawa Drohojewskiego , maonki,
Anna Teofila Rupniewskiego kasztelana Sdeckiego, starosty

Lelowskiego 1070. Wojciecha kasztelana czyckiego, czyli

raczej Ldzkiego, o którym si wyej mówio, trzech byo
synów: pierwszy Krzysztof, ten w Moskwie, za cao oj-

czyzny zastawiajc si, poleg, by to kawaler piknego serca,

które, to w Szwedzkich, to w Moskiewskich, z wielk imie-

nia swego saw, pokaza. Zygmunt drugi syn, ten piesze

regimenty wystawiwszy swoim kosztem, z niemi i ycie swoje

dla ojczyzny na szac wystawi, a przedtem z Adolfem Kró-

lem Szwedzkim Niemców wojowa; trzeci Stanisaw, najprzód

wojewoda Poznaski, Osiecki, Koniski starosta, spuci po-

tem do krzeso, a przesiad si na Inowrocawskie 1628. r.

dla generalstwa Wielkopolskiego, które z Poznaskiem wo-
jewództwem jest incompatibile^ w roku potem 1630. wzi
lask niniejsz koronn , któr przy teme generalstwie trzy-
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nia do roku 1643. klóreg-o wyzu si z iniertelno:5ci, z-
czy si by doywotnie 1/wo roto z Ann«'| Czarnkowsk wo-
jewodzank czyck i jj^eneraown Wielkopolsk, o której

pisze nasz ksidz 3Iodzianows/ii w kazaniach siooich tom. 1.

Jol. 401. ze mu si po mierci pokazaa, «>dzie mu zbawienne

dawaa napomnienia : przy rozstaniu pyta si jej maonek,
na jakiejby drodze bya, odpowiedziaa mu, czytaj sobie

Psalm 102. który si tak zaczyna. Benedic anima mea Do-
mino^ et omnia quae intra me sunt , JSomini sancto ejus.

Druga zona jeg-o, Anna Opaliska, Piotra wojewody Pozna-
skleg-o córka, który Piotr Opaliski mia za sob ZoH, córk
Krzysztofora z Stembergu Kostki, kasztelana Bieckiego, z Pi-

leckiej Leliwczanki zrodzon. Duryew. pag. G90. tej juz po

mierci swej przyni si mz Stanisaw marszaek, jakby na

nl sypa g-arci ziemi, na co mówi do niego Anna przez

sen, kto widzia takie arty, ziemi na kogo rzuca j odpo-

wie marszaek: nie dziwuj si prawi, tak to umarli artuj,
porwie si wtem ze snu Anna, i znalazszy do prawdy na

twarzy swojej proch i popió, mówi do siebie: Juz to wi-

dz nie art, Bóg^ mi zna tym sposobem przestrzega, ze

to mizerne ciao moje, wkrótce si w proch rozsypie: i wy-
wróya sobie : bo do szczliwej mierci przygotowawszy si
naleycie , wkrótce potem ycia swego dokonaa. Tego mar-

szaka affekt ku Naj. 3Iatce, sawi, 31. Treterus m Magna-
liis Divae Zdzieszensis , któremu miejscu da darowa om
lichtarzy srebrnych znacznej wagij lamp srebrn, i wielko-

ci swoj i ksztatem roboty szacown : kap z dalmatykami

bogat, sukienk srebrn modnie zrobion na obraz; przy-

lem , na muzyk przy tym kociele cztery tysice odoy, i

wiele innych rzeczy na ozdob tego miejsca sprawiwszy.

Córek jego byo cztery, Katarzyna Grudziska, starocina

Bolemowska. N. starocina Midzyrzecka. N. Konarzewska.

N. Sieniucina; z synów za jego 5 Stanisaw, modzianem
umar, ks. Modzianowski mia na jego pogrzebie kazanie,

które wydrukowa tom. 4. fol. 575. gdzie o nim tak powiada,

e by takiej urody i niewinnoci, ^ uczc si w szkoach Po-

znaskich, i anioa z niego, albo S. Stanisawa Kostk móg
malowa; w cudzych krajach gdy by, powiedzia o nim he-

tman Piccolomini, e mu si byo Cesarskim synem rodzi
trzeba: powróciwszy z peregrynacyi, z alem wszystkich y
przesta; drugi Piotr kasztelan Srzemski, obadwaj z Opa-
liskiej urodzeni, i sam ten Piotr przybra sobie w doy-
wotni przyja Katarzyn Opalisk, podkomorzank Po-

znask, wdow, której oduraar w roku 1674. by sdzi
kapturowym Wschowskim, by i rotmistrzem pospolitego rii-
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szenia, z któr swoj rot najprzód si pod Lesznem z Szwe-

dami star szczliwie
,

potem pod Sieln kilka kornetów

Szwedzkich rozgromi, i oberszta Dziastra pojma: pan wielce

nabony, nie wstydzi si sam do mszy suyd, ksidza do

otarza stroI<5, co pospolicie zwyk by czynie, ile ze codzle

mszy . sucha: w Zdzieszowic sia tysicy wysypa na cze
Matki Boskiej , tam cudami wsawionej , czem kupi sobie

niebo w roku 1673. Gorczyski Rawicz Staroytny. Jdrzej,

trzeci syn Stanisawa marszaka, chory Kaliski w r. 1674.

i syn jeg-o w tyme czasie. Adama Olbrychta Przyjemsklego,

czwartym bratem licz rodzonym, Magnalia Divae Zdzie-

szensis fol. 2S. by on najprzód obonym koronnym i starost

Kowalskim, potem kasztelanem Gnienieskim, z Zofi Grzy-

mutowsk, wdow po Rusockim fundowa 00. Reformatów

w Górce w r. 1622. pod tytuem ^S. Krzya; tyche 00.
fundowa w Osleku, pod tytuem S. Michaa, osobliwie ko-

ció, bo konwent, czyj insz szczodrobliwoci stan : córka

jeg-o Zofia Teresa w roku 1642. posza za Alexandra Miko-

aja Kostk, starocica Liplensklego. Diiryew. JSiezesza pa-

mi fol. 85. Rafa Przyjemski u Ludwika XI IL Króla Fran-

cuzkiego od wojenny prowadzc, szary generalskiej do-

suy si: brat jego Krzysztof pod Kondeuszem hetmanem
Francuzklm, pracujc na saw caego domu, Dunkierki do-

bywa; tene generaem artylleryi bdc, dosta si by w
niewol Kozack pod Korsuniem 1648. r. ale e mu si ta

przykrzejsza zdaa, zamieni j dobrowolnie w Tatarsk, po-

sowa od Jana Kazimierza do Karola Gustawa Króla Szwe-

dzkiego w roku 1655. mow jego Tulden pisze, Lib. 5.

Histor. sui temporis ^ i kadzie in libro Politicorum^ gdzie

j zowie, aeuitatis etjudicii plenam: by potem ten Krzy-

sztof chorym Kaliskim, którego córka Katarzyna, najprzód

ya z Piotrem Opaliskim wojewod czyckim i generaem
Wielkopolskim, po nim z Wadysawem Przyjemskim wo-

jewod Kaliskim, bratem swoim rodzono stryjecznym, za dy-

spens papiezk, i syn podstoll koronny
,

pierwsza ona jego

Zofia Gosiewska podskarblanka wielka i hetmanowna polna

Litewska, z której by ci syn, ale w powiciu umar; druga

Trresa Tarowna podkanclerzanka koronna. Jdrzej, trzeci

brat rodzony Rafaa I Krzysztofa dopiero wspomnionych, naj-

przód obony koronny, potem stolnik, dalej kasztelan -
czycki , tak go napisano , ale to raczej miao by by, LdzkI,

umar kasztelanem Chemiskim, z Rozraewskiej spodzi
sledm córek, tyle synów. Z tych Wadysaw najprzód ka-

sztelan, a potem wojewoda Kaliski, starosta Midzyrzecki,

ten om lat w Francuzkiem wojsku przepdzi, polerujc si
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w rycerskich dzieach
,

gdzie przy znacznej szarly Ludwi-
kowi XIV. przypad by do serca. Powróciwszy do ojczyzny,

pokaza przeciwko Kozakom w cudzych krajach nabytej ex-

peryencyi wojennej dzielno, pokaza pod Zbaraem, Ko-
niarnem, Stryjem, Kausza, Chocimem, Wiedniem i Stry-

goniem ; w jednej z tych okazyi w nog-c postrzelony, gdy
ranie /adne medyków i cyrulików nie mogy pomoc siy, po-

moga cudowna aska Matki Boskiej w Krasnobrodzie, ze na

nie ozdrowia. Cztery razy by posem na walno sejmy, k(/dy

w oczach caej ojczyzny, mio dobra pospolitego, przezorna

na wszystkie przypadki rada, nie zamulona prywatnemi in-

teresami, chyc, wysoka umiejtno, ustawicznym mdrych
ksig czytaniem nabyta, w nim zajaniay; ycie to mier-
telne zakoczy w roku 1G99. Poj by w maesk lig
Katarzyn Przyjemsk chorank Kalisk, siostr stryjeczno

rodzon, wdow po Piotrze Opaliskim wojewodzie czy-
ckim i generale Wielkopolskim, ale z ni y sterilis. Krzy-

sztof czy Cbryzostom chory Kaliski, starosta Kolski, brat

rodzony Wadysawa wojewody Kaliskiego , zona jego Ma-
ryanna 3Iycielska sdzianka ziemska Sieradzka, z tej nie zo-

stao si tylko córka Zofia, Imo voto Gruszczyska, kaszte-

lanowa Kaliska, 2</o Górowska kasztelanowa Gnienieska
starocina Kolska. Jdrzej, Stanisaw, bracia tego Wady-
sawa, jeden z nich by podkomorzym Kaliskim, który zo-

stawi synów czterech: Józefa kanonika Poznaskiego, Krzy-

sztofa, Ignacego, czwartego ich brata imienia przepomnia-

em, i w tych tak przezacnego domu temi czasy ostatnich po-

tomkach , kwitnie pierwszych honorów nadzieja. Siostra ich

rodzona, zda mi si yje w doywotniej przyjani z Jdrze-
jem 3Ialczewskim , w województwie Poznaskiem. N. pod-

komorzy Poznaski, mia za sob Barbar Leszczysk wo-
jewodzank Brzesk Kujawsk. N. bya za Bronikowskim.

Dorota z Rozrazewskich Przyjemsk, choryna Kaliska, i

Katarzyna choranka Kaliska, yy 1672. r. N. Przyjemski

podkomorzy Kaliski mia za sob Joann Kamieniewsk ka-

sztelank Midzyrzeck herbu Junosza, jakom mówi tom. 5.

y. 25. Zofia Przyjemsk Jana Opaliskiego wojewody Brze-

skiego Kujawskiego i generaa Wielkopolskiego maonka
1670. Anna Teofila, Michaa Krzysztofa Rupniewskiego ka-

sztelana Sdeckiego, starosty Lelowskiego.

W r. 1778. Andrzej Przyjemski podstoli Wschowski. — To-
masz starosta omyski. — W r. 1788. Ignacy podkomorzy.— Przypisy Krasickiego.

