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 „Wyście sobie a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie”. 
Przejawy solidarności rodowej u użytkowników herbu Laska

Streszczenie: Solidarność rodowa w wiekach średnich nie jest dostatecznie udowodniona w badaniach 

naukowych, a co dopiero mówić o zachowanych źródłach. Na początku XX w. Stanisław Wyspiański, zna-

komity pisarz pisał, że każdy musi dbać o swoje interesy, nikt nie będzie walczył o nasze sprawy. Pomimo 

tego, że opisywał oczywiście stosunki panujący pomiędzy chłopami a inteligencją w XIX w., to wydaje 

się, że tytułowy cytat idealnie pasuje też do stosunków panujących między członkami herby Laska. Na 

podstawie sporów sąsiedzkich postaram się udowodnić, że w średniowieczu nie było solidarności rodowej, 

przynajmniej u użytkowników herbu Laska. 

Słowa kluczowe: solidarność rodowa, Leszczyce, herb Laska, sąsiedzkie spory. 

„Wyście sobie a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie”. Słowa te, używane w dzisiejszych cza-

sach jako popularne przysłowie, padają z ust Radczyni w rozmowie z Kliminą w Weselu Stanisła-

wa Wyspiańskiego1. Chociaż oddawać one miały stosunki panujące między inteligencją i chłop-

stwem w dobie rozbiorów, to wydaje się, że idealnie opisują również spory między poszczególnymi 

współrodowcami w średniowieczu. Wszyscy bowiem — zarówno dziewiętnastowieczni chłopi, jak 

i procesujący się ze sobą Leszczyce — musieli dbać o własne interesy. Należy pamiętać, że źródła 

średniowieczne rzadko kiedy przekazują nam pełny obraz konfliktu. Opisywanie tamtejszego spo-

łeczeństwa na podstawie samych ksiąg ziemskich i grodzkich niezwykłym zbiegiem okoliczności 

przypomina pisanie o współczesnym społeczeństwie na podstawie samej kroniki kryminalnej czy 

akt sądowych. Warto uświadomić sobie także i to, że mamy do czynienia jedynie z małym frag-

mentem życia ludzi w średniowieczu, który niekoniecznie odzwierciedlał ich całokształt.

W ścisłym związku z solidarnością rodową pozostają nagany szlachectwa, które jednocześnie 

stały się jej podstawowym zrębem. Warto zauważyć, że już Władysław Semkowicz sądził, że: „wy-

wody z końca XIV i pocz. XV w. były w istocie kuźnią szlachectwa, gdyż ułatwiały całej masie 

żywiołów nieszlacheckich wejście pod płaszczykiem prawa w poczet szlachty”2. Niezbyt to się 

podobało wylegitymowanej szlachcie, co potwierdza lektura dzieła Waleriana Nekandy Trepki 

1 S. Wyspiański, Wesele, Kraków 1969, s. 14.
2 W. Semkowicz, Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem, „Kwartalnik Historyczny” 1911, t. 22, s. 631.
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pt. Liber generationus plebeanorum, zwanego pospolicie Liber chamorum3. Dlatego nie powinno 

nas dziwić to, że pretendenci do stanu szlacheckiego używali nie tylko nagany jako środka do 

celu, ale również preparowali dokumenty przedkładane następnie wyższym instancjom, które 

swoim autorytetem potwierdzały ich autentyczność. Doskonale to koresponduje z wynikami ba-

dań Jana Wroniszewskiego, który jak najbardziej słusznie uznał najstarszy wywód szlachectwa 

z 1335 r. za falsyfikat4.

Jednocześnie wspomniany badacz uważał, że „najstarszym zachowanym wywodem szlachectwa 

z obszaru Małopolski jest pochodzący z 1348 r. dokument Kazimierza Wielkiego dla dziedziców 

Łubek”5. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu dyplomowi. Znany jest on jedynie z kopii wpisanej 

do księgi ziemskiej lubelskiej pod datą 16 czerwca 1420 r.6 Został on przedłożony tamtejszemu 

gremium przez Jakusza Babkę z Palikijów, co już powinno wzbudzić uzasadnione wątpliwości. 

Nikt bowiem wówczas nie sprawdzał przedkładanych dyplomów pod względem ich autentycz-

ności, a widocznie autorytet króla Kazimierza przywołany w dokumencie lubelskiemu sądowi 

w zupełności wystarczał7. Na większą skalę zaczęto używać instytucji nagany dopiero w latach 70. 

XIV w., czyli już po spisaniu statutów Kazimierza Wielkiego. Z nich to bowiem dowiadujemy się 

najczęściej, oczywiście oprócz zachowanych pieczęci, o przynależności herbowej poszczególnych 

osób.

Henryk Samsonowicz, omawiając instytucję nagany szlachectwa, twierdził, że:

[...] potwierdzenie przynależności do rodu było sprawą ważną, w pozytywne załatwienie której angażowano wielu 

świadków. Chodziło w niej o uznanie praw majątkowych, przywilejów, być może niekiedy także o prestiż i honor 

człowieka. Warto podkreślić, że do wyznaczników rodowej wspólnoty należały „krew”, „klejnot”, „godło” i „za-

wołanie”. Są to dane do ankiety personalnej wypełnianej świadomie przez rycerzy. Najważniejszą jej informacją 

jest stwierdzenie przynależności do rodu rycerskiego. Dość wyraźnie jednak daje się zauważyć różnicę w trzech 

okresach występowania procesu dotyczącego nagany szlachectwa. W pierwszym, dotyczącym schyłku XIV i po-

czątku XV wieku, dotyczyły one przede wszystkim spraw majątkowych, związanych nie tyle z przynależnością do 

stanu szlacheckiego, ile do rodów posiadających większe czy mniejsze przywileje gospodarcze. To przypuszczenie 

jest tym bardziej uzasadnione, że motywem procesów były w większości przypadków sprawy fi nansowe i konfl ikty 

o posiadane nieruchomości. Przynajmniej 60 proc. spraw znanych z akt sądowych dotyczyło kwestionowania praw 

własności ziemskiej. Trudno zatem proces nagany w pierwszej fazie jego istnienia określić jako instytucję mającą 

na celu odgradzanie stanu szlacheckiego od różnych innych grup prawnych. Ten cel przyświecał niewątpliwie 

uprzywilejowanym w  trzecim okresie, widocznym już w  wieku XVII, dobrze dodatkowo charakteryzowanym 

przez Liber chamorum Waleriana Nekandy Trepki. We wcześniejszych stuleciach prawo do naganiania mieli także 

chłopi, których rzecz prosta, trudno posądzać o dbałość „czystości stanowej” szlachty. Niekiedy proces o naganę 

był wytaczany osobom należącym do politycznej i fi nansowej elity Królestwa Polskiego. Tak na przykład Jaśkowi 

z Oleśnicy, staroście Litwy, pod pretekstem, że jego przodek poddał Tatarom w XIII wieku Sandomierz (!), po-

stawiono zarzut dotyczący jego pochodzenia i nienależenia do rodu rycerskiego. Można wątpić, czy rzeczywiście 

klejnot rodowy Oleśnickich wydawał się współczesnym podejrzany8.

3 W.N. Trepka, Liber generationis plebeanorum („Liber Chamorum”), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kucho-

wicz, red. W. Dworzaczek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
4 J. Wroniszewski, Wywody szlachectwa w Małopolsce XIV i XV wieku. Kwestia autentyczności najstarszego wywodu 
z 1335 r. [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne dedykowane Antoniemu Gąsiorow-
skiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. T. Jasiński, T. Jurek, J.M. Piskorski, Poznań 1997, s. 226–239.
5 Ibidem, s. 239.
6 Zbiór dokumentów Małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, cz. 4, Dokumenty z lat 1211–1400, Wro-

cław–Warszawa–Kraków 1969, nr 936.
7 A.F. Grabski, Dzieje historiografii, wprowadzenie R. Stobiecki, Poznań 2011, s. 73–75.
8 H. Samsonowicz, Świadomość zbiorowa wspólnot społecznych w Polsce XIII–XV wieku [w:] Społeczeństwo Polski 
średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 11, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 2007, s. 104–105.
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Ze swoją propozycją genezy nagany szlachectwa wystąpił także Tomasz Jurek:

Naprawdę istotne znaczenie miały natomiast uprawnienia dziesięcinne. Przysługujące rycerstwu prawo dzie-

sięciny swobodnej było solą w oku hierarchii kościelnej i dążyła ona stale do jego ograniczenia. [...] Niepokój 

ojców synodalnych budziło mnożenie się liczby rycerstwa i masowe widocznie pojawianie się osób niskiego stanu 

nabywających dobra rycerskie (może tu chodzić o rycerzy prywatnych osadzanych na pańskiej ziemi). Oczywi-

sty jest związek tych zjawisk z zarysowanymi wyżej przemianami w łonie rycerstwa na przełomie XIII i XIV w. 

