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O KLEJNOCIE STARODAWNYM POLSKIM

RADWAN,
:h?-

tr 34*h5
któiy ma by wasna chorgiew kocielna. Tego
herbu uywali przodkowie, ótej chorgwie wpo-
lu czerwone m. Pisze o nich Dugosz, e bywali

mni, moni i panom swym wierni. O których przypa-

trzywszy si wasnoci herbu, czyta bdziesz, take
w tym wieku o potomstwie ich, które ja w tak szero-

kiem królestwie zna i wiedzie o niem mog.
Wspominaj dawne listy klasztorne Radwana hra-

bi kanclerzem koronnym, za panowania Bolesawa Chro-

brego w roku 1021.

Drugiego na tyme urzdzie listy klasztorne take
opowiedaj w roku 1153. Mieczlao, Henco, Boleslao, fia-
ti^us in Polonia pt^ncipanihus.

Radwana biskupem poznaskim opowieda kata-

log w roku 1130, który by wzit po Stefanie z domu
Rola, y na biskupstwie lat om, umar roku 1138,

po nim nasta Bernat take z domu Rola.

Radwanów tych wiele przywileje róne opowiedaj w dawnym wieku, póki so-

bie nie poczli odmienia po majtnociach nazwisk, i bywali zasuonymi r. p. Byli

wieku mego Radwanowie w krakowskiem województwie, którzy nazwiska przodków

swych od herbu uywali, jako by Jan Radwan m w sprawach r. p. biegy.

Kromer w ksigach dwudziestych czwartych wspomina Gotarda Rybiskiego
tej familii temi sowy: Per id tempus Zemovitus Masoviorum plocen., et Wladislaus raven.

aguebelzen. duces, Wladislai jilii, continuatis poene funeribiis elaii sun. Gohardo Ry-

benio casellano sochaczevien., gene Radwanio *tve Wirbovio, cui Rybnam pagum eri-

pere voluerunt, veneno, ut wigo creditum es, de media sublai.

Biblioteka Polska. Herby rycerstwa polskiego, Bartosza Paprockiego. 4S
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Wieku mego od tych przodków byy te domy starodawne i zashione r. p. Jako

naprzód domn Zebrzydowskich wspominaj listy dawne Gotarda kanclerza, w roku

1228, którego syn tego imienia Gotard, by hetmanem u ksit mazoweckich, o

czem przywileje domu tego wiadcz, który by drobnej urody, wszako siy wielkiej i

serca. Litw, Jaczwingi, i insze nieprzyjacioy królestwa tego poraa, za co mia zna-

czne opatrzenie od ksit mazoweckich.

Wspomina Gotarda pierwszego Kromer w ksigach 8, list 200, wszako niedo-

kadnie.

Tego Gotarda by syn Wilhelm, który trzyma Brody i insze imiona, mia sy-

nów trzech.

Antoniego który trzyma Nadarzyn; od tego w tym wieku potomstwo Nadariy-

ikiMi si zowie w Mazowszu.

Fabian od którego potomstwo po wsi Zebrzydowicach w krakowskiej ziemi, Ze-

brsydowskimi si zowie.

Wincenty, który trzyma Przypkowice, od tego Przypkowscy dom rozrodzony w kra-

kowskiem województwie.

ukasz syn Wilhelmów, który trzyma Poajewicze u Somnik w krakowskiem

województwie, by sdziem krakowskim, zabit od Chocimowskiego.
Tego Wilhelma syn trzeci, który wzi dziaem Czykowice, od którego Ctykowsey

dom znaczny i mony. Byli ludzie wieku mego ci znaczni: Mikoaj kasztelan sdecki,

i Stanisaw kasztelan biecki, w sprawach rycerskich m biegy, hetmanem by w Li-

twie od króla Zygmunta Augusta.

Tyche byli synowie: Stanisaw podkomorzy krakowski.