Przykuckie w województwie Brzeciaskiem. Stani-

saw Przykucki 1632. podpisa elekcy Wadysawa IV. Króla.
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JPrzyccfei herbu Sreniawa , w Krakowskiem woje-

wództwie, z Przyk si pisz. Z tych jeden by burgrabi
Krakowskim, i sdzi Grodzkim. Marcyan, najprzód sdzia

Zatorski, do korrektury prawa koronnego midzy innemi byl

deputowany, potem kasztelan Owicimski, ten lubo z ro-

dziców heretyckich urodzony, bdy ojcowskie odrzuciwszy,

katolikiem umiera w r. 1643. zona jego Elbieta Schylingo-

wna, dziedziczka na Wieprzu i Jdrzychowie, atoli z ni
potomstwa nie byo. Hieronim brat Marcyana, z stolnika Kra-

kowskiego kasztelan Sdecki, posem czsto na sejmy bywa,
mia dwie zony, pierwsz Jordanown, córk stolnika Kra-

kowskiego Spytka, drug Ann Minock, Przecawa stolnika

Sendomierskiego córk, z obiema potomstwo zostawi, z któ-

rych Hermolaus by rotmistrzem królewskim , Acbacy za ka-

sztelanem Owicimskim. Acta Castr. Cracov. 1662. depu-

tatem i nie raz na trybuna koronny, zona jego Barbara z

Pilcy Koryciska kasztelanka Wilicka, na której pogrzebie

mia kazanie Chryzostom Bodzta 1650. Siostra Achacego i

Hermolausa , bya za Krzysztofem Porbskim chorym Za-

torskim, córka Achacego kasztelana, bya za Wojciechem
Mciskim kasztelanem Sieradzkim. Jdrzej, trzeci brat Mar-

cyana i Hieronima, mia za sob Elbiet Kliczkowsk wdo-

w, z któr zostawi potomstwo. Czwarty brat Joachim, któ-

rego z Ciekliskiej herbu Abdank, byy trzy córki, Katarzyna

za Sebastyanem Gródeckim slerilis , Barbara za Piotrem

Dembiskim, Krystyna za Krzysztofem Rarowskim, i syn

Alexander, ten poj Ann Gródeck, siostr rodzon Seba-

styana i Stanisawa Gródeckich. Maryan stryjeczny brat tych

czterech braci dopiero wspomnionych , ale heretyk, z Pio-

trowsk spodzi syna Samuela, który modzianem zabity r.

1614. siostra jego bya za Marchockim. Baranów. Stanisaw

kanonik Poznaski, synowiec Marcyana kasztelana Owicim-
skiego, Marcyanna Krzysztofa Komorowskiego, kasztelana

Owicimskiego, N. Jdrzeja Gajewskiego, kasztelana Owi-
cimskiego, N. Marcina Mieleckiego starosty Brzenickiego

(1694. umara) maonki. Abraham w roku 1695. w kociele

naszym Krakowskim u S. Piotra pochowany. N. mia za sob
Katarzyn Morsk. N. burgrabia Krakowski Nielepcown
wielkorzdzczank Krakowsk. N. Ann Sieniesk.

Przylupski herbu Poraj. Jan Przyupski mia za

sob Maryann Konopack , córk Jerzego kasztelana Che-
miskiego , ta po mierci Jana, posza za Braskiego. MS.
Konopats. Magorzata herbu Poraj, Bartomieja Marcina Kie-

czewskiego Pomiana, maonka. S i koo Brzecia Przyup-
scy, ale zda mi si herbu Wrby.
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w roku 1778. Stefan Przyupskl komornik ziemski Brzesko Ku-
jawski. — Krasicki.

Przyiiski herbu Lubicz. Walenty Mieszkowicz Przy-

uski , dziedzic na Wienlaiiach i Przyuskach, w wojewódz-
twie Rawskiem, syn jeg^o z Barbary Szczuckiej Onipianki,

dwa razy luby maeskie ponawia, pierwszy raz z Ann
Braneck, z tej by syn Mikoaj, i córka Agnieszka. Miko-
aja synowie : Wojciech od klóreg-o potomstwo zostaje, i Ste-

fan bezpotomny; drugi raz z Zofi Koiisk, z tej si zostaa

Anna Podleska i synów czterech, jeden z nich Kasper, drugi

3Iikoaj pod Korsuniem dosta si w niewol Tatarsk. Jan

zgin pod Beresteczkiem. Czwarty Piotr, od którego syn

Jdrzej, od tego z ksiniczki Woronieckiej potomstwo, Bar-

bara zakonnica w uckim konwencie, Antoni i Franciszek:

Z tych Janowi Anna Przystaowska powia czterech synów:
Michaa sterilem , Kaspra Karmelit , Ludwika który v z

Omiecisk, i z niej spodzi trzy córki, Ann Hoowisk,
Teres Radkowsk, Krystyn Mikowsk: czwartego Jana,

tego byy dwie zony: pierwsza Konstancya Zabielska, z tej

syn Dominik, któremu zona Konstancya z Kierekieszów, zro-

dzia dwie córki, Maryann Bydowsk i Katarzyn, synów
za trzech, Jana Soc. Jesu, Kazimierza owczego Latyczew-

sktego, ten z Anieli z Odrowów Chlewickiej zostawuje po-

tomstwo. Jdrzeja chorego Zakroczymskiego podstarociego
grodzkiego Nowogrodzkiego, posa na sejm Warszawski po

dwakro, deputata na trybuna koronny, synowie jego z Anny
Peretyatkowiczowny : Adam, Ignacy, i Jan. Druga zona Jana,

Modrzejowska, od której synowie, Micha, Antoni, Maciej

i Piotr bezpotomni.

W r. 1778. Jan Przyuski starosta Piotrkowski — w roku 1782.
kasztelan Brzeziski. — Ki^asicki.

Przyliiski herbu Sulima^ w powiecie Bieckim w Kra-

kowskim. Jakób Przyuski pisarz ziemski Krakowski, jest jego
Statut w druku pod tytuem : Statutorum Collectio th fol.

Cracov. 1553. a e by heretyk, duchowiestwo gdzie tylko

móg zelywemi szarpie sowami. Z tego autora móg sobie

snadno wnie Braun, który w ksice swojej, de scripto-

ribus Polonis, sarka na pisarzów Polskich katolików, e dys-

sydentów niektórzy z nich przyostrzej gdzie niegdzie w swoich
foliaach okrelili, jeeli katolicy nie daleko wicej od ich

wyuzdanego pióra ponosz, alec ja si im nie dziwuj: bo
nlemogc swoich zasad poprze gruntownymi racyami, uszczy-

pliwemi to chc nadstawie paszkwiami : Sam Braun moe
by dowodem, iuboó si w prefacyi swojej wymierza, e
bez passyl, swoje zdanie, o kadym z pisarzów mia dawa

:
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przecie ca It^ ksik, samym tylko zapluska), osobliwie

na duchownych, jadem, a nie pami(;tny konsekwencyi autor,

to co w swoich dyssydenckich pisarzach chwali i wynosi za

cnot, to katolikom za g^rzech poczyta, o nim pisze Staroiv.

in Centuria Scriplor. Polon. fol. 80. Pari ^ doclrinae ^ re-

rumue geslarum gloria^ Orichovmm ^ Jacobus Przyusius

suhsequitur : cni, propter communis vitae socielalem , a

puero devinctus fiiit, Orator et Poeta insignis^ sed oves

Ecclesiae 3Ioscicensis
^
uibus Parochus et pastor praefuit,

reliaiiit^ ductague uxore mulierosiis Sacerdos , f^icegeren-

tis officium in Castro Cracov. habitu seculari^gessit. Edidit

praeterea Orationem in Obitum Sigismundi I. Librum de

legatione ; Poematu varia^ et Librum Epistolarum familia-

rium. Auctor de controversiis inter Ordinem Ecclesiast, et

Secul. cap. 7. powiada, ze widzia dekret Zyg-munta Augusta

Króla Polskiego, w którym statut Przyuskieg^o od nieg-o i

potpiony i zakazany. Anna Przyuska bya za Tomaszem Bo-

guszem, z której to byo potomstwo: Bogusaw, Jan, Sta-

nisaw, Józef i Jdrzej, Anna Poradowska, Teresa Ledo-

chowska, Petronella Wyhowska. S i w Rawskiem Przyu-

scy, ale niewiem czy tego herbu. Piotr i Samuel dziekan

1674. Jan 1648. lubo ich drudzy Przysuskiemi pisz. IN.

Przysuski chory Latyczowski i Krzysztof 1674. r. Balcer

wyda do druku. Imo. Felix Luceoria in ingressu Andr.

Gembicki Episc. Luceor. 1639. Lublini. 2do. Colossus im-

mortalitutis Vladislao IV. Regi Polon, est gratulatoria

yictoriae de 3Ioschis.f Lublini in kto 1638. 3tio. Carmen

funebre patrium, in funere Alexandri Ludovici Radziwit

Mareschalci Litvaniae^ 1630. Lublini in kto. Piotr z Mar-

chockiej urodzony, mia za sob Bylinown Alexandrc, i z

ni synów, Jakóba, Kaspra, Michaa i Kazimierza.

!PrzypKoivsli.i herbu Radwan^ w Krakowskiem wo-

jewództwie, pisz si z Przypkowic; id od Gotarda, trze-

ciego syna Wincentego , o których patrz pod herbem Ra-

dwan. Jan Przypkowski podsdek ziemski Zatorski. Baran,

Alexander, Jdrzej, Piotr i Pawe 1632. Wacaw i Stefan

1648. N. chory Wileski, którego syn sawny pukownik

zabity w potrzebie pod Kownem w roku 1658. *) Kojaow.
in MS. N. mia za sob Paulin Stankarown, Mikoaj z

Olenickiej wojewodzanki Lubelskiej urodzony , Piekarsk

herbu Topor. N. Elbiet Morsztynown. N. Stanown sio-

") By to Bogusaw Przypkowski , którego sukcessorom Rzeczpo-

spolita 7200. Z. wypaci kazaa. — Konst7jt. sejmu roku 1659.

f^oL IV. fol. 677. — Prz^ypisek Krasickiego.
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str chorego Sanockiego, z której córka, bya za Alexan-

drem Sierakowskim.

!Pi*iRj'si«'^cl45 herbu Nowina- w Wielkiej-Polszcze i Li-

twie, drudzy ich pisz I*i*zesieefei, Wacaw w Kaliskiem

1632. Adam 1693. Jerzy, pierwszy w Litwie osiad, mz
rycerski. Bronisaw Przysiecki posowa na sejm 1607. r.

Constit. Jol. 16. konfundator konwentu 00. Dominikanów
w Ule, w Pockiem województwie , co apj)robowaa /ion*/y-

tucya 1678. fol. 15. by potem wojskim Wokowizkim. 3Ii-

koaj 1648. Jerzy budowniczy Poocki, Benedykt podstoli

Pooeki, zona jego Konstancya Chalecka, co pozna z Kon-
stylucyi Sejmu H)76.fol. \7.