Każdy, kto nabywał lub uzurpował dobra na prawie niemieckim, musiał zatem liczyć się z  reakcją ze  strony 

władz kościelnych. Jedynym sposobem rozstrzygnięcia wątpliwości było udowodnienie swej rycerskiej kondycji. 

Dokonać można tego było tylko wykazując pochodzenie de genere nobili. Wydaje się, że to właśnie spory dziesię-

cinne wywołały potrzebę wywodzenia szlachectwa, przyczyniając się w walnym stopniu do zamknięcia szlachty 

na zasadzie dziedzicznej9.

Powyższe, nieco przydługie, cytaty są dla naszych rozważań znamienne. W obecnej chwili nie 

jest oczywiście najważniejsze, który z autorów ma rację (i w ogóle, czy ją ma) a propos genezy 

wywodów szlachectwa. Ważniejsze bowiem wydają się ich rozważania na temat ekonomicznych 

spraw rycerstwa. Zatem zamiast bezinteresownej — a taka przecież powinna być pomoc swoim 

współrodowcom w ramach solidarności rodowej — mamy do czynienia bardziej ze wspólnotą 

interesu. Już Jacek Matuszewski przypominał nam, że: 

[...] ponieważ przysięga świadków nie gwarantuje wcale prawdziwości ich zeznań, nikt nie ma trudności w zdo-

byciu fałszywych świadków. Porównując oczyszczenie szlachectwa z powstałą na przełomie XIV i XV w. nową 

formą ekspurgacji z  zarzutów kradzieży, podpalenia czy rozboju, polegającą  — tak samo jak przy wywodzie 

szlachectwa — na przysiędze sześciu świadków z trzech klejnotów, stwierdzamy, że w obu wypadkach ten rodzaj 

dowodu w najmniejszym stopniu nie gwarantował wykrycia prawdy materialnej. Przy występującej wielkiej ilo-

ści zapisek nie znaleźliśmy żadnej, w której oskarżony o popełnienie jednego z wymienionych przestępstw, nie 

potrafi łby w ten sposób wykazać swojej niewinności. I podobnie na około 2500 zapisek dotyczących nagany szla-

chectwa, tylko w czterech naganiony nie potrafi ł go udowodnić (co stanowi zaledwie 2 prom. ogólnej liczby)10.

Współdziałanie w ramach rodu nie było zatem — jak w historiografii niekiedy się uważa — 

obowiązkiem współrodowców. Jak można zorientować się, przeglądając zapiski z wywodów szla-

chectwa, w  większości przypadków dla naganionego świadczyli nieprzypadkowo jego sąsiedzi. 

Dlatego też, jak mniemam, tak bardzo atrakcyjne dla średniowiecznych genealogów jest kryterium 

bliskości terytorialnej. Solidarnie, owszem, występowali przedstawiciele herbu Laska, ale zwykle 

właśnie przy wywodach szlachectwa. Skoro Statuty Kazimierza Wielkiego nakazywały w  celu 

oczyszczenia szlachectwa przedstawić przed sądem sześciu świadków ze  swojego rodu w Mało-

polsce11 lub dwóch ze swojego rodu i czterech z dwóch innych rodów w Wielkopolsce12, to jak 

9 T. Jurek, Geneza szlachty polskiej [w:] Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, red. M. Nodl, M. Wihoda, Praha 

2007, (Colloquia mediaevalia Pragnensia, t. 9), s. 110–111.
10 J.S. Matuszewski, Nagana szlachectwa w Polsce w XV i XVI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. 

Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I” 1971, z. 77, s. 144.
11 Statuty Kazimierza Wielkiego w opracowaniu Oswalda Balzera, wyd. Z. Kaczmarczyk, M. Sczaniecki, S. Wey-

mann, Poznań 1949 („Studia nad historią prawa polskiego”, red. Z. Wojciechowski, t. 19), art. LIX, s. 408–410: 

„Nobilitas stripes ex progentirobius earum originem semper ducunt quarum progressum nati de genologia approbare 
eorum fideli testimonio consueverunt. Si quis itaque dicat se nobilem et ceteris nobilibus hoc negnatibus asserat se parem 
ad probandum sue geneloye nobilitatem tenetur inducere sex nobiles viros de sua stirpe genitos qui iurati dicant, quod 
ipse frater sit eorum et a domo et a stirpe ipsorum paterna procreates”.
12 Statuty Kazimierza Wielkiego, cz.  2, Statuty Wielkopolskie, oprac.  i  wyd.  L.  Łysiak, Poznań 1982, art.  XLV, 

s. 59–60: „Statuimus quod si quis incuplatus fuerit, quod non haberet ius militale, idem duos seniores sue genoloye, alios 
duos alterius genoloye et duos tercie genoloye bonos producat more consueto ad obtinendum suum ius militale”.
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inaczej, jeśli nie solidarnie, mieliby występować ludzie chcący się legitymować prawnie swoim 

szlachectwem i ich krewniacy?

Dlatego też nie nagany szlachectwa będą przedmiotem niniejszego artykułu. Efektem soli-

darności rodowej miało też być masowe pojawianie się współrodowców, którzy świadczyli na 

dokumentach ich dotyczących. Król Władysław Jagiełło zatwierdził 17 lipca 1424 r. zakup wsi 

Kulino i Dankowo, dokonany przez Jana Kosiskę z Orchowa od arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, 

na którym zasiadał wówczas Wojciech Jastrzębiec13. Świadkami tej transakcji byli, przebywający 

akurat w Poznaniu, Maciej z Łabiszyna i Tomasz z Pakości, pieczętujący się tym samym herbem 

co Jan Kosisko. Widocznie nie mieli oni nic przeciwko, aby wbrew solidarności rodowej pozwolić 

na transakcję z człowiekiem będącym przyczyną przeniesienia ich „krewniaka” Piotra Wysza z bi-

skupstwa krakowskiego na poznańskie14. Wszakże to wspominana solidarność rodowa miała być 

spoiwem całego rodu, jak sądził niegdyś W. Semkowicz15. Jak jednak wytłumaczyć fakt, że kon-

trahentem Jana Kosiski była osoba oskarżona o wyrządzenie krzywdy biskupowi Wyszowi? Nie 

można mieć wątpliwości co do tego, że pieczętujący się herbem Laska, zgromadzeni w Poznaniu, 

wiedzieli o przeniesieniu Piotra Wysza. Działo się to w końcu 12 lat wcześniej, a przecież Maciej 

z Łabiszyna niejednokrotnie bawił w Krakowie i Poznaniu, podobnie jak i Tomasz z Pakości. 

13 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (cyt. dalej: KDW), t. 5, Zawierający dokumenta z lat 1400–1444, wyd. F. Pie-

kosiński, Poznań 1908, nr 392: „Iohanne de Rchow, vexillifero Dobrinensi [...] Mathia de Labyschin Brestensi pallati-
nis [...] et Thoma de Pakoscz Bydgostiensi castellanis”.
14 Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae Inclicti Regni Poloniae (cyt. dalej: Annales), lib. 10–11, consilium ed. 

Z. Kozłowska-Budkowa et al., Varsaviae 1997, s. 208–210: „Advenerat in  eam dietam Petrus Visch Cracoviensis 
episcopus, grandem iniuriari suam satagens posse rescindi. Obitnuerat siquidem Wladislaus Polonie rex aput Ioan-
nem papam vicesimum tercium [...] illum a sede Cracoviensi in Posnaniensem transferri et in Cracoviensem Albertum 
Iastrzambecz Posnaniensem episcopum surrogari, quasi Posnaniensis ecclesia tam miserabilli condicionis existeret, ut 
a deliro regi posset. [...] QUATNUS AUTEM PUDOR FUERIT quanta Deo iniuria et ecclesie Cracoviensi contumelia, 
quantum perniciosi et detestabilis res exemp li, quantum regie maiestatis et tocius regni dedecus, ut rex alioquin devotus 
et catholicus et princeps illustris ac maginificus ad unius episcopi deieccionem sudaverit [...] Maior enim prefato pontifici 
Petro Visch si delirus fuerat, debebatur miseracio, sub cuius sacerdocio pax Regno Poloniae et triumphus ille famosus 
ex Cruciferis aput Grinfeld relates provenerat, libertas quoque ecclesiis condordia plebibus, moribus disciplina, eo vero 
amoto deformitas in clero et populo grassari cepit. Huius tamen deformitatis nullus alius causa fuisse nisi Albertus Ia-
strzambiecz insimulabatur. Tekst tłumaczony: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, 

(cyt. dalej: Roczniki), ks. 10–11, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 237–239: „Przybył na ten zjazd biskup 

krakowski Piotr Wysz zabiegając o to, by w miarę możliwości położono kres jego ciężkiej krzywdzie. Król polski 

bowiem Władysław po oświadczeniu, że [Piotr Wysz] jest chory umysłowo i  podobny do człowieka będącego 

w letargu, uzyskał od papieża Jana XXIII jego przeniesienie ze stolicy krakowskiej na poznańską i mianowanie na 

jego miejsce na stolicę krakowską Wojciecha Jastrzębca, jakby katedra poznańska była tak nędzna, żeby mogła być 

rządzona przez Szaleńca. [...] Jakiż to był wstyd, jaka krzywda i obelga dla katedry krakowskiej, jaki szkodliwy 

i haniebny przykład stanowiło to posunięcie, ile hańby przyniosło królewskiemu majestatowi i całemu Królestwu 

to, że król skądinąd pobożny i katolicki, sławny i znakomity władca, wysilał się by usunąć jednego biskupa. [...] 

