
 

 1 

ANDRZEJ KOMPA  

DWA DOKUMENTY Z DZIEJÓW SIERADZKIEGO  
(POCZĄTEK XVIII WIEKU ) 

 

PRZEDMOWA 

 

 Upowszechnianie wiedzy o dziejach regionu poprzez edycję dokumentów z nim 

związanych, bądź też dla niego charakterystycznych było od zawsze jednym z ważniejszych 

aspektów działalności historyków. Przedmiotem niniejszego wydania, chcącego podążać za 

tym właśnie założeniem, są dwa interesujące dokumenty, dające pewne wyobrażenie o życiu 

politycznym i społecznym w okresie I Rzeczypospolitej w regionie łęczycko-sieradzkim, 

znajdujące się w spuściźnie naukowej protagonisty polskiej historiografii doby rozbiorowej – 

Adolfa Pawińskiego. 

* * * 

 Życie i droga naukowa Adolfa Pawińskiego są w pewnej mierze charakterystyczne dla 

sporej części intelektualistów polskich XIX w. Urodzony w Zgierzu w 1840 r., w rodzinie 

brandenburskiej proweniencji (ojciec, Johann Pfau, był właścicielem niewielkiej farbiarni), w 

niełatwych warunkach torował sobie drogę na najwyższe stopnie uniwersyteckiej kariery. 

Nagradzany za swoje osiągnięcia jeszcze w czasach gimnazjalnych, ukierunkowany 

humanistycznie, dzięki talentowi i pracowitości uwieńczył sukcesem podstawową 

uniwersytecką edukację, rozpoczętą w 1859 r. na wydziale filologicznym (co także 

symptomatyczne) w Sankt Petersburgu, a zakończoną w Dorpacie (dzis. Tartu) w 1864 r. 

Otrzymawszy następnie dwuletnie stypendium zagraniczne i ekspektatywę profesury Szkoły 

Głównej, wyjechał do centrów ówczesnej nauki historycznej – Berlina i Getyngi. Tam, 

uczestnicząc w seminariach Leopolda von Rankego i Georga Waitza, szeroko dziś 

omawianych w każdej liczącej się syntezie historii historiografii, zyskiwał najrzetelniejszy 

ówczesny warsztat historyczny i edytorski, ukierunkowywał badawcze zainteresowania. Po 

powrocie do Królestwa objął, nie bez oporów innych historyków, profesorski etat (najpierw w 

Warszawie, a po likwidacji SG – w St. Petersburgu). Rozpoczął jednocześnie swą wieloletnią 

działalność dziennikarską („Biblioteka Warszawska”, „Ateneum”) i archiwistyczną (w Gł. 

Archiwum KP). Nie ma w niniejszej publikacji miejsca, by opisać działalność i naukowe 

dziedzictwo Pawińskiego w stopniu, w jakim ono na to zasługuje; dokonano tego zresztą w 

innych miejscach. Tutaj nakreślone zostaną jedynie ogólne linie, bez opisywania poglądów 

historycznych i historiozoficznych badacza. Pisał o genezie miast europejskich 
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średniowieczu, o prawie niemieckim. Zainteresowany żywo archeologią uczestniczył w wielu 

europejskich zjazdach i kongresach, animował też działania praktyczne – także w guberni 

piotrkowskiej. Przekonany o konieczności popularyzacji nauki i umożliwiania wymiany 

intelektualnej, był autorem wielu przekładów (w tym Macaulaya, Comte’a, Dziejopisarstwa 

polskiego wieków średnich Zeissberga). Nie podważa się także istotnej roli Pawińskiego w 

formowaniu kolejnych pokoleń historyków – jego wykłady były popularne i stały na wysokim 

poziomie. Spośród jego naukowych publikacji należy w pierwszym rzędzie wymienić Rządy 

sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw kujawskich z roku 1888 r., 

dzieło dziś już uznane za klasyczne, oparte na poważnej i dogłębnej analizie źródeł oraz 

Sejmiki ziemskie, początek ich, rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w 

ustawodawstwie sejmu walnego, 1374-1505 z 1895 r. Autor zyskał sobie dzięki nim opinię 

jednego z głównych badaczy polskiego parlamentaryzmu. On też jako jeden pierwszych 

wykorzystywał szeroko geografię historyczną i narzędzia statystyczne w swym warsztacie 

badawczym. Nie rezygnował jednakże z metod co bardziej tradycyjnych, zwłaszcza 

historyczno-prawnej. Warto na koniec podkreślić intensywną działalność historyka w 

środowisku naukowym – pomagał badaczom z innych zaborów, informował światową opinię 

naukową o polskich osiągnięciach badawczych (np. w „Revue Historique”). Był członkiem 

zagranicznym PAU, poznańskiego TPN, towarzystw historycznych w Odessie, Moskwie i 

innych. Zmarł w 1896 r. w Grodzisku Mazowieckim. 

* * * 

 Jednym z najważniejszych aspektów działalności Adolfa Pawińskiego było edytorstwo 

źródeł historycznych; wydał m. in. Edycje ksiąg skarbowych, sądowych, diariuszy 

sejmowych, laudów sejmikowych; a wraz z Aleksandrem Jabłonkowskim Źródła dziejowe 

(sam wydał pięć tomów w latach 1876-1882). Do dziś historycy wykorzystują opracowanie 

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Sporządzenie wszystkich tych 

edycji, a także realizacja naukowych projektów badacza, wymagały przeprowadzenia 

kwerend i zgromadzenia źródeł dokumentowo-aktowych w zakresie znacznie wykraczającym 

poza możliwości jednego badacza. Pawiński korzystał wobec tego z pomocy archiwistów, 

gromadząc imponujący zbiór odpisów dokumentów. Zespół ten nazwano z czasem Tekami 

Pawińskiego. Obejmuje on 39 tomów – przede wszystkim akt sejmikowych (zwłaszcza z 

Mazowsza, ale także i ziem Polski Centralnej). Sam badacz zdołał wydać cztery tomy laudów 

i instrukcji sejmikowych z Kujaw; po jego śmierci dalszą edycję podjęło Towarzystwo 

Naukowe Warszawskie (siedem tomów w latach 1897-1905). Duża cześć odpisów pozostała 

niewydana. Teki przechowuje Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
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 Spośród bogactwa źródeł odnoszących się do ziem dawnych województw 

sieradzkiego i łęczyckiego (są to w przeważającej liczbie materialne pozostałości działalności 

sejmików) do niniejszego wydania wybrano dwa z przełomu XVII i XVIII w. Pierwszy to 

Manifest sądowy szlachty sieradzkiej. Nie jest on związany w żaden sposób z działalnością 

sejmików, stąd można domyślać się że trafił to Tek przypadkiem, w drodze omyłki archiwisty 

przeprowadzającego kwerendę. Nie jest datowany, ale okoliczności sporządzenia pozwalają 

się domyślać, że data oblaty w grodzie sieradzkim jest tożsama z datą sporządzenia (15 IX 

1700 r.). Lakoniczność protestu nie wyjaśnia całkowicie genezy sporządzenia dokumentu, 

choć szkicuje pewne tropy, którymi należy pójść w interpretacji. Manifest musi być tu 

rozumiany w znaczeniu takim, jakie wiążą z pojęciem manifest oraz protestacja Samuel 

Bogumił Linde1 i Zygmunt Gloger2 – a więc jako termin z zakresu teorii procedury prawnej  

Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Jest oficjalnym zażaleniem, składanym do akt sądowych 

w razie zaistnienia naruszenia prawa. Najczęściej skargę taką składał sam poszkodowany, 

niemniej mógł ją złożyć każdy, kto nie zgadzał się z danym naruszeniem prawa. W 

niniejszym przypadku manifest złożyło 69 osób – szlachta przybyła na sądy grodzkie oraz 

woźny sądowy. Powodem protestu miały być dziejące się (zapewne podczas sądów) 

niesprawiedliwości, powodujące u sygnatariuszy poczucie zagrożenia. Owo rozbicie sądów 

może być różnie rozumiane, przy czym nie chodzi raczej o zerwanie aktualnie odbywającej 

się sesji sądowej. Na taką interpretację nie pozwalają dowody dalszego procedowania, 

pozostałe w księgach grodzkich, w których oblatowano pozwy i poszczególne 

wykorzystywane środki procesowe (dylacje itp.)3. Chodzi więc być może o wcześniej mające 

miejsce akty naruszenia prawa. Warte podkreślenia jest współsygnowanie dokumentu przez 

obie strony tych samych procesów, zarówno przez powodów, jak i pozwanych (relacje 

pomiędzy manifestantami uwzględniono w aparacie krytycznym).  

