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historii regionalnej 

 
 

 
Podejmując się w 2005 roku wydawania pisma „Rocznik Liwski” 

grupa miłośników historii regionalnej w tekście zatytułowanym Od 
Redakcji pisała, że należy „przywracać pamięć o dawnej świetności 
Liwa, nie rezygnując jednocześnie z prac wzmacniających jego obecny 
potencjał kulturalny, gospodarczy i społeczny. Jednym z narzędzi 
temu służących ma być właśnie „Rocznik Liwski”1. Publikacja dzie-
siątego tomu jest okazją do próby odpowiedzi na kilka pytań. Pierw-
sze to, czy pismo adresowane między innymi do badaczy i miłośników 
historii regionalnej stanowiło wsparcie w realizacji podejmowanych 
przez nich inicjatyw badawczych i popularyzatorskich? Czy oprócz 
publikowania wyników ich badań i dociekań zapewniało także pomoc 
w dotarciu do źródeł rozproszonych po różnych zbiorach archiwal-
nych oraz nielicznych wówczas publikacji naukowych poświęconych 
historii ziemi liwskiej, powiatu węgrowskiego i regionu? Na ile przy-
czyniło się do rozwoju tych badań oraz wzrostu zainteresowania na-
szej „małej ojczyzny”? Na podobne pytania próbował dać odpowiedź 
dr Rafał Dmowski w zamieszczonym w tomie szóstym „Rocznika Liw-

                                                
1  Materiały sesji archiwalno-historycznej. Dzieje Ziemi Liwskiej i powiatu węgrow-

skiego 2003 r., „Rocznik Liwski” T. I, 2005, s.5. Pismo zyskało opiekę Muzeum 
Zbrojowni na Zamku w Liwie oraz wsparcie Fundacji Rozwoju Badań Regionalnych 
„Sigillum” i Archiwum Państwowego w Siedlcach, a także duchownych z Kurii Die-
cezjalnych – Siedleckiej i Drohiczyńskiej. Wydanie pierwszych tomów było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu „Totalizatora Sportowego”. 
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skiego” artykule pt. Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz „Za-
mek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej” jako animatorzy 
badań naukowych regionu w latach 2005-2012. Dokonując przeglądu 
sześciu kolejnych tomów „Rocznika Liwskiego” autor wyraził opinię, 
„że redakcji pisma i wydawcom udało się stworzyć nowe pismo regio-
nalne, które na trwale wpisało się w historiografię pogranicza Mazow-
sza i Podlasia. To miejsce, w którym mogą publikować wszyscy bada-
cze historii ziemi liwskiej i powiatu węgrowskiego. Jednak, co naj-
bardziej zaskakuje uważnego czytelnika, spektrum tematów związa-
nych z omawianym terenem poruszanych na łamach rocznika za-
miast się zawężać wciąż się poszerza. Świadczy to nie tylko o ogrom-
nym zainteresowaniu tym obszarem, ale również o tym, że wbrew 
informacjom o braku źródeł archiwalnych pojawiającym się przez lata 
na łamach opracowań, niektóre ze źródeł jednak zachowały się tylko 
są znacznie rozproszone”2. Michał Gochna z Instytut Historii imienia 
Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w tomie dziewiątym 
„Rocznika Liwskiego” omówił publikowane na łamach pisma artykuły 
poświęcone dziejom ziemi liwskiej w średniowieczu. Przez wiele lat 
panowała opinia, że na ten temat dysponujemy nielicznymi źródłami 
i jedynie niewielu autorów podejmowało te zagadnienia. Michał 
Gochna podkreślił, że do omawianych na łamach rocznika „zagad-
nień zaliczyć można historię zmian administracyjno-ustrojowych 
z. liwskiej3, osadnictwa4, nazewnictwa5, elity władzy i roli szlachty 
liwskiej w życiu politycznym książęcego Mazowsza6, stosunków ko-

                                                
2  R. Dmowski, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz Zamek Liw. Stowarzysze-

nie Kulturalne Ziemi Liwskiej jako animatorzy badań naukowych regionu w latach 
2005-2012”, Liw 2012-2013, t.VI, s. 309-310. 

3  H. Samsonowicz, Ziemia liwska w średniowieczu, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie 
na Terenie Województwa Siedleckiego”, 1984, z. 4, s. 68-79; M. Wilska, Liw w czasach 
Księcia Mazowieckiego Janusza I, „Rocznik Liwski” 2005/2006, t. 1, s. 55-72. 

4  E. Kowalczyk-Heyman, Osadnictwo ziemi liwskiej do połowy XIV w. w świetle źró-
deł pisanych, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, red. Z. Kurnatow-
ska, t. 2, Wrocław 1996, s. 193-199; taż, Włość kałuska w średniowieczu. Z dzie-
jów osadnictwa na wschodnim Mazowszu, „Rocznik Kałuszyński” 2004, t. 4, s. 9-
25); J. Suproniuk, Osadnictwo ziemi liwskiej w XV i XVI wieku w świetle źródeł pi-
sanych, „Rocznik Liwski” 2007, t. 3, s. 21-85; T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa…, 
s. 143-169; A. Nowik, Osadnictwo rycerskie w parafii korytnickiej w średniowieczu, 
„Zeszyty Korytnickie” 2011, t. III, s. 17-36; A. Nowik, A. A. Goska, Ciągłość dziejów 
gniazd rodowych. Osadnictwo szlachty cząstkowej w parafii Kałuszyn od XV do XXI 
wieku, „Rocznik Kałuszyński” 2007, t. VII, s. 25-57; P.M. Szczurowski, Późnośre-
dniowieczne osadnictwo rycerskie w ziemi liwskiej na przykładzie Szczurowa, Ża-
boklik i Czapli, „Rocznik Liwski” 2010/2011, t. V, s. 33-46; P.M. Szczurowski, Hi-
storia Szczurowa w ziemi liwskiej parafii Pniewnik w świetle najstarszych źródeł pi-
sanych, „Zeszyty Korytnickie” 2011, t. III, s. 74-88. 

5  E. Kowalczyk-Heyman, Najstarsze nazwy miejscowe ziemi liwskiej, „Rocznik Liw-
ski” 2014, t. 7, s. 9-16. 

6  K. Pacuski, Elita władzy ziemi liwskiej w XV wieku, „Rocznik Liwski” 2005/2006, 
t. 1, s. 73-93; M. Piber-Zbieranowska, Liw jako oprawa (wdowia) księżnych mazo-
wieckich i teren ich działalność, tamże, s. 95-106; taż, Udział szlachty ziemi liwskiej 
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ścielnych7, poszczególnych rodów szlacheckich8, zamku Liwie9, 
zmian gospodarczych10, wojskowości11 i inne tematy”12. W kolejnych 
tomach pisma publikowano wiele tekstów poświęconych dziejom zie-
mi liwskiej i powiatu węgrowskiego od XVI do XX wieku13. W ostat-
nich latach nowego znaczenia nabrały pytania o rolę jaką pełni oraz 
powinno pełnić pismo takie jak „Rocznik Liwski” w inspirowaniu 
i popularyzacji badań regionalnych oraz pomocy dla osób podejmują-
cych ta tematykę. Rozwojowi badań regionalnych oraz inicjatywom 
wydawniczym organizacji społecznych i stowarzyszeń regionalnych 
nie służy bowiem forsowany system punktacji czasopism i wydaw-
nictw regionalnych. Nie jest także należycie doceniana działalność 
popularyzująca wyniki badań humanistycznych i regionalnych. Dla-
tego uznałem, że warto jest przypomnieć niektóre z podejmowanych 
inicjatyw i działań redakcji oraz współpracujących z nią społecznie 
autorów wielu cennych i wartościowych tekstów. 