Andrzej, który mia za sob Ocikow wojewodzin mcisawsk, z któr acz

mia syna, wszako modo odszed, ciao jego ley w Bochni, ten modo sw na spra-

wach rycerskich trawi.

Chrzysztop syn kasztelana bieckiego, modzieniec do spraw by rycerskich ch-

tny, który pode Pskowem pod chorgwi kawalera Pienika, dobrowolnie do szturmu

z konia zsiadszy szed, i mnie z nieprzyjacielem czyni.

Mikoaj , czwarty syn Wilhelmów, który si pisa z Przechodów od Pice, mia za

sob Wieczborsk z któr by majtno wielk wzi Waiszborg z inemi wsiami przy-

nalecemi, co dzi zow Wieczborg.

Wojciech, syn Mikoajów, pisa si z Wieczborku, mia za sob Krzycka z domu
Kotwicz, z któr mia to potomstwo: ,

^'*""

Mikoaja, który z Sempelborsk zostawi potomstwo; czowiek by spokojny,

o adne urzdy ziemskie, któreby mu i z poytkiem byy, nie dba.

Andrzeja biskupa krakowskiego, który by wzit po Samuelu Maciejowskim
z domu Cioek; po nim nasta Filip Padniewski z domu Nowina.

Bartosza wojewod brzeskiego, który mia za sob Tczysk Jadwig, kaszte-

lana krakowskiego córk, z domu Topór, z któr zostawi syna Andrzeja podczaszego

krakowskiego, który za panowania króla Stefana roty znaczne na wszystkie eipedycye

wodzi do Moskwy, z któremi w potrzebie z nieprzyjacioy mnie czyni, o czem potem
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w historyi czyta bdziesz. Mia za sob Dziaysk, Pawa kasztelana dobrzyskiego

córk, z domu Ogoczyk, która i z potomkiem umara, ciao jej ley u witej Trojce

w Krakowie.

KLispRA wojewod kaliskiego, który z modych lat swoich rotmistrzem znacznym

i mem sawnym bywa; zostawi z Jordanown z domu Trby, kasztelana krakow-

skiego córk, potomstwo: naprzód Andrzeja, którego kosztem niemaym do Moskwy
wyprawowa za króla Stefana. Piotra modzieca uczonego, Kaspra, Mikoaja i

Jana; córek cztery: Helbiet, Ann, Zofi, Barbar.
Floeyan Zebrzydowski by wieku mego kasztelanem lubelskim, mem w spra-

wach rycerskich szczliwym, potem by hetmanem.

Ten zostawi zDzikown, z domu D oliwa, syna Mikoaja, który od wjechania

króla Stefana na pastwo, na wszystkie potrzeby, które ten król z nieprzyjacioy króle-

stwa tego miewa, roty znaczne i z niemjjym kosztem wodzi, w potrzebach z niemi

wielkich bywa, o czem na miejscach swych, a potem w historyi szerzej mie bdziesz.

Mia za sob Herbnrtown z Minicza. By na ten czas styckim i bolesawskim

starost.

Tame w tej dzielnicy wspomina Marka ZE^kzYDOwsKiEGO, który by wzi dzia-

em Peprzyn, tego potomstwo Peperzfskimi si zowie, ale s wani Zebrzydowscy.

By syn tego Marka Mikoaj, którego urodzia Strzelecka Katarzyna. Ten potem

zBetkowsk mia te syny: Jana i Stanisawa, który szczed «^en7M. Jan z Jak-

torowsk zostawi potomstwo.

ukasza wspomina tene list rozdzielny sdziem krakowskim, którego zostay

cztery córki: Zberkowska, Giebutowska, Morawcowa i Kaczorowska.
Mikoaja tame opowieda, który mia potomstwo z Palczewsk z domu Sza-

szor, którego byli synowie: Joachim, Marcin, Jan, Piotr, Jakób i córka Anna.