Wspomnianemu bowiem biskupowi Piotrowi Wyszowi, jeśli był szalony, należała się większa litość jako temu, za 

którego rządów biskupich Królestwo Polskie zdobyło spokój i odniosło owo sławne zwycięstwo nad Krzyżakami 

pod Grunwaldem, kościoły cieszyły się wolnością, wśród ludu panował zgoda, a w obyczajach ład. Pod jego zaś 

usunięciu zaczęło się szerzyć wielkie zepsucie wśród duchowieństwa i ludu. Wysuwano przypuszczenie, że przyczy-

ną tego zepsucia był właśnie Wojciech Jastrzębiec”. Wprawdzie dokument przeniesienia nosi datę 9 sierpnia 1412 r. 

(Bullarium Poloniae, t. 3, 1378–1417, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae–Lublin 1988, nr 1386), jednak 

bulla musiała dojść do Krakowa dość późno, bowiem jeszcze 21 grudnia tego roku Wysz pełnił tu obowiązki bi-

skupa (Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, cz. 2, obejmująca rzeczy od roku 1367 do roku 1423, 

wyd. F. Piekosiński, Kraków 1883, Monumenta Medi Aevi Historica Res Gestae Poloniae Illustrantia, t. 8), nr 539.
15 W. Semkowicz, Ród Pałuków, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Serya II” 

1907, t. 24, s. 152.
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W końcu Leszczyce w tym samym czasie robili dość poważne kariery — sam Maciej z Łabiszyna 

awansował na urząd wojewody brzeskiego w 1412 r., a Mikołaj z Małego Lubstowa został mia-

nowany chorążym brzeskim16.

W tym samym roku Mroczek z Łopuchowa próbował zorganizować zamach na Wojciecha 

Jastrzębca. Czekał niedaleko Gniezna, gdzie miał być zwołany zjazd generalny, lecz nowo mia-

nowany biskup krakowski uchylił się od przyjazdu nań17. Mroczek jednak zniszczył gospodę na-

leżącą do biskupa18. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego tylko Mroczek19, a później też Bartosz 

z Wierzchosławic herbu Sulima, upomniał się o krzywdę Piotra Wysza?20 Wygląda bowiem na 

16 Por.:  Urzędnicy kujawscy i  dobrzyńscy XII–XV  wieku. Spisy, oprac.  J.  Bieniak, S.  Szybkowski, Kórnik 2014, 

(Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 6, z. 1), s. 72, nr A149 (Maciej 

z Łabiszyna) i s. 46, nr A7 (Mikołaj z Małego Lubstowa).
17 Przekaz o zamachu krytycznie analizowałem w innym miejscu, zob.: P. Kaleta, W obronie czci biskupa Piotra 
Wysza? Zamach Mroczka z Łopuchowa na biskupa Wojciecha Jastrzębca, „Historia Slavorum Occidentis”, t. 18, 2018, 

nr 3, s. 27–44.
18 Annales, lib. 10–11, s. 209: „Que quidem tanslacio [Petrus Visch a sede Cracoviensi in Posnaniensem transferri] 
magnum in clero et populo parturivit scandalum, laicos quoque reddidit plus solito ecclesiasticis infestiores. Sed neque 
in diem hanc eius poterat ad liquidum amaritudo aboleri, sed et Mroczek de Pozsadow, alias de Lapuchow, miles Ma-
ioris Polonie propinqua cognacione per lineam directam Petro Vysch episcopo iunctus, deieccionem suam ignominiosam 
molestius ferens aptum observabat tempus, quo Albertum Iastrzambiecz episcopum occideret. Dieta quoque generali 
aput Gnesnam instituta pro Penecostes die, ad quam Albertus Jastrzambiecz episcopus certo cercius ferebatur venturus, 
Mroczek prefatus cum quingentis armatis hospicium illius invadere et Albertum episcopum obtuncare iureiurando se 
astrinxerat, verum Alberto Jastrzambiecz dietam huiusmodi declinante, facinus cogitatum execucioni mandatum non 
est”; tekst tłumaczony: Roczniki, ks. 10–11, s. 238: „To przeniesienie [Piotra Wysza z biskupstwa krakowskiego 

na poznańskie] wywołało wielkie zgorszenie wśród duchowieństwa. Przykrych jego skutków nie można było cał-

kowicie usunąć aż do tego dnia, kiedy rycerz wielkopolski Mroczek z Posadowa czyli Łopuchowa, związany bli-

skim pokrewieństwem w linii prostej z biskupem Piotrem Wyszem, bolejący nader dotkliwie nad jego haniebnym 

wyrzuceniem, czekał na odpowiedni moment, by zabić biskupa Wojciecha Jastrzębca. Kiedy na Zielone Święta 

wyznaczono zjazd generalny w Gnieźnie, na który — jak mówiono — miał z całą pewnością przybyć Wojciech 

Jastrzębiec, wspomniany Mroczek poprzysiągł sobie najechać z pięciuset zbrojnymi na jego gospodę i zabić biskupa 

Wojciecha. Ponieważ jednak Wojciech uchylił się od przybycia na ten zjazd, nie doszło do wykonania zamierzo-

nego występku”.
19 Joannis Dlugossii Catalogus Episocporum Poznaniensum [w:] Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Ope-
ra omnia, t. 1, ed. A. Przeździecki, Kraków 1887, s. 507: „videns tamen animum regium inexorabilem fore, qui etiam 
iam virum nobilem Mroczkonem de Lopuchow, qui unicus ex consanguineis eius, ceteris omnibus eum deserentibus, pro 
eo tunc interpellabat, manibus propriis correptum turri incluserat”; tekst tłumaczony: Katalog biskupów poznańskich, 

oprac. J. Wiesiołowski, tł. A. Strzelecka, Poznań 2004, s. 31: „[Piotr Wysz] widział jednak nieprzejednanie mo-

narchy, który własnoręcznie wtrącił do wieży Mroczka z Łopuchowa, szlachcica, który jako jedyny z krewnych — 

gdyż wszyscy inni go opuścili — wstawiał się za Piotrem”.
20  Annales, lib. 11, consilium ed. C. Baczkowski et al., Varsaviae 2000, s. 134–135: „Frequens in id spectaculum fra-
trum consanguineorum amicorumque Petri Visch olim Posnaniensis, quandoque eciam Cracoviensis episcopi turba quasi 
dato signo convenerat, leta iram regis in Albertum Iastrzambiecz Carcoviensem episcopum fratris et amici sui Petri Visch 
a Cracoviensi episcopatu deposicionis auctorem recidisse, contumeliam et iniuram fratris sui occasione prebita ultura. 
Dum autem Bartossius Wlodkowicz de Wirschoslawicze, miles de domo Szulima causam regis procurando advocandoque 
mordacius quam sat erat in Albertum Iastrzambiecz episcopum odio et ipse in episcopum gravi ardens (germanam enim 
neptem Petri Visch habebat pro consorte) inveheretur, fratres et consanguinei Alberti episcopi, quorum multitudinem 
secum periculi discrimen precavens adduxerat, domini sui improperium non ultra laturi in contencionem versi sedicio-
nem gravem concitarunt, qua barones presidentes iudicio deterriti deserere loca sua et consulere sibi et suis coacti sunt”; 
tekst tłumaczony: Roczniki, ks. 11, tł. J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 141: „Na to widowisko zgromadził się 

jakby na dany znak wielki tłum braci, krewnych i przyjaciół byłego biskupa poznańskiego, a przez jakiś czas także 

krakowskiego Piotra Wysza, ciesząc się, że gniew króla skierował się przeciw biskupowi krakowskiemu Wojcie-

chowi Jastrzębcowi, sprawcy złożenia ze stolicy biskupiej ich brata i przyjaciela Piotra Wysza, zamierzając wobec 

nadarzającej się okazji pomścić hańbę i krzywdę swego brata. A kiedy Bartosz Włodkowic z Wierzchosławic, rycerz 
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to, że dla większości pieczętujących się herbem Laska liczyła się bardziej od krzywdy „krewniaka” 

kariera lub sprawy ekonomiczne.