Kilkuletnia współpraca redakcji z ośrodkami oraz osobami badają-
cymi dzieje Mazowsza i Podlasia zaowocowała licznymi konferencjami 
i publikacjami. Autorami prezentowanych materiałów i publikowanych 

                                                                                                              
w zarządzie księstwem mazowieckim w latach 1503-1526. Wybrane przykłady, 
„Rocznik Liwski” 2015, t. 8, s. 133-147; taż, Andrzej Zaliwski i jego bracia. Przy-
czynek do dziejów szlachty ziemi liwskiej za regencji księżnej Anny Radziwiłłówny, 
[w:] Ecclesia – regnum – fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, 
s. 615-630. M. Roguski, Awanse sejmikowe i urzędnicze drobnej szlachty liwskiej 
na przełomie XVIII i XIX wieku,[w:] „Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlachec-
kiej. Mazowieckie Zeszyty Naukowe” 2012, nr 2, s.127-148 oraz tegoż Urzędnicy 
ziemscy liwscy w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-
1795), „Rocznik Kałuszyński” 2012, z.12, s.11-36. 

7  K. Pacuski, Plebani ziemi liwskiej w XV wieku, „Rocznik Liwski” 2015, t. VIII, 
s. 119-132; A. Salina, Struktury administracji kościelnej w ziemi liwskiej do końca 
XVI wieku, tamże, s. 149-169. 

8  P. A. Dmochowski, Ród Pobogów w średniowieczu, „Rocznik Liwski” 2014, t. VII, 
s. 17-45; tenże, Próba ustalenia pochodzenia Pobogów z Turny, „Rocznik Liwski” 
2015, t. 8, s. 171-180. 

9  R. Postek, Architektura zamku gotyckiego w Liwie, „Rocznik Liwski” 2007, t. III, 
s. 87-104 oraz tegoż Liw – miasto i zamek, Warszawa 2008. 

10  A. Żaboklicka, Zmiany w strukturze drobnej własności szlacheckiej w XV–XVI w. na 
przykładzie ziemi liwskiej, „Przegląd Historyczny” 1958, nr 49, z. 2, s. 250-260. 

11  M. Plewczyński, Znaczenie Ziemi Liwskiej i nurskiej w wojskowości polskiej pierw-
szej połowy XVI wieku, „Rocznik Liwski” 2005/2006, t. I, s. 121-142. 

12  M. Jakubik, Dzieje Liwa, [w:] Węgrów – dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, 
red. A. Kołodziejczyk, T. Swat, Węgrów 1991, s. 385-397; L. Zalewski, Ziemia liw-
ska. Ludzie – miejscowości – wydarzenia, Warszawa 2002; tenże, Szlachta ziemi 
liwskiej. Sejmiki – urzędy – herbarz, Warszawa 2005.  

13  M. Gochna, Relacje międzystanowe w ziemi liwskiej 1587-1668 w świetle akt sej-
miku liwskiego, „Rocznik Liwski”, t. VI, s. 55- 96, M. Roguski, Marszałkowie i ase-
sorzy sejmików ziemi liwskiej w czasach stanisławowskich (1764-1794),„Rocznik 
Liwski” t. V, s. 85-96. Zob. także tegoż Jaśnie wielmożni i urodzeni. Zróżnicowanie 
społeczne szlachty liwskiej w końcu XVIII wieku, „Szkice Podlaskie” 2011, z 17-18, 
s. 21-49 oraz „ Sejmik Gabinetowy”. Stronnictwo dworskie na terenie ziemi liwskiej 
w czasach stanisławowskich (1765-1795), „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, 
Siedlce 2012 z. 18, s.7-30. 
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artykułów byli nie tylko historycy, archiwiści czy archeolodzy. Coraz 
częściej na łamach Rocznika publikowano teksty językoznawców, 
socjologów, historyków sztuki i wojskowości14. Były to zarówno osoby 
o uznanym dorobku naukowym jak i pasjonaci - początkujący bada-
cze dziejów swojej rodziny czy osady. Wyniki podejmowanych badań 
były prezentowane także podczas sesji naukowych i popularnych 
organizowanych między innymi w Korytnicy, Liwie Łomży, Olsztynie, 
Węgrowie, Siedlcach i Warszawie15. Jedną z osób, której prace ode-
grały ważną rolę w popularyzacji wiedzy o ziemi liwskiej był miłośnik 
jej historii Leszek Zalewski16. Inicjatorem wielu przedsięwzięć w tych 
latach był profesor Arkadiusz Kołodziejczyk autor licznych publikacji 
poświęconych historii Węgrowa oraz wydanej w 2007 roku historii 
Korytnicy17.  

 Ziemia liwska miała nieszczęście stracić większość swych akt 
w różnych zawieruchach wojennych. Dlatego też skierowaliśmy proś-
bę do czytelników: „O ile ktoś z Państwa posiada w swoim prywatnym 
archiwum dokumenty i akta związane z dziejami tych okolic – prosi-
my: dostarczcie nam oryginały my zaś po sporządzeniu kopii, zwró-
cimy je Wam. W ten sposób wspólnie zabezpieczymy fragment dzie-
jów od zapomnienia. Sporządzone przez nas kopie trafią do zbiorów 
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie i Archiwum Fundacji Rozwoju 
Badań Regionalnych Sigillum w Siedlcach”18. 

 Ważną rolę w rozwoju i popularyzacji badań nad historią ziemi 
liwskiej oraz powiatu węgrowskiego miała sesja archiwalno-histo-
ryczna Dzieje ziemi liwskiej i powiatu węgrowskiego zorganizowana 
w dniach 14–15 maja 2003 roku. Jej organizatorami było Muzeum 

                                                
14  Przykładem mogą być artykuły zamieszczone w tomie siódmym „Rocznika Liwskie-

go” wydanego w 2014 roku artykuły: A. Chojnacki, Garnizon węgrowski w czasach 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Żołnierze węgrowscy i ich śro-
dowisko; R. Dmowski, Podania i baśnie – niezwykłe źródło do dziejów Liwa i okolic 
oraz R. Postek, Galeria portretu sarmackiego w zakrystii bazyliki mniejszej w Wę-
growie; A. Ertman, Parafie Królestwa Polskiego, opisane przez Karola de Perthéesa. 
Diecezja Brzesko-Łucka; A. Ziontek, Bartczuk, Benedyktowicz, Rawicz i nieznane 
pamiętniki... Regionalne pokłosia wydawnicze 150. rocznicy powstania styczniowe-
go”. Zob. także: P. Woźniak, Dzieje organów w rzymskokatolickich kościołach wę-
growskich od końca XVIII w. do czasów współczesnych, „Rocznik Liwski” t. VI, 
s. 175-221.  

15  Wiele artykułów poświęconych dziejom ziemi liwskiej i powiatu węgrowskiego za-
mieszczonych zostało na łamach pism regionalnych „Zeszytów Korytnickich”, „Rocz-
nika Sokołowskiego”, „Rocznika Kałuszyńskiego” oraz „Prac Archiwalno-Konserwa-
torskich” i publikacjach materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez 
uczelnie wyższe, muzea, biblioteki, towarzystwa naukowe i regionalne, Archiwum Akt 
Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowe w Siedlcach. 

16  L. Zalewski, Ziemia liwska. Ludzie – miejscowości – wydarzenia, Warszawa 2002; 
tenże, Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki – urzędy – herbarz, Warszawa 2005.  

17  Węgrów – dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk, T. Swat, 
Węgrów 1991, A. Kołodziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 
2007. 