Od Fabiana Zebrzydowskiego, który trzyma Zebrzydowice, opowieda to potom-

stwo od Pisarzowskiej, Jachnego córki:

Jana, który zostawi z Przypkowsk synów trzech: Flory ana, Jana, i Zy-

gmunta, i córki te: Katarzyn, bya w zakonie na Zwierzycu. Zofi Frydry-
chowsk, Ann Owsisk, Helbiet Iwanowsk, Szczsn Pask.

Wojciecha Zebrzydowskiego córki wyej pomienionych, biskupa krakowskiego

i wojewody brzeskiego i kaliskiego, siostry te byy, naprzód:

Katarzyna Paecka na Krainie albo na Paukach, od której by Sebestyan
Pa c ki m sawny.

Anna Kczyska tame w onym kraju.

Dorota Górska na Kujawach.

Barbara Pomykom ska, której syn by kanonikiem krakowskim.

Magorzata Karska, Jadwiga Karnowska, która potem bya za Lkiskim
kasztelanem nakielskim.

Domu Uchaskich przodki, listy ksit mazoweckich, znacznie zasuonymi
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przeciwko rzeczypospolitej opowiedaj; w metryce, albo w ksigach królewskich, jest ko-

pija listu, który potwierdza Zygmunt August, zaczynajc temi sowy;

In nomine Domini amen. Cum eorum honorum, qui in claris et insignihus fa-
miliis exisun, quam maxime perennem et perpetuam memoriam extare oporteat,

idque tum, quod ex mrtutis praemia et omamenta nulla vetustae consumi, aut in

obUvionem venire conveniant, tum quod idem reipublicae inprimis inersiy etenim
hujusmodi honores, virtute ac meritis in r. p. inicio parti, velut clarissima monu-
menia habentur, etc, etc. Proinde nos Sigismundus Augustus , Dei gratia rex
PoUmiae etc. notum fadmus per praesentes lieras etc. quod reverendus in Chri-

sta pater, domimis Jacohus Uchaski, episcopus wladislamen. ac Pemeraniae,
et magnijiciis Arnolphus Uchaski palatinus plocen. et capitaneus wyssegro-

dien. atque generosi: Yalentinus Nadarzyski castellanus visneH., per Jilium

suum Victorinum, Thomas Uchaski senator belzen., Abraam Jakacki judex
lomzen., Albertus makovien. et rozanen. notarius, Franciscus, Tom as, Sa-
nislaus, Magnuszewsci germani, eadem. antiquitus familia isdem majoribus
domo, scilicet, de Rusiecz descenden., €xibuernnt noois litoi-as illustris olim principis,

domini Boleslai ducis Mazomae, sigillo ejusdem tnunitaSf £alvas et integras, omni
suspicione carentes, continen. Hn sese conjirmation^m donalionij, certorum bonorum
antiquiu^ majoribus ipsorum tributorum et conccsiorum, impnmis vero quae dara
et indubia testimonia continebant, eosdem illoi-um niafonSf tituLo et digniate co-

mitum usos esse, 8uplicaveruntque nobis, ut easdem liiteras approbaremus, guarum
q\iidem tenor is est:

In nomine Domini amen. Nos Conradus di(Xf notum fadmus universis, quod
quadam vice Goardus comes filius Lucae, noster fidelis servitor , cum Prute-

nis, Lithuanis et Jaczvingis virilier contentionem fecit, suam vitam non curans,

tandem inexuperabilis devicit septem duces, qui dicuntur Jaczmngowie incapti-

vavit, et in captimtate cos retinens, ad nos deduxit.