 O wartości dokumentu stanowi katalog podpisów sygnatariuszy manifestu. 

Przeprowadzona kwerenda w księgach grodzkich sieradzkich umożliwiła dotarcie do wiernej 

fotograficznej kopii manifestu, stąd możliwe stało się odtworzenie pierwotnego układu 

podpisów. Pozwala on podzielić je na dwie grupy – decyduje o nich wyraźne graficzne 

oddzielenie oraz parafa woźnego zamykająca pierwszą część. W grupie pierwszej, mniej 

licznej, bo obejmującej 17 podpisów, upatrywać można, jak się wydaje, inicjatorów i 

pierwotnych sygnatariuszy manifestu, przy czym szczególna rola przypaść mogła burgrabi 

                                                 
1 S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1854-1860, vol. III, p. 40, vol. IV, p. 486. 
2 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1978, vol. III, p. 184; vol. IV, p. 122 
3 Pod dniem 15 IX figurują 22 protestacje, manifesty itp., w dniu następnym – 6, 17 IX – 7. Następna sesja 
sądów grodzkich odbyła się 20 IX. 
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sieradzkiemu Tomaszowi Domaniewskiemu i instygatorowi Trybunału Koronnego 

Andrzejowi Bogusławskiemu, który notabene akt oblatował. Druga grupa podpisała dokument 

zapewne potem; już rudymentarne badania prozopograficzne umożliwiają wskazanie w niej 

sąsiadów i krewnych osób występujących wcześniej. Szczególnie interesujące wydaje się 

również łączne analizowanie obu grup pod względem geograficznym – wyraźnie widoczne są 

miejsca, z których pochodziła większa ilość osób (np. ziemie między Wartą a dolnym 

Nerem). Rzecz ciekawa, najwięcej nazwisk najtrudniejszych w identyfikacji znajduje się na 

końcu listy podpisów. 

 Dokument drugi, Laudum sejmiku elekcyjnego podkomorskiego jest związany z 

jednym z zasadniczych uprawnień sejmików wojewódzkich, jakim był udział w procesie 

mianowania urzędników Rzeczypospolitej szlacheckiej. Zgodnie z obowiązującym wówczas 

prawem sejmik elekcyjny, zwołany przez wojewodę, wyłaniał czterech kandydatów na dany 

urząd, spośród których wybierał król, realizując jedną z podstawowych swoich prerogatyw. 

W roku 1701 sejmik elekcyjny województwa sieradzkiego zebrał się 22 III, by po długim, bo 

trwającym ponad siedem lat wakansie wybrać podkomorzego, a więc najwyższego 

niesenatorskiego urzędnika ziemskiego4. Marszałkiem był Wojciech Pstrokoński, zaś spośród 

przedstawionych kandydatów August II wybrał ostatecznie Marcina Cieńskiego (otrzymał on 

nominację już 26 III). Laudum zostalo oblatywane w grodzie piotrkowskim i sieradzkim 

przez Jana Goworzewskiego (Gaworzewskiego) jeszcze tego samego dnia, 22 III 1701 r. 

Biogramy wymienionych w laudum polityków zostały umieszczone w przypisach 

rzeczowych, stąd nie ma potrzeby powtarzania ich w tym miejscu. Warto natomiast 

podkreślić wyraźną wymowę polityczną laudum – szczególnie ostro widać w nim 

konsekwencje zaburzeń lat poprzedzających zebranie się sejmiku, a także negatywną ocenę 

tego stanu rzeczy.  

* * * 

 Podstawą niniejszego wydania jest w wypadku Manifestu sądowego kopia 

mikrofilmowa dokumentu, będąca częścią 62. księgi relacji ksiąg grodzkich sieradzkich 

(sygn. 8193/1, f. 314-315), której oryginał przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt 

Dawnych. Laudum sejmiku elekcyjnego wydano bezpośrednio z kopii fototypicznej rękopisu 

Tek Pawińskiego, a więc kopii odpisu dokumentu z ksiąg relacji i oblat, znajdującej się w 

zasobach Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego (Teki Pawińskiego, sygn. 2557 

vol. 27, Lauda sejmikowe województwa sieradzkiego 1700-1732, 1, 1700-1708; wg 

                                                 
4 Poprzedni podkomorzy, Aleksander Kazimierz Zapolski pełnił funkcję do 1693 r., a zmarł w 1694 r. 
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ołówkowej paginacji nieznanej proweniencji dokument zajmuje strony 35-36). Także i tekst  

Manifestu, pomieszczony na str. 31-33 został porównany z tekstem oryginalnym, dla 

taksatywnego sprawdzenia jakości i sposobu sporządzania odpisów.  

 Edycja została oparta na zasadach wytyczonych przez Instrukcję wydawniczą dla 

źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., opracowaną przez K. Lepszego (Wrocław 

1953). Pisownię zmodernizowano, tym bardziej, że po raz pierwszy zabieg ten miał miejsce 

już wtedy, gdy sporządzano odpisy na zlecenie Adolfa Pawińskiego. Już wówczas kopista 

zmienił niemal całkowicie pisownię i, j, y, a także c, s, z. Np. zamiast oczym pisał o czém, 

wprowadził również abrewiacje skrótów grzecznościowych, zmienił interpunkcję i odmiennie 

stosował wielkie i małe litery. O ile w wypadku Manifestu wydawca mógł korzystając z 

wiernej kopii oryginału powrócić w uzasadnionych sytuacjach do pisowni pierwotnej, 

prawidłowej (co dotyczy przede wszystkim nazwisk), o tyle wobec braku tego rodzaju 

możliwości w przypadku Laudum – pisownia poddana została modernizacji. Dla wykazania 

wielości błędów odpisu z Tek najważniejsze pomyłki zaznaczono w przypisach tekstowych. 

Zasady odtwarzania tekstu w druku zastosowano w sposób przeważnie nieodbiegający od 

Instrukcji, wyjąwszy zasadę spolszczania pewnych kategorii słów łacińskich, którą rozumiano 

zawężająco. 

 Zgodnie z zasadami obowiązującymi od tomu I serii, dla ułatwienia korzystania z 

wydawanych dokumentów, przetłumaczono i podano w aparacie wszystkie łacińskie 

sformułowania występujące w tekście. Tytuły dokumentów pochodzą od obecnego wydawcy. 

