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 Wieczwińscy herbu Prus III z ziemi zawkrzeńskiej 
w XV i XVI w.

Streszczenie: Artykuł omawia historię rodziny Wieczwińskich pieczętującej się herbem Prus w XV–XVI w. 

Rodzina ta, o której w herbarzach przeczytać można jedynie krótkie wzmianki, zasługuje na uwagę, bo-

wiem spośród rodzin pieczętujących się tym herbem należy do tych nielicznych, o których z dużym praw-

dopodobieństwem można twierdzić, iż wywodzi się z rodu braci Obizora i Windyki — nobilów pruskich 

wymienionych w dokumencie wystawionym 15 października 1345 przez książąt czerskich i rawskich, Sie-

mowita III i Kazimierza Trojdenowiczów. Przodkowie Wieczwińskich od końca XIII w. rozsiedleni byli 

na obszarze centralnego Mazowsza. W pierwszych latach XV w. uzyskali nadania w ziemi zawkrzeńskiej, 

w postaci dóbr Wieczwnia, od których przyjęli swoje nazwisko. Osiągnęli oni w stosunkowo krótkim czasie 

znaczącą pozycję dzięki najwybitniejszemu przedstawicielowi tej rodziny, Janowi Wieczwińskiemu, kaszte-

lanowi sierpeckiemu i płockiemu oraz staroście briatiańskiemu. Następnie rodzina ta rozsiedliła się również 

w Prusach i na Wołyniu, ale nie zdołała utrzymać osiągniętej pozycji i w następnych wiekach należała już 

tylko do średniej szlachty.

Słowa kluczowe: Wieczwińscy, Ród Prusów, potomkowie Obizora i Windyki, ziemia zawkrzeńska, kasz-

telan płocki.

O rodzinie Wieczwińskich1 herbu Prus III, kwitnącej od ponad 600 lat na Mazowszu, w Prusach, 

na Wołyniu i Kijowszczyźnie, znaleźć można w herbarzach tylko krótkie wzmianki2. Jedynie Ka-

zimierz Pułaski3 w swojej pracy o rodach Podola, Wołynia i Ukrainy omawia szerzej jedną gałąź 

tej rodziny osiadłą w XVIII w. na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Zasługuje ona na uwagę 

historyka, bowiem spośród ponad 700  rodzin pieczętujących się herbem Prus, w  trzech jego 

1 Nazwisko to występowało w wielu formach, jak: Wyeczwyenski, Wythwinski, Wytwintzki, Witwinski, Wi-

twiński, Witzffiński, Wieczffiski, Witfiński, Wieczwiński, Wieczwieński, Witwinowski, Wiećf[f]iński i Wieczf[f]

iński.
2 Sz. Okolski, Orbis Polonus splendoribus coeli, triumphis mundi, pulchritudine animantium condecoratus, in quo an-
tiqua Sarmatorum gentiliata pervetusta nobilitatis insignia etc. specificantur et relucent, Cracoviae 1645, t. 2, s. 554; 
K. Niesiecki, Korona polska przy złotej wolności, Lwów 1740, t. 3, s. 317–318; St. J. Duńczewski, Herbarz Wielu 
Domów Korony Polskiey y W.X. Litewskiego, Kraków 1757, t. 2, s. 42.
3 K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, Brody 1911, t. 1, s. 235–238.



140 Jerzy Adam Mrozowicki

odmianach, należy ona do tych nielicznych, o których z dużym prawdopodobieństwem można 

twierdzić, iż wywodzi się z  rodu braci Obizora i  Windyki4, nobilów pruskich wymienionych 

w dokumencie wystawionym 15 października 1345 r. przez książąt czerskich i rawskich, Siemo-

wita III i Kazimierza Trojdenowiczów. Wydaje się zasadne przedstawienie dziejów kilku pokoleń 

tej rodziny, która opuściwszy na początku XV w. obszar centralnego Mazowsza, gdzie posiadała 

nadania z końca XIII w., osiadła w ziemi zawkrzeńskiej, osiągając znaczącą pozycję, a następnie 

osiedliła się również w  Prusach i  na Wołyniu. Podjęta będzie też próba przedstawienia drogi 

awansu najwybitniejszego przedstawiciela tej rodziny, Jana Wieczwińskiego, kasztelana sierpec-

kiego i płockiego oraz starosty briatiańskiego.

Warto podkreślić, że Wieczwińscy do początków XVII w. byli uważani za jedną ze znaczniej-

szych rodzin spośród pozostałych współrodowców heraldycznych. Bartosz Paprocki5 wymienia 

ich6 wśród 12 rodzin pieczętujących się herbem Prus III, określając ich jako szlachtę starodaw-

ną i zacną7. Szymon Okolski8 umieścił tę rodzinę na trzecim miejscu w rzędzie herbownych 

Prusa III, po Mińskich z Gościeńczyc i Dłużniewskich, a przed Mrozowickimi i  Jabłonow-

skimi oraz Żukowskimi, co zapewne odzwierciedlało postrzeganie znaczenia tych rodzin na 

początku XVII w.9

Gniazdem rodowym Wieczwińskich była Wieczwnia na Zawkrzu10, od której przyjęli swoje 

nazwisko na początku XV w., natomiast poprzednim miejscem ich osiedlenia było central-

ne Mazowsze, gdzie przybyli ich przodkowie z Prus w połowie XIII w., w okresie podbojów 

krzyżackich. Doszło wówczas do masowej migracji Prusów na ziemie polskie11, najliczniejszej 

w  latach 60. tego stulecia, która trwała aż do roku 1274, kiedy definitywnie upadło drugie 

4 Za Władysławem Semkowiczem i Jadwigą Chwalibińską przyjął się powszechnie w literaturze przedmiotu błęd-

ny pogląd, iż Obizor był ojcem Windyki, a nie bratem; wspomniani badacze oparli swoją tezę na przywołanym 

w Kodeksie dyplomatycznym Księstwa Mazowieckiego (Lub., nr LXVI.) tekście przywileju, w którym była przytoczo-

na, zapewne źle odczytana, formuła „patrem ipsius”, co dało podstawę do błędnej konstatacji odnośnie ich filiacji. 

Natomiast w Nowym kodeksie dyplomatycznym Mazowsza (NKDMaz.), który opierał się na wszystkich 12 zachowa-

nych kopiach przywileju Ius Prussitarum przywołana została formuła „fratrem ipsius”, wskazująca na to, że Obizor 

i Windyka byli braćmi. Zwrócili na to uwagę: Kazimierz Pacuski, (zob. K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo 
ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym, 

Warszawa 2009, s. 233) oraz Piotr Szczurowski (zob. P. Szczurowski, Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII–
XVI wieku, Sandomierz 2018, s. 83).
5 B. Paprocki, Gniazdo Cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego y inszych Państw do tego Królestwa należących Książąt y Panów 
początek swój mają, Kraków 1578, s. 63.
6 Jak również potomków Jana Wieczwińskiego, kasztelana płockiego, posługujących się nazwiskiem: Karniski vel 

Karniński.
7 „Dom Wietwińskich starodawny i znaczny w Mazowszu i na Wołyniu; wielu mężów sławnych i zasłużonych 

rzeczypospolitej w tym domu było”, Paprocki również wspomina Karniskich (gałąź Wieczwińskich): „Dom Karni-

skich tamże [w płockim województwie] starodawny i możny, z którego także wiele ludzi zasłużonych r. p. bywało”. 

(B. Paprocki, Gniazdo Cnoty, s. 63).
8 Sz. Okolski, Orbis Polonus, t. 2, s. 554.
9 „Wietwinscij, seu Witwinscij in Masovia, et Volhynia. Viri vt iudicio magniita in Senatu graues, nam Sigismundus 
I dum Ludoico Bohemuae et Ungariae Regi voluit persuadere, vt cum Turca pacem oblatam firmaret, pracipuc cum 
Ungari missis legatis Turcarum repudiantes pacem, nasos et aures amputassent, misit ad Ludoicum Regem Andream 
Kricium armorum Kotvic Episcop. Praemisliensem, et Witwinscum armorum Prus Castell. Plocensem, arguendo tanti 
facli Ungaros, Bielsc. sub Anno 1524.” (Sz. Okolski, Orbis Polonus, t. 2, s. 554).
10 Określana w średniowieczu jako: Vyeczwino, Vyeczva, Vyeczphna, Wyeczwnya, Wyeczna, Weczwna, Wyeczw-

na, Geczwna, Ubyeczna, Wieczwnia, obecnie Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim.
11 G. Białuński, Emigracja Prusów w XI–XIV wieku, „Pruthenia” 2008, t. 3, s. 35–63. 
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powstanie Prusów przeciwko zakonowi krzyżackiemu12. W  tym czasie nobile pruscy wraz 

ze swoimi rodzinami i wojami chronili się na Mazowszu, często zabierając ze sobą swój dobytek 

wraz z inwentarzem. Książęta mazowieccy chętnie udzielali schronienia uciekinierom z terenu 

Prus, a  nobilom, którzy przesiedlali się ze  swoimi drużynami i  rodzinami nadawali ziemię, 

licząc na ich wsparcie militarne. Otrzymywali oni nadania ziemskie, jak pisze Władysław Smo-

leński, „pod warunkiem pełnienia z nich posług według prawa polskiego lub niemieckiego”13. 

Wkład przybyłych rodów z Prus w odbudowę i rozwój osadnictwa na Mazowszu pod koniec 

XIII w. był niewątpliwie istotny, dlatego niektóre z nich, zwłaszcza pochodzące od pruskich 

nobilów, zaczęły tam odgrywać, w ciągu zaledwie kilku pokoleń, znaczącą rolę. Jednym z ta-

kich udokumentowanych rodów był ród pochodzący od braci Obizora i Windyki — Prusów 

wymienionych we wspomnianym wyżej dokumencie. Dokument ten, szczegółowo omówiony 

przez Janusza Grabowskiego14, odnosił się do starszych przywilejów z końca XIII w.15, wysta-

wionych zapewne przez księcia czerskiego Konrada II16. Kancelaria Siemowita III potwierdziła 

w nim przywileje dla potomków tych braci w postaci wyjątkowego zakresu uprawnień17. Po-

tomkami tymi byli niewymienieni z imienia synowie braci: Thuleikoty, Lykoty, Zbąda (Span-

de), Buychyla (Butele) i Santora18 oraz Dobrogosta. Potwierdzone przez Trojdenowiczów przy-

wileje były określane jako Ius Prussitarum (też w brzmieniu: iura Prussorum, ius Pruthenicum, 

ius Prusskye, Pruschow prawo). Z przywileju wystawionego w 1345 r. można skonstatować, iż 

owi niewymienieni z imienia Prusowie urodzili się ok. 1310 r., bowiem musieli być wówczas 

już w wieku sprawnym. Ich ojcowie byli zatem urodzeni w przybliżeniu w latach 1270–1280. 