Quo8 quidem de captimtate redimerunt et exemerun, videlicet, pro quolibet

duce nobis septingentas marcas puri argenti et graves tribuerunt, pro qua tamen vi-

ctoria dicti Gothardi, sibi mllam Sluzevo, perpetuis temporibus, cum omnibus
libertaibus contulimus, ipsam mllam ab omnibus exactionibus , solutionibus, collectis,

tecturis et laboribwf, angariis, praeangariis , et vexationibvA universis juris polo-

nicalis
,
quocunque nomine censeanur, liberando, et poenitius eximendo, dantesque

sibi et suis successoribus , cum homicidium in dicta viUa perpetraretur, caput per-

dpere, ex toto, et cum suus cmeto cmetonem alienum perimerit, medietatem poe-

nae capitalis obtinebit. In cujus rei testimoniumf sigiUum nostrum appensum. Actum
et datum Var8cheviae, anno Incamaionia Domini 1241.

Temu potem poprawowano na t wie wolnoci, co opowieda list w te sowa:

Praeterea licet, ut dicta mila Sluzeno eadem gaudeat libertate ducali, qua aliae

viUae gaudent, przewód rmticanum non 'ducent, caniducores et falconarii, mi-

nisterudes, offidales, eandem mllam non intrabunt , praeter aliis juribus teuoni-

calibus, quae pro nobis reseroamus, aliique multi liberatis ariculi etc. etc Actum
et datum in Jezovo etc.

Z lyche si tam praw pokaziye potomek tego pomienionego Gotarda, Aleiy,
marszaek ksiicia Bolesawa, którego opowieda list temi sowy:

Nos dvx BoleslauSf ratione sewitiorwn praefati Alexii marsald et succa-
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aiAkijj.
fn^ffijrii varschevien. guae sibi impenditj impendereue non desinit, offertae sepa-
ratum et benevolum cum suis posteris in poserum impensttrum , aucto sibi fideli-

tatis studio super bona ipsius, Rusiecz, Nadarzin, Strzeszeniowa wie, Skoro-
sche, nec non nohili et generoso Ziemak succamerario zakroczimen. et Paulo,
fratrihus de Rusiecz, et ips&rum legittimis successoribus , super bona Rusiecz, Stara
wie dicta, Urzd et Zabiniecz, et super alia bona per ipsos quomodolibet acgui-

renda et obtinenda jura , praerogaitas , damus, donamus, perpeue et in aevum,
etc. Prout bona Shtzeno ipsorum gaudent et fruuntur, et guemadmodum sun libe-

rata et exempta absolutague. Caeterum praefati Alexius marschalcus et succa-

merarius varschevien. , nec non Ziemak succamerarius zakroczimen., nec non
Joannes, Nicolaus, Michael, et Franciscus de Suzeto haeredes et de Ru-
siecz et eorum legitimi successores, corani nullo judice terrestri, in terminis com-
munibus , nec aliguo castellano aut dignitario pro guibuscungue causis, nisi in

praesenia domini ducis , et dominorum, in terminis ducalibus , in perpeuum res-

fondere et asare tenebuntur , et si citati ad erminos communes non comparuerin,

foena eos nuila debet immitari perpetue, ob non comparitionem et non responsio-

iiem ad insiantiam, quarwncunqus personarum fuerint evocati etc.

Tychte przodków wieku mego byli ci ludzie znaczni i senatorowie moni, jako

naprzód: Jikób Uchaski wyej pomieniony, który potem by arcybiskupem gnienie-

skim. Ten w elekcy króla Stefana odczy si by z niektórymi pany od rycerstwa,

trzymajc ston cesarsk. Nie przyjeclia na koronacy do Krakowa, na jego miejscu

koronowa kióla Stanisaw Karnkowski biskup wocawski z domu Junosza, który

po jego mieici by arcybiskupem. Wiele potem w historyi o tym arcybiskupie czyta

t>§dziesz. Umjf roku 1581, ciao jego ley w owiczu.
Arnolf IcHASKi wojewoda pocki, starosta wyszogrodzki, którego synowie zostali

ladzie rycerscy: Jakób, który wzi dziaem Uchanie.