W nagłówkach zrezygnowano z regestów, które dla zwięzłości obu tekstów uznano za 

zbędne. Przypisy rzeczowe, z uwagi na charakter niniejszej edycji oraz specyficzne cechy 

dokumentów, nastawione są zwłaszcza na objaśnianie występujących osób. Tego rodzaju 

przypisy w dok. 1 kończą się, nawet z naruszeniem szkieletu chronologicznego, na wykazaniu 

aktywności procesowej w 1700 r. Przy oznaczaniu miejsca w księdze grodzkiej podawano, o 

ile było to możliwe, daty oblatowania poprzednich czynności sądowych. Relacje 

pokrewieńcze pomiędzy poszczególnymi osobami opisywano, jeśli tylko było to możliwe. 

Jeśli w przypisie nie zaznaczono inaczej, elektorzy królów polskich podpisali się z 

województwem sieradzkim. 
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1. Manifest sądowy szlachty sieradzkiej 

Sieradz 15 IX 1700 r. 

 

My, niżej podpisani, zjechawszy się na sądy teraźniejsze grodzkie sieradzkie, mając swoje, 

tak z aktoratów5, jako i reatów6 sprawy dla sprawiedliwości i rozsądzenia się, gdzie nam wszystkim 

jako sprawiedliwość być powinna tak też niemniej wszelkie bezpieczeństwo, o czem prawa 

stanowione są i przez antecesorów7 naszych dostatecznie opisane, kiedy zaś widzimy, że to 

wszystko convelitur8, gdy, już czego indolemus9 sami, taka niebezpieczność, że securi in vita10 być 

nie możemy, gdy i teraźniejszych sądów eo deventu11, że i samych ichm. pp.12 sędziów convulsa 

authoritate nulla securitas vitæ13 dla takich, które się stały i dzieją ludzkie ausus et excessus14, nie 

mogąc tedy żadnej mieć sprawiedliwości świętej, tę naszą wszyscy zanosimy manifestacyję, chcąc 

aby prawa reasumowawszy15, takie ausus et excessa o rozbiciu sądów impuniti16 nie były i 

kiedykolwiek sprawiedliwość święta suum odbierała vigorem et rigorem17, o które to rozbicie 

sądów tę naszą ad acta podajemy manifestacyję. 

 

[pierwsza część podpisów – oznaczona 1mo] 

[lewa kolumna] 

Adam Wierzchlejski wojski sieradzki18, J[an] Krobanowski19, Aleksander Stokowski20, Jakub 

Łykowskia21, Jakub Gałęskib22, Stanisław Skotnicki23, Kazimierz Zaborski24, Marcin 

Ostrowski25, 

                                                 
a Tylko w TP: Jakób (przy każdym użyciu tego imienia).  b W TP błędnie: Galęski. 

5 powództw; czynna strona procesowa. 
6 pozwań; bierna strona procesowa. 
7 poprzedników. 
8 jest niszczone 
9 ubolewamy 
10 bezpieczni względem życia 
11 już mających miejsce 
12 ichmości panów 
13 wobec wyrwanej władzy brak bezpieczeństwa życia  
14 zuchwałości i występki (tj. zamachy na prawo) 
15 tj. odnowiwszy 
16 bezkarne 
17 swoją … moc i surowość 
18 Adam z Gaszyna Wierzchlejski h. Berszten II – wojski grodzki, a następnie większy sieradzki od 25 VI 1701r., † a. 16 VII 
1720 (Urz. , 183, 304). Herb według Nies. IX, p. 321; E.Sz l . XII, p. 138, Urz. l. cit. W 1700 procesował się ze 
Stanisławem Walewskim (protestacje i manifesty obu stron – KGSR 62, f. 16, 38,48, 55). 
19 Jan Jaxa z Krobanowa Krobanowski h. Gryf – może syn Katarzyny Pruszkowskiej (N ies. V, p. 382). W 1709 r. wysłany 
przez Stanisława Leszczyńskiego z misją do woj. rawskiego Grudzińskiego, komisarz skarbowy wybrany na sejmiku 
szadkowskim, a. 1711 cześnik dobrzyński, 1716 konsyliarz konfederacji tarnogrodzkiej i deputat do Tryb. Kor. (Bon. XII, p. 
284; J .Kob. p. 74, 84, 87, 90). Cf. S.Ur. VIII, p. 62. 
20 Aleksander z Romiszewic Stokowski h. Jelita – elektor Augusta II w 1697 (woj. łęczyckie – VL V, p. 432). Herb za Nies. 
VIII, p. 527. Dziedzic na Chorzepinie, mąż Franciszki Domaradzkiej (KGSR 62, 20 VII 1700, f. 51 ind., 709 sq.).  
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 [pomiędzy kolumnami, pośrodku ] 

Andrzej Bogusławski26 i[nstygator] T[rybunału] K[oronnego] mp., Tomasz Domaniewski a27, 

 [prawa kolumna] 

[Kazimierz] Pokrzywnicki28 mp., Wojciech Budzisz Pstrokoński29 mp., Jan Żabicki30 mp., 

Andrzej Wyrzykowski31 mp., Kazimierz z M[iłkowic] Borzysławski32, Mikołaj Ostrowskib33, 

M.G.R.P.(–)c34, 

                                                                                                                                                         
21 Jakub Łykowski h. Ślepowron – dziedzic Rożniatowa, mąż Małgorzaty z N. od 1688, ojciec Piotra (S.Ur . X, p. 10). 
Właściciel części Bogucic i Kłoniszewa, pozywał Andrzeja Świejkowskiego i Zofię z Rokszyc Pągowską (KGSR 62, 3 VII 
1700, f. 45 ind., 681 sq.). 
22 Jakub Gałęski h. Prawdzic (?) – może tożsamy z krewnym Sebastiana i Jędrzeja, wzmiankowanym u Nies. IV, p. 65 i 
rodziną pochodzącą z Gałązek k. Kalisza (Bon. V, p. 358). W 1700 wiódł spór ze Stanisławem Kobielskim o Korzenicę 
(KGSR 62, f. 51v ind.). 
23 Stanisław Skotnicki h. Rola (?)– najpewniej spokrewniony z rodziną z łęczyckiego (Nies. VIII, p. 390). Może krewny 
Alberta Skotnickiego, nominata-cześnika sieradzkiego 1735 r. (?; Urz . p. 140, 290). W 1700 r. wraz z synami, Andrzejem i 
Franciszkiem, pozywał Wojciecha Rudnickiego (KGSR 62, f. 710). 
24 Kazimierz z Zaborza Zaborski h. Leliwa (?) – bliski krewny Stanisława (brat?), cf. an. 69. Żychl . V, p. 77 wzmiankuje 
Zaborskich h. Kopaszyna. Wraz z żoną Zofią z Tokarskich pozywał w 1700 r. Wojciecha Rudnickiego, jego żonę Zofię, siostrę 
Helenę Leszczyńską (cf. an. 84), szwagierkę Teresę Dobrzycką i innych (KGSR 62, 15 III 1700, f. 25 ind; 709, 816v; 3 VIII 
1700, f. 421 sq, ostatnia wymieniona protestacja dotyczyła m. in. próby zabójstwa).  
25 Marcin z Ostrowa Ostrowski h. Korab (?) – względnie h. Gryf albo Nieczuja (obie rodziny również w sieradzkiem, Nies.  
VII, p. 202-204). Za Korabitami przemawia ich rozrodzenie w województwie oraz związki rodzinne z Boiszewskimi (cf. an.  
 

a W TP: Dominicuski (!)    b W TP: Oznowski.   c W TP: M. Z. R. P... .   d W TP: Chmielewski.   e W TP w tym miejscu (!). 
 