Idąc dalej, należy przypuszczać, iż ich dziadowie Windyka i Obizor, urodzili się ok. 1240 r. 

i mogli być owymi uchodźcami z Prus, którzy w latach 60. XIII w. przybyli na Mazowsze19. Ich 

potomkowie w kolejnych pokoleniach otrzymywali od książąt mazowieckich Ziemowita III 

i Kazimierza I Trojdenowiczów potwierdzenia posiadanych przywilejów. Ten ród Prusów był 

pierwotnie osiedlony na terenie położonym na południowy zachód od Tarczyna, przekraczają-

cym południową granicę powiatu tarczyńskiego, jednocześnie granicę między ziemią warszaw-

ską a ziemią czerską, i obejmującym pogranicze powiatu grójeckiego, podchodząc od strony 

12 Pierwsze powstanie pruskie, które trwało siedem lat, od 1242 do lutego 1249 r., zakończone zawarciem ugody 

w Dzierzgoniu, nie miało większego zasięgu i nie mogło skutkować zbyt dużą emigracją. Według G. Białuńskiego 

po drugim powstaniu trafiło na Mazowsze co najmniej kilkuset Prusów, w tym zapewne kilku znaczniejszych 

nobilów, zob. G. Białuński, Emigracja Prusów, s. 51.
13 W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1908, s. 32–33.
14 J. Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341–1381. Ośrodki zarządzania i kultury, 
Warszawa 1999.
15 W. Semkowicz, Mazowieckie przywileje rodowe w XIV i XV w., Kraków 1909–1913 („Archiwum Komisji Hi-

storycznej AU”, t. 11).
16 K.  Kozłowski, Czersk. Historycznie i  statystycznie opisany [w:]  F.  Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania 
książąt, Warszawa, 1858, s. 528.
17 W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty, s. 33; NKDMaz., nr 266.
18 Imiona te są typowe dla Prusów, wymieniają je zestawienia imion staropruskich autorstwa: E.  Lewy ègo 

(zob. E. Lewy, Die altpreussischen Personennamen, Breslau 1904), R. Trautmanǹ a (zob. R. Trautmann, Die alt-
preussischen Personennamen, Göttingen 1974) i H.G. Podehl à (zob. H.G. Podehl, 4444 ostpreussiche Namen prus-
sisch erklärt, Leer 1987) oraz w Preussisches Urkundenbuch, t. 1, red. A. Seraphim, Koenigsberg 1909, s. 206, 305, 

397, 503, 504.
19 P. Szczurowski, opierając się na kryterium imionowym, postawił hipotezę, iż bracia Obizor i Windyka wywo-

dzili się z Sambii i byli synami Tulojkote oraz wnukami Windyki, żyjącym na przełomie XII i XIII w., założy-

ciela Windekajmów (niem. Windtkeim), obecnie w pow. kętrzyńskim; zob. P. Szczurowski, Ród heraldyczny Prus, 
s. 102–112.
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północno-wschodniej pod Grójec20. Źródła czternastowieczne prezentują w tym rejonie Pru-

sów jako ród już skonsolidowany, co według Jadwigi Chwalibińskiej może świadczyć o tym, 

że zostali tam osiedleni prawdopodobnie już w latach 60. poprzedniego stulecia21. Z czasem 

dysponowali oni znacznymi majątkami i piastowali nierzadko urzędy zarówno powiatowe, jak 

i wojewódzkie22. Źródła z XV i XVI w. wskazują na kilka rodzin spokrewnionych z Wieczwiń-

skimi, z terenów ziemi warszawskiej23 i powiatu grójeckiego, które powoływały się na prawo 

nieodpowiednie Prusów (Ius Prussitarum) i pieczętowały się w późniejszym okresie, podobnie 

jak ta rodzina, odmianą herbu Prus III24. Owymi rodzinami, pochodzącymi niewątpliwie od 

wnuków Obizora i  Windyki, byli m.in.: Jeżewscy25, Manowscy26, Ojrzanowscy, Powsińscy, 

Rakowscy27, Opaccy oraz Mlądzcy28.

Część owych Prusów spod Grójca osiedliła się na Zawkrzu prawdopodobnie po 1411 r., po 

wykupieniu tej ziemi przez książąt mazowieckich z  rąk zakonu krzyżackiego, chociaż proces 

osadnictwa mazowieckiego z wewnętrznych terenów w kierunku północnym był już zjawiskiem 

wcześniejszym, po ostatecznym ustaleniu granicy z zakonem krzyżackim w 1343 r.29 W doku-

mentach z 1414 r. dotyczących procesu z zakonem krzyżackim w Budzie wzmiankowany jest Wit 

20 J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948, s. 44 i 107; Słubica w pow. tarczyńskim — obec-

nie podzielona na wsie: Słubica A (52°00'37"N 20°37'18"E), Słubica B (52°00'19"N 20°37'02"E), Słubica Dobra 
(52°00'47"N 20°38'14"E) oraz Słubica-Wieś (52°00'18"N 20°38'06"E), która od XV w. była w rękach nie tylko 

Prusów, ale również Rogalów, mogła być pierwotnym gniazdem rodu Obizorowiców. Niektórzy uważają, iż nie 

wszystkie rodziny powołujące się w XV i XVI w. na prawo pruskie (Ius Prussitarum) wywodziły się od Obizora 

i  Windyki, zob.: O.  Balzer, Królestwo polskie 1295–1370, Lwów, 1919, t.  1, s.  69–79; K.  Tymieniecki, Procesy 
twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa 1921, s. 154–156; M. Handelsman, 

Przywileje rodowe mazowieckie, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 7, 1914, nr 5–6, s. 120), wydaje się, że dotyczyć to 

mogło rodzin pochodzenia pruskiego z ziemi gostynińskiej, biorących początek od nobila Rukały, na co zwraca 

uwagę P. Szczurowski, zob. P. Szczurowski, Ród heraldyczny Prus, s. 95–97.
21 Ibidem, s. 107.
22 Prawdopodobnie osadnictwo Prusów w innych rejonach Mazowsza, np. w okolicach Zakroczymia, Wyszogro-

du i Płońska, gdzie pojawia się wiele rodzin pieczętujących się później Prusem II, było osadnictwem wtórnym, 

względnie, jak sądzi J. Chwalibińska, mogło mieć cechy osadnictwa grupy etnicznej.
23 Zamiana ziemi warszawskiej na powiat warszawski została dokonana decyzją królewską w 1593 r.
24 Były wśród tych rodzin również takie, które sporadycznie pieczętowały się w późniejszym okresie Prusem I i II. 
25 Jeżewscy pieczętowali się zarówno herbami: Prus I, Prus II, jak i Prus III, zob. J. Chwalibińska, Ród Prusów, 

s. 61; A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899–1901, t. 9, s. 61–63.
26 Według Stanisława Dziedulewicza zarówno Jeżewscy, jak i Manowscy, pieczętujący się herbem Prus III, posłu-

giwali się zawołaniem Słubica, zob.: S. Dziadulewicz, Rekognicjarz poborowy ziemi warszawskiej z r. 1563, „Mie-

sięcznik Heraldyczny” 1930, nr 2, s. 29; idem, Drobiazgi heraldyczne, Słubica v. Tłubica, „Miesięcznik Heraldycz-

ny” 1938, nr 10, s. 158. Załęscy z Załęża (obecnie Załęże Duże) herbu Prus III, jeszcze w XV w. byli cząstkowymi 

dziedzicami Słubicy w pow. tarczyńskim (Metryka Koronna, MK 9, 134), przyjęli przydomek Ślubicz. P. Szczu-

rowski błędnie wywodzi tę rodzinę z ziemi gostynińskiej, zob. P. Szczurowski, Ród heraldyczny Prus, s. 179–181. 
27 Najstarszym znanym z imienia przedstawicielem tego rodu jest Maciej z Rakowca (1399 Rekoviecz, 1424 Ra-

covyecz, 1526 Rakowyecz Ojrzonowski), który musiał urodzić się ok. 1350  r., bowiem w 1399  r. odnotowana 

jest przez niego sprzedaż swej połowy dóbr Mlądz, położonych w ziemi czerskiej, swemu bratankowi Sędkowi 

z Powsinka, który musiał być wówczas w wieku sprawnym, zob. MK 89, k. 217v–219v; Matricularum Regni Polo-
niae summaria excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit 
Theodorus Wierzbowski, Warszawa, 1915–1919, (cyt. dalej: MS), t. 5, nr 7836.
28 MS, IV, nr 5504; A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Mazowsze, Warsza-

wa 1895, s. 290 („Źródła Dziejowe”, t. 16); P. Szczurowski, Ród heraldyczny Prus, s. 149, 156, 158–159, 161–163, 

167–171.
29 A.  Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo Zawkrza w  okresie książęcym „Studia i  materiały do dziejów ziemi za-

wkrzeńskiej” 1971, t. 1, s. 44–45.
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Man z Wieczwni (Vitus dictum Man heres de Ubyeczna)30, na którego napadł wójt działdowski. 

Nie znamy jego bezpośrednich przodków, ale można postawić hipotezę, iż pochodził on z Ma-

nów, Drozdów oraz pobliskich Jeżewic w powiecie grójeckim, pierwotnych gniazd Obizorowi-

ców. Metryka Mazowiecka wzmiankuje synów Sławosza, którzy „w 1427 roku dokonali podziału 

swych włości w ten sposób, że Janusz zatrzymał dla siebie Many i połowę źrebów po zmarłym 

Skarbku w Jeżewicach, prawdopodobnie po ich bracie, przylegającą do Manów, Mikołaj Prusin 

natomiast wziął Drozdy i  drugą część po Skarbku, sąsiadującą z  Drozdami”31. Owi Prusowie 

z Manów w piętnastowiecznych aktach sądowych występują jako przedstawiciele rodu „propagine 

procederata Tlubicza (sic!) de armis Pruschi”32, którym przysługuje przyznane przez książąt prawo 

Prussorum33. Wzmiankowany w 1414 r. Wit Man z Wieczwni był zapewne ojcem lub stryjem 

braci Piotra i Obizora, którzy są pierwszymi udokumentowanymi, znanymi z imienia, przodkami 

rodziny Wieczwińskich34.

Wieczwnia wzmiankowana jest po raz pierwszy 21 października 1349 r., kiedy to książę Bole-

sław określił uposażenie swej matki, księżnej płockiej Elżbiety, wdowy po księciu Wacławie, zmarłej 

w 1364 r., które obejmowało również Wieczwnię (Weczwna)35. Leżała ona w powiecie mławskim 

w ziemi zawkrzeńskiej, która szerokimi pasami pustek osadniczych oddzielała od Mazowsza tery-

toria dawnych plemion Sasinów i Galindów. Granica między państwem krzyżackim i Mazowszem, 

ostatecznie ustalona w 1343 r., przebiegała zgodnie z opisem w dokumentach przyjętych przez księ-

cia Siemowita II i wielkiego mistrza Rudolfa Koeniga, które zostały sporządzone w trakcie procesu 

polsko-krzyżackiego36. Była ona bardzo trwała, bowiem w niezmienionym kształcie przetrwała aż 

do 1945 r. Książę płocki Siemowit IV, władający Zawkrzem od 1381 r., zastawiał tę ziemię na rzecz 

zakonu krzyżackiego w latach 1384–1399 i 1408–141137. Pewne nadania w ziemi zawkrzeńskiej po-

czynił on rycerstwu mazowieckiemu już pod koniec XIV w., czego przykładem są nadania z 1399 r. 

na rzecz Stanisława Grada ze Szreńska herbu Dołęga, wojewody płockiego, i Jana z Ćwiklina herbu 

Prawdzic, starosty bełskiego38. Większe nadania były tam możliwe dopiero po zawarciu pokoju 

30 Występuje on w skardze przeciwko zakonowi krzyżackiemu, którą strona polska przedstawiła w Budzie 12 maja 

1414 r., zob. Lites ac Res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum (cyt. dalej: Lites ac Res gestae inter Polonos), 
t. 3, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1935, s. 169.
31 J. Chwalibińska, Ród Prusów, s. 59–60; Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, 

oprac. A. Wolff, K. Pacuski, Warszawa 2013, s. 54, 91; Księga ziemi czerskiej 1400–1517, wyd. J.T. Lubomirski, 

Warszawa 1879, nr 278, 288, 417.
32 S. Dziadulewicz uważa, iż określenie Tłubica mylnie zostało wpisane do akt na skutek błędu pisarza sądowego, 

zob. S. Dziadulewicz, Drobiazgi heraldyczne, nr 10, s. 158.
33 A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, Kraków 1937, nr 474.
34 J. Chwalibińska uważa, że tożsamość imienia Obizor z wymienionym w dokumencie z 1343 r. Obizorem, obok 

jego brata Windyki, może oznaczać, iż rodzina Wieczwińskich pochodzi od protoplastów rodu Prusów wymienio-

nych w dokumencie z 1343 r., zob. J. Chwalibińska, Ród Prusów, s. 67.
35 AGAD, Dokumenty pergaminowe, nr 542; Lub., nr 70.
36 G. Rohde, Die Ostgrenze Polens, Köln–Graz 1955; E. Kowalczyk, Topografia granicy mazowiecko-krzyżackiej 
w świetle ugody granicznej z listopada 1343 roku, „Kwartalnik Historyczny” 1992, t. 99, z. 1, s. 33–58; W. Siera-

dzan, Spory między Mazowszem a Zakonem Krzyżackim w XIV i pierwszej połowie XV wieku, „Komunikaty Ma-

zursko-Warmińskie” 1996, nr 3, s. 247–368; R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, t. 2, Königs-

berg 1858, s. 36–38; Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert, t. 1, (1398–1437), 
wyd. E. Weise, Marburg 1970, nr 128; M. Armgart, Die Handfesten des preussischen Oberlandes bis 1410 und ihre 
Austeller, Köln–Weimar–Wien 1995, s. 265; W. Długokęcki, E. Kowalczyk, Nieznane opisy granicy mazowiecko-
-krzyżackiej, cz. 1, granice komornictwa działdowskiego i nidzickiego, „Kwartalnik Historyczny” t. 60, 2003, z. 1. 
37 A. Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo Zawkrza w okresie książęcym [w:] „Studia do dziejów ziemi zawkrzeńskiej” 

1971, t. 1, s. 44–45.
38 AGAD, Zakroczymskie ziem. wieczyste relacje, sygn. 18, k. 99v–100.
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toruńskiego w 1411 r., tym bardziej, iż w okresie zastawu władzę administracyjną nad Zawkrzem 

sprawował w imieniu Krzyżaków najpewniej komtur ostródzki39. Tuż po wykupieniu Zawkrza od 

Krzyżaków zostało ono spustoszone i ograbione przez wojska litewskie i tatarskie wielkiego księcia 

Witolda, które ciągnęły pod Grunwald40. Ponadto obszar ten był słabo zaludniony i gospodarczo 

wyeksploatowany. Przez kilka lat był też nękany licznymi najazdami rycerzy zakonnych, którzy 

grabili pograniczne wsie, jak: Uniszki, Janowiec, Niechłonin, Jabłonowo, Zalesie, Petrykozy oraz 

Miecznikowo, rabując inwentarz oraz ruchomości41. Pokój na Zawkrzu nastał dopiero w 1422 r., 

po pokoju melneńskim zawartym przez stronę polską z zakonem krzyżackim. Wówczas Siemowit 

IV mógł bardziej skutecznie zadbać o ponowne jego zaludnienie, nadając tam znaczne tereny — 

głównie leśne, nieprzynoszące mu większych korzyści — po 10, 20, 30, 40 i więcej łanów, rzadko 

odstępując od systemu dziesiątkowego42. W 1429 r. Siemowit IV nadał prawa miejskie Mławie, sie-

dzibie powiatu; stała się ona wkrótce punktem etapowym na drodze handlowej łączącej Mazowsze 

z Prusami i znaczącym ośrodkiem handlu. Wieczwnia leżała w odległości jednej mili na północ od 

Mławy, prawie nad granicą z Prusami, gdzie od zachodu, w odległości dwóch mil znajdowało się 

Działdowo, na północy zaś Janów. Okolica ta była bardzo zalesiona, dlatego na tym odcinku granica 

z państwem zakonnym musiała być sztucznie wytyczona43.