18  „Rocznik Liwski” t. I, s. 6. 
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Zbrojownia na Zamku w Liwie, Miejska Biblioteka Publiczna imienia 
Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie, Archiwum Państwowe w Siedl-
cach i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych „Sigillum”. W trakcie 
dwudniowych obrad w Węgrowie i w Liwie omówiono stan badań nad 
dziejami ziemi liwskiej i powiatu węgrowskiego. Podczas konferencji 
tematykę tę zaprezentowali następujący autorzy: Grzegorz Welik, 
Stan historycznych nad dziejami Ziemi Liwskiej i powiatu węgrow-
skiego w Archiwum Państwowym w Siedlcach, Wanda Więch-
Tchórzewska, Źródła do dziejów Liwa i okolic w zasobie Archiwów 
Polskich, Arkadiusz Kołodziejczyk, Dzieje ziemi liwskiej i powiatu wę-
growskiego w badaniach instytutu Historii Akademii Podlaskiej. Wiele 
cennych informacji o ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku 
zaprezentowane zostało w referatach przedstawionych przez pracow-
ników Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Hi-
storii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Profesor Małgorzata Wilska 
zaprezentowała referat Liw w czasach Księcia Mazowieckiego Janu-
sza I; dr Kazimierz Pacuski – referat Elita władzy Ziemi Liwskiej w XV 
wieku; mgr Marta Piber – Liw jako oprawa (wdowia) księżnych ma-
zowieckich i teren ich działalności, dr Henryk Rutkowski- Ziemia Liw-
ska na mapach od XVI do XVIII wieku, oraz prof. Marek Plewczyński –
Znaczenie Ziemi Liwskiej i nurskiej w wojskowości polskiej pierwszej 
połowy XVI wieku. Wymienione referaty zostały opublikowane w to-
mie pierwszym „Rocznika Liwskiego”. W tomie trzecim rocznika wy-
danym w 2007 roku opublikowano kolejne referaty wygłoszone pod-
czas tej konferencji. Były to teksty Bożeny Bryńczak – Z badań nad 
najstarszym osadnictwem w regionie węgrowskim, Jarosława Supro-
niuka – Osadnictwo ziemi liwskiej w XV i XVI wieku w świetle źródeł 
pisanych; Romana Postka- Architektura zamku gotyckiego w Liwie; 
Janusza Wojtasika – Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 r.; Piotra 
Matusaka – Okupacja i ruch oporu w Węgrowie 1939-1944; Grażyny 
Korneć – Tajne nauczanie na terenie powiatu węgrowskiego w latach 
1939-1945; Krystyny Jastrzębskiej – Organizacja i funkcjonowanie 
organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rejonu 
węgrowskiego; Doroty Pikuli – Sztuka regionu węgrowskiego w zbio-
rach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.  

 W tymże tomie „Rocznika Liwskiego” tekstem zatytułowanym Ro-
dy szlachty liwskiej. Wielądkowie z Wielądk herbu Nałęcz zainaugu-
rowano publikację materiałów poświęconych historii i genealogii 
miejscowych rodzin szlacheckich19. Na łamach kolejnych tomów 
rocznika ukazały się artykuły zawierające informacje o następujących 
rodach zamieszkujących od XV wieku ziemię liwską: Paplińskich 
z Paplina, Czapskich z Czapli, Szczurowskich ze Szczurowa, Żabo-
klickich z Żaboklik, Rowickich z Rowisk, Jaczewskich z Jaczewa, 
                                                
19  M. Roguski, Rody szlachty liwskiej. Wielądkowie z Wielądk herbu Nałęcz, „Rocznik 

Liwski” 2007, t. III, s.195-206. 
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Górskich z Górek, Turskich z Turny, Krasnodębskich ze Świętocho-
wa, Rabieńskich (Rabińskich) z Rabian (Moszczonny), Roguskich 
z Roguszyna, Nojszewskich z Nojszewa, oraz teksty o rodzinach po-
chodzących z innych ziem dawnej Rzeczypospolitej: Butlerach, Grzy-
bowskich20, Lelewelach21, Łuniewskich22, Krasińskich, Oborskich, 
Sobieskich 23 jak też innych rodach24.  

Wspomniana konferencja odegrała ważną rolę w integracji insty-
tucji, stowarzyszeń i osób zainteresowanych badaniami dziejów daw-
nej ziemi liwskiej oraz losów rodzin ją zamieszkujących od średnio-
wiecza do czasów współczesnych. W tomie czwartym „Rocznika Liw-
skiego” dr Rafał Dmowski opublikował artykuł Jan Paweł Woronicz 
jako proboszcz liwski, a ks. dr Zbigniew Rostkowski – Kontakty księ-
cia Sergiusza G. Golicyna z ziemianami powiatu węgrowskiego i soko-
łowskiego. W tomie tym ks. dr Zenon Czumaj zamieścił dwa cenne 
artykuły dotyczące historii Węgrowa: pierwszy zatytułowany Król 
Stanisław August Poniatowski w Węgrowie (1784 r.) według kroniki 
węgrowskiego klasztoru oo. Reformatów oraz kolejny – Podziemia 
kościoła poreformackiego w Węgrowie jako historyczna nekropolia 
pogranicza Mazowsza i Podlasia. Na łamach tomu piątego Rocznika 
opublikowano szereg biogramów osób pochodzących lub działających 
na terenie ziemi liwskiej i powiatu węgrowskiego. Artur Ziontek jest 
autorem tekstu Tadeusz Grabianka – starosta liwski i Król Nowego 
Izraela Uwagi na marginesie biografii; Andrzej Kruszewski biogramu 
Ksiądz Jakub Górski (ok. 1525-1585) – humanista i rektor Uniwersyte-
tu Krakowskiego; Rafał Dmowski biogramu Liwianin z wyboru. 
Ksiądz Karol Rafał Leszczyński (1875-1936). W tym tomie opubliko-
wano także artykuł Wojciecha Bieguńskiego Biogram Franciszka Cho-
rina (1800-1880); Michała Zasłony – Otto Warpechowski – życie 
i działalność oraz Romana Postka – Kazimierz Zajączkowski (1854-
1904), węgrowski budowniczy kościołów. W tomie tym wyniki swoich 
badań zaprezentowali także: Artur Rogalski – Ludność napływowa 
w Liwie 1810-1815, Bogusław Niemirka – Spisy represjonowanych 
powstańców styczniowych z obszaru powiatu siedleckiego(w grani-

                                                
20  M. Roguski, Rody szlachty liwskiej. Grzybowscy herbu Prus II z Windyki i Żelisze-

wa, „Rocznik Liwski” t. VI, s. 137-161. 
21  A. Sikorski, Obce rodziny na pograniczu Mazowsza i Podlasia: Butlerowie i Lelewe-

lowie, „Rocznik Liwski” t. VII, s. 157-168. 
22  M. Roguski, Tymoteusz Łuniewski – od powstańca do pozytywisty. Powstanie 

styczniowe w pamiętniku Łuniewskiego, „Rocznik Liwski”, t. VII, s. 135-155. Zob. 
także B. Niemirka, Spisy represjonowanych powstańców styczniowych z obszaru 
powiatu siedleckiego (w granicach sprzed 1863 r.),”Rocznik Liwski”, t. V, s.175- 
220. 