46), S.Ur. XIII, p. 95-96. W 1716 r. pod Bykami k. Piotrkowa podpisał akt wypowiedzenia wojny wojskom saskim (J .Kob. 
p. 91). W 1700 r. w KGSR 62 występuje jako pozwany (f. 11v, 27v). 
26 Andrzej Bogusławski – instygator Trybunału Koronnego, oblatował manifest w Sieradzu 15 IX 1700 r. Zapewne tożsamy z 
Andrzejem z Bogusławic Bogusławskim h. Ostoja, komornikiem granicznym sieradzkim, w 1720 r. dziedzicem Sulisławic, 
mężem Katarzyny z Górzyńskich (Bon.  I, p. 350). W 1700 r. pozywał Jakuba Walewskiego (KGSR 62, f. 16). 
27 Tomasz z Domaniewic Domaniewski h. Lubicz – burgrabia sieradzki (u Bon. błędnie od 1710 r., w rzeczywistości a. 
1700); poseł na sejmik gen. Wlkp. 1702 r., kilkukrotny marszałek sejmiku w Szadku, 1712 r. deputat na Tryb. Kor., 1718-
1727 r. dożywocie na starostwie szczurowieckim, od 1720 r. sędzia grodzki sieradzki, III 1727-XI 1732 podstoli piotrkowski, 
† a. 7 VII 1733 r. Mąż Marianny Mniszchówny (z której syn Józef), następnie Konstancji Gąsielskiej (N ies. III, p. 366-367; 
Bon.  IV, p. 357; J .Kob. p. 77, 83-84; Urz. p. 116, 251). W KGSR jego podpis figuruje od kilkudziesięcioma dokumentami 
(62, passim). 
28 Kazimierz na Pokrzywnicy Pokrzywnicki h. Grzymała – właściciel Pokrzywnicy i Boguszyc, syn Macieja Jacentego i 
Katarzyny z Mycielskich. Miecznik sieradzki, a od VIII 1677 r. do VIII 1717 r. łęczycki. † 1718 r. Mąż Anny z Korycińskich, 
ojciec Jana, miecznika łęczyckiego, starosty szadkowskiego (Nies. VII, p. 357-358; S.Ur . XIV, p. 175-176; Urz.  p. 72, 
282). W dniu sporządzenia manifestu złożył w imieniu Aleksandra Mycielskiego i Władysława Kucharskiego protestację 
przeciw Aleksandrowi Walewskiemu (KGSR 62, f 73).  
29 Wojciech Budzisz Pstrokoński h. Budzisz (albo Paparona) – stolnik owrucki, mąż Doroty Wierzchlejskiej (cf. an. 14), ojciec 
Zofii Trzebickiej, Anny Skórzewskiej, Andrzeja, Jana, Franciszka (Nies. X, p. 369-371). W 1700 r. złożył protestację przeciw 
Franciszkowi Zapolskiemu (KGSR 62, 29 VII 1700, f. 54), działał również sądownie w spr. Ralewic i Rzeczycy (ibidem, f. 
58v, 61v).  
30 Jan z Żabic Żabicki h. Nałęcz – cf. Nies. X, p. 6. W 1700 r. procesował się z Aleksandrem Miklaszewskim (KGSR 62, f. 
46); był pozwany (razem z Katarzyną Madalińską) przez Wojciecha na Burzeninie Pstrokońskiego, stolnika sieradzkiego 
(ibidem, 6 IX 1700, f. 71), sygnował też dokument f. 854v. 
31 Andrzej Wyrzykowski h. Ślepowron – o rodzinie Nies. IX, p. 458. Może krewny Jana, rzekomego cześnika inowłodzkiego 
1739-1744 (Urz. p. 36, 306). Skądinąd nieznany. 
32 Kazimierz z Miłkowic Borzysławski h. Szreniawa – o rodzinie Nies. X supl., p. 46; Żychl . VI, p. 76-81; Bon. II, p. 73-74. 
Syn Floriana i Anny Poniatowskiej, brat Wojciecha i Marcina, a także Marianny; w 1700 r. rodzeństwo współwystępowało w 
wielu dokumentach (KGSR 62, f. 141-142, 251, 946). 
33 Mikołaj z Ostrowa Ostrowski h. Korab (Gryf, Nieczuja?). Cf. an. 21. W 1700 r. występował jako powód (KGSR 62, 7 VII 
1700, f. ...). 
34 Ministerialis Regni Generalis Providus, tj. woźny sądowy wojewódzki. W 1700 r. funkcję tę pełnili w sieradzkiem m. in.: Szymon Barczewski 
(Chojne), Maciej Brzeg (Brodnia), Paweł Chaberski (Krobanów), Szymon Czech (Klonów), Maciej Dutkiewicz, Honorat Gajewski, Stanisław 
Grzegorek, Maciej Grzelak, Kazimierz Jadamusiak (Zakrzew), Paweł Kaczmarski (Babin), Jan Kielaszkowicz (Dąbrowa), Józef Klimczak, 
Wojciech Kliski (Grabica), Sebastian Kołodziejski (Karchówek), Marcin Kopczyński (Burzenin), Wincenty Kosiński (Kliczków), Grzegorz 
Kubiak, Idzi Kulawiak (Ruszków), Jan Kulczak (Węgry), Franciszek Łaszkowicz (Łaszki), Paweł Maciejowski, Andrzej Malarski, Andrzej 
Marszałek (Janiszewice), Tomasz Martonowicz (Zadzim), Paweł Mielcarczyk (Branica), Marcin Miśkiewicz (Przatów), Bartłomiej Patora 
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[druga część podpisów – oznaczona 2do] 

[lewa kolumna] 

Sebastian Zaborowski35, Marcin z M[iłkowic] Borzysławski36, Łukasz z R[udnik] Rudnicki37, 

Wojciech Borzysławski38, Dionizy Chmieleńskid39, Jakub Zabłocki40, Stanisław 

Głaniszowskie41, Jakub Rudnicki42, Marian Rowińskia43, Antoni Zakrzewski44, Jan 

Jastrzembowski45, Aleksander Szczepkowski46 mp., 

 [prawa kolumna] 

Aleksander Wolski47 mp., Stanisław Boiszowskib48 mp., Jan Iwański49, Seweryn Czyżewski50, 

Mikołaj Biernacki51 mp., Stanisław Żelisławskic52 ręką trzymaną, Mikołaj Rylskid53, 

                                                                                                                                                         
(Rowna), Maciej Sobczak (Piaski), Tomasz Staszczyk (Ruszków), Wojciech Strokoński (Stęszyce), Wojciech Urbańczyk 
(Kazuby Nowe). Miejsce sporządzenia manifestu pozwala przypuszczać, że parafował go Michał Wrąbel, woźny w Sieradzu. 
35 Sebastian Zaborowski h. Ostoja (?) – rodzinę wzmiankuje Nies. X, p. 11, wiążąc ją z sieradzkiem. 
36 Marcin z Miłkowic Borzysławski h. Szreniawa – brat Kazimierza (cf. an. 28). 
37 Łukasz z Rudnik Rudnicki h. Lis – elektor Augusta II w 1697 r. (VL V, p. 431). Zapewne z rodziny opisanej przez Nies. 
VIII, p. 174-178 i Żychl. I, p. 74. Być może krewny Jakuba (an. 38) i Stanisława (an. 58). 
38 Wojciech z Miłkowic Borzysławski h. Szreniawa – brat Kazimierza (cf. an. 28). 
39 Dionizy Chmieleński (Chmieliński) h. Leszczyc – właściciel Choszczewa, wzmiankowany w 1690 r. (S.Ur . II, p. 195). W 
1700 r. pozywał Kazimierza Walewskiego, wł. Woli Krokockiej (KGSR 62, f. 52 ind., 319-320).  
40 Jakub Zabłocki h. Białynia (?) – o rodzinie w sieradzkiem Nies. X, p. 8. W 1700 r. pozywał Waleriana Rogozińskiego 
(KGSR 62, 29 IV 1700, f. ...) i, wraz z synem Feliksem, Franciszka Borzęckiego (6 IX 1700, f. 71 ind., 351), na co pozwany 
odpowiedział protestacją 15 IX 1700, tj. dniu sporządzenia niniejszego manifestu (f. 73v). 
41 Stanisław Głaniszowski h. ? – być może daleki potomek N., właściciela Błaszek XV/XVI w. (Bon.  VI, p. 68). W 1700 r. 
często występuje w KGSR (f. 833, 951). Najpewniej tożsamy ze Stanisławem Głaniszowskim, synem Jana i Barbary 
Boguckiej, IIo voto Biernackiej, bratem Aleksandra (f. 884; cf. an. 47). W dniu sporządzenia manifestu przeciw obu braciom 
skierował protestację Stanisław Kobielski (f. 74). 

a W TP błędnie: Marcin.          bW TP: Boisowski.       cW TP: Żeksławski.                   
dW TP: Bylski (pomyłka uzasadniona charakterem pisma Mikołaja Rylskiego).                     e W TP: Krzykanowski. 