W tym samym czasie co Wieczwińscy w parafii Wieczwnia, w Jabłonowie osiedlili się rów-

nież inni Prusowie, którzy od tego miejsca przyjęli nazwisko Jabłonowski i  z czasem zaczęli 

pieczętować się także odmianą herbu Prus III44. Z nich Maciej Jabłonowski przeniósł się na 

Ruś Czerwoną w drugiej połowie XVI w., gdzie zapoczątkował gałąź, która zaledwie w ciągu 

dwóch pokoleń osiągnęła pozycję magnacką, wydając wielu senatorów i uzyskując w XVIII w. 

tytuł książęcy SRI45. Do dziś kwitnie gałąź szlachecka tej rodziny pochodząca od Marcina 

Jabłonowskiego, który przybył na Ruś Czerwoną z ziemi zawkrzeńskiej w połowie XVII w.46 

W tejże parafii mieści się również Grzybowo, gniazdo rodziny Grzybowskich, pieczętującej się 

39 A. Supruniuk, Szkice o rycerstwie mazowieckim XIV–XV wieku, Toruń 2008, s. 106–107.
40 J.  Długosz, Joannis Dlugossii seu Longini canonici Cracoviensis historiae Polonicae, libri 12, wyd.  I.Ż.  Pauli, 

A. Przeździecki, Kraków 1877, t. 4, lb. 11, s. 20.
41 Lites ac Res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 3, wyd. J. Kalwasińska, Warszawa 1935, s. 167–168, 

196; W. Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschod-
niej w latach 1411–1466, Toruń 1999, s. 115.
42 W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty, s. 29–30.
43 H.J. Karp, Grenzen in Ostmitteleuropa während des Mittelalters. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Gren-
zlinie aus dem Grenzraum, Köln–Wien 1972, s. 43.
44 A. Pawiński, Polska XVI wieku, s. 75; Dziedziczyli oni na: Jabłonowie–Adamach (Yablonowo-Opyechy), Jabło-

nowie-Dybach i Jabłonowie-Maćkowiętach w parafii Wieczwna; niektóre herbarze podają błędnie, iż pochodzą 

oni z Jabłonowa w powiecie brodnickim.
45 Z nich: Stanisław Jan był wojewodą ruskim (1664), następnie hetmanem wielkim koronnym (1682), wreszcie 

kasztelanem krakowskim (1692), Jan Stanisław był wojewodą wołyńskim (1693), a następnie ruskim (1697), Sta-

nisław Wincenty był wojewodą rawskim (1735), Jan Kajetan był wojewodą bracławskim (1754), Józef Aleksander 

był wojewodą nowogrodzkim (1755), wreszcie Antoni Barnaba był wojewodą poznańskim (1760) oraz kasztelanem 

krakowskim (1782); książęca gałąź Jabłonowskich wygasła w 1925 r., wraz ze śmiercią Karola Ludwika, syna Mau-

rycego i Joanny z Kernów, zob. S. Górzyński, Arystokracja polska w Galicji, Warszawa 2009, s. 165–172; T. Len-

czewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, Warszawa 1995–1996, s. 39.
46 W drugiej połowie XVIII w. gałąź ta uzyskała znaczny majątek (klucz Dołhe, z którego się następnie pisali), 

po żonie Józefa Jabłonowskiego, starosty ostrzyńskiego, Tekli z Dunin-Borkowskich herbu Łabędź, kasztelanki 

gostyńskiej, zamężnej 1. voto za Stanisławem Worcellem herbu Dąb, kasztelanem halickim, 2. voto za Józefem 

Mrozowickim herbu Prus III, starościcem stęgwilskim, pułkownikiem JKM, zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. 8, 

s. 116; M. Dunin-Wąsowicz, Metryki, parafia Janów Trembowelski, od 1698 do 1783, „Miesięcznik Heraldyczny” 

1909, t. 2, nr 10, s. 148.
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zarówno odmianami herbu Prus III, jak i Prus II47. Rodzina ta, używająca czasami przydomku 

Windyka, kwitła w następnych stuleciach głównie na Mazowszu, wydając kilku senatorów48. 

Należy zauważyć, iż pomimo tego, że Wieczwińscy, Jabłonowscy i Grzybowscy pieczętowali 

się tym samym herbem i  kilkakrotnie zawierali między sobą transakcje, których przedmio-

tem była ziemia, to żadne zachowane dokumenty nie wskazują na ich wspólne pochodzenie 

genealogiczne49.

Ojciec Obizora z  Wieczwni50, występującego po raz pierwszy w  Metryce Mazowieckiej 

w 1434 r. w charakterze zasiedziałego już ziemianina na Zawkrzu, był zapewne w zbliżonym 

wieku do swych krewnych: Aleksego z Ojrzanowa wymienionego w 1394 r.51 oraz Sędka z Po-

wsinka i Macieja z Rakowca wspomnianych w 1399 r.52, jak też do licznych wówczas współdzie-

dziców Opacza53. 

Rzeczony Obizor, podobnie jak Michał z Rakowca, starosta warszawski, który wraz z innymi 

braćmi herbowymi z ziemi warszawskiej przedstawił w 1456 r. posiadany przywilej prawa nieodpo-

wiedniego dla rodu Prusów z 1345 r.54 oraz Tabor z Powsinka, jak też Mikołaj i Jan z Ojrzanowa55, 

mógł być wnukiem lub prawnukiem jednego z niewymienionych z imienia wnuków protoplasty 

Obizora lub jego brata Windyki. Jako świadkowie z rodu Prusów występowali: w 1459 r. Jan Je-

żewski, syn Mikołaja Prusina, który dziedziczył również Many, przedstawiając do oblaty przywilej 

rodowy, oraz jego brat Mikołaj, który świadczył w 1462 r. razem ze Stefanem z Manów56. O wspól-

nym pochodzeniu powyższych rodzin świadczą również dokumenty dotyczące obrotów majątkami 

47 Dziedziczyli oni na: Grzybowie, Grzybowie-Kapuśniku (Capusthnyk), Grzybowie-Rukałach i  Grzybowie-

-Windykach, zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. 7, s. 166–172; według W. Wittyga, Kacper Grzybowski w 1600 r. 

pieczętował się Prusem III (zob. W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908, s. 169), również Jan 

Grzybowski, starosta warszawski, pieczętował się Prusem III, czego materialnym dowodem jest to, iż herb Prus III 

dodał do herbu nowo lokowanego przez siebie w 1650 r. miasta Grzybowo koło Warszawy, zob. H. Soroka, Herb 
miejski w Polsce w XV–XVIII w. w świetle przywilejów królewskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 

nowej serii” 2017, t. 16 (27), s. 69, 72.
48 Z nich: Stefan Dobrogost był kasztelanem lubelskim (1633), Franciszek, kasztelanem inowrocławskim (1695), 

Stanisław, kasztelanem czerskim (1713), Izydor kasztelanem czerskim (1752). 
49 Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w  średniowieczu sporządzona przez A.  Wolf-

fa i współ., powiat mławski, Grzybowo Wielkie; Dla porządku przytaczamy kilka przykładów tych transakcji: 

w 1435 r. Obizor sprzedał Wojciechowi z Grzybowa 11 włók dąbrowy w Wieczwni, zob. MK 335, k. 103–103v; 

w 1437 r. Jan z Jabłonowa kupił 20 włók w Wieczwni za 70 kop groszy w szelągach, zob. MK 6, k. 71v; w tym 

samym roku Jan z Jabłonowa kupił 20 włók tamże od Dadźboga z Kosin, który w 1434 r. kupił je od Szczepana 

z Wieczwni, zob. MK 6, k. 71v.
50 Wit Man, wzmiankowany w 1414 r., jako dziedzic Wieczwni, był zapewne ojcem lub stryjem Obizora, zob. Li-
tes ac Res gestae inter Polonos, s. 169.
51 Acta ecclesiae collegiatae Varsoviensis, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1897–1926, s. 5, nr 4.
52 MK, 89, k. 217v–219v.
53 BN, Diversorum privilegiorum monasterii Czervinscensis ab anno 1155 ad annum 1746 copiae, rkps BOZ 70, 

207; AGAD, Księgi grodzkie i ziemskie warszawskie 1, k. 106v; 2, k. 45, 46, 53, 55; MK 3, k. 22v, 232v, 283v, 

290v; MK 9, k. 41, 81, 179; Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV–XVI wieku, t. 2, Księga oznaczona No 334 z lat 
1429–1433, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1930, nr 181; MK 3, k. 22v („Pomniki Prawa Warszawskiego Archi-

wum Głównego”, t. 6). 
54 A. Wolff, Mazowieckie zapiski, nr 1077.
55 W 1447 r. Michał z Rakowca starosta warszawski razem z Pawłem Taborem z Powsinka i innymi przedstawia 

przywilej prawa nieodpowiedniego dla rodu Prusów, zob. MK 49, zaś w 1456 r. Mikołaj i Jan z Ojrzanowa przed-

stawiają wraz z innymi braćmi herbowymi z ziemi warszawskiej podobny przywilej dla rodu Prusów, zob. MK 49, 

k. 1077.
56 MK 49, k. 1078.
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ziemskimi zachowane w Metryce Mazowieckiej57, jak np. zapis o transakcji z 1399 r., kiedy to Ma-

ciej z Rakowca (Rakowyecz Ojrzonowski) sprzedaje połowę dóbr Mlądz w ziemi czerskiej swojemu 

bratankowi Sędkowi z Powsinka58 oraz zapis z 1443 r., kiedy to książę Bolesław IV nadaje przywilej 

prawa niemieckiego Mikołajowi z Opaczy na jego dobra Opacz, Rakowiec i Powsinek59.

Wzmiankowany w 1469 r. Prus, Jan Rak z Rakowca, zapewne krewny powyższego Mikoła-

ja, świadczył w obecności, również Prusa, Ścibora z Gościeńczyc, biskupa płockiego, zmarłego 

w 1471 r.60, co może świadczyć również o jego pokrewieństwie z możnymi rodzinami piszącymi się 

z Gościeńczyc61 (a następnie z Mińska i Rudna koło Mińska oraz z Ogrodzienic w ziemi czerskiej), 

które to również prawdopodobnie pochodziły od owych wspomnianych wyżej nobilów pruskich62. 

Mikołaj Jeżewski żonaty był z Elżbietą, siostrzenicą Mikołaja Węża herbu Prawdzic, wojewody 

mazowieckiego, która po jego śmierci wyszła za mąż za Mikołaja Ojrzanowskiego63. Ponadto wnuk 

Obizora, Jan Wieczwiński, w 1530 r. jest określony, razem z niewymienionymi z imienia Jeżew-

skimi, jako stryjec Jana Ojrzanowskiego, cześnika liwskiego i starosty warszawskiego64. Posiadał on 

również, zapewne jako dziedzictwo swoich przodków, dobra położone w regionach zasiedlonych 

tam od pokoleń przez Prusów, a mianowicie części w: Żelechowie (wydzielonym z Ojrzanow-

skiej Woli), Zalesiu, Zarębach, Kaleniu, Wesołej Woli (dawniej Ojrzanowska Wola, obecnie Żabia 

Wola)65 i Musułach w Grójeckiem oraz Wierzbnie, Cierpiętach, Jawornikach i Zimniej Wodzie 

w ziemi czerskiej oraz w Powszynku (Powssino Minor, Powsino Prutenorum) i Rakowicach (obec-

nie Rakowiec na Ochocie) w powiecie warszawskim, które pozostawił swym dzieciom66. Część 

powyższych włości, Wierzbno i Ojrzanowo, z czasem przeszły w ręce Gościeńskich i Mińskich67.