Ta familia dzi w Litwie. Z tych: Jerzy Przysiecki rotmistrz usar.

pukownik wojsk kwarciaimych , w r. 1563. Wrzenia 8. oeni
si z Zofi Sotlohaboion wojewodzank Smolesk , córk Je-

rzego i Jadwigi JFnuczkowny Soohubów wojewodów Sraoleii-

skich , mia z ni siedmiu syuów i dwie córki, to jest Szcz-
snego, Ilalsk która posza za Korsaka, Macieja, Jana,
Adama, Ann, Jerzego, 31ikoaja, i Stefanii, by zna-

cznycli dóbr w Koronie i Litwie dziedzicem , którego syn :
—

Adam pukownik wojsk Litewskich, mia pierwsz on Woj-
niank Jasienieck starociank Starodubowsk, córk Jana Wojny
Jasienieckiego starosty Starodubowskiego, i spodzi z ni Barbar
córk, która posza za Odoliskiego stranika i syna Stefana,
który suc wojskowo, zabitym zosta na wojnie z Moskalami
pod Smoleskiem j po zejciu zatem Jasienieckiej ony swojej w
roku 1612. tene Adam Przysiecki z drug on Zuzann Jesina-

nuwn , 31ikolaja i Heleny Meleszkownjj Jesmanów podwojewo-
dzych Now ogrod, córk, mia Jana, Mikoaja, Jerzego
Adama dwu imiennego, Tomasza Krzysztofa synów, Zofi,
Helen, i Ann córki. Umar w r. 165L Stycznia 7. którego

syn dwu imienny — Jerzy Adam Przysiecki budoAvniczv Po-
ocki oeni si z Zofi JJ^islouchoum córk Jakóba i 31aryanny
Wojnianki Jasienieckiej Wisouchów podsdków Orsza. mia z

ni syuów : Ludwika, Adama, Jakóba, Dominika, An-
toniego, Gabryela, Krzysztofa, Jana Franciszka dwu
imiennego , i córk Maryaun , która posza za Antoniego Wy-
szkowskiego owczego ziemi Bielskiej, umar w r. 1696. Sierpnia

25. dnia, którego syn modszy dwui)nienny — Jan Franci-
szek w r. 1677. Sierpnia 25. dnia urodzony, z Regin Kostro-

wiczown sloln. Starodubow% mia z ni dwóch synów Stani-
sawa, i Jerzego Adama którego syn modszy — Adam
Jerzy lantwójt Miski, w r. 1737. Maja 2. z Ester z Oslrou-

chów ff^osi/ewsk , córk Daniela i Petronelli z Puinoi^nackich

Ostrouchów owcz. Potockich mia z ni synów Stanisawa
bezpotomnie zeszego, i Macieja Leonarda, córek za Karolin
w zamciu Makowsk i Ann w zamciu za Boratyskim szam-
belanem J. K. 3Ici : syn za drugi — Maciej Leonard podstoli

Wendeski urzodzony w r. 1740. r,.utego 20. oeni si na Wo-
yniu z Rozali Przysicck czen. Zytom, dopiero yjcy, drugi

s\n Jerzego Adama Przvsicckicgo budowniczego Potockiego.
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— Dominik Przysiecki urodzony w roku 1670. Czerwca 8.

by budowniczym Potockim, z Konstancy Jesmanown kasztelank

Misk, mia polonistwo Antoniego czen. Poockiego , Ann
w z^m(^c\w Suchodolsk , Leona budowniczego Poockiego, Je-
rzego czenika Smoleskiego, Ignacego stranika Miskiego,

Maryanuc w zamc'ciu opatow podstolin Parnawsk. Pierwszy

z nich — Antoni z Zabicllow?i podstarociank Upitsk , mia
z ni Kazimierza który si oeni z Kosb^owick— Ignacego
kawalerem zeszego, 31 i chaa mostów. Poockiego Upitskiego,

Tomasza, który si oeni z Szoluckown, i Józefa nieen-

nego zeszego. Drugi — Leon oeni si z Salome Chmarzank
skarbnikown Misk i mia z ni Józefa który si oeni z

Szwery}ioivn^ Tadeusza bezpotomnie zeszego, Benedykta
roku 1757. Kwietnia 30. urodzonego , który by szambelanem

J. K. Mci, rotmistrzem województwa Wileskiego, i chorym
brygady drugiej kawaleryi narodowej wojsk w. ks. Lit. i Ann
w zamciu Wyszomiersk rotmistrzow Starodubowsk. Trzeci

— Jerzy z Barbar Pizeradotosk, mia z ni Józefa, który

si oeni z Przedzteck , i Dominika jeszcze nieennego.

Czwarty — Ignacy z Ann Cht?iat'zank skarbnikown Misk
mia z ni syna Dominika kapitana w wojsku Rossyjskiem , i

córki Katarzyn w zamciu Piszczaow stranikow Misk,
Antonin , Joann , Konstancy , i Kazimir w panieskim stanie

zostajce , do roku 1794. — Heraldyka fFieldka.

!Przystao^vsl4.i herbu abd, w Sendomierskiem

województwie. Stanisawa Dunina Przystaowskiego wspomina

Okolski. Mikoaj 1650. r. Konstantyn zakonu S. Franciszka

Reform owaneg-o, jest jego kazanie pogrzeb. Herkules Polski

na pogrzeb. Bieganowskiego kasztelana Kamienieckiego^ in

/ito Cracov. 167A.

PrzystanoiYslii herbu Pomian w Prusiech , tak o

nich pisze 31S. o Familiach Pruskich. Eliasz Przystanowski

w mudzi 1632. Jdrzej za w Trocklem. N. bya za Janem

Tomickim herbu Drya. Jan pose na sejm 1662. r. zlamtd

komissarz do zapaty wojsku. Constit. fol. 5. Jan podstoli

Mozyrski 1674. N. sdzia ziemski ZmudzkI, mia za sob
Konstancy Stankarown pisarzown Horodelsk, wdow po

Slenickim.

]Przysa50ivslki herbu abd, Ci e od Piotra Du-

nina, pierwszego w Polszcz z tym herbem gocia, prost

lini id, wiadczy Paprocki w Sztambuchu Szlskim : bo na

Szlsku ta familia za jego czasów kwitna. Z tych by Piotr

PrzyszowskI, pisarz ziemski Opolski i Raciborski; przodko-

wie jego w Bytomiu fundowali otarz, I altarystów tame
podawali. Mikoaj sdzia ziemski Bytomski, m na kocioy
i na ubogich szczodrobllwy.

IPrsByszycIlO¥Vsk.i 5 w Brzeciaskiem województwie.

Micha i Blarcln Przyszychowscy 1674. czyli jako inni pisz

Przy^^zycUocki.
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rrzytycki, Stanisaw Przylyckl , dla mczlwa i od-

wagi, nobilitowany na sejmie 1013. Constit. fol. 34.

PrzyiwidaRRi herbu Leliwa w Prusiech. MS. o Fa-

miliach Prns/iich. Jakuh Przywidzki Soc. Jesu, jest w druku

jego Zamiony miertelnoci ksiyc.) 1C82. infol. Cracov.

Przy^^leczeriRyiiski. N. Przywieezerzyska , J-
drzeja Gbockiego, miecznika Brzeskiego Kujawskiego ma-
onka.

Psarslci herbu Abdank. Paprocki Wojciecba Psar-

skiego J. U. D. kanonika i oflicyaa generalnego Gnienie-
skiego, wypisa nagrobek, który o nim tak mówi: Vir exi'

viia eriiditione .) sin^nlari prndenfia ^ siunma pietale praedi-

tiis^ solertia in dandis consiliis^ justitia in decidendis causis.,

benignitafe et liberalitate in pauperes., umar lat majc 90.

w roku 1567. 3Iikoaj miecznik czycki, mia za sob Ka-

tarzyn Bardzisk. Wadysaw w Sieradzkiem 1648.

V^SiVS\L\ herbu Jastrzbiec ^ w Krakowskiem i Mazo-

wieckiem województwacb. N. Psarska, Stanisawa Potockiego

herbu Pilawa, maonka. Jan pisarz ziemski Sochaczcwski

1514. 3Ioratvski, Jan, w zakonie naszym znacznych mz ta-

lentów, rzdzi wszystkie domy nasze Krakowskie, wielk
roztropnoci, nakoniec rektorem bdc w Jarosawiu, gdy

do Rzymu jedzie, w Czechach poszed na drog wiecznoci.

Stanisawa mztwo pod Skowrodkiem , na Tatarów wsa-
wione. Jan i Micha 1692. Wojciech 1696. Alexander cho-

ry powiatu Lelowskiego, i Franciszek w Krakowskiem 1705.

N. mia za sob Katarzyn Chronowsk, która po jego mierci

posza za Babeckiego.

Psarski herbu Pomian., pisz si z Grabi, gniazdo

ich byo w województwie czyckiem, zkd si niektórzy

przenieli w Kaliskie i Kujawskie województwa. Jan Psarski

dziedzic Kadzidowa, mia za soI) Jadwig Trzebucliowsk,

z niej spodzi córk Zofi, wydan za Marcbockiego pod-

sdka Kaliskiego: synów za trzech: Stanisawa, Jana, i Woj-
ciecha. Z tyci 1. Stanisaw, tego zona Malczewska, powia
mu syna Jdrzeja, temu Zychliska, Stanisawa, którego zona

tenii czasy Zbijewska. 2. Jan, mia zra sob Dorot Poni-
sk , siostr rodzon Hieronima kasztelana Gnienieskiego,

z niej spodzi Alexandra burgrabiego Kaliskiego, który \mo
voto poj Radzikowsk, z niej córk Konslancy wyda za

Marcina Napruszewskiego, ^do voto Maryann Rogalisk,
pozosta wdow po Stefanie Domiechowskim. 3. Wojciech,

ten si doywotnie zwiza z Zychliska, siostr rodzon kn-

sztelana Midzyrzeckiego, z niej zostawi dwóch synów, Adama
missvonarza w Warszawie, i Rocba, który majc za sob

36-
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Poniatowsk Konstancy, z niej spodzi Macieja, córka te^oi

Wojciecha Maryanna, wydana za Kranickiego.

VV r. 1778. Jakób Psarski pisarz ziemski Wieluski, w r. 1788.

podkomorzy. — Wojciech miecznik. — IirasickL

Pisitr^ ^ w Rawskiem województwie , s i Pstrsiri-

scy, z których jeden mia za sob Fredrown podstolank

Przemysk.

PstroKoiisl4l herbu Poraj\ w Sieradzkiem wojewódz-

twie. ubieski iv yciu Macieja Pstrokoskiego biskupa

Kujawskiego pisze, ze jednaz ich dzielnica z Buzeskiemi

:

bo «'dy Janowi Buzeskiemu, dziaem si dostay dobra Pstro-

konie, midzy trzema rzekami, Wart, Grabic i Widaw,
lezce, i z przylegociami , od nicli nazwany by Pstroko-

skim, ten, gdy Kazimierz ll. Król Polski przeciwko Ma-

yaszowi Królowi Wgierskiemu wojn podniós, a wawiej

az pod mury miasta dociera, mnie poleg, dwóch synów

zostawiwszy, z których jeden Zbigniew, czy jako go troch

wyej zowie tene Lubieski, Spytek kanonik Gnienieski,

od askiego arcybiskupa Gnienieskiego uczyniony: drugi

Maciej, poj Magorzat Tarnowsk (której druga siostra

bya za Sierakowskim, matka Jana Sierakowskiego wojewody

czyckiego) z tej spodzi trzech synów , Jana kasztelana

Konarskiego, osobliwszego rozsdku czowieka, by wprzód

czenlklem Brzeskim Kujawskim 1567. Constitut. fol. 146.