Sprawy między Mroczkiem a Janem Kosiskim były napięte dużo wcześniej niż przed wspo-

mnianą transakcją, bowiem w 1416 r. ów Mroczek z Łopuchowa oskarżył go o napaść21. Solidar-

ność rodowa dotyczyć powinna ludzi pochodzących od jednego przodka. Zastanówmy się zatem 

nad ich wspólnym pochodzeniem. Jan Kosisko wywodził się od Hektora z Łącka22, a Mroczek 

z Łopuchowa był synem Żegoty z Łopuchowa i wnukiem Gerwarda ze Słomowa23. Warto zwró-

cić uwagę na fakt, że zanim Gerward się pojawił w źródłach, to Hektor zdążył się przenieść do 

ziemi dobrzyńskiej24. Trudno przeto znaleźć wspólnotę interesów między nimi. Sytuacja zmieniła 

się, gdy w 1392  r. Krzyżacy zaatakowali Dobrzyń, którego obrońcami byli synowie Hektora. 

W zamian za trud obrony otrzymali posiadłości w ziemi konińskiej25. Tam też prawdopodobnie 

Jan Kosisko znalazł sobie żonę, Katarzynę. Począł się pisać z Orchowa, przy czym podróżował 

praktycznie po całej prowincji wielkopolskiej (która obejmowała też ziemie sieradzką i łęczycką 

oraz Kujawy). Sprawy majątkowe w ziemi dobrzyńskiej załatwił nie wcześniej niż pod koniec 

swojego życia26.

Po 1392 r. Jan mógł dopiero spotkać swojego oskarżyciela. Mógł też spotkać jego rodziców, 

Żegotę i Małgorzatę, oraz dziada, gdyż jeszcze oni wówczas żyli27. Warto pamiętać, że spór z Ło-

puchowskim jest pierwszą wzmianką źródłową o ich kontaktach. Wydaje się, że był on podyk-

towany tylko sprawami sąsiedzkimi. Oto bowiem świadkowie zaświadczyli, że: „pan chorąży 

z  domu nie wyjeździł, ani nigdy słał na ten gwałt panu Mroczkowi do Powidza na krolewę 

dziedzinę”28. Mamy zatem do czynienia z wyższością interesów nad solidarnością rodową. Świad-

kowie zaświadczyli wprawdzie, że to nie Jan Kosisko stał za tą napaścią, jednakże to oskarżenie 

swojego współrodowca jest tutaj znamienne. Być może prowadzili oni jakieś wcześniejsze spory, 

skoro „od razu” — a przynajmniej tak się wydaje — Mroczek wskazał winnego. Oczyszczenie się 

Jana z zarzutu nie oznacza wcale, że nie napadł na posiadłości trzymane przez Łopuchowskiego.

herbu Sulima, broniąc gorliwie sprawy króla ostrzej, niż należało, atakował biskupa Wojciecha Jastrzębca (sam 

nienawidził gorąco biskupa, miał bowiem rodzoną siostrzenicę Piotra Wysza za żonę), bracia i krewni biskupa 

Wojciecha, których tłum sprowadził ze sobą [biskup] z obawy przed groźnym niebezpieczeństwem, nie zamierzając 

dalej znosić znieważania swego pana, wszcząwszy bójkę podnieśli groźny bunt”.
21 Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. 1, Roty poznańskie, oprac. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz Po-

znań–Wrocław 1959 („Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny-Komisja Fi-

lologiczna. Zabytki języka i literatury polskiej”, nr 3), nr 863: „Johannes Coschisko, vexilifer Dobrzinensis ducit testes 
erga nobilem dominum Mroczconem Lopuchowski”.
22 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Klasztor Cystersów w Koronowie, pow. Bydgoszcz, sygn. 6/437/0/113: 

„Hedwigis relicta quondam hector heres de Zadusszniki et nicolao, grzumkone, Johanne et swanthkopelcone natus ipsius 
domine heredibus ibidem in Zadusszniki ac Stosszkone herede de Vilkovice fratre domina relicta”.
23 T. Jurek, Łopuchowo [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, t. 3, z. 1, 

red. A. Gąsiorowski, Poznań 1993 (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 8, red. J. Wi-

śniewski), s. 50–54.
24 KDW, t. 3, Zawiera numera 1293–2053 lata 1350–1399, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1879, nr 1372, 1376.
25  Spominki gnieźnieńskie, wyd. B. Kürbis [w:] Annales Poloniae Maioris, wyd. B. Kürbis, przy współudziale G. La-

budy, J. Lucińskiego i R. Walczaka, Warszawa 1962 („Monumenta Poloniae Historica, seria nova”, t. 6), s. 100; 

por. też: S. Szybkowski, Elita ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIV i XV wieku. Między zakonem krzyżackim a Kró-
lestwem Polskim, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2011, t. 3, s. 92 i 96.
26 Pięć dokumentów sądu ziemskiego dobrzyńskiego z XIV I XV w., wyd. S. Szybkowski [w:] Biskupi, lennicy, żeglarze, 
red. B. Śliwiński, Gdańsk 2003 („Gdańskie studia z dziejów średniowiecza”, nr 9), s. 410–412, dok. 5.
27 Por. przyp. 23.
28 Wielkopolskie Roty Sądowe, t. 1, nr 863.
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Fakt, że świadkowie stanęli murem za Janem Orchowskim, oznacza tylko, że to on ich przy-

prowadził. Prawdopodobnie, gdyby zrobił tak samo Mroczek z  Łopuchowa, jego „testatorzy” 

orzekliby na jego korzyść. Doskonale potwierdzają to badania J.S. Matuszewskiego29. Łatwość, 

z jaką Kosisko przyprowadzał do sądu świadków (nie tylko przecież w tej sprawie), jest znamien-

na. Cieszył się zatem on szacunkiem wśród sąsiedzkiej hierarchii, która w praktyce decydowała 

o szlachectwie30. Koresponduje to z przemyśleniami Marka Cetwińskiego, który twierdził, że:

[...] w zasadzie więc oczyszczenia szlachectwa dokonywano w obliczu przedstawicieli lokalnej społeczności. Za-

tem to szlacheckie sąsiedztwo orzeka o szlacheckim statusie naganionego. Pokrewieństwo, rzeczywiste lub mnie-

mane, jest więc formą, sąsiedztwo terytorialne zaś treścią szlacheckiej społeczności31.

W tej sytuacji trudno mówić o solidarności rodowej między Janem Kosiskim a Mroczkiem 

z  Łopuchowa. Wspólny herb nie oznaczał też w  tym przypadku pochodzenia od wspólnego 

przodka. Nie można też wątpić w to, że o krzywdzie, jakiej doznał Piotr Wysz, pamiętano jeszcze 

długo32. Tym bardziej nie były mile widziane „konszachty” Jana ze spiritus movens translacji bi-

skupa krakowskiego przez Mroczka.

Znamy również sytuacje, że przedstawiciele herbu Laska niekorzystnie rozsądzali spory swo-

ich współrodowców. Takim przykładem może być proces Aleksandra i Wojciecha z Łabiszyna 

(synowie wspomnianego wyżej Macieja) z Andrzejem z Danaborza, który odbył się w 1434 r.33 

Sędziami byli wówczas Materna i Wojciech Mikołajewice z Pakości (bracia wspomnianego wcze-

śniej Tomasza). Wyrokiem sędziów to właśnie Danaborski otrzymał czwartą część miasta i zamku 

Szubin, o który procesował się z Łabiskimi. Ponadto Aleksander i Wojciech z Łabiszyna musieli 

zapłacić wojewodzie kaliskiemu 60 grzywien i dać mu 10 miar zboża. Solidarność rodowa wy-

maga wspierania siebie nawzajem w różnego rodzaju sporach. Warto jednak zauważyć, że córka 

Wojciecha wyszła za mąż za syna Andrzeja, Włodka z Danaborza34. Przyszłe małżeństwo córki 

(o jego istnieniu dowiadujemy się dopiero w 1446 r.) widocznie było ważniejsze niż majątki i in-

teresy współrodowców. Również w tym przypadku nie odnajdujemy solidarności rodowej. 

Analizując dotychczasowe spory, można nawet pokusić się wniosek, że herb niekiedy prze-

szkadzał, zamiast pomagać. Być może także i pokrewieństwo było takim czynnikiem. Utwierdza 

nas w tym przekonaniu proces między ordynariuszami diecezji płockiej i włocławskiej. Arcybi-

skup gnieźnieński Janisław i biskup poznański Domarat rozgraniczyli obie diecezje 3 września 

1321 r.35 Zarzewiem konfliktu były, jak wynika z tekstu wyroku, pewne kontrowersje powstałe 

na granicach na Wiśle, naprzeciw ziemi dobrzyńskiej, oraz dochody ze wsi cystersów szpetalskich. 