Według Jadwigi Chwalibińskiej rzadko występujące imię pruskie Obizora z Wieczwni może 

dodatkowo wskazywać na jego pochodzenie od owego Obizora wymienionego w dokumencie 

z 1345 r.68 Zarówno Obizor, jak i  jego brat Piotr oraz Szczepan, dziedzice Wieczwni, urodzili 

się na przełomie XIV i  XV  w., bowiem pierwsze o  nich wzmianki w  Metryce Mazowieckiej 

pochodzą z połowy lat 30. XV w., a zatem wskazują, że byli oni wówczas w wieku sprawnym, 

57 Przy nabyciu dóbr na Mazowszu stosowane było wówczas prawo bliższości (ius propinquitatis), przysługujące 

zgodnie z prawem tylko krewnym, zob. K. Dunin, Dawne prawo mazowieckie, Warszawa 1880, s. 156–157 („Bi-

blioteka Umiejętności Prawnych”, z. 33).
58 MS III, nr 89, k. 217v; MS V, nr 7836. Sędek z Powsinka miał kilku braci: Macieja, Dziersława, Imdę, Nartoł-

da, i Jakuba, a nadto może i siostry. W dokumencie pochodzącym z 1414 r. wymienione są ich siostry stryjeczne: 

Stachna, Wichna, Hanka i Zdziechna, córki Macieja z Rakowca, które za radą swej matki Dobrosławy pokwito-

wały zadośćuczynienie za dobra w Rakowcu, przez ich kuzynów dziedziców z Powsinka.
59 MS III, nr 283v. 
60 Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, red. A. Wolff, K. Pacuski, Warszawa 2013, 

s. 232; K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1837–1846, t. 1, s. 47; J. Piętka, Mazowiecka elita 
feudalna późnego średniowiecza, Warszawa 1975, s. 72.
61 Gościeńczyce w ziemi czerskiej, są położone w odległości kilkunastu kilometrów na południowy wschód od 

Tarczyna.
62 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904–1932, t. 11, s. 107–109; A. Wolff, Mazowieckie 
zapiski, nr 664, 673; P. Szczurowski, Ród heraldyczny Prus, s. 161.
63 W 1480 r. została ona pozwana o otrucie pierwszego męża, zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. 9, s. 61.
64 MS IV, nr 5504; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 6, s. 295. 
65 Dopiero Katarzyna z Boglewskich herbu Jelita, cześnikówna czerska, wdowa po Janie Ojrzanowskim, wniosła: 

Ojrzanów, Żelechów, Zaręby i Kaleń, swemu drugiemu mężowi, Piotrowi Goryńskiemu herbu Poraj, wojewodzie 

mazowieckiemu, zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. 6, s. 295. 
66 AGAD, Księgi grodzkie płockie wieczyste, oblaty, sygn. 6, k. 9–1v.
67 Kasper Gościeński vel Miński, wojski warszawski, w 1553 r. dziedziczył na Wierzbnie i Ojrzanowie, zob. A. Bo-

niecki, Herbarz polski, t. 6, s. 311–312, S. Uruski, Rodzina. Herbarz, t. 11, s. 108.
68 J. Chwalibińska, Ród Prusów, s. 67.
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pozwalającym na dysponowanie swoim majątkiem. W 1434  r. Szczepan z Wieczwni sprzedał 

swą część w Wieczwni, oprócz młyna z sadzawką należących do Obizora, oraz trzecią część prawa 

patronatu kościoła parafialnego w Wieczwni69 Dadźbogowi z Kosin Starych za 100 kop groszy 

w szelągach pruskich70. W 1435 r. Obizor sprzedał Wojciechowi z Grzybowa 11 włók dąbrowy 

w Wieczwni, obok granic tegoż Wojciecha, za 40 kop groszy pospolitych, które to książę Włodzi-

sław I przenosi na prawo chełmińskie z czynszem po osiem groszy praskich71. W 1459 r. Obizor 

i jego brat Piotr, wraz z żonami, sprzedali Andrzejowi z Trzcianki i Marcinowi z Kownat części 

dziedziczne w Wieczwni na prawie niemieckim, z czynszem po dwa grosze praskie, z prawem 

patronatu kościoła tamże, za 205 kop groszy w szelągach72. W 1464 r. Obizor i Piotr z Wieczwni 

sprzedali Janowi Lipskiemu, podkomorzemu warszawskiemu, część w Sukrzyżu (sic!)73. Obizor, 

który nie żył już w 1471 r., pozostawił kilkoro dzieci z nieznanej żony; znamy jego dwóch synów 

Stanisława i Junoszę oraz córkę Annę74.

Z nich Stanisław urodził się zapewne ok. 1430 r., skoro w 1448 r., za rektoratu Jakuba, pre-

pozyta św. Jadwigi, jest wzmiankowany jako student Akademii Krakowskiej (Stanislaus Obrzor 

de Wyeczwno opłacił wpisowe w wysokości 2 gr)75. Był on księdzem i jako pleban w Wieczwni 

jest wielokrotnie wzmiankowany w aktach sądowych. W 1454 r. wymienił on ze swym bratem 

Junoszą całą swoją część ojcowizny położoną między częściami braci na część w Wieczwni76, 

w 1470  r. zastawił bratu Junoszy dwie części dóbr dziedzicznych w Wieczwni i Pogorzeli za 

200 kop groszy w półgroszach i dał jemu jedną trzecią swoich dóbr w Wieczwni77. W 1478 r. 

toczył się proces między dziedzicami z  Kuklina a  Stanisławem plebanem z  Wieczwni i  jego 

bratem Junoszą z powodu kościoła w Kuklinie po śmierci Piotra, komendarza w Kuklinie78. 

Stanisław w 1499 r., będąc w wieku ok. 70 lat nadal plebanem w Wieczwni, odstąpił biskupowi 

płockiemu Wincentemu Przerembskiemu swoją parafię w  zamian za dożywotne beneficjum, 

m.in. za dziesięcinę snopkową z Pogorzeli i Wieczwni oraz dziesięcinę z folwarku szlacheckiego 

w Wąsoczach Wielkich79.

Anna z Wieczwni, jedyna znana córka Obizora, wzmiankowana jest w 1471 r., kiedy to jako 

żona Mikołaja z Miecznikowa w parafii Janowiec, pieczętującego się herbem Podkowa vel  Pobóg80, 

bratanka Jana, kustosza płockiego81, kwitowała swych braci, Macieja (sic?), plebana z Wieczwni, 

i Junoszę, z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne w Wieczwni82. 

69 Parafia w Wieczwni została erygowana w 1424 r., zob. MK 335, k. 7. 
70 Ibidem, k. 7, 66v, 103–103v.
71 Ibidem, k. 103–103v.
72 Ibidem, k. 167. 
73 MK 337, k. 44V.
74 Ibidem, k. 5, 9v. 
75 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, (ab anno 1400 ad annum 1489), ed. B. Ulanowski, t. 1, Kraków 

1887, s. 119.
76 MK 335, k. 117v.
77 Ibidem, k. 6, 300–300v, 341, 12v–13.
78 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Episcopalia (księgi sądów biskupich), dokumenty pergaminowe, (cyt. dalej: 

Episcopalia), sygn. 10, 228.
79 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Episcopalia, sygn. 16, 32.
80 S. Uruski uważa, ze pierwotnym ich herbem była Podkowa, nieznany bliżej herb, który zanikł, a za względu na 

swoje podobieństwo do Poboga, z czasem Miecznikowcy przyjęli herb Pobóg, zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz, 

t. 10, s. 389–390.
81 MK 336, k. 56v.
82 Ibidem, k. 5, 9v. 
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Drugim synem Obizora był Junosza z Wieczwni, urodzony zapewne po 1430 r., który podob-

nie jak jego brat Stanisław studiował na Akademii Krakowskiej. Jak wspomniano wyżej, w 1454 r. 

wymienił się on swoją częścią ojcowizny z bratem Stanisławem na jego część w Wieczwni83 i otrzy-

mał od niego w 1470 r. jedną trzecią należących do niego dóbr w Wieczwni84. W 1473 r. prosił 

o zatwierdzenie aktu zastawu części w Wieczwni i Pogorzeli na jego rzecz przez brata85. Junosza 

żonaty był z Katarzyną, córką Andrzeja z Radzymina i Trzcianki, który dziedziczył oprócz Radzy-

mina, położonego koło Regimina w powiecie ciechanowskim, również na częściach: Wieczwni, 

Kotermania, Kalisza i Jagodny86. Ojciec Katarzyny miał braci: Jaszczołda z Radzymina, plebana 

w  Łukowie, Bieniasza, Marcina i  Floriana. W  1475  r. darował on córce Katarzynie i  zięciowi 

Junoszy z Wieczwni swoje dziedzictwo w Trzciance w parafii Wyszyny koło Stupska w powiecie 

mławskim i część Wieczwni, którą zakupił w 1459 r. z prawem patronatu kościoła tamże87. Juno-

sza i Katarzyna z Radzymina Wieczwińscy pozostawili trzech synów: Mikołaja, Andrzeja i Jana. 

Mikołaj Wieczwiński, najstarszy syn Junoszy urodzony prawdopodobnie ok. 1475 r., podaro-

wał w 1510 r. swemu bratu Janowi przyznane sobie dobra Wyrzywilki koło Wieczwni, odebrane 

braciom Janowi i Feliksowi Chrzewskim za niestawienie się na wyprawę mołdawską w 1497 r.88 

W 1521 r. razem ze swoim bratem Janem wziął udział w misji dyplomatycznej mającej na celu 

pokojowe rozwiązanie ówczesnego konfliktu z zakonem krzyżackim. Fryderyk II, książę legnic-

ko-brzeski, poślubiwszy Zofię, córkę margrabiego brandenburskiego Fryderyka, i związawszy się 

z domem Hohenzollernów, zaangażował się wbrew polskiej racji stanu w obronę interesów zako-

nu w celu utrzymania jego stanu posiadania i niezależności od Polski. Zaproponował wówczas, 

by spór polsko-krzyżacki został rozpatrzony przez sąd rozjemczy składający się z króla Ludwika II 

Jagiellończyka, kardynała Tamása Bakócsa oraz dwóch książąt niemieckich, na co Zygmunt Stary, 

wobec rokoszu szlachty zwołanej na pospolite ruszenie, nieopatrznie się zgodził. Negocjacje w tej 

sprawie odbyły się w Toruniu, podczas których stronę polską reprezentowali m.in. Wieczwińscy, 

Mikołaj i jego brat Jan89. Po stronie krzyżackiej w negocjacjach wzięli udział Sebastian Sprentz 

(Sprencius) i Ambrosius Sarkan de Acoshasa90 oraz Botha (Badth) von Eulenburg, z którym od 

2 do 24 marca prowadził rozmowy Mikołaj Wieczwiński, a które to w znacznej mierze przy-

czyniły się do zawarcia tzw. kompromisu toruńskiego91. Mikołaj wzmiankowany jest również 

w 1535 r. jako opiekun, łącznie ze swoim bratem Andrzejem, osieroconych dzieci zmarłego brata 

Jana, kasztelana płockiego92.

Drugi z synów Junoszy, Andrzej Wieczwiński, najsłabiej poświadczony, wzmiankowany jest 

jedynie, podobnie jak starszy brat Mikołaj, w 1535 r. jako opiekun małoletnich dzieci Jana93. 

Natomiast znani są jego dwaj synowie Mikołaj i Stanisław94.