23  A. Sikorski, Sobiescy. Linia szlachecka w XVI-XX wieku, „Rocznik Liwski”, t. VI, 
s. 97-120. 

24  A. Moniuszko, Mówią za mną Boskie i ludzkie prawa... Mowa starościny rawskiej 
Teresy z Rostworowskich Załuskiej w Trybunale Koronnym w 1732 r., „Rocznik 
Liwski”, t. VI, s. 121-136. 
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cach sprzed 1863 r.) oraz Piotr Woźniak – Pozytyw z 1791 r. 
w Wyszkowie nad Liwcem – jedyne istniejące dziś organy Józefa Ja-
niczka z Kalisza. Trudnością na jaką napotykali badacze tej proble-
matyki, jest brak podstawowych źródeł, jakimi były księgi ziemskie 
i grodzkie liwskie, które spłonęły w podpalonym przez żołnierzy nie-
mieckich gmachu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. 
Tworzone i przechowywane w kancelarii ziemskiej i grodzkiej księgi 
zawierały wpisy dotyczące spraw publicznych i prywatnych, a wśród 
tych ostatnich głównie majątkowych, obrotu nieruchomościami.  

Specyfiką Mazowsza było, że księgi sądu ziemskiego i grodzkiego 
prowadziła jedna kancelaria nadzorowana przez pisarza ziemskiego 
i grodzkiego25. Po upadku powstania kościuszkowskiego i trzecim 
rozbiorze Rzeczypospolitej ziemia liwska po 1795 roku znalazła się 
pod panowaniem austriackim i stała się częścią Galicji Zachodniej. 
na zamku w Liwie. W 1810 roku Liw został włączony do Księstwa 
Warszawskiego, w którym obowiązywało nowe prawo o notariacie. Na 
ternie powiatu węgrowskiego urzędowali notariusze: Franciszek Ro-
guski w Węgrowie oraz Piotr Żaboklicki w Liwie, który sprawował 
także opiekę nad księgami ziemskimi i grodzkimi liwskimi. Część 
wytworzonych w kancelariach obu notariuszy akt jest dostępna 
w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Archiwum siedleckie 
w ostatnich latach dokonało digitalizacji akt wytworzonych w kance-
larii Piotra Żaboklickiego26. Po likwidacji kancelarii w Liwie liwskie 
księgi ziemskie i grodzkie przechowywane były w Archiwum Akt 
Dawnych w Siedlcach, a następnie w Archiwum Głównym Akt Daw-
nych w Warszawie. Zespół liczył łącznie 460 ksiąg (wraz z księgami 
z okresu rządów austriackich). Zachował się w nim księgi ziemskie 
od 1445. zaś grodzkie - od 1581 roku. Wszystkie te cenne źródła zo-
stały całkowicie zniszczone w 1944 roku przez Niemców po upadku 
powstania warszawskiego27. Jak pisze doktor Andrzej Nowik, „po 
zniszczonych księgach pozostały świadectwa w postaci cytatów 
u korzystających z nich historyków oraz zbiory wypisów, spośród 
których lepiej znane są następujące:  

1. Dziesięć średniowiecznych zapisek sądowych opublikowanych 
przez Zygmunta Wdowiszewskiego w artykule Inscriptiones clenodia-
les. Zapiski liwskie z XV wieku28. 

2. Kilkadziesiąt kartek z wypisami z okresu średniowiecza, 
w znacznym stopniu wykorzystanymi we własnych publikacjach, 

                                                
25  M. Roguski, Kancelaria ziemska i grodzka liwska w XV-XVIII wieku, „Rocznik Liw-

ski”, t. 6, s. 55-83. 
26  A.M. Nowik, Projekt digitalizacji akt notarialnych na przykładzie najstarszych kan-

celarii węgrowskich, „Rocznik Liwski”, t. VII, s. 221-224.  
27  Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł histo-

rycznych, t. I, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1957, t. I, s. 198. 
28  Zob. Z. Wdowiszewski, Inscriptiones clenodiales. Zapiski liwskie z XV wieku, „Mie-

sięcznik Heraldyczny” 1932, z. 1, s. 1-5. 
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znajdujących się w spuściźnie Kazimierza Dionizego Tymienieckiego 
w teczce z notatami rękopiśmiennymi z ksiąg mazowieckich w obwo-
lucie Liw29. 

3. Odpisy Akt sejmikowych ziemi liwskiej z lat 1512-1795 znajdu-
jące się w Tekach Pawińskiego nr 530. 

4. W zachowanej w maszynopisie pracy o. Walerego Roberta Sa-
pek-Świętochowskiego OP Ród Świętochowskich zostały wykorzysta-
ne dziesiątki wypisów z ksiąg grodzkich liwskich nr 1-12 z lat 1446-
1557, które wykonał Adolf Mysłowski, zaś dla okresu późniejszego 
wykorzystane zostały już po zniszczeniu oryginałów wypisy wypoży-
czone od ks. Władysława Roguskiego31. Materiały dotyczące kwerend 
genealogicznych rodziny Świętochowskich znajdują się w Zbiorze 
Adolfa Erazma Mysłowskiego w Archiwum Państwowym w Piotrkowie 
Trybunalskim32. W archiwum w Piotrkowie są przechowywane także 
wypisy genealogiczne dotyczące rodzin Roguskich, Michałowskich 
i Włodków33. 

5. Zbiór licznych kopii z ksiąg liwskich znajduje się w kolekcji do-
kumentów Heroldii Królestwa Polskiego w Centralnym Państwowym 
Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie”34. Wykaz ten należy 
uzupełnić o takie dokumenty archiwalne, jak:  

– rejestry popisowe pospolitego ruszenia ziemi liwskiej z 1621 
i 1622 roku oraz spis szlachty liwskiej uczestniczącej w wyprawie 
pod Chocim w 1621 roku35; 

– regestr podatku pogłównego prowincji wielkopolskiej z lat 1674-
1676, w którym uwzględniona jest ziemia liwska36; 

– lustracja dóbr starostwa liwskiego, korytnickiego i wsi Popowa 
z 1789 roku37; 

– taryfa lustracji dymów ziemi liwskiej z 1790 roku38.  

                                                
29  Archiwum PAN w Poznaniu, zespół P. III–40, sygn. 428. 
30  Biblioteka PAN w Krakowie, rkps nr 8322. 
31  W.R. Sapek-Świętochowski, Ród Świętochowskich, Archiwum Prowincji OO. Domi-

nikanów w Krakowie, sygn. S 12/5 
32  Archiwum Państwowe w Piotrkowie, Zbiór Adolfa Erazma Mysłowskiego, sygn. 61. 
33  Tamże, sygnatury: 54 (Roguscy), 44 (Michałowscy) i 67 (Włodkowie). 
34  A.M. Nowik, Wypisy ks. Władysława Roguskiego z ksiąg ziemskich i grodzkich 

liwskich z lat 1445-1795, „Rocznik Liwski”, t. IX, s. 158. 
35  Okazowanie [pospolitego ruszenia] powiatu liwskiego in anno 1622, AGAD, Metry-

ka Litewska (dalej ML), IV B-36, s. 495-522 oraz Conscriptio nobilitatis districtus 
Livensis anno 1621 ( rejestr popisowy pospolitego ruszenia szlachty powiatu liw-
skiego), Lwiwska nacjonalna naukowa bibliotieka Ukrainy imieni W. Stefanyka, 
oddział rękopisów, zespół 4, sygn. 67, k. 29-121v. 

36  Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Regestr pogłównego prowincji wiel-
kopolskiej 1674-1676, rękopis 1100. Mikrofilm dokumentu w Bibliotece Narodo-
wej, mf. 1856.  