Skoro dyplom nie mówi nic o czasie trwania sporu, Jacek Maciejewski zaproponował, by za jego 

29 Por. przyp. 10.
30 A. Zajączkowski, Szlachta polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993, s. 66.
31 M. Cetwiński, Metodologii genealogii zarys krytyczny [w:] Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeń-
stwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003, s. 355.
32 Wszystkie narracje Długosza o tej sprawie zebrał i zestawił: T. Graff, Rex iniustus? Z dziejów polityki kościelnej 
Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 r. [w:] Sprawiedli-
wość — tradycja i współczesność, red. P. Nowakowski, J. Smołucha, W. Szymborski, Kraków 2006, s. 25–27.
33 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księgi sądu ziemskiego w Kcyni, Z. 2, k. 14–14v: „mat[er]nus de pacost 
Subpinc[er]na wlad[islaviensis] alb[er]tus de pacost Cast[ellanus] Srzemen[si] [...] albertu[s] Allexander [...] f [rat]res 
germanis et indivisos he[re]des in Schubin”.
34 S. Szybkowski, Związki rodzinne Danaborskich z elitą urzędniczą Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, „Roczniki Histo-

ryczne” 2000, t. 66, s. 161–163.
35 Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2,  Dokumenty z lat 1248–1355, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kura-

siowa, przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław 1989, nr 159.
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początek przyjąć okres po pobycie biskupa włocławskiego w Awinionie. Będąc bowiem w ówcze-

snej Stolicy Apostolskiej, Gerward:

wystarał się o bullę oddającą mu dziesięciny z nowo zagospodarowanych ziem w kluczu ciechocińskim, co za-

pewne musiało być także przyczyną nieporozumień z ordynariuszem z Płocka (jeszcze poprzednikiem Floriana 

Janem). Gdyby już wówczas miał miejsce także konfl ikt, dotyczący granic diecezji za Wisłą, trudno wątpić, aby 

Gerward nie wykorzystał okazji, by wyzyskać pobyt na dworze papieskim do załatwienia i tej sprawy. Widocznie 

długa nieobecność biskupa we Włocławku dała dopiero sposobność do naruszenia, zapewne fi skalnych, upraw-

nień miejscowego ordynariusza36.

Faktem jednak pozostaje, że granice diecezji włocławskiej nie zmieniły się, co potwierdził 

osobną bullą papież Jan XXII37. Nie wnikając głębiej w podłoże konfliktu, zastanówmy się nad 

powiązaniami rodzinnymi obu biskupów. Jan Długosz w swoich katalogach biskupów płockich 

i włocławskich przypisał im herb Laska38. Podczas pojednania z księciem Leszkiem inowrocław-

skim w 1311 r. Gerward nazwał wówczas Floriana swoim patruelis39, czyli bratem stryjecznym. 

Ważna jest tutaj odpowiedź na pytanie, czy istniał wpływ pokrewieństwa na przebieg sporu. 

J. Maciejewski sądził iż:

[...] odwołanie się obu stron konfl iktu, zarówno ordynariuszy, jak i ich kapituł, do sędziów polubownych, bez 

mieszania w tę sprawę Stolicy Apostolskiej, świadczy o łagodnym przebiegu tej sprzeczki i raczej chęci uporząd-

kowania spraw, a nie dochodzenia na siłę swoich roszczeń40.

Rzeczywiście, wydawać się może, że spór miał łagodny przebieg, ale należy zauważyć, że — jak 

ujął to Kazimierz Tymieniecki — „Floryan był osobistym wrogiem swego krewniaka”41. Albo-

wiem 22 listopada 1311 r. biskup kujawski przyrzekł zachować od tej chwili przyjazne stosunki 

właśnie z Florianem i Stefanem, kanonikiem włocławskim42. Oznacza to, że do tego roku ich 

stosunki były co najmniej nieprzyjazne. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że podobnego 

przyrzeczenia nie złożył przecież przyszły biskup płocki. Mniejsza o to, co było zarzewiem kon-

fliktu między braćmi stryjecznymi, ważne jest, że mogło to wpływać na proces o granice diecezji 

płockiej i włocławskiej. Ten zaś, być może przez względy personalne, rozgorzał do tego stopnia, 

że musieli interweniować arbitrzy polubowni. Stosunki rodzinne obu ordynariuszy nie ułatwiły 

36 J. Maciejewski, Działalność kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego w  latach 1300–1323, Byd-

goszcz 1996, s. 22.
37 Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem non-
dum edita ex tabulariis Vaticanis eprompta collecta ac serie chronologic disposita, t. 1, Ab Honoriio pp. III. usque ad 
Gregorium pp. XII. 1217–1409, ed. A. Theiner, Romae 1860, nr 388.
38 Joannis Dlugossii Catalogus Episocoporum Plocensis [w:]  Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera 
omnia, t. 1, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1887, s. 549: Florianus de Kosczelycz, de domo Acervorum, ob. a. 1333, die 
21 Iunii; idem, Catalogus Episocoporum Wladislaviensium [w:] Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Ope-
ra omnia, t. 1, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1887, s. 528: „De domo et familia Acervorum, quae et Lyaska vocatur”.
39 Kodex dyplomatyczny Polski obejmujący przywileje królów polskich, wielkich książąt litewskich, bulle papiezkie, 
jako téż wszelkie nadania prywatne mogące posłużyć do wyjaśnienia dziejów wewnętrznych krajowych, dotąd nigdzie 
nie drukowane, od najdawniejszych czasów aż do roku 1506 wydawany, t. 2, wyd. L. Ryszczewski, A. Muczkowski, 

Warszawa 1852, nr 472: „Geruardus, Dei gracia ecclesie Wladislaviensis Episcopus [...] Floriani prepositi Plocensis ac 
Stephani canonici Wladislaviensis et Crusviciensis eius patruelis erimus perfecti amici [...] Stanislay prepositi Wladisla-
viensis fratris nostri [...] Stephanus de lapidea eccelsia”.
40 J. Maciejewski, Działalność, s. 23.
41 K. Tymieniecki, Studya nad XIV wiekiem. I. Proces polsko-krzyżacki z lat 1320–1321, „Przegląd Historyczny” 

(1917–1918), t. 21, s. 112.
42 Por. przyp. 39.
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z pewnością przebiegu sporu, lecz raczej go utrudniły. Skomplikowana przeszłość obu krewnia-

ków miała zapewne na niego negatywny wpływ.

Czy wzajemna niechęć mogła przechodzić z pokolenia na pokolenie? Pytanie to, wcale nie-

bezzasadne, jest tylko wstępem do kolejnego przykładu sporu między współrodowcami. Na 

znanego już nam chorążego dobrzyńskiego Jana Kosiskę z Orchowa i Mikołaja z Procynia sąd 

ziemski w Gnieźnie nałożył 2 maja 1398 r. karę za wzajemne obrażanie się. Ten pierwszy złorze-

czył drugiemu, który nie pozostał mu dłużny, mówiąc że „kłamie jak pies”43. Chorąży dobrzyń-

ski przedstawił sądowi świadków, którzy utrzymywali, że Jan ciądzał Mikołaja na borze zgodnie 

z prawem44. Oznacza to, że chorąży dobrzyński „przeprowadził egzekucję na ruchomym mieniu 

dłużnika”45. Inaczej mówiąc, Jan zagarnął pewien kawałek boru Mikołaja, bowiem miał do tego, 

zdaniem świadków, pełne prawo. W poprzednim przypadku procesujące się strony były ze sobą 

spokrewnione. Wiemy, że ich najbliższa rodzina posługiwała się herbem Laska. Mikołaj był oj-

cem Piotra z Procynia, który świadczył z herbu Laska przy ekspurgacji z zarzutu nieszlachectwa 

Piotra Dąbka z Rzemiechowa46. W historiografii dziedzice Procynia uważani są za potomków 

Przezdrzewa, kasztelana kruszwickiego i brata biskupa kujawskiego Gerwarda47. Brat Jana, Mi-

kołaj ze Złotopola, posiadał pieczęć z wizerunkiem Brogu48, ponadto byli oni synami Hektora 

z Łącka49, który w 1345 r. nabył Łącko od Wojciecha z Kościelca, którego nazwał bratem50. Woj-

ciech zaś był dowodnie bratem Floriana, biskupa płockiego51.