83 MK 335, k. 117v.
84 MK 341, k. 12v–13.
85 MS V, nr 30–30v.
86 MK 6, k. 71v, 132, 132v, 191v. 
87 MK 6, k. 71v.
88 MS IV, nr 10153. 
89 Określony jako brat Nickolosch à.
90 Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, red. E. Joachim, W. Hubatsch, Göt-

tingen 1965; Regesta Ordinis Theutonicorum, 24 728.
91 Ibidem, 24 727f, 24 731 (Nickolosch Wytwintzki [Witwinski]); M. Toeppen, Acten der Ständetage Preussens 
unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. 5, Lipsk 1883, s. 773.
92 MS IV, nr 17965. 
93 Ibidem.
94 Ibidem, 17 869, 17 966.
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Najmłodszy z synów Junoszy95, Jan Wieczwiński, znacznie wzmocnił pozycję rodziny. Urodził 

się zapewne po 1480 r., bowiem w 1499 r. rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, podobnie 

jak ojciec i stryj Stanisław, opłacając wpisowe w wysokości czterech groszy96. W bardzo młodym 

wieku rozpoczął karierę duchowną w Płocku, za rządów biskupa Wincentego Przerembskiego, 

co w przyszłości niewątpliwie wpłynęło na jego dalsze losy. Przerembski bowiem, otrzymawszy 

w 1503 r. nominację na biskupstwo kujawskie, obejmujące również Pomorze Gdańskie, obda-

rzony znacznym zaufaniem przez królów Aleksandra i Zygmunta Starego, prowadził aż do swej 

śmierci w 1513 r. liczne pertraktacje w kwestiach dotyczących Prus Królewskich i Zakonnych. 

Następnie Jan miał szczęście trafić pod opiekę kolejnego wybitnego biskupa, Erazma Ciołka, 

który pomimo swojego mieszczańskiego pochodzenia, otrzymał w wieku niespełna 30 lat sakrę 

biskupią. Był więc od Wieczwińskiego starszy zaledwie o kilka lat. Ciołek pomimo niełatwego 

charakteru miał nietuzinkową osobowość i odgrywał znaczącą rolę w życiu publicznym, przede 

wszystkim jako wytrawny dyplomata, jednak pierwsze lata swoich rządów poświęcił w dużej mie-

rze sprawom organizacyjnym i duchowym diecezji97. Jan Wieczwiński pełnił funkcję notariusza 

kurii biskupiej w Płocku zarówno za rządów biskupa Przerembskiego, jak i w pierwszych latach 

pontyfikatu biskupa Ciołka. W 1506 r. jako pisarz kurii biskupiej był prezentowany przez księdza 

Jana Lekowskiego98, dziedzica i patrona kościoła w Janowcu, na miejscową plebanię; prezentację 

tę zaakceptowała szlachta z Janowca-Jastrząbek i  Janowca-Zdzięt, przedstawiwszy swoje prawo 

patronatu kościoła w  Janowcu99. W 1508  r. został kanonikiem kolegiaty w Pułtusku, którym 

pozostał co najmniej do 1509 r.100

Nie kontynuował jednak kariery duchownej i gdy 11 listopada 1511 r. jego starszy brat Miko-

łaj przekazał mu dobra Wyrzywilki, położone obok Wieczwni101, zdecydował się wybrać karierę 

świecką, która potoczyła się w szybkim tempie. Po Andrzeju Radziewiczu (Radzyewicze) został 

on mianowany 8 kwietnia 1512 r. wojskim płockim102, a następnie już 8 sierpnia 1512 r., po 

śmierci Szczepana Zdziarskiego, plebana w  Gozdowie, objął urząd pisarza (notariusza) ziem-

skiego płockiego103; o ten urząd zabiegał też Mikołaj Machczyński herbu Dołęga, który objął go 

dopiero w 1519 r., po ustąpieniu Wieczwińskiego104. Utrzymując bliskie stosunki z biskupem 

Erazmem Ciołkiem, który był nie tylko jednym z najwybitniejszych w historii biskupów płoc-

kich, ale pełnił również wiele obowiązków w państwowej służbie dyplomatycznej, wymagających 

częstego pobytu poza diecezją, Wieczwiński został w 1513 r. powołany na urząd marszałka dworu 

biskupów płockich, który w tym czasie został przez niego rozbudowany i stał się wkrótce wio-

dącym dworem biskupim w Polsce105. Korzystając zapewne z protekcji Ciołka, szybko trafił na 

95 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis (Ab anno 1490 ad annum 1551), t. 2, ed. A. Chmiel, Kraków 1892, 

s. 49–52.
96 „Johannes Junossy de Vyeczwino Plocensis 4 gr.”, zob. Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, s. 49–52.
97 H. Folwarski, Erazm Ciołek, biskup i dyplomata, Warszawa 1935; S. Łempicki, Erazm Ciołek [w:] Polski słownik 
biograficzny (cyt. dalej: PSB), t. 4, Kraków 1938, s. 78–81.
98 Prawdopodobnie Jana Łękowskiego z Lekowa herbu Lubicz.
99 Episcopalia, sygn. 16, 227–227v.
100 W. Góralski, Posiedzenia kapituły kolegiackiej w Pułtusku (XV–XX w.), „Studia Płockie” 1976, t. 4, s. 185–197; 

B. Ulanowski, S. Zachorowski, Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej, Kraków 1916 („Archiwum Komisji Hi-

storycznej AU”, t. 9).
101 MS IV, nr 9594, 10 153.
102 Ibidem, nr 10 242.
103 Ibidem, nr 10 272. 
104 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 16, s. 205
105 Episcopalia, sygn. 7, 147, 149v.
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dwór królewski w Krakowie, gdzie w 1516 r. był tytułowany pisarzem królewskim, z którym to 

tytułem występuje do 1519 r.106 

Jan Wieczwiński od 9 lutego do 17 marca 1519 r. uczestniczył w sejmie walnym piotrkow-

skim poświęconym sprawom organizacji obrony państwa, kiedy to w sytuacji całkowitego zamę-

tu na kresach południowo-wschodnich zaogniał się coraz bardziej konflikt z Prusami Zakonnymi 

i Moskwą. Sejm ten zadecydował de facto o wojnie z zakonem krzyżackim, bowiem nie pojawił 

się na nim wielki mistrz Fryderyk, by złożyć hołd, manifestując lekceważenie tego obowiązku107. 

16 maja 1519  r. Wieczwiński otrzymał od króla Zygmunta Starego nominację na kasztelanię 

sierpecką po Piotrze Kryskim herbu Prawdzic, który postąpił na kasztelanię płocką, pozostając 

nadal starostą płockim108. Objąwszy kasztelanię sierpecką został równocześnie wojskim płockim, 

bowiem oba te urzędy były wówczas połączone109.

11 października 1519 r. Jan Wieczwiński razem z Włodzimierzem Kliczewskim, zastępcą cze-

śnika płockiego, oraz Jerzym Wierzbowskim, wojskim działdowskim, wziął udział, na wezwanie 

Jana Luzyańskiego, wojewody chełmińskiego, w odbywających się w Działdowie negocjacjach 

dotyczących polubownego uregulowania spraw majątkowych dotyczących Bratiana, Chojnowa 

i Kuczborka między Krystynem Wilkanowskim a córkami zmarłego Zbigniewa Wilkanowskie-

go, Barbarą i Elżbietą, oraz wdową po nim, Anną z Wrzący, którą Wieczwiński miał wkrótce 

poślubić110. 

W czasie tzw. wojny pruskiej z zakonem krzyżackim był dowódcą polskiej załogi na zamku 

w Olsztynie, gdzie blisko współpracował z administratorem dóbr kapitulnych księdzem Tiede-

mannem Giese, co pozwoliło na zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia i skuteczną obronę 

zamku111. 

23 stycznia 1521 r., po śmierci Piotra Kryskiego, Wieczwiński postąpił na kasztelanię płoc-

ką112, a jego następcą na kasztelanii sierpeckiej został wówczas Mikołaj Niszczycki herbu Praw-

dzic113. Z chwilą objęcia znaczącej pozycji w senacie Jan Wieczwiński zbliżył się jeszcze bardziej 

do dworu królewskiego i zaczął być wykorzystywany w misjach dyplomatycznych. Pierwsza jego 

udokumentowana misja dyplomatyczna, jak wspomniano wyżej, miała miejsce w 1521 r., pod-

czas wojny pruskiej, kiedy to (określony w źródłach jako Johann Wythwinski lub jako brat Nic-

kolosch`a) ze swoim starszym bratem Mikołajem przyczynił się do zawarcia tzw. kompromisu 

toruńskiego114. 

4  lutego 1522 r. przyjął w Bratianie kanoników warmińskich, Mikołaja Kopernika oraz 

Tiedemanna Giese, którzy wybierali się na posiedzenie prowincjonalnego sejmu Prus Kró-

lewskich, zwołanego przez króla Zygmunta Starego pierwotnie na dzień 6 lutego. Zostali oni 

106 MS IV, nr 12 269. 
107 Starożytności polskie: Ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym ułożone, wyd. E. Kierski i J. Moraczew-

ski, t. 1, Poznań 1842, s. 555.
108 MS IV, nr 12 180; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 12, s. 384.
109 MS IV, nr 3593, 12 189.
110 Ibidem, nr 12 961.
111 J. Sikorski, Mikołaj Kopernik w Olsztynie, Olsztyn 1873, s. 144.
112 R. Zieliński, Senatorowie płoccy, „Notatki Płockie” 1960, nr 5/2–16, s. 24–30. Błędna jest wzmianka o Wie-

czwińskim jako kasztelanie płockim już na sejmie 1520 roku, zob. Corpus iuris Polonici, wyd. O. Balzer, 1906, t. 1, 

s. 602; MS IV, nr 3593, 12 189; Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1–2, wyd. S.M. Szacherska, Warszawa 

1975–1987, nr 371, 372.
113 MS IV, nr 19 064; Acta Tomiciana. Legationum. Responsorum. Actionum. et Rerum Gestarum; Serenissimi Prin-
cipis Sigismundi Primi, Regis Polonie et Magni Ducis Lithuanie, t. 15, Poznań 1957, s. 466.
114 Regesta Ordinis Theutonicorum, 24 727f, 24 731.
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przez niego zawróceni z drogi i powrócili do Olsztyna, dowiedziawszy się od niego, że sejm 

ten został przełożony na dzień 16 lutego. Poinformowali o tym 8 lutego z Olsztyna biskupa 

Luzyańskiego115.

Od 18 lutego do 11 kwietnia 1523 r. Jan Wieczwiński uczestniczył w sejmie walnym krakow-

skim, który był co prawda zwołany na jesień 1522 r. do Piotrkowa, ale z powodu szerzącej się tam 

zarazy, morowego powietrza, przeniesiony został do Krakowa na termin późniejszy. Towarzyszyła 

mu atmosfera gorących sporów i starć na tle postulatów egzekucyjnych, kiedy to król forsował 

problematykę organizacji obrony państwa.

Jako sekretarz królewski i senator Wieczwiński wykorzystywany był przez króla Zygmunta 

Starego w kolejnych misjach dyplomatycznych — dwukrotnie wziął udział w poselstwie na 

Węgry. Pierwszy raz we wrześniu 1524 r., kiedy to w imieniu króla Zygmunta Starego posło-

wał do Ludwika, króla Czech i Węgier, razem z ówczesnym biskupem przemyskim, później-

szym prymasem Andrzejem Krzyckim116. Zaostrzyła się wówczas sytuacja polityczna na Wę-

grzech, a przebywający w tym czasie w Krakowie legat apostolski kardynał Antonio Giovanni 

da Burgio, wysłannik papieża Klemensa VII (Giulio di Giuliano de Medici), namawiał króla 

Zygmunta Starego do udziału w antytureckiej krucjacie oraz wsparcia króla Ludwika i prosił, 

by monarcha osobiście udał się w tej sprawie na Węgry. W Polsce nie było wówczas spokoju 

wewnętrznego, a poza tym nie było żadnych gwarancji, iż podróż królewska zakończy się jakim-

kolwiek sukcesem, dlatego Zygmunt Stary zdecydował się na wysłanie z misją dyplomatyczną 

do Budy swoich posłów117. W październiku zachęcali oni tam na sejmie stronnictwa narodowe 

i prohabsburskie do zgody. Namawiali również, aby powzięto uchwałę co do zabezpieczenia 

Węgier i  odradzali możnowładcom węgierskim wojnę z  sułtanem osmańskim Sulejmanem 

Wspaniałym oraz zalecali zawarcie z nim pokoju. Poza tym wystąpili w obronie przywilejów 

ziemi morawskiej, o co jeszcze w lipcu prosili posłowie morawscy118. Po powrocie Krzyckiego 

i Wieczwińskiego z Budy i przywiezieniu niepocieszających wieści o stosunkach wewnętrznych 

na Węgrzech, Zygmunt Stary postanowił pozostawić Węgry swemu losowi i w związku z tym 

na sejmie piotrkowskim w styczniu i  lutym 1525 r. zapadła decyzja w sprawie wysłania po-

selstwa do Turcji. Okazało się bowiem, że Węgry są zbyt słabe, by próbować wojny z Turcją, 

dlatego realne stawały się rokowania pokojowe119. 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Jana Wieczwińskiego w charakterze komisarza kró-

lewskiego po zawarciu 8 kwietnia 1525 r. traktatu krakowskiego, którego był świadkiem. Traktat 

ten formalnie kończył wojnę polsko-krzyżacką i zapowiadał sekularyzację pruskiej gałęzi zakonu 

krzyżackiego oraz utworzenie lennego księstwa pruskiego120. Król, powierzając wówczas Janowi 

Wieczwińskiemu m.in. misję dalszych negocjacji z księciem Albrechtem Hohenzollernem, brał 

pod uwagę fakt, iż był on, jako starosta bratiański121od 1522 r., osobiście zainteresowany ich re-

zultatami, gdyż jego starostwo miało wejść w skład lennych Prus.