37  AGAD ASK, XLVI, nr 176, Lustracja starostwa liwskiego i korytnickiego i wsi Popowa. 
38  Archiwum Państwowe w Krakowie, Variae civitates et villae, Taryfa dóbr dziedzicz-

nych w województwie mazowieckim ziemi liwskiej leżących do podatku podymnego, 
z lokacji dymów roku 1790 nastąpionej, ułożona, sygn. 29/121/306. Zobacz także 
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Przez wiele lat wiedzę o bogactwie informacji, które zawierały utra-
cone księgi ziemskie i grodzkie liwskie mieliśmy głównie dzięki 
10 zapiskom herbowym liwskim z lat 1464-1477 opublikowanym 
przez Zygmunta Wdowiszewskiego. Zapiski te wymieniają rycerzy 
osiadłych w ziemi liwskiej, należących do rodów: Awdańców, Wczeli-
czów, Jastrzębców, Junoszy, Korabiów, Ładów, Lubiczów, Modzeli. 
Byli oni przodkami wielu rodzin liwskiej szlachty, których potomko-
wie do dzisiaj są mieszkańcami założonych przez nich osad. Niektóre 
z tych rodzin legitymując się ze szlachectwa po rozbiorach przed He-
roldią Królestwa Polskiego wskazały inny niż własny herb. W 2017 
roku, dzięki doktorowi Andrzejowi Nowikowi, został opracowany 
i udostępniony nieznany wcześniej zbiór wypisów z ksiąg ziemskich 
i grodzkich liwskich. Stanowi on część spuścizny księdza Władysława 
Roguskiego do dziś znajdującej się w rękach prywatnych. Został on 
w 2017 roku udostępniony na stronach Mińskiego Archiwum Cyfro-
wego39. Wypisy regestów są sporządzone po łacinie. Wypisy po polsku 
pojawiają się dopiero od 1792 roku. Sporządził je w okresie między-
wojennym pracujący w Archiwum Głównym Akt Dawnych archiwista 
Adolf Mysłowski. Prowadził on także kwerendy genealogiczne na zle-
cenie księdza Sapka-Świętochowskiego.  

 Wydarzeniem, które odgrywać będzie w najbliższych latach ważną 
rolę, jest wydanie w 2017 roku przez Instytut Historii Polskiej Aka-
demii Nauk Słownika historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w śre-
dniowieczu. Miłośnikom dziejów ziemi liwskiej dużą satysfakcję 
sprawiła ocena naszej współpracy z jego autorkami zamieszczona 
w Słowniku przez obie panie. We wstępie do tego pomnikowego dzieła 
napisały one „Osobno wspominamy środowisko liwskich regionali-
stów, skupione wokół Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Liwskiej 
»Zamek Liw«: dr. Mirosława Roguskiego redaktora naczelnego »Rocz-
nika Liwskiego«, mgr. Romana Postka dyrektora Muzeum Zbrojowni 
na Zamku w Liwie i prezesa Stowarzyszenia, mgr. Michała Gochnę 
jego wiceprezesa oraz współpracującego ze Stowarzyszeniem dr. An-
drzeja Nowika wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Gene-
alogicznego, którzy wspierali nas w poszukiwaniach i inspirowali do 
pracy”40. 

Słownik jest dla miłośników historii ziemi liwskiej skarbnicą wie-
dzy o źródłach pisanych i archeologicznych dotyczących tej ziemi. 

                                                                                                              
opublikowany w tomie czwartym „Rocznika Liwskiego” artykuł M. Roguskiego Spo-
łeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. Właściciele ziemscy 
w 1790 roku. 

39  Zapiski są dostępne na stronie internetowej https://minskmaz.com/mac/. Projekt 
publikacji internetowej został zrealizowany w 2017 roku dzięki Panu Leszkowi Ce-
lejowi – Dyrektorowi Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim. 

40  Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu, oprac. Marta 
Piber-Zbieranowska, Anna Salina przy współpracy Elżbiety Kowalczyk-Heyman pod 
red. Tomasza Jurka, Warszawa 2017, s. XI ( dalej SHGL). 
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Większość z nich to źródła archiwalne powstałe do 1530 roku, ale, 
jak podkreśla Michał Gochna w swojej recenzji Słownika, „ze względu 
na specyfikę ziemi liwskiej – stosunkowo późne, w porównaniu do 
zachodniej i centralnej części Mazowsza, osadnictwo – cezurę tę prze-
sunięto do końca XVI w. z tym zastrzeżeniem, że kwerenda po 1530 
r. miała charakter ograniczony i wybiórczy”41. Czytelnicy już we 
wstępie znajdą przydatne informacje o archiwaliach z zasobu Archi-
wum Diecezjalnego w Płocku. Autorki korzystały z ksiąg biskupich 
(acta episkopalia) z lat 1448-1627 oraz ksiąg oficjała pułtuskiego 
(Acta officitas Pultuviensia) z lat 1461-1467 i 1475-1490. W księgach 
tych, oraz innych wykorzystanych archiwaliach diecezji płockiej, zna-
lazło się wiele informacji dotyczących osad i mieszkańców parafii 
w Korytnicy i Pniewniku, które należały do diecezji płockiej i utwo-
rzonego w 1443 roku archidiakonatu pułtuskiego42. Autorki Słowni-
ka wykorzystały także dokumenty pergaminowe, zeznania świadków 
oficjalatu pułtuskiego z lat 1519-1528, zeznania świadków składane 
w latach 1524-1528 przed sądem biskupim oraz wizytacje dekanatu 
liwskiego z lat 1609 i 1705. Wiele ciekawych informacji dostarczają 
przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych księgi grodzkie 
biskupich starostów pułtuskich43. Zawierają one między innymi wy-
pisy testamentów i zeznania świadków z parafii w Pniewniku oraz 
Korytnicy. Są wśród nich ciekawe informacje o darowiznach na rzecz 
kościoła w Pniewniku, które czyniła drobna szlachta z Czapli, Noj-
szewa, Roguszyna Deci i Wypych podczas zarazy panującej w 1625 
roku. Testamenty z akt starostwa pułtuskiego są badane nie tylko 
przez historyków, ale także coraz częściej przez językoznawców. Bar-
dzo przydatne dla osób zainteresowanych studiami nad dziejami zie-
mi liwskiej są informacje na temat źródeł drukowanych wykorzysta-
nych przy pracach nad słownikiem liwskim. Były to między innymi: 
kodeksy dyplomatyczne, drukowane tomy metryki książęcej, suma-
riusze Metryki Koronnej, mazowieckie księgi sądowe, księgi miejskie, 
rejestr poborowy z 1563 roku, lustracje województwa mazowieckiego, 
rejestr poboru od duchowieństwa archidiakonatu warszawskiego 
z 1561 roku, akta kapituły warszawskiej, zestawienia studentów 
Uniwersytetu Krakowskiego, dokumenty i zapiski wydane w formie 
aneksów do opracowań, reprodukcje źródeł, zapiski z ksiąg kościel-

                                                
41  M. Gochna, Rec.: Słownik historyczno -geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu, 

oprac. Marta Piber- Zbieranowska, Anna Salina przy współpracy Elżbiety Kowal-
czyk-Heyman pod red. Tomasza Jurka, Warszawa 2017,ss. XX, 262, mapa, tablice 
genealogiczne, „Rocznik Liwski” 2017, t. IX, s. 185. 

42  Do diecezji płockiej należała także parafia w Jadowie. W drugiej połowie XVI wieku 
należały do niej wsie powstałe na terenie Puszczy Koryckiej: Straszowa Łąka (obec-
nie Strachówka), Osęka, Borek, Wójty, Zawiszyno, Myszadła, Królowa Wola i osada 
kuźnicza Ruda. Zob. A. Salina, Struktura administracji kościelnej w ziemi liwskiej 
do końca XVI wieku, „Rocznik Liwski” 2017, t. IX, s. 150, 155-158.  