Jakóba (ja go czytam podstarocim czyckim w Konstytu-

cyach 1567. /b/. 146.) w prawie koronnem biegego, w ra-

dzie gbokiego, Zbigniewa, i kilka córek, z których Agnie-

szka bya za ubieskim Pomianem. Zbigniew najstarszy syn

Macieja , dugo od wojenny prowadzc , to w Wgrzech,
to w ojczynie , ztd experyeiicyi rycerskiej niepospolitej na-

by, a potem zalubiwszy sobie Barbar z Gajewnik, Jana

Lubraskiego biskupa Poznaskiego siostrzenic, dwóch z niej

synów zostawi, to jest, Macieja i Jana. Z tych

Maciej biskup Kujawski : tego jeszcze w dziecistwie,

koo czterech lat dopiero majcego, dzieci igrajc midzy
sob, w bystr rzek Wart wrzuciy, i z dziecinnej bojani

rozpierzchy si: wtem, z osobliwszej opatrznoci Boskiej,

jeden z domowych sug, z naczyniem po wod do teje rzeki

biey, patrzy, widzi dzieci na dnie prosto siedzce, tak,

e na okie nad gow jego woda leciaa, porwie go co pr-
dzej, na brzeg wycignie, i nielylko e ywego znajduje, ale

te bez najmniejszej skazy zdrowia. Matka, gdy go w powi-

ciu jeszcze, w niebezpieczestwie ycia od przyduszcnia, wi-

dziaa, ofiarowaa go Panu Bogu, e mu go na duchowny
stan odda miaa : dla tego takie mu wiczenie dawaa, któ-
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reby go do teg-o stanu /ycla, z<Iolnym uczynio: wprawdzlec

si Ilieroiiiui Bueilski, podskarbi na ten czas wieiki koronny,

tego domaga, aby mu go ojciec na edukacy odda, i pe-

wnie, ze przy takim senatorze, mógby by 3Iaciej prdko
uró, przecie j ze Hieronim od wiary katolickiej jy da-

leki, obawiajc si witobliwa matka, zby i syn przy nim
nowinek si lieretyckicb nie cbwyci, mocno si temu opara.

Dany tedy do szkó w akademji Krakowskiej , tyle tam dow-
cipu swego bystroci postpi, ze nie tylko w aciskim,
ale i w greckim, nietylko w retoryce, ale i w teologji, wielce

uczonym zosta: pod który czas, gdy mu stryj jego, Jan ka-

sztelan Konarski, probostwo Inowodzkie u Króla wyjedna,

on przez lat niesposobno, widzc ze zadosyc temu uczyni
niemóg, dobrowolnie si z tego ciaru wyzu; do Wroca-
wia potem i Koobrzegi, dla jzyka Niemieckiego posany, nie-

tylko w wierze, lubo w miaslacb sheretyczaych, by niewzru-

szony, ale te przy wielu okazyach do grzechu, nieskaony.

W Rzymie w jurysprudencyi poleru nabywszy, gdy do ojczy-

zny powróci, kanonikiem Gnienieskim i proboszczem o-
wickim , od Karnkowskiego wywyszony ; tak wkrótce przy-

pad do gustu , dla wybornego we wszystkich rzeczach roz-

sdku, arcybiskupowi temu, e prawie cay na jego radzie

polega, ztd wyperswadowa Karnkowskiemu, e Zborow-
skich na Stefana Batorego fakcyi odstpi, e Zygmunta 111.

przeciwko 31azymilianowi utrzyma, na którego powitanie,

tego samego Pstrokoskiego zay. Pokaza w ten czas serce

litoci pene, kiedy z pobitych i odpdzonych od Krakowa,

Maxymiliana Auslryackiego ludzi, do swojej wasnej gospody

zgromadziwszy, niektórych rannych, opatrywa z miosierdzia,

eby im i na lekarzu, i na poywieniu albo odziey nie scho-

dzio ; z Rozraewskim potem biskupem Kujawskim do Ru-
dolfa Cesarza, a wkrótce z Maciejowskim biskupem uckim,
do Syxta Papiea, sekretarz legacyi, tak si stawi, e mu
ci sami wielk cz, szczliwych powodów tego poselstwa,

z chci przyznawali: w nadgrod tych fatyg swoich, naj-

przód wzi dziekani Warszawsk, a potem regency kancel-

laryl, od Tarnowskiego podkanclerzego koronnego, wkrótce

referendary koronn i probostwo Gnienieskie : pod które

czasy, wyprawiwszy si z Zygmuntem 111. Królem Polskim

do Szwecyi , temu Panu, nieporównanem sercem, we wszy-

stkich niebezpieczestwach na morzu, w gwatownych w Szwe-
cyi insultach , assystowa, co mu zawdziczajc Zygmunt, in-

fu mu Przemysk w roku IGOl. konicrowa, na któr no-

minowany, deputatem stan do korreklury praw Polskich.

('Onstit. f. 734. W Gnienie tedy, od Stanisawa Karnkow-
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sklegfo arcybiskupa GnieznieiiskIeg;o, na pastersk funkcy.*} po-

jJwiccony, skoro w dyecezyi swojej stan^ zaraz si zakrz-
tnl, zby trzod sobie powierzon, jako najlepiej rozporz-
dzi; przeto kocioy swoje wizytowa z wielk pilnoci:
ducbowiestwo nowemi ustawami obostrzy, sam do ludzi ka-

za, ojcowsk namow i upominaniem wielu bardzo do zba-

wiennej drog-i wykierowa: o bonor Boski gorliwie si ujmo-
wa; czeg^o jawnym dowodem byo, kiedy Tomasza Droho-
jewskiego referendarza koronnego, a oraz starost Przemys-
kieg'0, cenzurami kocielnemi okry, o wiolency kocioa
swego, i do tego przycisn, ze u drzwi kocielnych submi-

iujc si , i o kar za swój wystpek proszc , by od niego

publicznie rozgrzeszony. Niektóre domy Boskie od berelyków
opanowane, z rk ich windykowa. Ubogim sta si dobro-

czynnym ojcem, których rónemi ratowa sposobami, a w Ja-

liskach szpital dla nich wystawi i uposay. Wzi potem
po Tylickim piecz mniejsz koronn, do której wiele mu
pomoga u Zygmunta III. Króla aska, t za ugruntowaa,
stateczna majestatowi przychylno , dzielno w sprawach,
rada przezorna, szczero umysu, w których jego cnotach,

gdy si lepiej przejrzeli, tak zawini szczciu jego, jako i

nieprzyjani, przyznawali mu, ze na dobro pospolite, nikt

lepiej, nad Pstrokoskiego nie gali. Jako, ze z rokoszanami
Król Zygmunt askawie sobie postpi, lubo mia suszn do

ich surowszego ukarania przyczyn , nie komu inszemu to

przypisa, tylko Maciejowi. Po zejciu Zamojskiego, Król go
kanclerzem wielkim na sejmie 1606. ogosi, a we dwie lecie

na biskupstwo Kujawskie posun: chciaci si zaraz od tu-

multu spraw publicznych uchyli Pstrokoiiski , ale gdy Król

dla przytrudniejszych tej ojczyzny interesów, przy dworze go
swoim utrzymuje ; chcc, jako móg, dyecezyi swojej pomódz,
list napisa do wszystkich plebanów swoich, gorco ich za-

palajc do pasterskiej funkcyi , i arliwoci koo zbawienia

dusz sobie powierzonych; a tez sam, w roku 1609. wyzu-
wszy si z kanclerskiej funkcyi , do swojej katedry zawita,

wszake tego samego dnia, lekk febr zdjty, gdy naza-

jutrz ótaczka si na caem ciele pokazaa, wszystek si uda
do dyspozycyi duszy swojej, spowied przed ks. Korczewskim
Soc. Jesu, rektorem kollegji Toruskiego, uczyni, sakra-

menta wite przyj, testament spisa; tym czasem za porad
medyków, dla lepszego powietrza, do Racia si przeniós,

gdzie koció Raciki, od antecessorów jego zaniedbany, re-

staurowa, jak mogo by najprdzej, rozkaza, i pewnieby
by dokoczy zupenie lej tam fabryki, gdyby bya mier w
trzy niedziele nie przyspiaa : w ten tedy sam dzie, którego
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iyó przesia, niszy \vi<^*tej siuclia padszy na ziemi ; aktami

potem rózuemi przygotowawszy si do stwórcy swego, gdy

pozdrowienie Anielskie mówi, wesoo skonat, w dzie .
apostoów Piotra i Pawa, wieku swego 5(). W caem yciu
jego, szczególniej si w nim wydawaa wstrzemiliwo ycia,

i akcye wszystkie i samym nawet nieprzyjaznym do zbudowa-

nia , w konwersacyach bez zakau, w sdacb bez uszczerbku

sumienia, w obyczajach przyjemny wszystkim, przystpny ka-

demu, w passyach dziwnie pomiarkowany, na ubogich szczo-

drobliwoci takiej, ze i suknie z siebie midzy nich rozda-

wa. Mia w zwyczaju, codzie godzin dawa bogomylnocl,
przed wieczerz: Raz, jako pisze Janczi/ski in MS. gdy si
do sekretniejszego pokoju swego dla niej umkn, czuje siar-

czysty zapach, woa pokojowego swego i pyta, zkdby tak

niezwyczajny odór pochodzi, ten zwiedziwszy wszystkie kty,

powiada, ze nic podobnego do lego w adnym kcie nie zna-

laz: Biskup uspokoiwszy si troch, dalej swoje medytacy
odprawuje, wtem z jednego kaa owego pokoju, wychodz
osoby, wszystkie siarczystym ogniem wskro przejte, gowy
u nich postronkami skrpowane, w gowach dziur peno,
jakby powiercianych, z których ogie wybucha: Zadumlay
na to stan biskup Maciej , i dobrze si im przypatrujc,

prawie wszystkich pozna niegdy senatorów i ministrów w
królestwie naszem : kadego tedy swojem nazwiskiem tytuu-

jc, pyta si na jakiejby drodze byli, odpowiedzieli, ze na

wieczne skazani mki, i za to tak byli karani, jako si dali

widzie, ze dowcipów swoich na pseudopolity, na zgub
ojczyzny, na przewrotne i szkodliwe drugim wykrty, zay-
wali, co powiedziawszy zniknli: czem przeraony len dobry

biskup, lem ostroniej ycie swoje prowadzi. Pisali o jum^

Stanisaw ubieski biskup Pocki obszcjmiej w iyciu jego^

a Maciej brat jego rodzony, na ten czas biskup Kujawski,

nagrobek Pstrokoskiemu w Wocawskiej katedrze, w ka-

plicy Tarnowskiej wystawi. Damalew in f^it. Episc. Cujav.

Piasecki Chronica.

Jan z Buzenina Pstrokoski kasztelan Wieluski, brat

rodzony IMacieja biskupa Kujawskiego, mia za sob Iz/io voto

Tarnowsk herbu llolicz, kasztelank Inowodzk, siostr ro-

dzon arcybiskupa Gnienieskiego, z tej byo dwóch synów.