Pozornie mamy więc do czynienia z  krewnymi biskupów płockiego i  włocławskiego. Jed-

nak sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Otóż pochodzenie Mikołaja z Procynia od brata 

43 Die ältesten groβpolnischen Grodbücher, Bd. 2, Peisern 1390–1400. Gnesnen 1390–1399. Kosten 1391–1400, 

wyd. J. von Lekszycki, Lepzig 1879, nr 1129: „Johannes, vexillifer Dobrinensis, cum Nicolao de Proczi[no] [...] pro 
Nicolao vero Proczniski Grzimko de Przescorzistwa fidejussit”.
44 Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. 5A, Roty gnieźnieńskie, oprac. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, 

Warszawa 1981, nr 37.
45 Słownik pojęciowy języka staropolskiego, red.  B.  Sieradzka-Baziur, zob.: <http://spjs.ijp.pan.pl/haslo/in-

dex/1141/2371> [dostęp: 22 stycznia 2019]. 
46 Nieznane zapiski heraldyczne, wyd. S. Kozierowski, Poznań 1915, nr 35: „Petrus Dambek in loco iuramentotu con-
sueto tacta imagine crucifixi cum duobus de clenodio patris Laszka propinquoiribus videlicet Nicolao de Rzemechowo 
et Petro de Proczino”; pochodzenie Piotra określa: KDW, t. 8, Zawiera dokumenty nr 774–1074 z lat 1416–1425, 

wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, Poznań 1989, nr 800: „Stanislai, Petri et domine Wszeborcze relicte felicis recorda-
cionis Nicolai patris eorumdem heredum de Proczyno”.
47 J. Bieniak, Odzyskanie Kujaw zachodnich przez Kazimierza Wielkiego w 1337 r., „Zeszyty Historyczne”, t. 39, 

1974, z. 3, s. 78, przyp. 53; idem, Przezdrzew z Ostrowa [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław–Warszawa–

Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 41–42; J. Karczewska, Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim 
w pierwszej połowie XV wieku, Kraków 2010, s. 33.
48 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, kat. I, nr 540, sygn. 69\1\0\540; przedruk: S. Szyb-

kowski, Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370–1501), Gdańsk 2006, s. 506–507.
49 Por. przyp. 22.
50 KDW, t. 6, Zawiera dokumenty nr 1–400 z lat 1174–1400, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań 1982 

(„Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwa źródłowe komisji historycznej”, t. 18), nr 139.
51 Na procesie inowrocławsko-brzeskim w latach 1320–1321 Florian przyznał się do braterstwa z Bogumiłem z Pa-

kości (Lites ac res gestae inter Polonos Oridnemque Cruceiferorum, t. 1, wyd. H. Chłopocka, Wrocław 1970 s. 27: „In-
terrogatus, qualiter sibi de hoc constet, respondit, quod „homines eorum, ymo et frater meus germanus Bogumilus, miles 
tenuit Suecze aliquo tempore nomine dominorum Primislii et Kasimiri ducum Cuyauie, qui nomine prefati regis, tunc 
ducis, dictum castrum possidebant”), podobnie jak i Wojciech podczas procesu polsko-krzyżackiego w Warszawie 

w 1339 r. (Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum, t. 1, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1890, s. 348: 

„Dixit eciam, quod quidam frater suus, ipsius testis qui loquitur, dictus Bogumilus, fuit factus capitaneus in dicta ter-
ra”). Implikuje to fakt, iż Wojciech i Florian byli braćmi. 
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ordynariusza diecezji kujawskiej jest jedynie hipotezą, opartą głównie na kryterium imionowym. 

Aby wykazać jego bezzasadność, wystarczy przywołać słowa Józefa Matuszewskiego:

Żeby idea imienia rodowego miała swój praktyczny sens łącznika między pokoleniami, wymagała ona zasady 

monopolu imienniczego: dane imię nosi li tylko jeden ród! Tymczasem jak nie dopuścić do tego, by ktoś spoza 

rodu nie przybrał sobie identycznego imienia pogańskiego czy — później — kalendarzowego? Nie wyobrażamy 

sobie wprost, by istniała jakaś ochrona prawna imienia, przejawiająca się w zakresie posługiwania się imieniem 

jednego rodu przez kogoś spoza owego rodu52.

Hektor z Łącka nazwał swoim bratem również Bogumiła de Lapidea Ecclesia53. Wojciech i Bo-

gumił mieli jednak innych ojców. Ojcem pierwszego był Grzymisław z Cieląt54, drugiego Wilk 

de Lapidea Ecclesia55. Być może Hektor był bratem rodzonym Wojciecha albo Bogumiła, ale 

nie sposób go przyporządkować do żadnej z tych rodzin z całą pewnością. Wówczas należałoby 

udowodnić błąd pisarza (ominięcie przy wyrazie „frater” wyrazu „patruelis” oznaczającego brata 

stryjecznego). Zważywszy, że dokument mówiący o braterstwie między Hektorem i Wojciechem 

52 J. Matuszewski, Polskie nazwisko szlacheckie, Łódź 1975, s. 17.
53 Preussisches Urkundenbuch, Bd, 3/2, 1342–1345, hrsg. H. Koeppen, Marburg 1958, nr 714a: „Bogumilus heres de 
lapidea ecclesia publice protestamur, quod venientes ad presenciam nostram nobiles viri Hector de Lanszko frater noster”.
54 Wojewoda brzeski Wojciech zeznał w 1339 r., że jego ojciec posiadał Cielęta (Lites ac res gestae inter Polonos 
ordinemque Cruciferorum, t. 1, wyd. I. Zakrzewski, s. 347: „Audivit a patre suo, qui fuit antiquus homo, et a qu-
ondam patruo suo, qui fuit suo patre antiquior, et a villanis suis dicte ville Celanta, qui fuerunt antuqui homines 
multum, quod dux Conradus, princeps de regno Polonie et dominus dicter terre Culmensis, sepius inpugnatus, iniuratus 
et infestatus per infidels Pruthenos qui errant in circitu dicte terr Culmensis, vocavit dictos fratres Cruciferos quisque 
tradidit et concessit dictam terram Culmensem sub condicione”). W historiografii uważa się jednak, że pierwszym 

właścicielem Cieląt był Bartosz z Kościelca, sędzia i kasztelan inowrocławski. W 1303 r. bowiem książę Leszek, 

zastawiając ziemię michałowską Krzyżakom, oddał im wszelkie posiadłości rycerskie oprócz majętności zwanej 

Zelech. (Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887, [osobna 

odbitka z Archiwum Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności, t. 4], s. 128–129, nr 62: „Promittentes nichilom-
nius omnia bona in eodem territorio sic expedita et libera facere, vt nullus ibidem bona aliqua habeat in feodum, excepto 
Barthusch milite, qui magnum Zelech cum sui terminis obtinebit, et Magistro ac fratribus predictis iura et seruicia, 
que nobis tenebatur, exhibeit”); oryginał dokumentu znajduje się obecnie w Geheimen Staatsarchivs Preußischer 

Kulturbesitz w  Berlin–Dahlem; wykładnię „Zelech”, „Zeleth” podają jednak zgodnie jeszcze: K.  Stronczyński, 

Wzory pism dawnych w przerysach wystawione, i objaśnione drukowanem ich wyczytaniem, cz. 1, obejmująca pismo 
dyplomatów od roku 1228 do 1536, Warszawa 1839, s. 22–23, nr 21; Preussisches Urkundenbuch. Politische (allge-
meine) Abteilung, Bd. 1/2, bearb. A. Seraphim, Königsberg 1909, nr 808. Tę miejscowość „Zelech” utożsamiono 

z Cielętami (W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 122). Obie informa-

cję połączył J. Bieniak, „tworząc” dopiero Bartosza z Kościelca (J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka 
i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300–1306, Wodzisław Śląski 2011, s. 58, przyp. 

114). Bartosza w źródłach zwano różnie (Bartossio, Bartusch), zawsze jednak występował z piastowanym wówczas 

urzędem, nigdy zaś z przydomkiem posesjonatywnym. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego jednak Bartosz jako 

sędzia inowrocławski nie został wymieniony z należytym tytułem. Dlaczego wystąpił jedynie jako „miles”, a nie 

z  odpowiednim wówczas piastowanym urzędem? Przy czym, warto to podkreślić, Bartosz nie wystąpił nigdy 

jako „miles”, przeważnie zaś zwano go „comes” (J. Karczewska, Urzędnicy książąt kujawskich Leszka, Przemysła 
i Kazimierza Ziemomysławowiców, cz. 1, „Ziemia Kujawska” 1997, t. 1, s. 105–108, gdzie wymieniono wszystkie 

wystąpienia źródłowe Bartosza). Pierwszym właścicielem Cieląt i zarazem ojcem Bogumiła był więc Grzymisław 

Kościelec, który dowodnie posiadał tę miejscowość w 1325 r., a którego uważano dotychczas za brata Wojciecha 

(Preussisches Urkundenbuch, Bd. 2, 1309–1335, hrsg. M. Hein, Königsberg 1939, nr 503).
55 Na jego pieczęci w otoku znajduje się napis: „bogumilus lupi”, co oznacza, że był synem Wilka (Katalog pieczęci 
przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, oprac. M. Hlebionek, Warszawa 

2012, s. 401, nr 230).
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znany jest tylko z szesnastowiecznej kopii, to ów błąd jest w tym przypadku bardziej prawdopo-

dobny56 niż błąd w oryginalnym drugim dyplomie57. Prawdopodobne wydaje się także, że był 

bratem obu, ale stryjecznym. Wówczas należałoby również wziąć pod uwagę podobną pomyłkę, 

ale już obu pisarzy. Możliwe jest także i to, że nie był w ogóle z nimi spokrewniony, a zwał się ich 

bratem. O tym, że praktyka taka miała miejsce, informuje nas księga henrykowska. Tam bowiem 

opisani zostali Albert z Brodą i Mikołaj, których majątki sąsiadowały ze sobą. Związali się oni 

„quandam familiaritate speciali” do takiego stopnia, że Albert począł nazywać Mikołaja swoim 

krewnym. O tym, że nie byli oni krewnymi w genealogicznym sensie informuje nas w następnym 

akapicie opat Piotr, narrator księgi58. Doskonale wpisuje się w taką praktykę opisywana sytuacja. 