42 Jakub z Rudnik Rudnicki h. Lis – cf. an. 33. 
43 Marian Rowiński h. Bożawola – o rodzinie Nies.  VII, p. 150; X supl., p. 386. Skądinąd nieznany. 
44 Antoni z Bożej Zakrzewski h. Jelita (albo Ogończyk) – elektor Augusta II w 1697 r. (woj. brzeskie kujawskie; VL V, p. 
433). Pochodził być może z rodziny wzmiankowanej u Nies. X, p. 34. 
45 Jan z Jastrzembowa Jastrzembowski h. Pobóg – miecznik trembowelski. O rodzinie Bon.  VIII, p. 313. Ojciec Józefa, obaj 
poparli Augusta III w 1733 r. (l. cit.). W 1700 r. prowadzili spór z Mikołajem Rylskim (cf. an. 49) o Karchówek (KGSR 62, f. 
66 ind., 350, 361). W dniu 15 IX 1700 r. Rylski złożył manifest przeciw Jastrzembowskim,, ci zaś odpowiedzieli protestacją (f. 
73v). 
46 Aleksander Szczepkowski h. Jastrzębiec (?) – zapewne tożsamy z elektorem Augusta II w 1697 r. (VL V, p. 430).  
47 Aleksander Wolski – zapewne tożsamy z elektorem Augusta II w 1697 r. (ibidem, p. 431). Mógł należeć do rodziny z 
Dobruchowa Wolskich h. Ogończyk, z Woli Blokowej Wolskich h. Lis albo Wolskich h. Pomian, którzy też żyli w sieradzkiem 
(Nies. IX, p. 400-404). W tym czasie działali także Aleksander Wolski h. Rola, sędzia ziemski inowrocławski i podstoli 
sochaczewski, h. Odrowąż (ibidem, 405, 408). 
48 Stanisław Boiszowski (Boiszewski) h. Biberstein – zapewne krewny Andrzeja Boiszewskiego, podstolego wieluńskiego 
1690-1691 (Urz. p. 227, 245). Cf. Bon. I, p. 365. Jeszcze w 1729 r. sejmik sieradzki zajmował się masą spadkową po 
Bibersteinach Boiszowskich, upoważniając deputatów do negocjacji z posłem cesarskim odnośnie dóbr przasnyskich i 
śląskich, wyrokiem przyznanych Łykowskim (J .Kob. p. 93; cf. an. 17). Związany z burgrabią Domaniewskim (an. 23), w 
1700 r. oblatował wiele dokumentów. W tym samym roku Paweł Idzikowski pozywał Jana Boiszewskiego, jego żonę Elżbietę 
Dłuską i syna Stanisława; można przypuszczać, że chodzi o tę samą osobę (KGSR 62, f. 503). 
49 Jan z Iwań Iwański h. Jastrzębiec – podsędek ziemski łęczycki, deputat na Tryb. Kor. Syn Michała, łowczego łęczyckiego i 
N. Szamowskiej. † a. 1715 r. Mąż Elżbiety z Powiercia Ciosnowskiej, ojciec Adama, Jadwigi Starzyńskiej, Katarzyny 
Sierakowskiej, Teresy Wolskiej, Eleonory (Nies.  IV, p. 410-411; Bon. VIII, p. 73-74; S.Ur. V, p. 275). W 1700 r. pozywał 
Franciszka Walewskiego (KGSR 62, f. 42v). 
50 Seweryn z Czyżewa Czyżewski h. Dryja – syn Hieronima i N. Wolskiej, brat Aleksandra (an. 55). Współwłaściciel 
Słodkowa, który w 1688 r. odsprzedał bratu. Mąż Teresy z Rokszyc Ruszkowskiej, ojciec Franciszka, Jana, Kazimierza, 
Jędrzeja, Tomasza, Stanisława, Andrzeja, Zofii (Pierzcińskiej, potem Borzewickiej), Aleksandry Wilkotarskiej. Elektor 
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W[ładysław?] Krassowski54, Jan Przybysławski55 ręką trzymaną, Jan Rowiński56 mp., 

Kazimierz Krzyżanowskie57 ręką trzymaną, Józef Jastrzembowski58 mp., 

 [kolejna strona, lewa kolumna] 

Aleksander Czyżewski59, Jan Wolski60, Wojciech Gałczyńskia61, Stanisław Rudnicki62, 

Aleksander Rychłowski63, Stanisław Wężyk64 mp., Andrzej Bratkowski65, Piotr Pniewski66 

mp., Wojciech Kolczyńskib67 mp., Jan Bogusławski68 ręką trzymaną, Maciej Biernacki69, 

                                                                                                                                                         
Michała Korybuta (Nies. III, p. 278; Bon. IV, p. 45 sq; S.Ur . III, p. 49). W 1700 r. pozywał Mariana Głoskowskiego i Jana 
Przybysławskiego (KGSR 62, 15 VI 1700, f. 717-718; cf. an. 51). 
51 Mikołaj z Niewiesza Biernacki h. Pomian – najpewniej syn Macieja (an. 65) i Katarzyny Madalińskiej, brat Rozalii, żony 
Jana Bogusławskiego (an. 64); ojciec Franciszka (Nies. II, p. 370 – tam jako Poraici). Być może drugi mąż Barbary 
Boguckiej, wdowy po Janie Głaniszowskim (cf. an. 37; KGSR 62, 2 I 1700, f. 884). 
52 Stanisław Żelisławski h. Pilawa (?) – może krewny Antoniego Żelisławskiego h. Pilawa, podczaszego piotrkowskiego 1748-
1759 (J .Kob. p. 97; Urz. p. 115, 309). 
53 Mikołaj Ścibor-Rylski h. Ostoja – właściciel części Karchówka; ojciec Franciszka. W 1700 r. procesował się z Janem 
Jastrzembowskim (cf. an. 41), a jego syn z Zygmuntem Kwiatkowskim z Woli Pomianowej (KGSR 62, f. 768 sq). 
54 W. Krassowski – zapewne Władysław Krassowski h. ?, skarbnik rzeczycki 1696 r. (Bon. XII, p. 237). 
55 Jan Przybysławski – może spokrewniony z Franciszkiem (an. 83). Rodzinę h. Strzemię wzmiankuje E.Szl . X, p. 130). W 
1700 r. pozwany przez Seweryna Czyżewskiego (KGSR 62, 15 VI 1700, f. 717; cf. an. 46). 
56 Jan Rowiński h. Bożawola – o rodzinie Nies.  X supl., p. 386. Może krewny Mariana (cf. an. 39) i Wincentego, 
podczaszego wieluńskiego (ibidem, VIII, p. 150). W 1700 r. Oblatował w KGSR dokument w imieniu Baltazara 
Kodrębskiego (62, f. 211v).  
57 Kazimierz z Krzyżanowa Krzyżanowski h. Sulima – o rodzinie, w 1680 siedzącej na Bogucicach u Bon. XIII, p. 49-50. 
N ies ieck i  przypisywał im herb Świnka (V, p. 425). 
58 Józef z Jastrzembowa Jastrzembowski h. Pobóg – syn Jana, miecznika trembowelskiego (o wspólnej działalności 
politycznej i sądowej w 1700 r. – cf. an. 41). 