Pierwszy Stanisaw. O tym dla wikszej wiary, kad tu sowa
Szczygie, in ^quila Palono Bened.fol. 129. In patrui sui

f^ladislariensis Episcopi sanctissimn disciplina institutus^

deinde ad eótteros niissus , solers ingenium cjccoluit variis

disciplinis^ et inguarum notitia^ inde redux^ ad aniam f^a-
dism Principis raditus y rirtutis studio Societ. Jesu iniit^
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iii oa latere et nesciri cupiens ^ sed ob vitae probitatevt ^ et

(hcirtnne laidem ^ P^lndislaus ad obsequta sua illiim ad au-

lom evocavit^ olim sibi cliariim inier ephebos 7'egios^ et nunc
Theologum a sacris confessiombus habuit, et ut a Societatis

ijnpcrio abstraheretur ^ apud Pontijicein eiucit; primumue
Pracpositura Poccnsi, tum Chemensi infua ornavit^ ad-

jecta y4bbatiae Tinecensis cura^ quam suscepit utiliter^ Ca-
pifufum habuit^ nonnulla correxit apprime necessaria. Tem-
plum ara inaxima insigni splendore structa^ sacrarimn sacra

supellectile ornavit. To Szczygielskie to jednak przydaj.

\\'prawdzle Stanisaw ten z zakonu naszego, wzity by do

dworu od Wadysawa IV. skoro tylko na tronie Polskim

osiad, któremu krom probostwa Pockiego, kanoni War-
misk, archidyakoni Kalisk, reg-ency koronn, a polem

w roku 1648. infu Chemsk, z administracy opactwa Ty-

nieckiego, konferowa: bo Pstrokoski przez prosessy temu
zakonowi zwyczajn, nie wyrzek si by wieckich prelatur

i honorów : zawsze jednak i na tym godnoci stopniu posta-

wiony, nic nie ubliy z alFektu swego ku Societatem, do-

broczynnie si wiadczc: jako w roku 1635. pi(5 tysicy

nowicyatowi naszemu Krakowskiemu wyliczy. Histor. Domus^
a kollegio tamecznemu, w roku 1650. dwa tysice, Histor.

Collegii : nawet gdy podczas gwatownycli w ojczynie za-

wieruchów, uchyli si by za granic do Wgier, a mier
go tam zastaa w roku 1657. wszystkiej swojej fortuny ex
asse haeredem uczyni Societatem. Histor, Coli. Leopol. ad
annum 1619. Nadto wBuzeninie ojczystem swojem miasteczku,

w Sieradzkiem województwie lecem, koció z fundamentu

wymurowa, i uposay 1642. na cze Najw. Panny, S.

Anny, SS. Wojciecha, Stanisawa, Ignacego i Xawiera, czego

wiadkiem jest inskrypcya na odrzwiach marmurowych tego
kocioa : Infulatum Praeposituram przy nim ufundowa , i

trzech kapanów, którym rezydencye z muru wyniós: Gur-

czyn. Pami. Tycowi z Rzymu przywióz znaczne relikwie

. które tame zoy, kielich szczerozoty temu miejscu da-

rowa, a do fabryki tego klasztora sia si przyoy. Pruszcz

in descript. Crac. f. 83. Maciej, drugi syn Jana kasztelana

Wieluskiego, stolnik Sieradzki, a przedtem podstoli i pose
Sieradzki na sejm 1637. r. ztamtd deputowany na trybuna

skarbowy, Constit. Jol. 3. modsze lata w obozie polerowa,

potem go Wadysaw Król Polski w ronych legacyach za-

ywa; nie doy jednak sdziwego wieku, zostawiwszy syna

Macieja podkomorzego Parnawsklego ; tene to sam zda mi
si by potem kasztelanem Spicimirskim, a w r. 1706. wzi
województwo Brzeskie Kujawskie. Tene Jan kasztelan W^Ie-
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luiiski, z dpug-lej zony Tursklej, spodzi syna Zbig-nlewa, pr-
dko zmarego, od nieg;o si zosta syn Jan Spytek, najprzód

podkomorzy, a potem kasztelan Brzeski Knjawski, posowa
na róne sejmy, zkd róne na niego Rzeczpospolita funkcye

wkadaa, w roku 1002. deputatem by na trybuna fiskalny,

Const. f. 5. 1607. komissarz do taxy rzeczy, Const. f. 27.

1074. komissarz do zup fol. 419. do biberny 1076. f. 17.

do traktatów o pokój z Moskw 1078. fol. \. i 1683./. 2.

syn jego Wojciech stolnik Sieradzki 1704. drugi Jan, trzeci

Konstantyn. Siostra Macieja biskupa Kujawskiego rodzona,

modo zesza z tego wiata, w opinji witobliwego ycia,

ta Maciejowi bratu przez sen przepowiedziaa , ze mia byc

ksidzem i biskupem.
W r. 1792. Baltazar Pstrokoski kanonik Goieznicuski. — Przij-

pIsy Ki^asickiego

.

Pstrokoiiski herbu Paparona , w Sieradzkiem wo-
jewództwie , wszake Stanisaw Pstrokoski ztamtd si wy-

niósszy, w Ruskiem województwie osiad, by podstarocim

Lwowskim 1593. jako si podpisa na licie Zygmunta III.

Króla, danym miastu Lwowskiemu. Z tego domu Anna, dóbr

swoich dziedziczk uczynia wit Mary Magdalen , i jej

koció we Lwowie u 00. Dominikanów. Okol. Russ. Flor.

fol. 83. Stanisaw w roku 1570. od stanów koronnych po-

sem wysany do Stefana Batorego, Koron mu Polsk ofia-

rowa. Constit. fol. 250. Biel. fol. 725. Wojciech z Dro-

gusze w ziemi Zakroczymskiej. Krzysztof owczy Sochaczew-

ski. N. pisarz ziemski czycki , komissarz do dystrybuty

pieninej na wojsko 1013. Uniw. Pobór. Jan miecznik-
czycki 1001. Constit. fol. 09. pisa si z Pstrych koni. Sta-

nisaw skarbnik Dobrzyski 1048. Jdrzej mia za sob Kie-

czewsk podstolank Kalisk. Jadwiga Pstrokoska Piotra

Koszutskiego, Anna Jdrzeja Lipskiego miecznika Pozna-
skiego sterilis^ N. Marcina Bolestraszyckiego, maonki. Okol.

tofu. 2. fol. 143. Tene autor pod tym herbem pooy Ma-
cieja biskupa Kujawskiego, ale niesusznie: bo go i sam pod

Porajczykami liczy. Jerzy 1032. Mikoaj, W^aleryan, Jakób

skarbnik Brzeski Kujawski 1048. r. w teme województwie

podpisali elekcye Królów. Samuel w Sieradzkiem 1070.
Patrz w dodatku w Tomie X.

Vsnc\Li herbu Grabie, w Chemskiej ziemi, pisz si
z Psucinina.

Pszczoccki^ w Sieradzkiem województwie. Jakób

Pszczoecki 1032. podpisa elekcy Wadysawa IV. Króla.

Pszczokoivski ^ w Pockiem województwie. Sta-

nisaw Pszczolkowski 1048. Stanisaw 1074.
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P$»zczyiislLl herbu Leszczyc^ w Wielkiej -Polszcz.

N. Pszczyska, bya za Stefanem Ponctowskim, podsdkieni

Inowrocawskim. N. za 3Iikoajem Gronowskim, ale o tej

drugiej pisz mi , ze bya herbu Rawicz. N. Pszczyski

mia za sob Konstancy Poniatowsk, wdow po Psarskim

Rochu.
Pszoiika herbu Janina^ w Lubelskiem województwie

dom starodawny, pisali si przedtem z Chrysynowa, wszake
te dobra odj im by Wadysaw Jagieo , zostawszy Kró-

lem Polskim, o czem patrz naszych historyków Polskich. Du-
gosz o Piotrze Pszonka tak mówi : Petrus Pszonka de Ku-
rów

^
qui ex eo quod castrum owiemca^ iratus in illius

haeredem Koczkonem^ quia illo venationibus dante operam^

partem cassium, modicam terram suae haereditatis occupan-

tium^ confregisset^ incenderat
^
proscriptus. Kwitn potem

Piotr Pszonka, sdzia Lubelski, drugi Piotr pisarz ziemski

Lubelski. Tomasz kanonik Putuski 1550. Nakielski fol. 654.

Stanisaw za czasów Zygmunta Augusta Króla, sawnej Rze-

czypospolitej Rabiskiej fundator. Rabin ten w Lubelskiem,

dziedzictwo tego domu zdawna byo, teraz w domu Tarow-
skim dziedziczy. Krzysztof pose na sejm 1587. Constitut.

fol. 418. Jakóbm rycerski, syn jego Adam, najprzód cho-

ry Chemski, a potem podkomorzy Lubelski, na wojnach

przeciwko Moskwie i Szwedom wsawiony, na 00. Domi-
nikanów szczodry, umar koo roku 1G68. zona jego Ewa
Anna Lasocka podkomorzanka Czerska (nagrobek jej, w Lu-
blinie u 00. Dominikanów, zmarej 1643. wystawi) z której

by syn Stanisaw, ale modo umar, córki za trzy, z któ-

rych Zofia na Zamojskim W^acawem , kasztelanem Lwow-
skim , taz podobno ZoHa 2do voto za Karolem Tarem kan-

clerzem koronnym, Anna za Stanisawem Oktawianem Sam-
borzckim , Katarzyna za Mikoajem Stradomsklm. Maryanna
za Janem Alexandrem Myszkowskim starost Tyszowleckim.

Jan podczaszy Lubelski, mia za sob Helen Podkask,
wdow po Sierakowskim podstolim Rracawskim , z tej si
córka Anna zostaa, bya ta Helena owczanka Sendomierska.

Pszonka herbu Trby. Tomaszowi Pszonka Wro-
cawskiemu , Putuskiemu, Sendomierskiemu kanonikowi, ar-

chipresbiterowi Krakowskiemu, proboszczowi Dybowskiemu,
2 tym herbem nagrobek w rynku Krakowskim u Panny Maryi

wystawiony, zmaremu w roku 1563.

Ptaczek. herbu Równia^ lubod ich nasi pisarze i do

herbu Amadej pocigaj : z tych Piotr Ptaczek, dziedzic na

Nowosiedlcach w roku 1462. Acta Terrestr. Premisl. sy-

nowie jego dwaj : Mikoaj, któremu si dziaem dostay No-
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wosiedlce; i Wierzbicla albo Kanipaa, który wzi aszki
w Przcmyskiej ziemi. N. lUaczkowna bya za Stanisawem
Grochowskim podkomorzym Przemyskim. N. Ptaczek, g^u-

bernator Królestwa Czeskieg-o, za Wadysawa jeszcze nie-

dorosegfo do tronu, w roku 1440. Cromei' lib. 2\. ale nie-

moj;<^ wiedzie, czy teg-o herbu. Ptak Kazimierz, pisarz gro-

dzki Starodubowski, pose na sejm 1697. i deputat, podpisa
pacta conrenta Augusta II.