43  SHGL, s. X. 
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nych, edycje bulli papieskich, herbarze, rejestry cła wodnego we Wło-
cławku. Źródła rękopiśmienne to: Metryki Mazowiecka i Koronna, 
rejestry podatkowe (poborowe, podymnego, pogłównego), popis 
szlachty liwskiej, lustracje, wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich liw-
skich, księgi grodzkie i ziemskie innych powiatów mazowieckich oraz 
ziemi drohickiej (ówczesne województwo podlaskie), wypisy z materia-
łów z zasobu Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Warszawie, księgi 
biskupie, dokumenty pergaminowe i metryki poznańskiej kapituły 
katedralnej, płockie księgi biskupie, księgi oficjalatu pułtuskiego, 
wizytacje i inne. Kwerendę archiwalną przeprowadzono w wielu ar-
chiwach Polskich i zagranicznych44. Autorkom słownika udało się 
ustalić wiele cennych informacji o przywilejach książąt mazowieckich 
wystawianych dla osadzanych na terenie ziemi liwskiej rycerzy oraz 
duchownych, młynarzy, rudników, wójtów i sołtysów oraz kmieci. 
Dominują wśród nich przywileje potwierdzające nadania i sprzedaż 
ziemi, nadania prawa niemieckiego i chełmińskiego oraz nowych sta-
wek czynszów książęcych dla posiadanej i nabywanej ziemi, przywile-
je zwalniające właścicieli i mieszkańców osad z obowiązku udziału 
w naprawie starych i budowie nowych grodów i zamków, a także 
przywileje dotyczące obowiązków udziału rycerzy oraz innych osób 
w wyprawach zbrojnych. Duża grupa przywilejów dotyczy regaliów 
książęcych, takich jak barcie miodne, polowania itp. Są także odno-
towane przywileje sądowe dające poszczególnym osobom i rodom 
prawo podlegania jedynie pod sądy książęce. 

 Prezentując informacje o źródłach do historii rodzin szlacheckich 
zamieszkujących ziemię liwską, nie można pomijać dzieła heraldycz-
nego i archiwalnej spuścizny Wojciecha Wincentego na Wielądkach 
Wielądka herbu Nałęcz (1744-1822). Ten popularny na przełomie 
XVIII i XIX wieku poeta, tłumacz książek i sztuk teatralnych, heral-
dyk, kopista wierszy okolicznościowych i zagadek politycznych kol-
portowanych w czasach Sejmu Wielkiego jest autorem prac histo-
rycznych i genealogicznych. Jego twórczość jest przedmiotem zainte-
resowania historyków, heraldyków, językoznawców, teatrologów,  
a w ostatnich latach badaczy tradycji kuchni polskiej. Ukazało się 
kilka wydań jego popularnej na przełomie XVIII i XIX wieku książki 
                                                
44  Kwerendę przeprowadzono w archiwach kościelnych,diecezjalnych: w Płocku, Wło-

cławku, Siedlcach i Drohiczynie oraz archidiecezjalnych: w Poznaniu, Warszawie 
i Gnieźnie, a także w Archiwum Polskiej Prowincji O.O. Dominikanów w Krakowie 
i Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Archiwum Głównym Akt Dawnych  
i Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Polskiej 
Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, Bibliotece Książąt Czartoryskich, 
Archiwum Narodowym, Archiwum Państwowym w Siedlcach, Muzeum Zbrojowni 
na Zamku w Liwie, Bibliotece Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wro-
cławiu i Archiwum Polskiej Akademii Nauk (oddział w Poznaniu). Kwerendy prowa-
dzone archiwach w Kijowie, Mińsku, Wilnie, Berlinie, Budapeszcie i Watykanie 
prowadzono przy współudziale T. Jaszczołta, A. Buczyły, M. Zbieranowskiego  
i S. Rowella. Zob. SHGL, s. VIII. 
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kucharskiej Kucharz doskonały, pożyteczny dla zatrudniających się 
gospodarstwem… z francuskiego przetłumaczony i Wielą przydatkami 
pomnożony oraz poświęconych jej opracowań45. Muzeum Zbrojownia 
na Zamku w Liwie organizuje co roku turniej kulinarny, podczas 
którego nagrodą imienia Wojciecha Wincentego Wielądka nagradzane 
są najlepsze z prezentowanych potraw. Wyjątkową popularnością 
wśród czytelników współczesnych Wielądkowi cieszyło się liczące 5 
tomów dzieło heraldyczno-genealogiczne Heraldyka Czyli Opisanie 
Herbów, W Jakim Który jest Kształcie. Oraz Familllie rodowitey 
Szlachty Polskiej i W. X. Litewskiego, z ich herbami. Przy tym: Wsła-
wieni męstwem i odwagą, wytworną nauką, cnotą, gorliwością i in-
nemi zasługami w Ojczyźnie, dawniejszego i teraźniejszego wieku 
Polacy. Przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka Wyda-
ne. t. 1-2, Warszawa 1792-1794; t. 3, Warszawa 1795; t. 4, Warsza-
wa 1796; t. 5, Warszawa 1798. O jego popularności świadczy to, że 
aż 494 spośród 501 egzemplarzy wydrukowanych w latach 1792-
1798 sprzedano osobom dokonującym przedpłat. Rozprowadzane 
w taki, popularny w tamtych czasach, sposób książki innych autorów 
miały od 45 do 390 subskrybentów. Duże zainteresowanie history-
ków i genealogów wzbudziła w ostatnim czasie informacja o zacho-
wanych w kijowskim archiwum rękopiśmiennych materiałach gene-
alogicznych Wielądka46. Informacje o nich zawdzięczmy doktorowi 
Tomaszowi Jaszczołtowi z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. 
Wielądek przygotowując do druku 6 tom swojego herbarza, gromadził 
różne dokumenty i nadsyłane przez zainteresowane rodziny materia-
ły. Jest wśród nich wiele wypisów z nieistniejących już akt ziemskich 
i grodzkich liwskich ziem mazowieckich. Sporządzone przez Wieląd-
ka, nieznane dotychczas odpisy osiemnastowiecznych metryk ko-
ścielnych z Korytnicy i Warszawy dotyczące jego rodziny potwierdziły 
nasze przypuszczenia, że autorzy wielu jego biogramów mylnie wska-
zywali Ukrainę jako miejsce jego urodzenia. Autor urodził się w 1744 
roku w Warszawie, a przez całe swoje życie podkreślał związek z ro-
dzinną wsią47. Po śmierci Wielądka w 1822 roku gromadzone przez 