Człowiek w końcu sam wybiera sobie środowisko, w którym się obraca59, a Hektor kupując Łąc-

ko, najwidoczniej chciał do niego dołączyć.

Nie wydaje się, by Mikołaj z Procynia i Jan Kosisko byli ze sobą spokrewnieni. Herb przecież 

nie świadczy o pokrewieństwie. Przekonują nas o tym słowa Przemysława Mrozowskiego:

„[...] wymaganie wszakże dziedziczności od herbu w dobie wczesnej heraldyki, aż po XIV stulecie, wydaje się 

anachronizmem — znak na tarczy był herbem wtedy, gdy w przekonaniu tych, którzy go używali, spełnił swoje 

funkcje — identyfi kacyjną i rozpoznawczą60.

Zatem na pytanie, czy wzajemna niechęć mogła przechodzić z pokolenia na pokolenie, należy 

odpowiedzieć przecząco, przynajmniej w  tym przypadku. Jak wiadomo, wszelka generalizacja 

może prowadzić na przysłowiowe „manowce”. Średniowiecze, a to w polskich warunkach szcze-

gólnie, było epoką bez jasno sprecyzowanych struktur społecznych. Dopiero Statuty Kazimierza 

Wielkiego próbowały w jakiś sposób je uporządkować, ale zauważalna płynność pomiędzy różny-

mi stanami pokazuje, że próba ta skończyła się fiaskiem. Instytucja nagany stworzyła przeto oka-

zję do oskarżeń o nieszlachectwo nawet wśród rodzeństwa61! Nie tylko bowiem stan szlachecki, 

ale także rodowa struktura i jej świadomość była w powijakach jeszcze w początkach XV w., co 

doskonale widać na przykładzie pieczętujących się herbem Laska.

Jak zatem, mając na względzie te procesy, można pisać o solidarności rodowej? Trzeba także 

uświadomić sobie, że stronami w niektórych sporach były osoby, których pokrewieństwo jesteśmy 

w stanie odtworzyć. Warto więc przywołać często wypowiadane współcześnie przysłowie, że „z ro-

dziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”. Według Wielkiego słownika języka polskiego „powiedzenia 

tego używamy w sytuacji, gdy chcemy powiedzieć, że na rodzinie nie można polegać, a szczegól-

nie, gdy chodzi o sprawy finansowe”62. Najwyraźniej powiedzenie to było aktualne już w czasach, 

56 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, „Annalium Coenobii Byssoviensis seu Coroviensis sacri ordinis Cister-

ciensis dioecesis Wladislaviensis in terra Cuiavia in confirmio Dominatus Bydgostiensis & Maioris Polonia situati, 

t. 1, Ab anno 1200 usque ad 1400 Conquistiore & Collecore P F Adam a Szadek eisdem Monasterii Professo anno 

1600 et sequientibus”, rkp. 134, k. 322–322v.
57 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Klasztor Cystersów w Koronowie, pow. Bydgoszcz, sygn. 6/437/0/77. 
58 Księga henrykowska, tł. i wstęp R. Grodecki, Poznań 1949, s. 260; zob. także, M. Cetwiński, Pochodzenie etnicz-
ne i więzy krwi rycerstwa śląskiego [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 

1981, s. 62–67, gdzie wątek został rozwinięty.
59 S. Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1966, s. 110.
60 P. Mrozowski, Kształt herbu a jego funkcje społeczne w Polsce średniowiecznej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa 

Heraldycznego nowej serii” 2017, t. 16, s. 55.
61 Takim przykładem są spory Szetlewskich, zob.: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księgi sądu ziemskiego 

w Koninie, z. 1, k. 11v; Wielkopolskie Roty Sądowe, t. 5A, nr 19.
62 Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, wersja online: <http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=9728> 

[dostęp: 13 sierpnia 2018].
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kiedy nie wynaleziono jeszcze kliszy fotograficznej. Nie są to oczywiście wszystkie sprawy sądowe 

z udziałem przedstawicieli herbu Laska. Większość z pozostałych to były zwykłe spory sąsiedzkie, 

a wspólny herb obu stron nie łagodził wcale ich przebiegu. Spory sąsiedzkie bowiem były (i nadal 

są) zakorzenione w naszym społeczeństwie, co doskonale oddaje film Sami Swoi w reżyserii Sylwe-

stra Chęcińskiego. Często także dochodziło wówczas do małżeństw między zwaśnionymi strona-

mi, które tym samym stawały się przyczyną zgody. Wystarczy spojrzeć chociażby na słynne dzieło 

Williama Shakespeare’a pt. Romeo i  Julia. Kochankowie z Werony może i  skończyli tragicznie, 

ale przecież nie to jest istotne. Spory z sąsiadami są najbardziej zażartymi, jakie nie tylko przecież 

w średniowieczu się toczyły, a te między współrodowcami wydają się jeszcze bardziej zażarte.

Bibliografia załącznikowa

Źródła rękopiśmienne
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Klasztor Cystersów w Koronowie, pow. Bydgoszcz, sygn. 6\437\0\77, 6\437\0\113.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Księgi sądu ziemskiego w Kcyni, Z. 2, sygn. 53\5\0\2.

Księgi sądu ziemskiego w Koninie, Z. 1, sygn. 53\6\0\1.

Archiwum Państwowe w Toruniu

Akta miasta Torunia, kat. I, nr 540, sygn. 69\1\0\540.

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Annalium Coenobii Byssoviensis seu Coroviensis sacri ordinis Cisterciensis dioecesis Wladislavien-

sis in terra Cuiavia in confirmio Dominatus Bydgostiensis & Maioris Polonia situati, t. 1, Ab anno 

1200 usque ad 1400 Conquistiore & Collecore P F Adam a Szadek eisdem Monasterii Professo anno 

1600 et sequientibus”, rkp. 134.

Źródła drukowane
Die ältesten groβpolnischen Grodbücher, Bd. 2, Peisern 1390–1400. Gnesnen 1390–1399. Kosten 1391–

1400, wyd. J. von Lekszycki, Lepzig 1879.

Bullarium Poloniae, t. 3, 1378–1417, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae–Lublin 1988.

Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887 [osobna 

odbitka z Archiwum Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności, t. 4].

Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae Inclicti Regni Poloniae, lib. 10–11, consilium ed. C. Baczkowski, 

Z. Kozłowska-Budkowa et al., Varsaviae 1997–2000.

Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10–11, tłum. J. Mrukówna, War-

szawa 2009.

Joannis Dlugossii Catalogus Episocoporum Plocensis [w:]  Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis 

Opera omnia, t. 1, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1887, s. 545–550.

Joannis Dlugossii Catalogus Episocporum Poznaniensum [w:] Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis 

Opera omnia, t. 1, ed. A. Przeździecki, Kraków 1887, s. 479–514.

Joannis Dlugossii Catalogus Episocoporum Wladislaviensium [w:] Joannis Dlugossii Senioris Canonici Craco-

viensis Opera omnia, t. 1, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1887, s. 515–544.

Katalog biskupów poznańskich, oprac. J. Wiesiołowski, tł. A. Strzelecka, Poznań 2004.

Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w  zasobie Archiwum Państwowym w  Bydgoszczy, 

oprac. M. Hlebionek, Warszawa 2012.

Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, cz. 2, obejmująca rzeczy od roku 1367 do roku 1423, 

wyd. F. Piekosiński, Kraków 1883, („Monumenta Medi Aevi Historica Res Gestae Poloniae Illustrantia”, 

t. 8).



111„Wyście sobie a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie”. Przejawy solidarności rodowej...

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, Zawiera numera 1293–2053 lata 1350–1399, wyd. I. Zakrzew-

ski, Poznań 1879.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 5, Zawierający dokumenta z  lat 1400–1444, wyd. F. Piekosiński, 

Poznań 1908.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 6, Zawiera dokumenty nr 1–400 z lat 1174–1400, wyd. A. Gąsio-

rowski, H. Kowalewicz, Poznań 1982 („Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwa źró-

dłowe komisji historycznej”, t. 18).

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 8, Zawiera dokumenty nr 774–1074 z lat 1416–1425, wyd. A. Gą-

siorowski, T. Jasiński, Poznań 1989.