PtaszkoiYSki. N. Ptaszkowski, mia za sob Ann
Buzeiisk, s<;dziankc ziemsk Sieradzk, siostr podskarbiego

koronneg-o. N. bya za Konopnickim. Macieja syn Wojciech,
córka Zofia za Krzysztofam Trembeckim 1619. roku. yJcta

Castr. Sandec.

Ptaszyiiski herhu Leliwa^ (krom tych, widziaem w
Krakowie nagrobek u S. Jerzego na zamku , Jakóbowi Pta-

szynskiemu, z herbem Odrow wystawiony w roku 1631.)

W^ojciech Ptaszyski, z Elbiety Taskiej, spodzi dwóch sy-

nów: 1. Franciszka, ten z pierwsz on (ho z drug 3Iar-

chock , wdow po Rzeczyckim, y sterihs) spodzi Anto-

nieg-o, któreg-o z Sobolewskiej syn Jdrzej, i Kaspra, któ-

rego z Ojrzyskiej zostaje potomstwo. 2. Stanisawa, ten Imo
voto poj Krzywkowsk herbu Pókozic, z tej córki Kry-

styna i Barbara, zakonnice S. Benedykta w Przemylu, Ka-

tarzyna za Wierzbowskim, Anna za Franciszkiem Strzeleckim,

i syn Micha, teg-o ona Anna Kowalska herbu Abdank, z

której ma dwóch synów : 31arclna i Stanisawa. 2do voto Sta-

nisaw poj Janowsk Katarzyn, herbu Nacz, owdowia
po Orzeszku, z tej córka Justyna Gocimiska, i synowie:

Jan i Ignacy w zakonie naszym temi czasy. Dominik i Ga-
bryel ludzie rycerscy. S w ziemi Sanockiej.

Pucek, herbu Godziembn, w czycklem wojewódz-
twie. N. Pucek mia za sob Elbiet Lubowieck. Elbieta
Puckowna z Sliwnik, bya za Stanisawem Rogoziskim pod-

komorzym Sieradzkim 1608. Baran. Pucek skarbnik czy-
cki, ona jego Anna Sierakowska kasztelanka Brzeska Ku-
jawska.
Józef Pucek w roku 1778. pisarz ziemski czycki. — Przypisy

Krasickiego.

Pucek herbu Rola^ w Sieradzkiem województwie. Jan

Pucek archidyakon Sdecki umar 1701. Anna Puckowa, i

w lata i w cnoty podesza , koció w Kwiatkowicach , da-

wnoci lat ju do ruiny nachylony, dwigna. N. bya za

Ciechomsklm. N. za Ronem Zygmuntem starost Derpskim.

Puclialski herbu Slepotoron^ w ziemi Drohickiej. Jan

Puchalski pisarz grodzki Drohicki 1626. Coiisit. fol. 39.
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N. mia za sob Teofil Pepowsk. Jakób sdzia ziemski Zam-
browski, i Jan wojski Drohicki 1648. Kazimierz wojski Gro-

dzieski, i pisarz dekretowy Litewski, w Grodzieskiem r.

1670. posowa na sejm, Constit. fol. 11. fundowa 00. Do-
minikanów w Bukowicaci pod^Kobryniem, w województwie

Brzeciailskiem, pod tytuem S. Dominika, w prowincyi Li-

tewskiej; co approbowaa Konstytiicya 1690. yb/. 14. jako

i fundacy jeg-o na promotora Róacowego , w kociele

Puchalskim w ziemi omyskiej. Jdrzej stolnik Mielnicki

1700. roku.

PUCHAA S^^^^^m^^^k HEKB.

Na podkowie, barkiem prosto do góry stojcej, powinno
by<5 pótrzecia krzya, tak, ze ostatniego od spodu, nad sam
podkow, z lewego boku tarczy, poowy nie dostaje j na

hemie trzy pióra strusie, tak go opisuje Bielski fol. 134.

Paprocki o herbach fol. 344. Okol. f. 470. Klejnoty f. 7Q.

aden z nich, koloru tak tarczy, jako i krzya, nie okreli:

Okolski^ ale tylko z domysu swego powiada , e powinna

byc tarcza bkitna, i e go pod hetmanem Pilawit, Pobo-

anin który za heroiczne dzieo naby. Papro, w ksice
Strom. nazwanej, namienia, e gdy jeden z szlachty Pol-

skiej, który w herbie Podkow si piecztowa, heroicznie

si popisa ksiciu Orterbergu, od niego, krzya takiego

aukcy do herbu, w nagrod zasug swoich, otrzyma: albo

te, e Poboanie znacznego kawalera przypucili do tego

herbu. Ks. Rutka in MS. rozumie, e w ten czas nabyty,

gdy Poboanin wzi za maonk^ herbu Prus, dziedziczk

znacznej fortuny. Niektórzy, jako winiarscy w ksiztwie Li-

ewskiem, tak tego herbu, wedug wiadectwa Ks. Kojalow.
in MS. zaywaj, e na podkowie kad tylko pótora krzya,
a we rodku podkowy krzy trzeci. Okolski wiadczy , e
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jeszcse za jego czasów, dom Puchaów tego herbu kwitn,
z których Stanisawa Pucha liczy, którego syn Szymon Pu-
chaa, by proboszczem Skrzyskim. Do tyche pociga Do-
biesawa Puchaf^, który bdc na dworze i w wojsku Zy-

gmuntowi Królowi Wgierskiemu dobrze zasuony, od niego

wiele dóbr wzi by w Wgrzech
;
pamitny to by wojo-

wnik na Krzyaków. Cromer lih. 17. Starowol. in Bellat.

Atoli go tene Okolski i pod herbem Wieniawa kadzie, ja-

ko wedug Dugosza i inszych historyków, do Wieniawitów
nalea.

Walenty Puchaa w r. 1778. podscdek Warszawski. — Szymon
regent ziemski i grodzki Warszawski. — Andrzej komornik
ziemski Warszawski. — W r. 1788. tene czy inny Andrzej
podstaroci grodzki Czerski. — Krasicki.

Herhowni.

Cywiskie 31ijskowski, winiarski.
Kotomiraki^ Puchaa^

Puciata herbu Se?'okomla. Wprawdziec nie jednako-

wym wszyscy Puciatowle piecztuj si herbem : bo jedni

wedug Okolskiego , tak go ksztatuj, jako Kodyscy, o

których mówio si w pitym tomie , i Ks. Kojaowicz to
powiadcza in MS. e go widzia, przecie odmiennego : bo
na wierzchu litery A, powinien slac krzy dugi, miasto ac-

centum circumflexum , koniec tego krzya a pod liter A,
u spodu wychodzi , i takim herbem szczyc si Puciatowie

w«- W^ileskiem województwie, w Bracawskim powiecie, z

których ci byli : Jan Puciata , synowie jego czterej, Mikoaj,
Tobiasz stolnik Bracawski 1632. Alexander i Samuel 1648.

Wadysaw w tyme roku, Alexander, którego syn Jan. Dru-
dzy tak ten herb nosz, jak 3Iogia herb, przecie z t od-

mian, e na literze wielkiej M, staó powinien podparty ksi-

yc, obiema rogami do góry prosto obrócony; ci gniazdo

swoje maj w województwie Witebskiem w powiecie Orsza-
skim, z których Krzysztof Puciata, sdzi by grodzkim Rze-
czyckim. Jerzy brat jego rodzony. Synowie Krzysztofa z jVie-

mierzanki, Wojciech, Jan i Stefan. Inni, wedug Paprockieg-o
i Okohkiego, herbu Serokomla zaywaj, do których refe-

ruj Puciat, który za Swiatopeka ksicia Kijowskiego, Da-
wida ksicia Woyskiego z wojskiem jego zbiwszy, Wodzi-
mierz od oblenia uwolni. Dawid czy Dymitr Puciatczyc,

umar wojewod Kijowskim w r. 1503. StryJkouK Fryderykm rycerski. Tak mi si jednak zda, e to wszystko jedene
dom, ale gdy si rozrodzili, dla podobiestwa tych wszystkich

herbów, ci si tego chwycili, owi inszego. Anna Puciatczanka,
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dziedziczka na Tuczynie, bya lwio voto za Bogdanem Sie-

mlaszkiem, 2do voto za Jdrzejem kniaziem Massalskim. Ka-

zimierz, Marcin, Micha podstoli OszmIaskI 1700. Teodora
Puciatowna, bya za Kasprem Ozibowskim. N. mia za sob
Joann Slizienown stoinikown Oszmiask.

Piiczaje^YSki^ w Woyskiem województwie, Wasil
Puczajewicz 1528. Metryka U^oyiisku. Jeremiasz Puczajew-

ski, towarzysz starosty JLuckiego, r. 1582. pieszo szed do

szturmu pod Pieszkowem. Papro, fol. 405.

Puczkoivski. Jakób Stanisaw PuczkowskI mia za

sob Helen Grzybowsk.

Pucziiieiiski herbu Ahdank. Wojciech Puczniewski

w czyckiem , Jdrzej w Poznaskiem, 1632. Jacek w Sen-

domierskiem 1674. popisali elekcye królewskie. Krystyna Pu-

czniowska umara 1635.

Puflotwski herbu Kociesza, w Mazowieckiem, Sie-

radzkiem i Ruskiem, województwach. Dwaj bracia rodzeni,

z 3Iazowsza wyszedszy, osiedli w Sieradzkiem, których sy-

nowie w Pruskich krajach chlebem si rycerskim bawili, je-

den z nich w Przemyskiej ziemi osiad, gdzie potomstwo zo-

stawi, i pisa si z Mokrzan. Brat jego Jan, po przepole-

rowanych w obozie latach, wróci si do Sieradzkiego woje-

wództwa, i z Urszuli Bogusawskiej herbu Prus, spodzi trzech

synów: Stanisawa, ten zszed bezpotomny; Malchra sekre-

tarza królewskiego, o nim Hosius tom. 2. epist. 235. y*. 398.