Stanisa\v który mia za sob Szczawisk Ann, kasztelana sochaczewskiego

córk, z któr potomstwo zostawi.

Arnolf kaionik gnienieski i owicki etc.

Tomasz Uciaski, którego wspomina ten list owczym beskim. Tego jak mnie-

mam by syn Stiisaw starosta drohobycki, który jedzi w poselstwie do papiea

Grzegorza trzynastko, z obedyency od króla Stefana, któremu przyniós miecz i czapk

do Wilna w roku ]^80. K'temu benedykcy da, e móg przespiecznie wojn podnie
na nieprzyjaciela, lyana kniazia moskiewskiego, dla wielkich krzywd, które on nie ba-

czc na Pana Boga, ^ na powinno chrzeciask, pastwam jego czyni. Za co potem

by tak spronie od ?ana Boga pokaran, e z wielk pokor przymierza u tego króla

prosi, o czem bdziei^ mia na miejscu swem.

Jakaccy w MaJnwszu i w Rusi dom starodawny, i mony by wieku mego.

Magnoszewscy lom starodawny i rozrodzony, jednej dzielnice z Uchaslcimi.

Budgieszowie do^ starodawny w beskiem województwie^ mowie sawni bywali

w tym domu. v \
'^'-

.

1
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Dom Zbockich starodawny, z których jednego wspominaj historye, Mikoaja
hrabi, w roku 1074. Jako Miechowita w ksigach 2, Kromer w ksigach 4, w te sowa

:

Margareta, Nicolai Zymhocii comitis uxor, pudicitiae stiae metuens etc. etc. O czem

w historyi szerzej.

Wszako list Strzemieczyków wspomina milies de Zymhoczin, przy fundowa-

nia kocioa witego Jakóba; jeli w onym wieku byli tej familii Radwan, jeli te
Strzemieniowie, tego dostatecznie wiedzie nie mog. Byli wieku mego Zboccy,
którzy tego herbu uywali, byli ludzie znaczni, rycerscy, jako naprzód: Jan, wielkiego

midzy stany wielkimi zachowania, m by znaczny, dwudziestego pitego dnia czerwca

umar, roku 1682. Ciao jego ley u witej Katarzyny na Kazimierzu. Mia za sol) Gie-

ratowsk z domu Orla, z któr potomstwa adnego nie zostawi, nie mia wieku tylko

lat czterdzieci.

Dom Brandysów z Grabiszyc starodawny, jako wspominaj acta KI im anta
Brandysa z Grabiszyc starost chciskim, ochmistrzem królowej Barbary, Zygmunta

pierwszego ony, który by zostawi synów trzech: Alexego, Mikoaja, Stanisawa.
Tene odnosi dwie królewnie polskie, Izabell do Wgier królowi Janowi, i Barbar

brandeborskiemu ksiciu Joachimowi, córk tej królowej u której by ochnistrzem.

Alexy, ten zostawi Piotra Brandysa rotmistrza i ma sawnego, który pod

Krasnohrodkiem z dziaa od Moskwy postrzelon, za panowania króla Augusa, ciao jego

w Wilnie pochowano.

Dziwisz Brandys z Grabiszyc, syn Alexego, który wieku mego m dworze króla

Augusta, Henryka, potem i Stefana, by przez lat trzydzieci dworzanirem, by potem

loniczym krakowskim i sekretarzem. Tene z fraucymeru królowej Amy poj on
Magorzat Krupsk w Warszawie, roku 1682, dnia 9 lipca. Ten^ w Grabiszycach

wielkim kosztem dwór zmurowa.

Stanisaw Brandys, syn Klimuntów, szczed bez potomka.

Mikoaj, syn Mikoajów, który na on czas póki lskie prawe byo w Zatorskim

i owicimskim powieciech, by pisarzem ziemskim tame, a do ink)rporacyi w prawo

polskie.