Po podpisaniu traktatu pokojowego z księciem Albrechtem przystąpiono do dodatkowych 

rokowań, w których oprócz Wieczwińskiego króla reprezentowali wojewoda malborski Jerzy 

115 BCzart, rkps nr 1596, s. 99–100.
116 M. Bielski, Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Joachima Bielskiego syna jego wydana..., Kraków 1597, 

s. 553.
117 J. Pajewski, Stosunki polsko-węgierskie i niebezpieczeństwo tureckie w latach 1516–1526, Warszawa 1930, s. 41.
118 W. Pociecha, Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie Odrodzenia, t. 2, Poznań 1946–1958, s. 196.
119 J. Pajewski, Stosunki polsko-węgierskie, s. 41.
120 AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr 185.
121 B Czar., rkps nr 1596, s. 99–100.
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Bażyński122 oraz starosta człuchowski i starogardzki Achacy Cema123, będący również podko-

morzym pomorskim. Natomiast przedstawicielami księcia Albrechta byli jego brat margrabia 

brandenburski Jerzy I Hohenzollern-Ansbach i książę legnicko-brzeski Fryderyk. 12 kwietnia 

1525 r. zawarli oni dodatkowy traktat polsko-pruski o charakterze wykonawczym w stosunku 

do traktatu pokojowego z 8 kwietnia124. Składał się on z pięciu artykułów; w artykule ostat-

nim zawarto przepisy wykonawcze do artykułu drugiego traktatu pokojowego dotyczącego 

wzajemnego przekazywania miast i zamków według zasady, iż po oddaniu zamku przez księ-

cia Albrechta strona polska miała niezwłocznie oddać również jeden zamek, który dostał się 

w ręce polskie w latach 1519–1521. Przygotowanie tego traktatu i jego wprowadzenie w życie 

król Zygmunt powierzył wspomnianym wyżej wytrawnym dyplomatom związanym z Prusa-

mi125, bowiem w ich osobistym interesie leżała odpowiednia realizacja jego postanowień, na 

co liczył monarcha126. 11 kwietnia 1525 r. Albrecht potwierdził przywileje stanów pruskich127, 

a 9 maja przybył do Królewca, gdzie całe miasto witało go uroczyście biciem dzwonów i wy-

strzałami z dział128. 

Realizacja postanowień traktatów miała nastąpić w czasie obrad pierwszego sejmu Prus Ksią-

żęcych w maju 1525 r. w Królewcu129, na który jako pierwszy z komisarzy królewskich przybył 

Wieczwiński już 24 maja wieczorem. Dołączyli do niego następnego dnia Jerzy Bażyński i Acha-

cy Cema, w otoczeniu 40 jeźdźców130. W tymże dniu rozpoczął się sejm hołdowniczy131.

27 maja komisarze królewscy zostali zaproszeni na obrady sejmowe. W imieniu króla prze-

mówił Jerzy Bażyński, odczytano królewskie listy kredencyjne i tekst traktatu pokojowego. Za-

apelowano do stanów, by złożyły księciu Albrechtowi przysięgę, co nastąpiło następnego dnia. 

Książę w otoczeniu komisarzy królewskich odebrał wówczas przysięgę wierności od stanów i za-

przysiężone zostały traktaty z Polską z kwietnia 1525 r. Komisarze przebywali w Królewcu do 

1 czerwca132. 

Dokument wprowadzający księcia Albrechta w lenno został podpisany 29 maja 1525 r. przez 

księcia Albrechta i Jana Wieczwińskiego oraz pozostałych komisarzy królewskich. Został on ra-

tyfikowany przez Zygmunta Starego 26 maja 1526 r., co ostatecznie przesądziło o statusie Prus 

Książęcych133.

Komisarze królewscy mieli również za zadanie przejęcie miast, które pozostawały jeszcze w rę-

kach Albrechta. Pewne szczegóły o roli Jana Wieczwińskiego w realizacji tego artykułu traktatu 

122 P. Czaplewski, Bażyński Jerzy [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 377.
123 P. Czaplewski, Czema Achacy [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 325–327.
124 C.P. Woelky, Annales Ferbera w Scriptores Rerum Warmiensium, Bd. 2, Braunsberg 1889, s. 481 n.; A. Wojt-

kowski, W  sprawie ustalenia daty wydania Polsce dokumentów krzyżackich, „Zapiski Towarzystwa Naukowego 

w Toruniu” 1955, t. 20, z. 1–4, s. 300; M. Toeppen, Acten der Ständetage Preussens, nr 773.
125 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986, s. 492 n.
126 J. Małłek, Prusy Książęce a Prusy Królewskie w  latach 1525–1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia 
Albrechta Hohenzollerna, Warszawa 1976, s. 27–30.
127 H. Freiwald, Markgraf Albrecht Deutschordens-Hochmeister und Herzog in Preussen 1521 bis 1528, Kulmbach 

1961, s. 118.
128 M. Toeppen, Acten der Ständetage Preussens, nr 770.
129 Ibidem.
130 Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogthums Preussen, Bd. 2, s. 354, za: J. Małłek, Prusy Książęce 
a Prusy Królewskie, s. 28–30. 
131 M. Toeppen, Acten der Ständetage Preussens, nr 295–298. 
132 M. Biskup, Królewiec a Polska i Litwa jagiellońska w czasach średniowiecza (do 1525 roku), „Komunikaty Mazur-

sko-Warmińskie”, nr 3–4, 1992, s. 243; J. Małłek, Prusy Książęce a Prusy Królewskie, s. 29.
133 Ibidem, s. 41.
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znamy z listów Jerzego Bażyńskiego do biskupa warmińskiego Maurycego Ferbera, według któ-

rych 1 czerwca komisarze wyjechali z Królewca, skąd Wieczwiński udał się do Tolkmicka, gdzie 

3 czerwca, po przejęciu tego miasta, mianował jego starostą Jerzego Targowskiego, podkomo-

rzego chełmińskiego, następnie udał się do Morąga, Olsztynka, Dąbrówna i Działdowa, a swoją 

pracę zakończył w poniedziałek 5 czerwca, po przybyciu do Pasłęka134.

Wieczwiński utrzymywał w następnych latach bliski kontakt z księciem Albrechtem, na co 

wskazuje zachowana korespondencja. Wynika z niej, że doskonale orientował się on w sytuacji 

międzynarodowej; dzielił się z Albrechtem reminiscencjami ze swojej misji dyplomatycznej do 

Budy z pierwszych miesięcy 1525 r.135 i spostrzeżeniami dotyczącymi ówczesnej polityki papie-

stwa, Niemiec, Francji, Anglii i Mediolanu. W swoich listach do Albrechta prezentował poglądy 

Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego koronnego i wojewody krakowskiego, nazywa-

jąc go swoim dobroczyńcą „benefactor meus colendissimus”136, wskazywał też na błędną politykę 

króla Ferdynanda I137; w 1530 r. pośredniczył w przekazaniu daru Szydłowieckiego dla Albrechta 

w postaci sokołów138.

Wieczwińskiego i księcia Albrechta łączyły wspólne zainteresowania ruchem reformacyjnym. 

7 lutego 1526 r. książę Albrecht dziękował mu (nazwisko w brzmieniu Wiksintzki) za otrzy-

maną książkę Erazma z Rotterdamu „pro misso sibi libello Erasmi Rotterodamensis gratias agit” 

i dzielił się z nim swoimi uwagami139. Natomiast w liście do Wieczwińskiego z 16 marca 1526 r., 

zwracał uwagę na nawiązanie Erazma z Rotterdamu w pracy pt. Lingua do dzieła Marcina Lutra 

De servo arbitro140. Jest znamienne, iż niespełna miesiąc po bezpotomnej (w niewyjaśnionych 

okolicznościach) śmierci ostatniego księcia mazowieckiego z rodu Piastów, Janusza III, w marcu 

1526 r., książę Albrecht wystosował 7 kwietnia 1526 r. do Jana Wieczwińskiego list, w którym 

stwierdził, iż do tej śmierci przyłożyła się zbrodnicza ręka, od której się odżegnuje i żywi do niej 

pogardę, przekazując jednocześnie wyrazy dalszej przyjaźni ze strony margrabiego brandenbur-

skiego Jerzego I i księcia pomorskiego Barnima IX, starających się wówczas o nadanie w len-

no Lęborka i Bytowa141. Jednakże co najmniej zastanawiające jest to, że pomimo tego, iż rok 

wcześniej książę Janusz III „zabronił pod karą utraty majątku i życia sprowadzać do Mazowsza 

nowych książek nabożnych w jakim bądź języku i wyznawać naukę Lutra”142, to książę Albrecht 

w kwietniu 1526 r. przekazał Wieczwińskiemu prezent w postaci wydanego po raz pierwszy rok 

134 Ibidem, s. 30, zob. również: J. Małłek, Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542. Studium 
z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim, Toruń 1976, s. 101–102. 
135 List Wieczwińskiego z 16 listopada 1525 z Bratianu do księcia Albrechta, zob. Elementa ad fontium editiones. 
XXXIV, Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia IV pars, H B A, B 2, 1525–1530, ed. C. Lanc-

korońska (cyt. dalej: Documenta IV ), Romae 1975, s. 15.
136 List Wieczwińskiego do księcia Albrechta, Piotrków, 29 grudnia 1525 r., zob. Documenta IV, s. 18.
137 Tenże do tegoż, Kraków, 24 kwietnia 1530 r., zob. Documenta IV, s. 36.
138 Tenże do tegoż, Karniszyn, 24 czerwca 1530 r., zob. Documenta IV, s. 191.
139 Elementa ad fontium editiones. LI, Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia XXI pars Ostpr. 
Fol., vol. 42 et 48, 1525–1528, ed. C. Lanckorońska, Romae 1980, s. 18–19.
140 Ibidem, s. 26.
141 Ibidem, s. 37–38.
142 Jak pisze W. Smoleński: „staraniem biskupa płockiego, Rafała Leszczyńskiego, na zjeździe panów duchow-

nych i świeckich w Warszawie w r. 1525 Janusz II wydał dekret, zabraniający w całem księstwie mazowieckiem, 

osobliwie w stolicy, przebywać kacerzom, pod karą śmierci i konfiskatą majątku przechowywać i rozpowszechniać 

książki luterskie” zob. W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty, s. 60; zob. również: F. Kozłowski, Dzieje Mazowsza 
za panowania książąt, Warszawa 1858, s. 374; M. Kromer, Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re 
publica regni Polonici libri duo, Kolonia 15 77, s. 105.
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wcześniej dzieła Marcina Lutra pt. De servo arbitrio143. Książę Albrecht korespondował również 

z Wieczwińskim jako starostą bratiańskim w kwestiach biurokratycznych, np. w liście z Marien-

werder datowanym 3 sierpnia 1528 r. odnosi się on do spraw majątkowych Joanny von Klein 

Raden (z Radomka w powiecie ostródzkim)144.

Na sejmie obradującym w Krakowie Wieczwiński był świadkiem nadania 29 stycznia 1527 r. 

przez króla Zygmunta Starego przywileju dla miasta Lublina, zezwalającego na wybudowanie 

„blechu i szlifierni i użycie dochodów z tych przedsiębiorstw na zasilenie skarbu miejskiego”145. 

Po raz kolejny też monarcha włączył Wieczwińskiego, w tym samym roku, do składu misji dyplo-

matycznej udającej się na Węgry w okresie dwumiesięcznego rozejmu w konflikcie między pre-

tendentami do tronu węgierskiego — Ferdynandem Habsburgiem i Janem Zapolyą, szwagrem 

królewskim. Przewodniczącym delegacji polskiej do prowadzenia układów w Ołomuńcu, które 

miały doprowadzić do pogodzenia zwaśnionych stron, został Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz 

wielki koronny, a wzięli w nich udział, oprócz Wieczwińskiego, który był sekretarzem poselstwa, 

także Kazimierz II, książę cieszyński, Jan Chojeński, sekretarz wielki koronny, i Jan Tarnowski, 

kasztelan sandecki146. Do zjazdu pełnomocników stron doszło w czerwcu 1527 r. w Ołomuńcu, 

ale nie udało się im pogodzić stron, bowiem Ferdynand traktował rokowania jedynie jako taktykę 

pozwalającą na swe dozbrojenie. Ostatecznie Ferdynand, mając znaczną przewagę militarną, zajął 

Budę i koronował się na króla Węgier. Mediacja między pretendentami do tronu węgierskiego 

była co prawda nieudana, ale królowi Zygmuntowi udało się zachować neutralność, pomimo 

tego, iż udzielił schronienia Janowi Zapolyi.