J^ir Catholtcae Jidei et Patriae juvandae studiosus
,
jest,w

druku jego, Oratio pro Republica et Religione ad Magistra-
tum Polonum^ in Svo C D, Take, Elegia in obitiim Joan-
nis Tarnoyii Castellam Crac. et Exercituum Ducis ^ 1561.

in 4. Cracov. Starowol. in Hecat. elog. 17. powiada o nim,

ie by dyscypuem Jakóba Górskiego
,
postea Censor scri-

ptorum ejus plurimi Gorscio aestimatus
.,

dla wielkiej tedy

nauki jego, biegoci w prawie, nienadweronego rozsdku,
zgodnie cae województwo Sieradzkie sdzi go swoim ziem-

skim chciao mie, atoli on, rzadkim przykadem z tej si
funkcyi wymówi, z Blayskiej herbu Jastrzbiec zostawi po-

tomstwo ; Jana wojskiego Sochaczewskiego , z tym tytuem
posowa na sejm 1589. zkd by deputowany do kwarty Raw-
skiej, Constitut. fol. ^&\. by oraz Miles sepulchri Christi

Hierosolymitanus ^ et per Poloniam Terrae Sanctae Procu-
rator, ten zwiedziwszy sia obcych krajów, przy wielkim swoim
dowcipie, takiej experyencyi naby, ze wielu inszych zda si
przechodzi : gdy si potem z bratem swoim Melchiorem,
dzielnoci swoj Stefanowi Batoremu, w rónych expedy-
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cyach, osobliwie jednak pod Pskowem, popisaf, Król zawdzi-
czajc mu jego odwag^c, jemu i bratu jego, bem, w berbie

w ten ksztat uoy, ze midzy trzema piórami strusiem!,

dwie palmy uoy, a z obudwu stron piór, krzyi powinien
byd kawalerski, tak, ze w kadym rogu obudwu krzyów,
cztery inne pomniejsze krzyyczki wida<5: tyme herbem i po-

tomstwu ich szczycie si pozwoli. Tomasz Pudowski mia
za sob Grochowsk herbu Junosza, podkomorzank Prze-

mysk. N. Giebutowsk. Waleryan Helen Dziaynsk, ka-

sztelank Chemisk roku 1653. N. Ew opack, z której

potomstwo, Józef, Wojciech, Maryanna i Teressa. Z tych

Józef sdzia, Wojciech wojski, Zakroczymscy, Jdrzej owczy
Sochaczewski 1632. r. w Rawskiem.^ Micha w ziemi Zakro-
czymskiej. Stanisaw proboszcz u . 3Iikoaja w Krakowie
1643. roku. S i w Grodzieskim powiecie tego herbu Pu-
dowscy. Okolskt i Pudliskicb z Pudaka herbu Kociesza
pisze. N. mia za sob Prowanown Barbar wdow po
Pawle Ujejskim.

Samuel Pudowski, z Eleonor z Montwidów Irzykifwiczowny
którego brat rodzony Kazimierz b\' Jezuit, i Praxeda za Ki-
sielaickim ; spodzi Leona, ten z Dorot Teofil z Potkaiiskich
Imo voto Kossowsk, zostaw'i syna jednego Ignacego, który
przez stopnie zasug w województwie Podlaskiem by podczaszym
ziemi Drohickiej , dziedzic na dobrach azowie, pisa si na eek-
cy Stanisawa Augusta z teme województwem, czsto w usu-
gach publicznych zostajcy, komissarzem cywilno - wojskowym , i

na innych komissyach ziemi swojej zasiadajcy, take w r. 1793.
na sejm Grodzieski by posem. — Wieldek. — ukasz Pu-
dowski w r. 1778. wojski Nurski. — Krasicki,

PUDWELS HERB.

Tarcza na dwie czci wzdu przedzielona, po prawej
.stronie powinna byd szachownica, po lewej jele, z szacho-
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wnicy niby wyskakuj.-^cy, w lew g^Jow obrócony, przednie

tylko jego nogi wida, od kolan na dó spuszczone, hem teg^o

herbu na bok w praw skierowany, nad nim pawi ogon, tak

o-o opisuje MS. o Familiach Pruskich bo Paprocki i Okolski

o nim nie wiedzieli. Jele za powinien by biay, w polu

niebieskim : tego herbu zaywaj Pudwelsowie w Prusiech i

w Wielkiej-Polszcze , wszake niektórzy z nich, na hemie

i koronie kad trzy pióra Baantowe, albo ogon cietrzewi

na ksztat pawiego: pisz si de Malnów. Krzysztof a Pu-

dwels, pose z powiatu Oltensburskiego na kongress Króle-

wiecki, z komissarzami Króla Polskiego Zygmunta III. pod-

pisa t komissy 1609. Ludwik take z powiatu Rastembur-

skiego pose na konwokacy do Królewca, w r. 1612. pod-

pisa Literus Reversales. K. bya za Melchiorem Heindeistei-

nem. Jerzego Pudwelsa dziedzica na Gronawie, w Gdasku
u fary nagrobek, gdzie o nim tak mówi: f^ir ab ineunte

aetale militaris, et eo nomine commendatissimus^ praematwa
morte hinc ereptus aetatis suae 27. anno 1626. Chrystyan

Pudwels, którego synowie, Jan, Chrystyan i Erazm ; Chry-

styan suy Rzeczypospolitej Polskiej , z Ernestem Weihe-

rem Malborskiego i Pomorskiego wojewodów Weiherów dzia-

dem, w ten czas kiedy Króla Henryka Walezego na tronie

Polskim to Królestwo miao. Erazm spodzi dwóch synów:

Jana I Jerzego. Jan z Zygmuntem III. Królem Polskim na

Moskw wojowa, zkd powróciwszy wszed do grobu. Jerzy

brat jego oeni si i osiad na krajnie. Jan, trzeci brat Kry-

styana i Erazma, w lat 25. do Moskwy jadc, umar w Wil-

nie. Który z braci jego mia za sob hrabiank z abiszyna

Latalsk. Adam Pudwels dworzanin królewski , mieszka w
Orlu w starostwie Waeckiem, którego brat stryjeczny Jerzy,

suy oniersko w i\iderlandzie i w innych cudzych krajach.

Piotr by pukownikiem na morzu nad kilka tysicy wojska,

wespó z ksiciem Pomorskim Bogusawem, który mia Kró-

lewn Polsk: tene na morzu z Turkiem, wielkiera niztwem

sia dokazowa, za co by na rycerstwo passowaiiy. By i Mi-

cha Pudwels wielkiej sawy, o którym w kronice Pomorskiej,

by posem do Anglji, gdzie piknym obrotem i ywoci du-

cha, z pochwa t legacy odprawiwszy, na rycerstwo by
passowany, a potem pukownika szar nad kilk tysicami

otrzyma: to MS. Pruski. Kasper Otto, rodem z Pomeranji,

uczc si w szkoach naszych Poznaskich, poda do druku,

Fons elouentiae coronatns^ Posnan. an. 1670. N. Pudwels

genera, syn jego Joachim starosta Kierliski i Kazimibur-

ski, kawaler Maltaski, pose na sejm 1674. córka za 3Ia-

ryanna z Szwarcenburgu, bya za Ferdynandem de LeMaw
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starost Kolsbersklm i Stopiskim. Pudwelsowna de Malnów
za Rubachem.

Plikarzeivski herbu reniaiua^ w Krakowskiem wo-
jewództwie. 3Iaeiej Pukarzewski, pierwszym lubem poj
Minock herbu Nowina , drugim Katarzyn Koniecpoisk.

Baran. Barbara Pukarzewska, Mikoaja Koryciskieg-o ka-

sztelana Sdeckiego, Jadwiga, Mikoaja Czerny, maonki.
Pawe miecznik Rawski w Rawskiem roku 1648. Anna bya
za Pienikiem Prokopem , dzierawc Nowotargskim. N.
za Janem Romiszewskim podkomorzym koronnym.

Pllkillic]£i. N. Pukinicki mia za sob Ann Micha-

lewsk. Papro, f. 538. S i Pukiilscy w Rawskiem, z któ-

rych jeden , dwór swój w miecie Rawskiem darowa na kol-

legium nasze 1619. Histor. Colleg. Teresa Pukinska bya za

Jdrzejem Zotnickim, umara 1737.

Pliklatecki herbu Pomian , w Kaliskiem wojewódz-
twie. Maciej Puklatecki, wiele lat na odzie wojennym prze-

pdziwszy, wsawi si w owej pod U z Chodkiewiczem
starost mudzkim wygranej. Okolski o jednym z nich pisze,

e pod Haliczem od Tatarów raniony, w niewol si dosta
5

z której eby by na wolno wyszed, summ znaczn spen-

dowa. Stanisaw w zakonie naszym w roku 1587. Hiero-

nim take Jezuita
,
godny i uczony kapan. Okolski Pukla-

eckich i pod tym herbem , i pod Wieniaw kadzie , atoli

tu nale.

Plikszta herbu Kociesza^ otoli z t odmian, e na
strzale, dwa, niejeden, krzye kad: odzywaj si do Woj-
dya Klawsgieowicza , który na sejmie Hrodelskim, midzy
inszeml Litewskiemi Panami, przyj na siebie herb Cioek,
atoli" jego potomstwo, odstpiwszy Cioka, tym si piecz-

tuje. Kojal. inMS, Jan Pukszta Klausgieowicz, chory W^o-
kowiski, pose na sejm, zkd by. przydany ad consilia bel-

Itca hetmanowi, przeciwko Osmanowi Carowi Tureckiemu.
Constit. 1620. y. 2. Samuel dworzanin królewski, pose ziemi

Wokowiskiej na konwokacy 1632. I na koronacy Wa-
dysawa IV. podpisa pacta conve7ita. Jan w Podlaskiem, Sta-

nisaw w Nowogrodzkicm 1648.

Puaski herbu Siej)owron^ w Ruskiem województwie.

Rafa na Puazlach Puaski stolnik Bielski, w powiecie Braii-

sklm, by rotmistrzem usarskim pod Chocimem 1621. dzie-

wiclu synów swoich fortun podzieli, którzy wszyscy razem
suyli po usarsku na teje wojnie. Z tych dziewlciu, jeden
Wojciech porucznik usarski Myszkowskiego wojewody Sen-
domlerskiego, by w Danji z Czarnieckim, ten mia czterech

Tom vii. 37
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synów, z których jeden, to jest Szymon, spodzi piciu sy-

nów, to jest Pawa, suy pod pancern cliorgwia, zgin
w okazyi pod Kaliszem, Jakóba^ ten suy pod usarsk clio-

rgwl, umar 1722. 3Iateusza, ten pod pancern na saw
pracowa, i Franciszka, ten u czterecli Iietmanów, Jabo-
nowskiego, Potockiego, Lubomirskiego i Sieniawskiego, by
pisarzem wojskowym i towarzyszem usarskim, a potem po-

rucznikiem pancernym przez lat kilkanacie, zona jego Ro-
zalia Winklerowna, z t spodzi córk Elbiet, któr wy-
da za Wawrzeca Swiderskiego podczaszego Wiskiego , i

synów dwóch: Karola Societ. Jesu, i Balcera.

N. Puawski starosta Warecki z Czosnowskiej spodzi trzech sy-

nów: z tych najstarszy marszaek konfederacyi zgin pod Wo-
daw — modszy Kazimierz sawny wojownik, dowodzc woj-

skiem przeciw Anglikom w Ameryce zgin pod Saratog —
trzeci Antoni starosta Warecki poj Orask chovzAi\k^ Czer-
niecliowsk. — Siostra ich Anna kanoniczka w Warszawie. —
Przypisy Krasickiego

.

PiiiiikieiYski herbu Rogala^ w ziemi Róaskiej, o

tych sam Paprocki namienia.

P«iiiik.oii'Slli herbu Gozdmua^ w Podolskiem woje-

wód twie, jedneje dzielnicy z Sokoami, ale od dóbr Poni-

kwy tego imienia nabyli.

Piiuiko^vski herbu Lubicz^ w ziemi Nurskiej, m-
owie rycerscy, Floryan Punikowski , Stanisaw i Wojciech

1632. N. podstoli Nurski, z sejmu 1690. komissarz do po-

granicznych dyfferencyi. Const. f. 19. i 1730. Const. f. 22.

Puryszla^ w województwie Miskiem. Jan Jerzy

Puryszka 1648. Józef Purszko w mudzi 1621.