                                                
45  Wydany w 1783 roku Kucharz doskonały jest jedną z pierwszych książek kuchar-

skich, która już za życia Wielądka miała kilka wydań.  
46  Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy (CUDIAUK), fond: 966-1-74. 
47  Biografowie mylnie sądzili, że piastowany przez ojca heraldyka Józefa Wielądka 

tytularny urząd stolnika kijowskiego jest dowodem pochodzenia tej rodziny z tere-
nów Ukrainy. Tymczasem ojciec heraldyka urodził się w Wielądkach i został 
ochrzczony w kościele w Korytnicy w 1702 roku. Przed nominacją Stanisława Au-
gusta na stolnika kijowskiego był skarbnikiem liwskim. Posiadał część wsi Wieląd-
ki oraz wsi Reguły Malichy i jurydykę w Warszawie (m.in. dwór i browar). Zob. 
M. Roguski, Wielądkowie i inni. Drobna szlachta ziemi liwskiej na „warszawskim 
bruku” w XVIII i XIX wieku, „Rocznik Liwski” 2016/2017, t. IX, s. 31-32. Zob. tak-
że: M. Roguski, Migracje drobnej szlachty liwskiej do Warszawy w XVIII i XIX wie-
ku, [w:] Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku, red. K. Wagner, K. Zwierz, P. Pie-
chocki, Warszawa 2016, s. 105-119. 
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niego materiały do tomu 6 Heraldyki pozostały w rękopisie. Ich 
sprzedaż oferowano na łamach Kuriera Polskiego. W latach 1837-
1862 były one własnością Józefa Kaczanowskiego. Prowadził on 
w Warszawie biuro genealogiczne i podobnie jak Wielądek świadczył 
odpłatnie pomoc szlachcie legitymującej się przed Heroldią Królestwa 
Polskiego. Zgromadził bogate materiały, a wśród nich papiery Wie-
lądka. Zakupili je: Włodzimierz hrabia Plater i Zygmunt hr. Pusłow-
ski. Obecnie są w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Hi-
storycznego w Kijowie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. 
W 1958 roku część materiałów rękopiśmiennych Wielądka została 
rewindykowana z Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Były one przechowywane w Archiwum Państwowym w Gdańsku, 
a obecnie są udostępniane w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie. Jak ocenia doktor Tomasz Jaszczołt, znajdujące się 
w Kijowie i w Krakowie rękopiśmienne tomy herbarza Wielądka „za-
wierają nie tylko genealogie i teksty opisowe podobne do tych opubli-
kowanych w tomach wydanych drukiem, lecz również są zbiorami 
regestów z ksiąg sądowych, głównie z terenu Mazowsza i Podlasia. 
Wartość tych regestów wzrasta niepomiernie wobec faktu, że więk-
szość ksiąg będących ich podstawą została zniszczona w 1944 r. 
Szczególnie cenne są wypisy z ksiąg serii. Donationum z grodu war-
szawskiego, które dla XVII i XVIII w. przepadły niemal całkowicie”48. 
W ostatnich latach nasza wiedza o historii dawnej ziemi liwskiej ule-
ga stałemu wzbogaceniu dzięki publicznemu udostępnianiu przez 
archiwa i biblioteki skanów przechowywanych przez nie dokumen-
tów. Na uwagę zasługują ostatnio udostępnione przez Bibliotekę Ja-
giellońską trzy tomy akt gromadzonych przez rodzinę Oborskich. 
Pierwszy nosi tytuł: Wypisy urzędowe z lat 1528-1796 oraz z czasów 
nowszych (do 1851) z akt grodzkich czerskich, drohiczyńskich, garwo-
lińskich, nurskich, warszawskich, przeważnie zaś liwskich. T. 1, Wy-
pisy z akt z lat 1528-172049. Drugi tom jest zatytułowany: Wypisy 
urzędowe z lat 1528-1796 oraz z czasów nowszych (do 1851) z akt 
grodzkich czerskich, drohiczyńskich, garwolińskich, nurskich, war-
szawskich, przeważnie zaś liwskich. T. 250. Tom trzeci ma tytuł: Akta 
dotyczące głównie spraw majątkowych rodziny Oborskich i ich krew-
                                                
48  T. Jaszczołt, Spuścizna genealogiczno-heraldyczna Wojciecha Wincentego Wielądka 

(1744-1822) w zbiorach kijowskich i krakowskich – bezwartościowe kompilacje czy 
źródło zastępcze, abstrakt referatu wygłoszonego podczas sesji naukowej Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego w dniu 25 maja 2018 roku (w zbiorach autora).  
Dr Tomasz Jaszczołt, jest autorem tekstów opublikowanych w „Roczniku Liwskim”: 
Granica pomiędzy ziemiami drohicką i liwską w świetle protokołów komisji z 1546 
roku, Własność możnowładcza, średnio- i drobnoszlachecka na obszarze tzw. „pod-
laskiej” części powiatu węgrowskiego do poł. XVI wieku oraz Dokument Piotra Pili-
ka, wojewody czerskiego z 1414 r. dla kościoła Węgrowie, najstarsza fundacja szla-
checka na Podlasiu. 

49  BJ Rkp. 4387 IV, t.1, Identyfikator dokumentu cyfrowego: NDIGORP056778. 
50  BJ Rkp. 4387 II, t. 2, Identyfikator dokumentu cyfrowego: NDIGORP056780. 
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nych z lat 1469-1802051. W wymienionych tomach jest wiele doku-
mentów dotyczących rodzin szlacheckich pochodzących z różnych 
ziem Rzeczypospolitej. Z dawnej ziemi liwskiej są to rodziny: Borzęc-
kich, Brochowskich, Budzińskich, Buynów, Gąsiorowskich, Grzy-
bowskich, Jarnickich, Kałuskich, Krasińskich, Krypskich, Młodzie-
jowskich, Oborskich, Obrąpalskich, Parysów, Polkowskich, Rydzew-
skich, Świeszewskich, Szczawińskich, Warszewickich, Wąsowiczów, 
Wodzińskich, Wolskich, Zakrzewskich, Zaleskich, Zaliwskich, Zwol-
skich i wielu innych. Większość dokumentów to odpisy sporządzone 
w XVIII i XIX wieku przez kancelarie grodzkie różnych ziem Mazow-
sza i Podlasia. Sporządziły je min. kancelarie z ziemi czerskiej, dro-
hickiej, liwskiej i warszawskiej.  

Szczególnie interesujące są cztery uchwały sejmików liwskich z lat 
1621-1632. Nie były one uwzględnione w zbiorze Adolfa Pawińskiego 
laudów sejmikowych ziemi liwskiej52. Uchwały te sporządzone po 
zakończeniu obrad sejmików elekcyjnych. Są podpisane przez mar-
szałka i miejscowych dygnitarzy oraz mają ślady ich pieczęci. Pierw-
sza uchwała została przyjęta przez sejmik obradujący w 1621 roku, 
który dokonywał wyboru kandydatów na wakujący urząd pisarza 
ziemskiego i grodzkiego ziemi liwskiej Brał w nim udział Tomasz Go-
stomski wojewoda mazowiecki. Marszałkiem sejmiku wybrano Jacen-
tego Młodziejowskiego, którego także zgłoszono królowi jako kandy-
data na pisarza. Pozostali kandydaci na ten urząd to Stanisław Cieci-
szewski z Gójsca, Aleksander Męciński (Męczyński) oraz Samuel Ka-
łuski. Laudum sejmikowe podpisał obecny na obradach wojewoda 
mazowiecki i marszałek sejmikowy. Na dokumencie są ślady po pie-
częciach, prawdopodobnie wojewody i marszałka53. Znajdujący się 
w zbiorze A. Pawińskiego odpis drugiej uchwały tego sejmiku, obla-
towanej w grodzie warszawskim świadczy, że sejmik po dokonaniu 
wyboru kandydatów na urząd pisarza zajął się sprawą poboru podat-
ku na obronę z dóbr szlacheckich, królewskich i duchownych. Funk-
cję poborcy powierzono Janowi Broszkowskiemu54. Kolejny doku-
ment z 1623 roku to laudum sejmiku elekcyjnego, który zwołał do 
Liwa nowo mianowany kasztelan liwski Stanisław Wojsławski. Sejmik 
miał dokonać wyboru kandydatów na zwolniony przez Wojsławskiego 
urząd podkomorzego oraz na wakujący po śmierci Andrzeja Biernac-
kiego urząd sędziego ziemskiego. Marszałkiem sejmiku wybrano Sta-
nisława Zaliwskiego podstarościego liwskiego. Kandydatami do urzę-
du podkomorzego szlachta wybrała Piotra z Żabiczyna Żabickiego 
chorążego liwskiego, Hieronima Jezka (Jazaka) dworzanina królew-