a W TP: Galczyński     b W TP: Kołczyński     c Podpisy obu Przespolewskich tym samym charakterem pisma 
59 Aleksander z Czyżewa Czyżewski h. Dryja – syn Hieronima i N. Wolskiej, brat Seweryna (an. 46). Współwłaściciel 
Słodkowa, który w 1688 r. odkupił od brata. Mąż Jadwigi z Rokszyc Ruszkowskiej, ojciec Adama, Stanisława, Reginy 
Rudnickiej. Elektor Michała Korybuta (Nies. III, p. 278; Bon. IV, p. 45 sq; S.Ur . III, p. 49). 
60 Jan z Woli Blokowej Wolski h. Lis – raczej ów, niż Jan z Dobruchowa Wolski, skarbnik wieluński (N ies. IX, p. 403; cf. p. , 
an. 16). W regionie istniały także rodziny h. Pomian, Prus – ibidem, p. 404-405). W dniu 15 IX 1700 r. złożył protestację 
przeciw Janowi i Konstantemu Dębińskim, zaś przeciw niemu manifest złożył Wojciech Stanisław Załuszkowski (KGSR 62, f. 
73v). 
61 Wojciech z Gałczyna Gałczyński h. Sokola – syn Stanisława i Katarzyny Pacynowskiej, ojciec Stanisława. Elektor Augusta 
II w 1697 r. z woj. poznańskiego; w 1684 r. sprzedał Gałczyn; dziedzic Imiełkowa w sieradzkiem (Bon.  V, p. 354-355; 
S.Ur. IV, p. 84).  
62 Stanisław z Rudnik Rudnicki h. Lis – cf. an. 33. Zapewne tożsamy z elektorem Augusta II w 1697 r. (VL V, p. 431). Mąż 
Marianny z Byków Bykowskiej, w swoim i jej imieniu procesował się w 1700 r. z Wacławem Papieskim i Teresą 
Dobruchowską – protestację złożył m. in. 15 IX 1700 r. (KGSR 62, f. 73v; 341 sq). 
63 Aleksander Rychłowski h. Nałęcz – zapewne krewny Stanisława z Masłowic Rychłowskiego, stolnika łęczyckiego 1700-16 
r. i sieradzkiego 1716-1723 (Nies.  VIII, p. 204-205; Urz. p. 288). Nb. w sieradzkiem żyła również rodzina h. Jastrzębiec 
(Nies. l. cit.). 
64 Stanisław z Woli Wężykowej Wężyk h. Wąż – syn Rafała, bratanek Jana, starosty sieradzkiego. Stolnik wieluński z nadania 
Stanisława Leszczyńskiego VII 1706 – IX 1715 r. † 1716 r. (N ies. IX, p. 284-289; Urz. p. 236, 303). 
65 Andrzej z Woli Pomianowej Bratkowski h. Świnka – o rodzinie, siedzącej m. in. na Burzeninie i Chwalborzycach,  N ies. II, 
p. 288; Bon. II, p. 112-113. Poseł na sejmik generalny wielkopolski 1702 r., poparł Augusta II (J .Kob. p. 77). 
66 Piotr Pniewski h. Jastrzębiec (?) – rodzinę wzmiankuje Nies. VII, p. 330 i  S.Ur. XIV, p. 106-107. Skądinąd nieznany. 
67 Wojciech z Nowego Klonowca Kolczyński h. Rogala – z rodziny pochodzącej z płockiego, ale licznej później także w 
sieradzkiem (cf. N ies. V, p. 155; Bon. X, p. 321-328), zapewne syn Baltazara (S.Ur. VII, p. 99). W 1700 r. sygnował w 
KGSR kilka dokumentów (62, 24 VII 1700 r., f. 52v, 150, 289). 
68 Jan z Bogusławic (?) Bogusławski h. Ostoja (?) – elektor Augusta II w 1697 r. (VL V, p. 431). Najpewniej mąż Rozalii, 
zięć Macieja Biernackiego (an. 65) i szwagier Mikołaja Biernackiego (an. 47); ojciec Sebastiana i Kazimierza (N ies. II, p. 
370). W 1700 r. procesował się ze Stefanem Kociszewskim (KGSR 62, f. 37v). 
69 Maciej z Niewiesza Biernacki h. Pomian – zapewne syn Jana, nabywca Biernat-Rudnik od Aleksandra Biernackiego w 
1699 r. (Bon. V supl., p. 152). Mąż Katarzyny z Madalińskich, ojciec Mikołaja (an. 47) i Rozalii Bogusławskiej (N ies.  II, p. 
370 – tam jako Poraita; cf. an. 64).  
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Stanisław Starczewski70 mp., Stanisław Zaborski71, Maciej Radoszewski72, Piotr 

Przespolewski73 ręką trzymaną, Jan Przespolewski74 mp.c, Kazimierz Falęcki75, Łukasz 

Bogusławski76, 

 [prawa kolumna] 

Stanisław Rembieski77, Kazimierz Bartochowski78 mp., Samuel F[...] Głowacki79, Szymon 

Michał Boraczyński80, Jan Zaleski81, Franciszek Waliszewskia82, Michał Krzynoskib83, 

Wojciech Wysocki84, Samuel Smolski85, Stanisław Leszczyński86 ręką trzymaną,  Franciszek 

Przybysławski87.