Jana Wieczwińskiego można zaliczyć niewątpliwie do ówczesnej elity intelektualnej Rze-

czypospolitej. Był osobą wszechstronnie wykształconą, o szerokich zainteresowaniach, bliskie 

jemu były dzieła czołowych przedstawicieli reformacji. Znał prace Erazma z  Rotterdamu147 

i Marcina Lutra, o czym świadczy m.in. wymieniona wyżej korespondencja z Albrechtem Ho-

henzollernem. Prowadził też korespondencję z wybitnymi osobistościami epoki, czego przy-

kładem są zachowane jego listy do biskupa chełmińskiego Jana Dantyszka z okresu od 27 lipca 

1532 do 1 kwietnia 1535 r.148

W ciągu ćwierćwiecza Wieczwiński zgromadził znaczny majątek, co ustawiło rodzinę Wie-

czwińskich w szeregu najzamożniejszych rodzin ówczesnego północnego Mazowsza i Prus. Za-

piski dokumentacyjne z 1530 r.149 wskazują na to, iż część jego majątku stanowiły pozostałości 

po dawnej ojcowiźnie Prusów leżącej w ziemi warszawskiej i czerskiej, pochodzące z nadań co 

najmniej czternastowiecznych, a może nawet wcześniejszych. Były to m.in. działy w Powszynku 

(Powsin Pruski)150 i Rakowcu, położone w granicach dzisiejszej Warszawy151, które pozostawił 

po śmierci dzieciom. Posiadał też działy w Żelechowie (wydzielonym z Ojrzanowskiej Woli), 

Zalesiu, Zarębach, Kaleniu, Wesołej Woli (dawniej Ojrzanowska Wola, obecnie Żabia Wola) 

143 Documenta IV, 41.
144 Ibidem, N 233, s. 156.
145 MS IV, nr 14 993.
146 T. Jeske-Choiński, Kanclerz Jan Choiński mecenas uczonych polskich XVI wieku, Warszawa 1886.
147 T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, 

s. 319.
148 BKór., Epistolae ad Joannem Dantiscum ab a. 1524–1548, sygn. BK00230.
149 MS IV, nr 5504, 23 300.
150 Musiały to być znaczne dobra, skoro z czasem król Jan III Sobieski kupił Powsinek za kwotę 47 tys. florenów, 

podczas gdy za sąsiedni Milanów (obecnie Wilanów) zapłacił 45 tys. florenów.
151 AGAD, Księgi grodzkie płockie wieczyste, sygn. 6, k. 9–1v.
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i Musułach w ziemi warszawskiej152 oraz Wierzbnie153, Cierpiętach154 i Jawornikach155 w ziemi 

czerskiej. Jako stryjec i  współklejnotnik zmarłego Jana Ojrzanowskiego, cześnika liwskiego 

i  starosty warszawskiego, solidarnie ze  swoimi kuzynami Jeżewskimi oddał w  1530  r. część 

z tych dóbr wdowie po nim, Katarzynie. Dwa lata później wspomniana Katarzyna, zamężna 

ponownie za Piotrem Goryńskim herbu Poraj, starostą ciechanowskim, a następnie wojewodą 

mazowieckim, zastawiła powyższe dobra Janowi Choińskiemu, biskupowi przemyskiemu, za 

kwotę 10 tys. florenów156.

Jak wspomniano wyżej, Wieczwiński posiadał dobra Wyrzywilki (Viedrzewilky) na Zawkrzu157, 

które otrzymał od swojego brata Mikołaja. W 1514 r. otrzymał pozwolenie na wykupienie wójto-

stwa w Dzierzążni koło Płocka z rąk Pawła, Marcina i Jana Karwowskich158. W 1516 r. król Zyg-

munt Stary zezwolił mu wykupić wójtostwo we wsi królewskiej Biała159, która w 1530 r. została 

nadana królowej Bonie wraz z  innymi królewszczyznami w Płockiem160. W 1519 r. Wincenty 

z Byszowa herbu Nieczuja, syn Jana ze Steniatyna i Klichny Chodorowskiej z Brzozdowiec herbu 

Korczak, sprzedał mu Byszów, Janowice i Zimną Wodę w ziemi czerskiej161.

W marcu 1519 r. Wieczwiński odkupił od Walentego i Heleny z Czernichowa Osuchowskich 

herbu Gozdawa wieś Karniszyn162, której wcześniejszym właścicielem, wymienionym w 1447 r., 

był Krystyn z Karniszyna163 (ok. 1475 r. wzmiankowany jako kasztelan rawski), posiadający rów-

nież dobra Rempin i Osuchowo. Od króla Zygmunta I Starego Wieczwiński uzyskał 31 lipca 

1519 r. zezwolenie na lokację miasta (Carnischino)164 na prawie niemieckim165 na terenie zaku-

pionej wsi. Otrzymało ono wówczas prawo organizowania jarmarków dwukrotnie w roku (dzień 

Wszystkich Świętych i  święto Bożego Ciała) oraz targów w każdą sobotę i korzystało z 12  lat 

wolnizny. Położone na uczęszczanym szlaku handlowym, mogło liczyć na swój rozwój. Po uzy-

skaniu przez Karniszyn praw miejskich, Wieczwiński rozpoczął budowę kościoła i podjął stara-

nia o założenie parafii. W tym samym czasie nabył również wsie Sadłowo i Grotki oraz Kobylą 

Łąkę, należące do parafii karniszyńskiej, które odkupił od Walentego i Heleny z Czernichowa 

Osuchowskich, uzyskując w tym celu pomoc finansową w wysokości 4 tys. florenów od Anny 

z Melsztyna166.

Na początku 1519 r. wspomniana Anna z Melsztyna herbu Leliwa, córka Spytka, kasztela-

na zawichojskiego, i Katarzyny Giżyckiej herbu Gozdawa, córki Wincentego, marszałka księcia 

płockiego Władysława, zamężna 1. voto za Mikołajem Kamienieckim herbu Pilawa, wojewodą 

krakowskim i pierwszym w Rzeczypospolitej hetmanem wielkim koronnym, 2. voto od 1517 r. 

za Adamem z Radzimina (Radzymina?), starostą czchowskim, po śmierci swego rodzonego brata 

152 MS IV, nr 5504, 23 300.
153 AHPMaz, powiat liwski, Wierzbno.
154 Ibidem, powiat liwski, Cierpięta, (MK 44, k. 306).
155 Ibidem, Jaworniki, (MK 44, k. 306).
156 MS IV, nr 5504, 23 300.
157 MS IV, nr 10 153. 
158 Ibidem, nr 2238.
159 Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka 1065–1495, wyd. M.S. Szacherska, Warszawa 1975, nr 312.
160 MS IV, nr 5572. 
161 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 2, s. 299; AHPMaz., powiat czerski, Zimnawoda; MK 44, k. 306; MS IV, nr 1.
162 MS IV, nr 2738, 2911.
163 MK 336, k. 26v.
164 MS IV, nr 2738, 2911.
165 Oppidum iura theutonica creatur.
166 S. Ilski, Karniszyn nad Lutą: Zarys dziejów, „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 9, s. 43–67.
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Jana uczyniła Jana Wieczwińskiego opiekunem dóbr Czchowa, Stróży, Woli Struskiej i Janików, 

które przyznał jej dożywotnio król Zygmunt Stary 1 stycznia 1511 r.167 Anna z Melsztyna nazy-

wała Wieczwińskiego swym bratem; możliwe, iż jej drugi mąż, Adam z Radzimina, był krewnym 

jego matki Katarzyny168.

W 1520 r. otrzymał Wieczwiński od króla Zygmunta Starego wsie Wysoką, Kurkową i część 

w Burszycach, w powiecie działdowskim, których dotychczasowi dziedzice „a rege defecerunt”169. 

Jak wspomniano, w 1522 r. otrzymał on starostwo niegrodowe briatiańskie, które obejmowało 

Nowe Miasto Lubawskie i wsie Krotoszyn, Wonna, Szwarcowo, Wawrowice, Kiełpin, Kuligi, 

Chrośl, Radomno, Jamielnik, Lekarty, Skarlin oraz Bratian, gdzie znajdowała się siedziba sta-

rosty. Bratian, położony koło Nowego Miasta Lubawskiego, przy ujściu rzeki Wel do Drwęcy, 

do 1466 r. był w rękach zakonu krzyżackiego, w 1472 r. został siedzibą starosty królewskiego. 

Starostwo to zostało pierwotnie powierzone rodzinie pierwszego męża Anny z Wrzący Sokołow-

skiej — Wilkanowskim herbu Lis, po których objął je Jan Wieczwiński, a na rok przed swoją 

śmiercią odsprzedał je Mikołajowi Działyńskiemu.

Wieczwiński w 1525 r. otrzymał w dożywocie miasto królewskie Nowe Miasto koło Płońska170, 

któremu 100 lat wcześniej książę Janusz I nadał prawo miejskie chełmińskie; miasto to było wów-

czas w pełnym rozkwicie — odbywały się tu co czwartek słynne targi oraz jarmarki, na które zjeż-

dżali kupcy m.in. z Nowogrodu, Kijowa i Lwowa.

W  1526  r. zakupił prawo do wsi Wola Młocka171od Barbary i  Doroty (zamężnej 1. voto 

za N Proszowskim, 2. voto za Piotrem Lipskim z Lipy herbu Pobóg), córek Jana Łacha z Ki-

nik Kinickiego herbu Prawdzic, kasztelana sierpeckiego. W 1527 r. otrzymał w zastaw Mławę 

i wsie w powiecie płockim, po wykupieniu ich przez króla z rąk Pawła Kryskiego172. Miasto było 

wówczas bardzo zniszczone — w 1521 r. zostało złupione przez Krzyżaków i doszło w nim do 

wielkiego pożaru. Jednak szybko nastały złote czasy dla Mławy, bowiem od 1532 r. zaczęła funk-

cjonować tam komora celna, a we wtorki odbywały się w niej cotygodniowe targi i trzy jarmarki. 

W połowie XVI w. było w Mławie ok. 500 domów, działało 300 rzemieślników, a piwo mławskie 

było uważane za najlepsze w Polsce. 

W 1531 r. zakupił od Mikołaja z Dzięgielewa herbu Jastrzębiec dobra Raczyny w parafii Lu-

bowidz, w powiecie mławskim173, o powierzchni ok. 900 morgów.

Jan Wieczwiński znacznie wzmocnił swoją pozycję społeczną, poślubiwszy przed 11 listopada 

1521  r. Annę z Sokołowskich z Wrzący Wielkiej herbu Pomian odm.174, wdowę po zmarłym 

167 Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, oprac. Z. Leszczyńska-Skrę-

towa, F. Sikora, J. Wiśniewski, przy współ. J. Laberscheka, Wrocław 1980–1986, s. 453; Z Spieralski, Kamieniecki 
Mikołaj [w:] Polski słownik biograficzny, t. 11, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 519.
168 Spekulacja Tadeusza Żebrowskiego, iż pokrewieństwo Jan Wieczwińskiego z Anną Melsztyńską było prawdo-

podobnie przez rzekomą jego matkę, nieznaną z imienia siostrę Katarzyny Giżyckiej, córki Wincentego Giżyckie-

go, marszałka książąt mazowieckich, jest prawdopodobnie błędne, bowiem żadne źródła tego nie potwierdzają, 

zob. T. Żebrowski, Sierpc w średniowieczu, Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, red. M. Chudzyński, Sierpc 2003, 

s. 108.
169 J. Chwalibińska, Ród Prusów, s. 67. 
170 MS IV, nr 4767.
171 Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 6, Decreta, in iudiciis regalibus tempore Sigismundi I. regis Poloniae a. 
1507–1531, Cracoviae celebratis lata ex actis originalibus in archivo regni Galiciae Cracoviensi asservatis, wyd. M. Bo-

brzyński, Kraków 1881, s. 430; MS IV, 5133; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 14, s. 343.
172 MS IV, nr 4767.
173 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 5, s. 211; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
(cyt. dalej: SG), red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. 9, Warszawa 1888, s. 376.
174 MS IV, nr 13 018; J.K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, Kórnik 1995, s. 78–30.
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przed 11 października 1519  r. staroście bratiańskim Zbigniewie Wilkanowskim, synu Adama 

i Doroty z Szapska Kinickiej herbu Prawdzic, kasztelanki sierpskiej, urodzonej z Więcki Sarnow-

skiej ze  Strzyg herbu Świnka, kasztelanki płockiej175. Pochodziła ona z  rodziny wielkopolsko-