                                                
51  BJ Rkp. 6124 IV: Identyfikator dokumentu cyfrowego: NDIGORP01916.  
52  W opisach Pawińskiego nie ma kopii uchwał sejmikowych z lat 1622- 1635.  
53  BJ, Rkps. 4387 IV, t.1, k. 79.  
54  A. Pawiński, ASL, k. 54-54 v. Uchwała sejmikowa w tej sprawie jest także podpisa-

na przez wojewodę i marszałka sejmiku. 
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skiego, Adama Oborskiego z Kuflewa i Stanisława Cieciszewskiego 
z Gojsca. Kandydatami na urząd sędziego wybrano Wojciecha Zaliw-
skiego podsędka liwskiego, Stanisława Zaliwskiego, Samuela Kału-
skiego oraz Jakuba Suskiego. Przy kandydaturze Stanisława Zaliw-
skiego podkreślono, że jest synem sędziego Idziego Zaliwskiego. 
Oprócz marszałka uchwałę podpisali czołowi urzędnicy ziemscy: cho-
rąży, stolnik, cześnik, podsędek i pisarz ziemski i grodzki55. Sejmik 
elekcyjny zwołany uniwersałem królewskim 1628 roku miał za zada-
nie dokonanie wyboru osób, które szlachtę ziemi liwskiej reprezento-
wać miały podczas obrad sejmiku generalnego mazowieckiego. Mar-
szałkiem sejmiku wybrano Samuela Kałuskiego, podsędka i podsta-
rostę liwskiego, a reprezentantami ziemi liwskiej Abrahama Cieci-
szowskieg podstolego i Samuela Kałuskiego. W laudum są oni tytu-
łowani deputatami, a nie posłami56. Być może posłami tytułowano 
posłów na sejmy, posłów do króla i prymasa. Sejmik zobowiązał de-
putatów do podziękowania królowi za jego „dobre panowanie”. Inne 
zalecenia dotyczyły spraw zwoływania pospolitego ruszenia, spraw 
podatkowych oraz dystrybucji soli dla ziemi liwskiej. Ostatnia 
z uchwał sejmikowych została przyjęta podczas sejmiku wybierające-
go w 1632 roku posłów na sejm konwokacyjny po śmierci króla Zyg-
munta III Wazy. Sejmiki przedsejmowe zwołał na dzień 3 czerwca 
uniwersałem z dnia 5 maja 1632 roku prymas Jan Wężyk. Marszał-
kiem sejmiku wybrano Abrahama Cieciszewskiego podstolego liw-
skiego, a posłami Stanisława Cieciszewskiego i Hiacynta Młodziejew-
skiego chorążego liwskiego. Sejmik uchwalił liczącą 25 punktów in-
strukcje dla posłów57.W aktach Metryki Koronnej 185 jest tekst 
uchwały sejmiku liwskiego z dnia 18 maja 1643 roku. Uchwała była 
wpisana do ksiąg grodu liwskiego w dniu 18 maja1643 roku, przez 
Kazimierza z Kazanowa Kazanowskiego – pana dziedzicznego na Fi-
leyel Moyza, dworzanina królewskiego i marszałka sejmiku liwskiego. 
Laudum podpisane zostało przez kasztelana liwskiego Piotra Żabic-
kiego, marszałka sejmiku Stanisława Kazanowskiego i podsędka zie-
mi liwskiej Stanisława Zaliwskiego. Wypis z ksiąg sporządził Jasiń-
ski, podpisał i opieczętował starosta liwski Marcin Oborski58. Wymie-
nione lauda sejmikowe wzbogacają naszą wiedzę o funkcjonowaniu 
samorządu szlacheckiego ziemi liwskiej w XVII wieku, którym był 
sejmik oraz elitach politycznych i przywódcach sejmikowych59. Za-

                                                
55  BJ, Rkps. 4387, k. 81-81v. 
56  Tamże, k. 92-92 v. 
57  Tamże, k. 95-98 v. 
58  Zob. Sumariusz Metryki Koronnej Księga wpisów MK 185 z Archiwum Głównego 

Akta Dawnych Opracował W. Krawczuk, regestr 696/2968 Warszawa, 11 lipca, 
1643. Zob. także regestr nr 690. Tekst uchwały sejmikowej w: Księga Wpisów MK 
185 z Archiwum Głównego Akta Dawnych, k. 562-565. 

59  K. Chłapowski, Kasztelanowie i starostowie liwscy w czasach Wazów, „Rocznik 
Liwski”, t. IV oraz B. Niemirka, Przypadki Jana Stanisława Krasnodębskiego, posła 
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wierają cenne informacje o osobach pełniących wówczas urzędy 
ziemskie i grodzkie, funkcje marszałków sejmikowych, posłów i dele-
gatów na sejmik generalny Mazowsza60.  

Jest to o tyle ważne, że ziemia liwska, podobnie jak inne ziemie 
mazowieckie, nie ma jeszcze pełnych spisów tych urzędników. Tema-
tyce tej oraz funkcjonowaniu sejmiku, kancelarii ziemskiej i grodzkiej 
poświęconych zostało kilka artykułów opublikowanych na łamach 
„Rocznika Liwskiego”. Między innymi w tomie siódmym piszą na ten 
temat Maciej Pieńkowski – Sejmiki mazowieckie wobec sejmów z lat 
1661-1662; Artur Ziontek – Stanisław August Poniatowski i XVIII-
wieczni podróżnicy w Węgrowie. Z dziejów peregrynacji monarchy po 
Podlasiu; Andrzej Chojnacki – Garnizon węgrowski w czasach Księ-
stwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Żołnierze węgrowscy 
i ich środowisko; Artur Rogalski – Ludność napływowa w Liwie 1810-
1815.  

 Wymienione w artykule publikacje to jedynie część materiałów, 
które dzięki kolejnym tomom „Rocznika Liwskiego” dostarczyły czy-
telnikom informacji o rozproszonych, ważnych dokumentach archi-
walnych dotyczących przeszłości ziemi liwskiej i powiatu węgrowskie-
go. Są one ilustracją bogactwa materiałów i informacji prezentowa-
nych na jego łamach. Wiele z publikowanych tekstów było cytowa-
nych w pracach badaczy z różnych ośrodków naukowych. Stale po-
większa się także liczba osób, które odwołują się do nich w swoich 
publikacjach poświęconych badaniom genealogicznym oraz badają-
cych historię miejscowości, z których pochodzą. Świadectwem rosną-
cego zainteresowania nimi są pytania kierowane do redakcji, a także 
liczne spotkania i „warsztaty genealogiczne” organizowane przez pla-
cówki kulturalno-oświatowe i organizacje społeczne naszego regionu. 
 

                                                                                                              
liwskiego – tamże; M. Roguski, Marszałkowie i asesorzy sejmikowi ziemi liwskiej 
w czasach stanisławowskich (1764-1794), t. VI s. 47-55 oraz tegoż „Starostwo nie-
grodowe korytnickie i jego starostowie, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, Siedl-
ce 2020, z. 22, s. 5-36. 

60  M. Roguski, Reprezentacja ziemi liwskiej podczas elekcji Stanisława Augusta Ponia-
towskiego w 1764r., „Rocznik Liwski”, t. 7, s. 61-86 oraz tegoż Społeczność szla-
checka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. Właściciele ziemscy w 1790 roku, 
„Rocznik Liwski”, t. IV, s. 33-59. 