                                                 
70 Stanisław Starczewski h. Nałęcz – elektor Augusta II w 1697 r. (VL V, p. 431). O rodzinie w sieradzkiem, spokrewnionej z 
Radoszewskimi (Marcin, *1700 z matki N. Radoszewskiej – cf. an. 68) u Nies. VIII, p. 497-498. Zapewne krewny Zygmunta 
Starczewskiego, tenutariusza klucza łódzkiego i posesora Bałut od 1753 r. (H.Ż .K., p. 49). 
71 Stanisław z Zaborza Zaborski h. Leliwa (?) – syn Jana Gabriela i Anny Kraszkowskiej; bliski krewny Kazimierza (brat?), 
cf. an. 20. Żych l . V, p. 77 wzmiankuje Zaborskich h. Kopaszyna. Elektor Augusta II w 1697 r. (VL V, p. 431). Czyżby 
tożsamy z wystepującym u Kobierzyckiego (p. 83) Stanisławem Zadorskim, marszałkiem sejmiku w Szadku w 1707 r., 
wystawcą uniwersału zapowiadającego wejście wojsk rosyjskich? W 1700 r. pozywał Baltazara i Jana Kraszkowskich, a 
wraz z Kazimierzem, Adamem i Janem Zaborskimi – urzędników grodzkich ostrzeszowskich oraz Jana Kraszkowskiego i 
Elżbietę Kamieńską (KGSR 62, 30 VI 1700, f. 43v ind., 671). 
72 Maciej Boxa z Siemikowic Radoszewski h. Oksza – o rodzinie w sieradzkiem Nies. VIII, p. 23-25. Być może syn Jana i 
Zofii Zieleckiej (KGSR 62, f. 273). 
73 Piotr Przespolewski h. Topór – ojciec Jana (an. 70). Obaj wzmiankowani u Nies. VII, p. 545. 
74 Jan Przespolewski h. Topór – cf. an. 69. 
75 Kazimierz z Falęcic Falęcki h. Ślepowron – o rodzinie i problemie herbu (Ślepowron czy Leszczyc) u Bon. V, p. 244; 
wzmiankuje samego Kazimierza (z ksiąg grodzkich przedeckich, w 1694 r., p. 249). 
76 Łukasz Bogusławski – być może tożsamy z Łukaszem Bogusławskim h. Świnka, który wraz z Adamem i Wojciechem 
podpisał elekcję Augusta II w 1697 r. (woj. poznańskie; Bon. I, p. 352), bądź też krewny Bogusławskich h. Ostoja (cf. an. 22, 
64).  
       a W TP: Wasiszewski.           b Może Krzanoski. 
77 Stanisław Rembieski h. Jastrzębiec – rodzinę Kruszyna-Rembiewskich z sieradzkiego i bełzkiego wzmiankuje Nies. VIII, p. 
103-104. Syn Adama, właściciela Grabii i Przemiętowa, i Barbary Zbroszkówny; w 1700 r. regulował sądownie sprawę 
majątku po zmarłych rodzicach (KGSR 62, 9 VII 1700, f. 779 sq.).  
78 Kazimierz Bartochowski h. Rola – właściciel Żelisławia; o rodzinie, zwiąanej z Bartochowem, Mikołajewicami i 
Tomisławicami Nies. II, p. 68-69, Bon. I, p. 119, S.Ur. I, p. 99-100. W 1700 r. procesował się z Janem Pilichowskim i 
Barbarą Potocką oraz Samuelem Ruszkowskim (KGSR 62, f. 42 ind., 52 ind., 940; 14 VIII 1700, f. 62v). 
79 Samuel F[...] z Głowaczewic Głowacki h. Prus I – poseł na sejmik generalny wielkopolski w 1702 r. (J .Kob. p. 77; 
figuruje tam jako wojski brzeski kujawski, niemniej w Urz.BK wg był nim Samuel Głębocki). Rodzina z pow. Szadkowskiego 
(Bon.  VI, p. 112-113). 
80 Szymon Michał Boraczyński – może krewny Boratyńskich h. Topór, z których Aleksander, elektor Augusta II (VL V, p. 431; 
Bon.  II, p. 21), bądź h. Korczak, z których Teodor, syn Michała (sic!), skarbnik rzeczycki 1755 r. (Bon.  supl. I, p. 252). 
81 Jan z Woli Wydrzyńskiej Zaleski – zapewne h. Jelita, syn Pawła i Katarzyny Linowskiej, brat Barbary Io voto 
Krobanowskiej (cf. an. 15), IIo voto Falęckiej (cf. an. 71; Nies.  X, p. 40-41), względnie h. Dołęga z Otoka, h. Lis, h. 
Leszczyc, h. Rola (wszystkie rodziny w sieradzkiem; ibidem, p. 41-43). Może tożsamy z elektorem Augusta II z 1697 r. (VL V, 
p. 430) i z poborcą województwa, konsyliarzem konfederacji wielkopolskiej w 1704 r., stronnikiem króla Stanisława (J .Kob. 
p. 80). W 1700 r. pozwał go Antoni Żurkowski, on zaś złożył protestację przeciw Janowi Zabłockiemu (KGSR 62, 30 VI 
1700, f. 43v ind.). 
82 Franciszek Waliszewski h. Leszczyc (?) – skądinąd nieznany. Rodzina cf. Nies. IX, p. 221-222. 
83 Michał Krzynoski – skądinąd nieznany. 
84 Wojciech Wysocki h. Godziemba (?) – elektor Augusta II w 1697 r. (woj. łęczyckie, VL V, p. 431). Zapewne krewny Józefa, 
podczaszego sieradzkiego 1718-1725 r. (Urz .  p. 306). W łęczyckiem i sieradzkiem żyli także Wysoccy h. Dryja i Ogończyk 
(Nies. IX, p. 459-462; Żychl . I, p. 277). 
85 Samuel Smolski h. Jastrzębiec (?) – skądinąd nieznany. Rodzinę wzmiankuje Nies.  VIII, p. 422-423. 
86 Stanisław Leszczyński h. Jastrzębiec odm. Kamiona – rodzina z Leszna k. Świnic Warckich, sąsiedzi Stokowskich z 
Chorzepina (cf. an. 16) i Bratkowskich z Chwalborzyc (cf. an. 61). Być może tożsamy ze Stanisławem Leszczyńskim, który w 
1650 r. zapisał żonie, Elżbiecie Przyłubskiej, oprawę wienną, w 1669 r. zawarł umowę przedślubną z Anną N., miał synów: 
Stanisława, jezuitę i Wojciecha, komornika łęczyckiego. (N ies. VI, p. 56; Bon. XIV, p. 143-144). W 1700 r. byłby w 
podeszłym wieku, czego niejakim dowodem może być podpis ręką trzymaną. Być może podpisał elekcję Augusta II w 1697 r. 
(woj. kaliskie, Bon. XIV, p. 168). 
87 Franciszek Przybysławski– może spokrewniony z Janem (an. 51). Rodzinę h. Strzemię wzmiankuje E.Szl . X, p. 130). 
Elektor Augusta II w 1697 r. (VL V, p. 430). 
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2. Laudum sejmiku elekcyjnego podkomorskiego 

Sieradz 22 III 1701 r.  

 

 

My rady dygnitarze, urzędnicy i wszystko rycerstwo województwa sieradzkiego, za 

uniwersałem j. w. jmp.1 Jana Odrowąża z Iwanowic Pieniążka2, wojewody sieradzkiego, na 

dzień dzisiejszy do Sieradza na elekcyję podkomorską województwa sieradzkiego 

zgromadzeni, pensato quantitate boni publici3 województwa naszego, żeby per remoram et 

dissensiones animorum4 urzędu podkomorskiego amplius5 województwo nasze sine munere6 

nie zostawało, kiedy przez tak długi czas in tædium7 po tak wiele rozerwanych elekcyjach i 

nas samych przez zatrudnienie zjazdów naszych wakowała jego dignitas8, do zwyczajnej 

przystąpiliśmy elekcyi, na której (dziękując Bogu Wszechmogącemu, że tak po kilkakroć razy 

rozerwanych diffidentium9 elekcyjach i zjazdem częstym zatrudnieniu dzisiejszej elekcyi 

felicem imposuit coronidem10) liberis11 przez nas wszystkich votis12 za kandydata w. ichmp.13 

Marcina Cieńskiego14, chorążego sieradzkiego, Wojciecha na Burzeninie Pstrokońskiego15, 