PiiSJByiisfei^ w Krakowskiem województwie. Jan Pu-

szyskl 1648. podpisa elekcy Jana Kazimierza Króla.

PiitRowski^ w Podlasklem województwie. Stefan Put-

kowski 1632. Piotr PutkowskI proboszcz infulatus KodeskI,

ucki, Chemski kanonik nie dawno zmary, jest jego Kaza-

nie w druku na pogrzebie Kazimierza Sapiehy Wojewody
Trockiego, infol. 1703. w lVarszawie,

Piizoii^ski herbu Szeliga^ to jest ksiyc na dole

tarczy, obiema rogami do góry prosto obrócony, na nim

strzaa poomana stoi
, pó tylko eleca od prawego boku

majca, na niej kawaki amaniu na krzy jak litera X zao-

one, na hemie trzy pióra strusie, tak go opisuje Ks. Ko-

jaow. in MS. Inni ich pisz Pusowski, Sonimskiego po-

wiatu ziemianie.

Piizowski. Marcin PuzowskI w ziemi Woyskiej mlat

swoje dobra , o czem wiadczy Metryka Woyska 1528.



Puzyna. ^79

Daniel w Czerniechowskiem województwie 1648. pisz si
z teg-o Puzowa, co jest pod Wodzimierzem.

Puzyna herbu Og-imec, to jest teg-oi herhu co i Ogi-
scy, ile jednaz krew z niemi. Jerzeg^o albowiem Fiedorowi-

cza syn drug-i Wadysaw, knia na Kozielsku, brat rodzony

Grzeg^orza, Przodka domu Ogifiskicb, dla maej a mizszej
statury, od ojca Puzyr nazwany, sta si Puzynów familji

przodkiem: syna jego Genealogia Ogiskich na mappie sztv-

cbowana, cbce mied Teodora, ten za spodzi Piotra, ten

Bogdana, który w roku 1553. posem by do Moskwy, ten

Dawida starost Upitskieg"o , ten trzech synów : Pawa epi-

skopa uckiego Graeci ritus pod rok 1644. a zna jeszcze w
tym stanie nie bdc, podpisa pacia conventa Wadysawa IV.

Constit. fol. 18. w roku 1632. umar w r. 1650. Simeona
podkomorzego Woyskiego, od którego wedug Genealogji
byli dwaj synowie , lubod ich imion nie kadzie : ja czytam

w Konstytucyach koronnych, Alexandra kniazia Puzyn po-

borc w Woyskiem 1613. i 1616. fol. 28. w roku 1618.

posowa na sejm, zkd stan deputatem na trybuna Ra-

domski. Constit. fol. 4. Jerzego take z Kozielska Puzyn
podkomorzego Wodzimierskiego, Konstytucye 1638. zapi-

say komissarzem do granic. Constit. fol. 19. To samo po-

twierdza Porzdek elekcyi Wadysawa IV. któr z Woy-
skiem województwem podpisali 1632. A!exander i Jerzy ow-
czy Woyski Puzynowie ; Jana za Kazimierza Króla ci, Je-

rzy podkomorzy Wodzimierski, Micha podsdek Krzemie-
niecki i Stefan Puzyna 1648. Do tyche nale, Katarzyna

Puzynianka, AlexandraChrynieckiego chorego Woyskiego,
ale sterilisy i N. Borzobohatego, maonki. Pawa chorego
W^oyskiego i sdziego uckiego, wspomina ^wn«'Art/ ad Por-
tas fol. 135. Micha starosta Wiski, juz temi czasy kwitn
z sejmu 1703. komissarzem by do hiberny, Constit. f. 12.

mia za sob Ann , córk Alexan(lra Bezeckiego stolnika

Bezkiego, z której potomstwo zostaje. Jan, trzeci brat Pa-

wa Episkopa, i Symeona podkomorzego, wedug genealogji,

marszakowa! w trybunale Litewskim, synów jego byo sie-

dmiu, Jerzy, Ludwik, Mikoaj, Hieronim, Wadysaw, Piotr

i Pawe. Z tych Hieronim i Pawe posowie Upilskiego po-

wiatu 1632. Mikoaj, Piotr i Jan w Nowogrodzkiem 1632.
podpisali elekcy Wadysawa IV. 1. Jerzy tedy syn Jana,,

podczaszy Upitski, bywa deputatem w trybunale Litewskim,

i posem do Króla od powiatu, zostawi córk Uniiastowsk
czenikow Upitsk, i synów dwóch. Piotra kanonika regu-

larnego Ordinis S. Augustini de Pocnilentia
, proboszcza

Luzutyskiego , i Anioa zakonu Karmelitaskiego, przeora
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Wileskiego i Linkowskiego. 2. Ludwik skarbnik Brzecia-
ski, synów dwóch spodzi, z którycli Pawe w zakonie Soc.

Jesu ycia dokona, Antoni za modo umar. 3. Mikoaj

Fryderyk, którego z Szczuczanki synów trzecli: Daniel, Hie-

ronim i Wadysaw. Z tyci Daniel modsze lata w wojsku

polerowa, potem by sdzi ziemskim Upitskim, a przedtem

podscdkiem 1G74. córek jego z Chrzstowskiej byo dwie,

z których jedna bya za Kazimierzem Chlusewiczem, chor-

ym Wokowizkim, synowie jego Józef i Adam. Hieronim

podscdkiem Upitskim
,

przedtem czenikiem Nowogrodzkim
1674. z Ciechanowiczowny synowie jego dwaj, Antoni s-
dzia grodzki Upitski, i Micha starosta Upitski. Wadysaw
pisarzem ziemskim Upitskim , ten take z Ciechanowiczowny,

siostry rodzonej tamtej, spodzi Józefa, Michaa i Antonie-

go. Tego Mikoaja Fryderyka córki, jedna bya za Wady-
sawem eromskim, druga za Samueleni Wsawskim, trze-

cia za Stankiewiczem podkomorzycem Zmudzkim. 4. Hiero-

nim marszaek Upitski, sawny pod Chocimem kawaler, z

synów jego z Skrobiczowny , N. który do Turek wzity,

tame umar, i Jdrzej, córki za trzy, z których jedna bya
za Soohubem wojskim Upitskim , druga za Starodbskim
chorym Upitskim, trzecia za Melchiorem Bllewiczem cy-

wunem Szawdowskim. Jdrzej syn Hieronima dopiero wspo-

mnionego, najprzód wojski, potem podkomorzy Upitski, z

tym tytuem posowa na sejm 1678. zkd by komissarzem

naznaczony do granic, Constit.f. 8. umar kasztelanem Mi-
skim, i starost Upitskim , to krzeso wzi po Lubeckim

kniaziu, wszakem ja ich opuci, wojowa przeciwko Szwe-

dom i Moskwie, z Chrzstowskiej cywunianki Beraskiej,

córki jego trzy, z tych jedna zakonnica, druga wydana za

Biaozora, podkomorzyca Wilkomiersklego, synów za sze-

ciu, Stefan Soc. Jesu*). Hieronim, wprzód podkomorzy,

a potem starosta Upitski, ona jego Chalecka. Krzysztof pod-

sloli Upitski, a potem starosta, dalej owczy Litewski, ka-

sztelan 1724. a nakoniec wojewoda Mcisawski, marszako-

wa w trybunale Litewskim 1727. r. ona z Prus, z której

spodzi Jerzego starost Filipowskiego, Antoniego starost

Upitskiego, Wisztyskiego, Pekiskiego, ona jego Brzo-

stowska kasztelanka Mcisawska, i Ludwika starost Micha-

liskiego. Józef starosta Szaklnowski, z Zyberkowny spodzi

*) Wyda drukiem, O niepokalanem poczciu Najwitszej Maryi

Panny, wierszem 1737. — Krótkie opisanie czterech czci wiata,

w Lublinie 1730. — Supplement ekonomiki Hura, w Warszawie
1730. — Przy-pisek Krasickiego.
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córek dwie, Ludowik i Maryann, i syna Antoniego. Mi-

cha pisarz Litewski, zona jego Zofia Potocka herbu Pilawa,

starocianka Jabonowska, z któr wraz fundowa 00. Ber-

nardynów konwent Gwodziecki 1718. tylko si po nim kilka

córek zostao *). Antoni, szósty syn J(;drzeja kasztelana Mi-
skiego , chor.^zy nadworny Litewski, zona Elbieta Ogiska
starocianka Zniudzka. 5. Wadysaw stolnik Upitski , syn

jego Hieronim pisarz grodzki Upitski, którego synowie, Hie-

ronim Wadysaw, Antoni i Ale.\ander. 0. Pawe czenik

Upitski, spodziwszy syna Alexandra, i córek cztery, obra
sobie stan duchowny, w którym proboszczem by zrazu,

umar archidyakoneni katedralnym Zmudzkim. Alexander syn

jego, chorym by Upitskim, synowie jego : Adam, Micha,
Kazimierz i Józel", kantor i oflicya W^ileski, a temi czasy

biskup Inflantski. 7. Piotr, wojski Upitski, tego syn Jan

podczaszy Upitski, którego z Faszczowny trzej synowie, 3Ii-

cha kanonik Smoleski, dziekan Kupiski
,

pleban Uciaski,

Piotr Soc. Jesu, rzdzi w Reszlu i w Niewieu koUegia.

Jerzy zakonu Kaznodziejskiego. Krom tu wiliczonych, Pa-

we i Ignacy w zakonie naszym. N. chory nadworny Li-

tewski temi czasy. Jadwiga bya za Wadysawem Ozic-

bowskim.

W roku 1778. Nikodem Puzyna kanonik Wileski. — Ja-
ko b stolnik Upitski. — Alexander cywun 3Iaych Dyrwian.
— Benedykt cywun Gozdyiiski. — Kal,ixt czenik Sza-

welski. — W roku 1788. Józef czenik Zmudzki. — Przy-

pisy Krasickiego .

Pyliiiski herbu Befy^ w ksicztwie Litewskiem. Z
tych by Eustachiusz Pyliski w zakonie naszym. Kojalo-

wicz in MS.

PYPKA HERB.

Ks, Kojaowicz in MS. tak ten herb okreli, dwa listki

lilji , z sob si«; w jeden korzonek schodzce, we rodku ich,

prosto na górze jeden krzy, drugi taki na dole, korzon-

kiem poczone, z boku korzonka pod kadym listkiem gwia-

zda, nad krzyem dolnym, jedna z jednej, druga z drugiej

*) N. za Mierzejewskim kasztelanem Lubaczewskim. — N. za Po-
niskim starost Piotrkowskim. — N. za Mrozowickim starost.'}

Stgwilskim. — N. za Bilskim owczym nadwornym koronnym.

Matka ich po mierci m^'a Michaa Puzyny posza za Kalinow-

skiego starost Winnickiego. — Przypiso.k Hrastckiego.
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strony, na heJmie trzy pióra strusie. Paprocki i Okolski o

nim nie wiedzieli. Zaywaj tego herbu Pypkowie w woje-

wództwie Witebskiem, z których Jan Pypka 1648. podpisa

elekcy Jana Kazimierza Króla.

Maachowski i inni pole herbu tego daj niebieskie , krzy , lili i

gwiazdy srebrne. —

KONIEC TOMU VII.
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