Tene z Ann Rajsk, sdziego owicimskiego córk, zotawi syna Piotra

Brandysa, który wieku mego by komornikiem króla Stefana, i Szczsn, Rusie-

ckiego Bernata on, który si pisze z Barwildu.

Potem tene Mikoaj mia drug on Katarzyn Gierat3wsk.

kowalewscy w pilnieskim powiecie w teme województwie fbm starodawny.

Wieku mego by Jozef Kowalewski czas dugi podstarccim bieckim, a potem

by sdzim grockim krakowskim za Zamojskiego Jana kanclerzi i hetmana koronnego,

starosty generaa krakowskiego etc. Czowiek by wsprawach r. p. wiczony i biegy.

Dom Oleszyskih z Olesznik, starodawny i znaczny, r. p. zasuony, tak z mstwa,

jako z innyci spraw poczciwych, w rónych powieciech albo województwach maj, w kra-

kowskiem u Proszowic. By Mikoaj m serdeczny i w potzebach byway, tam kdy
si król Stefan z wojski swemi obraca, w kadej by, i miie sobie poczyna.
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Dom odiisklch w krakowskiem województwie znaczny.

Frystakirh dom w sdomierskiem województwie starodawny.

•wiecim Plorjan w pilznieskim powiecie.

Pekowie w sanockiej ziemi dom starodawny. W #
Pakoszewscj, jako by Sebestian, który wieku mego zHumnick zostawi córk

jedyn Zofi Fredrow, kasztelank sanock, która te nie zostawia potomstwa m-
skiej pici, tylko córki, jako pod Jednorocem czyta.

Stanisaw Pakoszewski z Sterawsk zostawi dwóch synów: Jana i Mi-

koaja.
Jarosz Pakoszewski z Humnick Ann zostawi syny i córki, jako Sebe-

stiana, Jana, Andrzeja, Barbar, Ferensow Pakoszewsk, wszako ierbn

Trzech trb, Minock, drugie panny.

Dom esicijskich tame w tym kraja starodawny i znaczny.

Dbrowscj Zedowie w warszawskiem.

Sawkfwscy z ciechanowskiego powiatu, w Rusi drudzy tego domu. Z tych jeden

wieku mego by podstarocim kowalskim, czowiek godny dla poczciwych spraw pamici.

Jasklewscy, wani Rjbiscy w zakroczymskim powiecie; by Jan podsdkiem tame.

Snewscy z powiatu warszawskiego dom starodawny.

Kijowscy tame dom starodawny, wspomina epitaphium Pawa w Putowsku, umar
w roku 1658.

ukawscy w sochaczowskim powiecie, dom starodawny.

•kec«y tarae z warszawskiego.

Jexi«rkowsey tame z warszawskiego powiatu.

Wilamowie w krakowskiem województwie dom dawny.

Stanisawscy w warszawskim powiecie.

Branieccy z sochaczewskiego powiatu.

Hiemciewscy z pockiego od Drobnina, siea ich.

Gliscy z zakroczymskiego powiatu.

Aioduscy z pockiego, z których jeden wieku mego Pawe by sokolnikiem króla

Stefana.

Skartewicy z kijowskiego województwa.

Tumalewscy z Wielkiej Polski, z których jeden by wieku mego Marinus magiset^

artium et philosophiae doctor, praepositus sandecen. Inszych wiele ludzi zacnych, których

ja w tak szerokiem królestwie zna nie mog.

\
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* By Jnrgi Zieniewicz wojewod smoleskim, syn jego, m znacznie r. p. za-

sfuony i senator dobry.
.