                                                 
1 Jaśnie wielmożnego jegomości pana. 
2 Jan Chryzostom z Iwanowic Odrowąż-Pieniążek h. Odrowąż– * ca. 1630; syn Przecława i Barbary z Wielopolskich. W 
czasie potopu po stronie króla, raniony w 1656 r. Skarbnik przemyski, w czasie najazdu Rakoczego komendant Biecza. W 
latach 1661-1678 dwudziestokrotny poseł na sejm, wielokrotny marszałek sejmiku proszowickiego i zatorskiego. Popierał 
Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, potem przeszedł na stronę króla (1666 r. starosta oświęcimski). Lider opozycji 
antyfrancuskiej u schyłku panowania Jana II Kazimierza, elektor i stronnik Michała Korybuta; otrzymał od niego żupy 
wielickie, które jednak wkrótce musiał oddać. W 1673 r. zwolennik pacyfikacji, autor projektu konstytucji zakazującej 
prolongat obrad sejmu. Marszałek Tryb. Kor. 1681, wielokrotny członek komisji sejmowych. Od 1683 wojewoda sieradzki. 
Stronnik Habsburgów; 1686 r. rezydent u boku króla, po 1688 r. w opozycji do Jana III, zwłaszcza wobec jego polityki 
dynastycznej. Aktywny w okresie interregnum 1696-1697, poparł Contiego, ale pierwszy uznał Augusta II. W 1699 r. 
komisarz do ugody z elektorem brandenburskim w sprawie Elbląga. Umiarkowany zwolennik wojny ze Szwecją, od 1702 w 
obozie antykrólewskim (czł. Konfederacji warszawskiej, ale nie brał udziału w elekcji Leszczyńskiego). Wkrótce wyjechał na 
Śląsk; w 1710 r. złożył urząd wojewody. Mąż Heleny z Mysławskich Brzostowskiej, Anny Teresy Warszyckiej, Anieli 
Kaszowskiej. † ca. 1712 (K.  Przyboś , [in:] PSB XXVI, p. 93-97). 
3 Mając na względzie wagę dobra ogółu. 
4 Przez przeszkody i spory. 
5 Dalej. 
6 Bez służby, tj. nieobsadzone. 
7 W niechęci. 
8 Godność. 
9 Gwałtem. 
10 Szczęśliwie zwieńczona zakończeniem. 
11 [w sposób] wolny. 
12 Głosów. 
13 Wielmożnych ichmościów panów. 
14 Marcin z Cieni Cieński h. Pomian – syn Wojciecha z Cieni i Jadwigi z Trzebickich kasztelanki wieluńskiej i siostry bpa 
krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. Towarzysz chorągwi husarskiej Sobieskiego, 1670 r. delegat wojska koronnego na 
sejm. Protegowany wuja. W 1673 r. otrzymał chorągiew pancerną kozacką; rotmistrz, w wielu kampaniach Jana III; 
otrzymał następnie chorągiew husarską. Od VI 1676 r. do III 1701 r. chorąży większy sieradzki. Walczył pod Wiedniem, 
Parkanami, na Węgrzech. Od 26 III 1701 r. do 21 IV 1714 r. podkomorzy sieradzki. Mąż Jadwigi Koniecpolskiej, następnie 
Jadwigi z Burzenina Pstrokońskiej. † 1715 (Z.  Lasock i , [in:] PSB IV, p. 52-53; Urz. p. 137,160).  
15 Wojciech na Burzeninie Pstrokoński h. Poraj - *1673; syn Spytka Rogacjana, kasztelana brzeskiego kujawskiego i 
Katarzyny z Oleskich. Aktywny działacz polityczny, w 1695 r. posłował do króla, a w 1696 r. na sejm konwokacyjny; członek 
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stolnika sieradzkiego i elekcyi teraźniejszej marszałka, Jana z Dobruchowa Wolskiego16, 

skarbnika wieluńskiego, Jana z Mącznik Mączyńskiego17, starostę klonowskiego e medio 

nostri18 jednostajnym zgodnych głosów zezwoleniem, bez żadnej w kole naszem per quem 

piama civium19 województwa naszego publice20 uczynionej kontradykcyi21 eligimus22 J. K. 

M. p. n. m.23 præsentandos24 pokornie W. K. M. p. n. m. jako patrem patriæ25, cum debito26 

uniżoności naszych homagio27 upraszając, aby integritas28 urzędu tego z łaski w. k. m. p. n. 

m. jak najprędzej swój odebrała skutek, które to zgodnie unanimi consensu nostro29 

postanowienie jmp.30 marszałkowi od nas obranemu do grodów sieradzkiego i piotrkowskiego 

podać zleciliśmy. 

 Działo się w Sieradzu dnia 22 miesiąca marca roku pańskiego 1701.  

 Wojciech na Burzeninie Pstrokoński31, stolnik i marszałek elekcyi podkomorskiej 

województwa sieradzkiego.  

                                                                                                                                                         
rady przy interreksie, podpisał akt konfederacji generalnej; 1697 r. deputat ds. pacta conventa. Stolnik sieradzki od 1699 r., 
poseł na sejm pacyfikacyjny. W l. 1700-1701 członek komisji sejmikowych. Stronnik Augusta II, współinicjator popierającej 
go konfederacji wojewódzkiej, 1702-1710 kilkakrotny poseł sejmiku do Augusta II. W 1704 r. podpisał konfederację gen. 
sandomierską. Po schwytaniu przez Szwedów schronił się na Śląsku (1705 r.). W 1707 r. podpisał akt ogłaszający 
bezkrólewie. Aktywny uczestnik rady warszawskiej 1710 r., umiarkowany zwolennik króla (żądał wyprowadzenia wojsk 
saskich). Właściciel licznych wsi w sieradzkiem (m. in. Pyszków, Burzenin, Lipno, Bokczew, Szczawno). Mąż Józefy z 
Michałowskich. † 1716 r. (VL V, p. 430, 441, 462; VI, p. 26; E.  Burda, [in:] PSB XXIX, p. 280-281). 

a W TP: quempiam 
16 Jan Aleksander z Dobruchowa Wolski h. Ogończyk – walczył za Jana III na pd,-wsch. Kresach i pod Wiedniem; łowczy 
owrucki, skarbnik wieluński XII 1686 r. – III 1713 r., elektor Augusta II w 1697 r. i jego stronnik, przewodniczył w 1703 r. 
zjazdowi szlachty w Szadku, który uchwalił pospolite ruszenie i poparł Sasa. Procesował się z Pstrokońskimi, dziedzicami 
Jana, kasztelana brzeskiego kujawskiego. † a. X 1715 r. (KGSR 62, 6 IX 1700, f. 71; N ies. IX, p. 404; VL V, p. 431; 
J .Kob. p. 79; Urz.  p. 231, 306). 
17 Jan Józef z Mącznik Mączyński h. Świnka, syn Stanisława. Przed 1699 r. starosta klonowski. Aktywny działacz polityczny. 
W 1696 r. podpisał konfederację wojewódzką; był sędzią kapturowym. W 1697 r. poseł na sejm elekcyjny, 1699 r. marszałek 
sejmiku sieradzkiego, deputat sejmowej komisji ds. pogranicza śląskiego. W l. 1699-1701 komisarz skarbowy trybunału 
radomskiego. Od III 1701 r. do IX 1718 r. chorąży większy sieradzki. Konsyliarz antywettynowskiej konfederacji, członek 
deputacji do Arvida Horna, sygnatariusz konfederacji generalnej warszawskiej. W 1710 r. członek Walnej Rady 
Warszawskiej; w 1712 r. i 1718 r. marszałek sejmiku i poseł na sejm. Od IX 1718 r. do VIII 1737 r. podkomorzy sieradzki, 
1733 r. sędzia kapturowy. Mąż Barbary Korycińskiej. † 1744 r. (VL V, p. 414; VI, p. 31, 87, 206; J .Kob. I, p. 78, 80, 84; II, 
p. 67-68, 98, 103; A.  Sowa, [in:] PSB XX, p. 339; Urz.  p. 137). 
18 Dla dobra naszego. 
19 Z pomocą pobożnych obywateli. 
20 Otwarcie. 
21 Tj. sprzeciwu. 
22 Wybieramy. 
23 Jego Królewskiej Mości panującego nam miłościwie. 
24 Do przedstawienia. 
25 Ojcu ojczyzny. 
26 Z długiem. 
27 Hołd. 
28 Nienaruszoność. 
29 Jednomyślną naszą zgodą. 
30 Jegomości panu. 
31 Por. przyp. 15. 
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