Kodex dyplomatyczny Polski obejmujący przywileje królów polskich, wielkich książąt litewskich, bulle papiez-

kie, jako téż wszelkie nadania prywatne mogące posłużyć do wyjaśnienia dziejów wewnętrznych krajowych, 

dotąd nigdzie nie drukowane, od najdawniejszych czasów aż do roku 1506 wydawany, t. 2, wyd. L. Rysz-

czewski, A. Muczkowski, Warszawa 1852.

Księga henrykowska, tł. i wstęp R. Grodecki, Poznań 1949.

Lites ac res gestae inter Polonos oridnemque Cruceiferorum, t. 1, wyd. H. Chłopocka, Wrocław 1970.

Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum, t. 1, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1890.

Nieznane zapiski heraldyczne, wyd. S. Kozierowski, Poznań 1915.

Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2, Dokumenty z lat 1248–1355, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-

-Kurasiowa, przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław 1989.

Pięć dokumentów sądu ziemskiego dobrzyńskiego z XIV I XV w., wyd. S. Szybkowski [w:] Biskupi, lennicy, że-

glarze, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2003 („Gdańskie studia z dziejów średniowiecza”, nr 9), s. 393–412.

Preussisches Urkundenbuch, Bd. 2, 1309–1335, hrsg. M. Hein, Königsberg 1939.

Preussisches Urkundenbuch, Bd. 3/2, 1342–1345, hrsg. H. Koeppen, Marburg 1958.

Preussisches Urkundenbuch. Politische (allgemeine) Abteilung, Bd. 1/2, bearb. A. Seraphim, Königsberg 1909.

Spominki gnieźnieńskie, wyd. B. Kürbis [w:] Annales Poloniae Maioris, wyd. B. Kürbis, przy współudziale 

G.  Labudy, J.  Lucińskiego i  R.  Walczaka, Warszawa 1962 („Monumenta Poloniae Historica, seria 

nova”, t. 6).

Statuty Kazimierza Wielkiego, cz. 2, Statuty Wielkopolskie, oprac. i wyd. L. Łysiak, Poznań 1982.

Statuty Kazimierza Wielkiego w  opracowaniu Oswalda Balzera, wyd.  Z.  Kaczmarczyk, M.  Sczaniecki, 

S. Weymann, Poznań 1949 („Studia nad historią prawa polskiego”, red. Z. Wojciechowski, t. 19).

Stronczyński K., Wzory pism dawnych w przerysach wystawione, i objaśnione drukowanem ich wyczytaniem, 

cz. 1, obejmująca pismo dyplomatów od roku 1228 do 1536, Warszawa 1839.

Trepka W.N., Liber generationis plebeanorum („Liber Chamorum”), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Ku-

chowicz, red. W. Dworzaczek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem 

nondum edita ex tabulariis Vaticanis eprompta collecta ac serie chronologic disposita, t. 1, Ab Honoriio pp. 

III. usque ad Gregorium pp. XII. 1217–1409, ed. A. Theiner, Romae 1860.

Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. 1, Roty poznańskie, oprac. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz 

Poznań–Wrocław 1959 („Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficz-

ny-Komisja Filologiczna. Zabytki języka i literatury polskiej”, nr 3).

Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. 5A, Roty gnieźnieńskie, oprac. H. Kowalewicz, W. Kuraszkie-

wicz, Warszawa 1981.

Zbiór dokumentów Małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, cz. 4, Dokumenty z lat 1211–1400, 

Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Opracowania
Bieniak J., Odzyskanie Kujaw zachodnich przez Kazimierza Wielkiego w 1337 r., „Zeszyty Historyczne”, 

t. 39, 1974, z. 3, s. 69–97.

Bieniak J., Przezdrzew z Ostrowa [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław–Warszawa–Kraków–

Gdańsk–Łódź 1986, s. 41–42.



112 Przemysław Kaleta

Bieniak J., Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i  sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego 

w latach 1300–1306, Wodzisław Śląski 2011.

Cetwiński M., Metodologii genealogii zarys krytyczny [w:] Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społe-

czeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003, 

s. 347–358.

Cetwiński M., Pochodzenie etniczne i więzy krwi rycerstwa śląskiego [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecz-

nej, t. 1, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1981, s. 40–85.

Grabski A.F., Dzieje historiografii, wprowadzenie R. Stobiecki, Poznań 2011.

Graff T., Rex iniustus? Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach 

biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 r. [w:] Sprawiedliwość — tradycja i współczesność, red. P. No-

wakowski, J. Smołucha, W. Szymborski, Kraków 2006, s. 23–36.

Jurek T., Geneza szlachty polskiej [w:] Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, red. M. Nodl, M. Wihoda, 

Praha 2007 („Colloquia mediaevalia Pragnensia”, t. 9), s. 63–140.

Jurek T., Łopuchowo [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, t. 3, 

z. 1, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1993 („Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średnio-

wieczu”, t. 8, red. J. Wiśniewski), s. 50–54.

Kaleta P., W obronie czci biskupa Piotra Wysza? Zamach Mroczka z Łopuchowa na biskupa Wojciecha Ja-

strzębca, „Historia Slavorum Occidentis”, t. 18, 2018, nr 3, s. 27–44.

Karczewska J., Urzędnicy książąt kujawskich Leszka, Przemysła i Kazimierza Ziemomysławowiców, cz. 1, 

„Ziemia Kujawska” 1997, t. 1, s. 101–137.

Karczewska J., Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, 

Kraków 2010.

Kętrzyński W., O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882.

Maciejewski J., Działalność kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego w  latach 1300–1323, 

Bydgoszcz 1996.

Matuszewski J., Polskie nazwisko szlacheckie, Łódź 1975.

Matuszewski J.S., Nagana szlachectwa w Polsce w XV i XVI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódz-

kiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I” 1971, z. 77, s. 125–147.

Mrozowski P., Kształt herbu a jego funkcje społeczne w Polsce średniowiecznej, „Rocznik Polskiego Towarzy-

stwa Heraldycznego nowej serii” 2017, t. 16, s. 53–60.

Ossowski S., Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1966.

Samsonowicz H., Świadomość zbiorowa wspólnot społecznych w Polsce XIII–XV wieku [w:] Społeczeństwo 

Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 11, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 2007, s. 91–112.

Semkowicz W., Ród Pałuków, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Se-

rya II” 1907, t. 24, s. 151–268.

Semkowicz W., Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem, „Kwartalnik Historyczny” 1911, t. 22, 

s. 561–639.

Słownik pojęciowy języka staropolskiego, red.  B.  Sieradzka-Baziur, zob.: <http://spjs.ijp.pan.pl/haslo/in-

dex/1141/2371> [dostęp: 22 stycznia 2019].

Szybkowski S., Elita ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIV i XV wieku. Między zakonem krzyżackim a Kró-

lestwem Polskim, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2011, t. 3, s. 87–119.

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

Szybkowski S., Związki rodzinne Danaborskich z elitą urzędniczą Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, „Roczniki 

Historyczne” 2000, t. 66, s. 157–169.

Tymieniecki K., Studya nad XIV wiekiem. I. Proces polsko-krzyżacki z lat 1320–1321, „Przegląd Historycz-

ny” (1917–1918), t. 21, s. 77–148.

Urzędnicy kujawscy i  dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy, oprac.  J. Bieniak, S.  Szybkowski, Kórnik 2014, 

(Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 6, z. 1.

Wielki słownik języka polskiego, red.  P.  Żmigrodzki, wersja online: <http://wsjp.pl/index.php?id_ha-

sla=9728> [dostęp: 13 sierpnia 2018].



113„Wyście sobie a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie”. Przejawy solidarności rodowej...

Wroniszewski J., Wywody szlachectwa w Małopolsce XIV i XV wieku. Kwestia autentyczności najstarszego 

wywodu z 1335 r. [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne dedykowane 

Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. T. Jasiński, T. Jurek, J.M. Pi-

skorski, Poznań 1997, s. 226–239.

Wyspiański S., Wesele, Kraków 1969.

Przemysław Kaleta, “You have your ways, we have ours — up to each to use her powers”. Clan’s 

solidarity symptoms in the Laska coat of arms. Clan’s solidarity is a problematic issue especially when 

we talking about Middle Ages in Poland. Remain sources doesn’t bring us any explanation and without 

that we can wander in the dark. In the beginning of 20th century Stanisław Wyspiański, the famous polish 

writer, wrote that everyone needs to take care about them interests, no one will fight for us. Despite he 

described relation between polish intelligence and peasants in the 19th century, this sentence could be use 

in the characteristic of relation inside one clan — in our case it will be clan of Laska coat of arms. Based 

on them quarrels I’ll try to analyse symptoms of clan’s solidarity because it’s seems that in the Middle Ages 

there wasn’t such thing as clan’s solidarity.

Keywords: clan’s solidarity, Laska clan and coat of arms, neighbour’s quarrels. 