"
;

-

. y

Tego Jerzego syn Jerzy Zieniewic' by wieku mego kasztelanem poockim,

starost dziseskim, który z modoci swej w Wgrzeci si na chlebie rycerskim chowa
u króla Jana, w kadej potrzebie z nieprzyjacioy jego bywa. Gdy potem wojska cesa-

rza chrzeciaskiego i tureckiego pod Budzyniem leay, tam by z królow i królewicem

w obleniu; potem od króla Zygmunta mia opatrzenie starostwo ukrainne, na którem

znaczne posugi swe okazowa, gromic nieprzyjacioy pastwa onego, czsto winie
posyajc. "^

;

'- ^'^^ ^f " ^-
\

Syna zostawi Chrzysztofa starost Ciecierskiego), który take z modych lat w cu-

dzych si ziemiach chowa. Potem gdy przyjecha na dwór Zygmunta Augusta, dworza-

sk si bawi. Ten król naprzód mu kaza roty wodzi. Gdy by z rot na zamku Leplu,

trzy mile od Suszy zamku nieprzyjacielskiego, czste a fortunne bitwy miewa z nie-

przyjacioy, z winiami czsto do króla przysya, dano mu potem dwoje starostwo.

Za panowania króla Stefana w Moskwi wiele z nieprzyjacioy czyni, m sawy i

pamici goduy, od tego te zostao potomstwo. '

^ '

'

'.' '

' 'x^'

~"
v«" i' • "

-.i jjfliob 7/ m:yj\s\ .Uwori- y.V/ J>uiai i

KLEJNOTU RADWAN tame w ksistwie uywaj wiele domów, jako Fieo-

fan Rpiski Bogdan, archiepiskop wadyka poocki, witepski, mcisawski. Ten zo-

stawi Gabryela syua Rpiski ego, ma znacznie zasuonego w ksistwie onem.

Siemion Iwanowicz Rpiski, który z Romanem ksioiem w potrzebach

bywa, m znaczny.

Dom Wierzbickich, z którego jeden by biskupem uckim, przykadny i uczony bi-

skup, a zasuony rzeczypospolitej ksistwa onego.

Czapla Maxymilian tego herbu uywa.
WoodkiewlcoMle w nowogrodzkiem, z smoleskiej woci wyszli.

.^.-,,..;Wokuiio\scy z nowogrodzkiego dom dawny.

Petruszewscy z mielnickiego dom dawny.

^^ Suchoebrscy, Guchowscy, z drohickiego.

^ >vroii^
KLEJNOTU WIENIAWA uywaj w ksistwie litewskiem Biaozorowie dom

starodawny.

„{, ;, Jundziowie dom starodawny i znaczny, mowie wielcy.

Nftrkiewicowie tame w Litwie dom starodawny. Augustyn Jurgiewicz Narkie-

j^ica, który si pisze zWondzagoa, by znacznym mem wieku mego.

Rylowie tame w Litwie, i wiele inszych.

KLEJNOTU OSTOJA uywaj take wiele domów w ksistwie litewskiem,

jako Czechowlcowie dom starodawny w mudzi, by jeden sdziem grodzkim, mndzkim, i

cywonem widuklewskim.



lxxxiii SKOROWIDZ DO HERB6w

" " 460. 514— Wincenty kaszt rosper.

307. 308.
,

l^RZEROWNicCY h. Jnnosza S26i /.-""' ''^"'

Przespolewo 244.
'!''*

z = a Tnmisaw t.
z':*^' /!|^.

Pbzespolewscy h. Topdr^ iW:f^J^^''^
Przeszowa 316.

wa9l

PRZETOCcr h. Nacz 216. "^^^^'"^'

Przetoczyn 215.
'^^''^'' • iM\:nH

Przewodów w. w wojew. belskiem 8 m.
od Tomaszowa 378.

Przeworsk M. nad rz. Mleczk w wojew.
rusk. ziemi przemyl. 365. 481. 482.

483. w. r. 4S5.
- «

pRZEZwoccY h. Janina 317.1' ^'^'-^^^' '

Przezwyccy h. Abdank 2261 W. 936.

pRZCDZEwscY b. Junosza 324.

Przosna herb 331.

rr (Prosn) rz. wypywajca z Szlsfea

c.p
z ksa opolskiego, wpadajca do

-'*' •^' Warty poniej M. Pyzdr pod w.
. . Tarnowo 331.

Frtborowscy b. Siiliina 583.

Przybysaw kan. gnien. 573 d. i.

= rycerz h. rzeaiawa 198.
J'

PRZYBY8AAVICE, jCSt t. U. 4 WT^T^^ W '^^O^
' T*^'' jew. krak. podobno tu mowa o tej,
.^i2l; która jest pod Ksiem Wiel. 27.0.

W. 942.
'-''' ''':.

Przydomki (cognomina) czsto lirano od
herbów 59.

Przygodzice w. nad Baryczk w wojew.
'. kalis. 1 V, ro. od Odolanowa 142. 533.

I^ZYJACIEL herb 743.

pRZYJEMSCY h. Rawicz 545.

Przyck w. nad Pilic w wojew. krak.
•'

ly^ m. od Lelowa 546.

pRZYUSCY b. Solima 583.

pRZYPKOwiCE (Przytkowice) ' w. w wojew.
krak. Im. od Izdebnika 354.

PRZYPKOWSCY h. Radwan 354.

Przyrowa herb 728.
.-i i--

Przysicccy b. Nowina 313.'^
"^^^f*

Przystaowscy b. abd 670. ';

Przytyk m. nad Radomk w wojew. san-

dom. pow. radom. 316.

Przywileje i inne dokuraenta przez Pa-

prockiego cakowicie lub w wyj-
fnylotj.

tkach przytoczone, w spisie chro-
,»u>;

oologiczoym

:

999.

'DiiBDO-^i:

<''''^\'\l53-

jf«td fc^.

aini§ ./'(ftid

1190

1224,

.^'Tl' .ITI

'"'
1241,

'' '

1248

Bolesaw I. kr. pol. uwalniajc
poddanych z dóbr klasztoru sie-

ciechowskiego od sdów woje-

wodów, kasztelanów i wszelkicb

urzdników, jak równie od ja-

kichbd ciarów, pozwala po-

lowania w kasztelanii sieciecho?

wskiej — w .ucinku — 63.

-1 154.) Janik (Jan) bisk. wrocaiw;
póniej arcybisk. gnienie. fun-

duje klasztor Cystersów we wsi
swojej dziedziczrej Brzenicy,
Jdrzejowem potem zwanej —
w ucinku — 117.

, Kazimierz ks. krakow. daruje

wie Szerzyn Sulisawowi Ko-
cieszy rycerzowi — przywilej

ten potwierdza Wadysaw kf.

pol. w 1440 r.— w ucinku— 389.

, Konrad ks. mazowiec. wsie !e-
powrony, Strachowa, Drozdzino,

Wola, Warcisawa marszaka swe-
go dziedziczne, obdarza prawem
niemieckiem— w ucinku— 405.

, Konrad ks. mazowiec. Gotardo-

wi hr. dla zasug pooonych
w utarczkach z Prusakami, Li-

twinami i Jawingami, a szcze-

gólniej dla znakomitego zwyci-
stwa odniesionego nad ostatnimi,

daruje wie Suewo uwalniajc

j od wszelkich ciarów, z pra-

wa polskiego pochodzcych. Zy-
gmunt August kr. pol. przywilej

ten potwierdza — w caoci —
356.

. W pitek po . Michale archa-

niele. Konrad ks. mazowiecki
Przybysawowi z Rostkowa wo-
jewodzie mazowieckiemu w na-

grod otrzymanego zwycistwa
nad Jawingami pod miastem
Przasnisz, miasto to z przylego-

ciami oddaje w posiadanie na
lat 30 — w caoci — 414 —
415.

, Kazimierz ks. kujaw, i czyc,
potwierdza darowizn przez Kon-
rada ojca swego uczynion Spi-

tyguiewowi wojewodzie czyc.