-kujawskiej, z gałęzi przybyłej do Prus Królewskich w drugiej połowie XV w., gdzie za zasługi 

dla Korony uznano ich za indygenów. Była córką Pawła, starosty grudziądzkiego (1495–1502) 

i  malborskiego (1496), syna Jarosława z  Wrzący Wielkiej, Sokołowa i  wsi Ochle, pokojowca 

królewskiego oraz nieznanej z  imienia córki Zygmunta z Grabowa herbu Ogończyk, stolnika 

brzesko-kujawskiego176. Jej matka Anna z Dąbrowskich herbu własnego Panna była córką Jana 

Dąbrowskiego von Damerow, kolejno: kasztelana elbląskiego i  chełmińskiego, wojewody po-

morskiego oraz starosty grudziądzkiego177 i N Luzyańskiej von Feldow herbu własnego, woje-

wodzianki chełmińskiej178. Żona Wieczwińskiego pochodziła zatem zarówno po mieczu, jak i po 

kądzieli, z rodzin senatorskich, które odgrywały znaczącą rolę nie tylko w Prusach, ale również 

w Królestwie. Bracia Anny, Jan, Jerzy, Jarosław i Paweł Sokołowscy, otrzymali staranne wykształ-

cenie. Jan i Jerzy studiowali w Wiedniu, a Jarosław i Paweł w Lipsku. Najwyższą pozycję z nich 

uzyskał najstarszy brat, Jan179, który po dojściu do pełnoletności objął starostwo grudziądzkie 

i w krótkim czasie zaczął odgrywać znaczącą rolę w ugrupowaniu szlacheckim Prus — 20 czerwca 

1539 r. został mianowany kasztelanem elbląskim i wszedł w skład Rady Pruskiej. Na nadzwy-

czajnym przedsejmowym sejmiku generalnym przed sejmem w Krakowie, obradującym w Mal-

borku 7–8 stycznia 1543 r., jako jedyny obok Mikołaja Działyńskiego, określił się pozytywnie 

w stosunku do żądań króla, by przywieźć do Krakowa przywileje krajowe w związku „z potrzebą 

zjednoczenia z Koroną”. W następnym roku postąpił na kasztelanię chełmińską, a mając poparcie 

królowej Bony, został powołany w 1545 r. na województwo pomorskie. W 1526 r. Jan Soko-

łowski ożenił się z Urszulą von Kempen herbu Ogończyk, z którą miał jedną córkę Annę, która 

wyszła za mąż za Michała Działyńskiego, podkomorzego chełmińskiego, szwagra pasierbicy Jana 

Wieczwińskiego, Ewy Elżbiety Wilkanowskiej180.

Anna z Wrzący z pierwszego małżeństwa, ze Zbigniewem Wilkanowskim, miała dwie cór-

ki — Barbarę i wspomnianą Ewę Elżbietę. O Barbarze Wilkanowskiej nie mamy wiele infor-

macji, wiemy tylko, że przeżyła swego ojca, uczestniczyła bowiem w 1519 r. wraz z matką i sio-

strą Ewą Elżbietą w ugodzie ze swym stryjem Krystynem, dotyczącej majątku pozostawionego 

przez ojca181. Natomiast druga córka, Ewa Elżbieta Wilkanowska, która urodziła się ok. 1516 r., 

zmarła przed 1556 r., była od 1535 r. żoną Jana Ignacego Działyńskiego herbu Ogończyk, syna 

Mikołaja i Magdaleny z Foglerów ze Studziannej Wody na Śląsku herbu Wczele, jednego z naj-

wybitniejszych przedstawicieli tego rodu182. Był on kolejno kasztelanem chełmińskim, elbląskim 

i gdańskim oraz wojewodą chełmińskim i pomorskim183. Otrzymała ona 28 października 1534 r., 

w dniu św. Szymona i Judy, prawo do starostwa briatańskiego, za uprzednią zgodą ojczyma Jana 

175 MS IV, nr 12 961.
176 Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku, oprac. J. Bieniak, S. Szybkowski, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 

2014, s. 233.
177 J.K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus, s. 12–13; A. Tomczak, Luzjański Jan [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1973, s. 167. 
178 J.K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus, s. 14–15.
179 W. Szczuczko, Sokołowski Jan z Wrzący h. Pomian [w:] Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa–Kraków 

2000–2001, s. 131–133.
180 Ibidem; J.K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus, s. 78–80. 
181 MS IV, nr 12 961.
182 St. Bodniak, Działyński Jan [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 81.
183 Ibidem, s. 81–83.
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Wieczwińskiego oraz przyszłego teścia Mikołaja Działyńskiego, który rościł sobie do niego pra-

wo. Do administrowania starostwem Ewa Elżbieta Wilkanowska wyznaczyła w następnym roku 

Jana Dzierzgowskiego, kasztelana ciechanowieckiego, oraz Mikołaja Dzierzgowskiego, kanonika 

płockiego184. Ewa Elżbieta z Wilkanowskich Działyńska pozostawiła dzieci: Sylwestra, żonatego 

z N Dembowską herbu Jelita; Mikołaja wojewodę chełmińskiego185, żonatego z Katarzyną Dul-

ską herbu Przeginia, podskarbianką koronną; Annę Zofię, zamężną za Mikołajem Kossobudzkim 

herbu Pobóg, pisarzem ziemskim płockim; Magdalenę, zamężną za Florianem Gólczewskim her-

bu Prawdzic; Erazma, kanonika warmińskiego i sekretarza królewskiego186, oraz Stanisława, wo-

jewodę chełmińskiego187, żonatego z Heleną Plemięcką herbu Poraj, starościanką kowalewską188.

Jan Wieczwiński zmarł na początku kwietnia 1535 r., mając ok. 55  lat. Jego krzesło w se-

nacie zajął wówczas Jan Zawisza Dłużniewski herbu Dołęga, który od 1531 r. był kasztelanem 

dobrzyńskim189.

Z  synów Junoszy z Wieczwni znamy jedynie potomków Andrzeja i  Jana, którzy zapewnili 

ciągłość rodu. Andrzej Wieczwiński pozostawił dwóch synów — Mikołaja, który w 1552 r. płacił 

pobór z Wieczwni i Turzowej Paczury, oraz Stanisława190, który z nieznanej z imienia żony po-

zostawił również dwóch synów, urodzonych w połowie XVI w., Tomasza i drugiego, nieznanego 

z imienia. Jan Wieczwiński natomiast pozostawił z Anny z Wrzący sześcioro nieletnich dzieci — 

synów Krzysztofa i Jana oraz córki Małgorzatę, Zofię, Urszulę i Konstancję, których opiekunami 

po śmierci ojca zostali wyznaczeni 31 grudnia 1535 r. Mikołaj Działyński, kasztelan chełmiński, 

i starsi bracia zmarłego, Andrzej i Krzysztof191. Urodzony w 1522 r. Krzysztof Wieczwiński i jego 

młodszy brat Jan od miasta Karniszyna, lokowanego przez ich ojca w 1519 r., używali również 

nazwiska Karniski vel Karniński i, jak podaje Wiktor Wittyg, pieczętowali się herbem Prus II192. 

Mieli oni swą główną siedzibę w Karniszynie, w warowni obronnej położonej na bagnistych roz-

lewiskach Wkry i Luty.  W 1539 r. decyzją króla Zygmunta Starego Karniszyn, którym do tego 

czasu administrowali stryjowie rodzeństwa, został formalnie przekazany Krzysztofowi, jedynemu 

wówczas pełnoletniemu synowi Jana. W 1540 r. przy współudziale wojewody płockiego Feliksa 

Szreńskiego zawarta została ugoda z opiekunami prawnymi Karniskich, Mikołajem i Andrzejem, 

na mocy której Krzysztof Karniski w  swoim imieniu, jak i niepełnoletniego wówczas rodzeń-

stwa, otrzymał dobra dziedziczne Karniszyn, Sadłowo, Grotki, Kobylą Łąkę, Bożą Wolę oraz 

Szczepkowo w województwie płockim, a także Rakowice (Rakowiec) i Powszynko (Powsinek vel 

Powsin Pruski) w ziemi warszawskiej193. W 1550 r. bracia Krzysztof i Jan Karniscy, obaj już peł-

noletni, w obszernym dokumencie przeprowadzili działy rodzinne dóbr Karniszyn194, z których 

opłacali pobór w 1552 r.195 Karniszyn pozostawał w rękach Wieczwińskich vel Karniskich praw-

dopodobnie tylko do końca XVI w., bowiem w 1609 r. dziedzicem Karniszyna był już Sylwester 

184 MS III, nr 17 654, 17 811.
185 S. Bodniak, Działyński Mikołaj [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 94–95.
186 T. Glemma, Działyński Erazm [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 79, 83.
187 S. Bodniak, Działyński Stanisław, s. 96–97.
188 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 5, s. 154–157.
189 MS IV, nr 17 809.
190 Ibidem, nr 17 869, 17 966.
191 Ibidem, nr 17 965.
192 W. Wittyg, Nieznana szlachta polska, s. 130.
193 AGAD, Księgi grodzkie płockie wieczyste, oblaty, sygn. 6, k. 9–1v.
194 Ibidem, sygn. 16, k. 291–295v.
195 W. Wittyg, Nieznana szlachta polska, s. 130.
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Działyński, podkomorzy dobrzyński, syn Jana, wojewody chełmińskiego i Ewy Elżbiety Wilka-

nowskiej, pasierbicy Jana Wieczwińskiego196.

Krzysztof Wieczwiński vel Karniski żonaty był z  Dorotą Nakwaską herbu Prus II, córką 

Hieronima i Anny Szczycieńskiej vel Miszewskiej herbu Prus197, która była zamężna 2. voto za 

Wincentym Żelskim z Woli i Żałego herbu Ogończyk198, synem Jana Działyńskiego i Doroty 

z Markowa, kasztelanem słońskim, a następnie dobrzyńskim. Po śmierci matki, przed 1540 r., 

Dorota wniosła jemu Mochowo w powiecie sierpeckim, które liczyło wówczas wraz z wójto-

stwem 14 łanów199. Krzysztof Wieczwiński vel Karniski zmarł ok. 1553 r., pozostawiając córkę 

Annę urodzoną ok. 1545 r.

Potomkom zarówno kasztelana Jana Wieczwińskiego, jak i jego najbliższych krewnych, nie 

udało się utrzymać osiągniętej przez niego nieomal magnackiej pozycji i można ich zaliczyć 

jedynie do średniej szlachty, ze względu na ich pozycję majątkową, jak i jedynie sporadyczne 

pełnienie urzędów powiatowych. Wieczwińscy w drugiej połowie XVI w. licznie się rozrodzili, 

a ich majątek uległ rozdrobnieniu. Ograniczone źródła nie pozwalają określić bliżej wzajem-

nych filiacji przedstawicieli tej rodziny w kolejnych pokoleniach. Nie spotykamy już ich na cen-

tralnym Mazowszu, stracili również kontakt z tamtejszymi swymi współrodowcami. Rodziny: 

Powsińskich, Ojrzanowskich i Rakowskich prawdopodobnie wówczas już wygasły, bowiem nie 

pojawiają się w późniejszych dokumentach i nie ma o nich żadnych wzmianek w herbarzach. 

Jeżewscy natomiast wydali wiele wybitnych osób, jak np. Jerzego, kolejno starostę osieckiego, 

sędziego ziemskiego warszawskiego (1538) oraz kasztelana ciechanowieckiego i warszawskiego 

(1543)200 i jego syna Stanisława201, pisarza warszawskiego, sławnego rotmistrza, który odzna-

czył się pod Kiesią, ale zginął postrzelony w 1578 r. W kolejnych wiekach licznie rozrodzeni 

na Mazowszu Jeżewscy odznaczali się w boju i pełnili wiele urzędów powiatowych. Również 

rodzina Manowskich202 wydała w XVI i XVII w. wielu urzędników dworskich i powiatowych, 

a z czasem przeniosła się w części do województwa sandomierskiego i podlaskiego. Rodzina 

Mlądzkich vel Młądzkich, których protoplastą był Stanisław z Mlądza203, syn Sędka z Powsin-

ka204, osiadła w ziemi czerskiej i nie zdobyła już większego znaczenia; jej przedstawiciele posłują 

na sejmy, ale nie pełnią znaczących urzędów; część z nich osiadła w województwie bracławskim205. 

Ze znanych nam rodzin z centralnego Mazowsza spokrewnionych w Wieczwińskimi jedynie 

196 S. Bodniak, Jan Działyński [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 81–83.
197 Córką Szczepana, kasztelana płockiego.
198 Wincenty Żelski był żonaty 1.  voto z  Zofią Lisowską herbu Przeginia, córką Mikołaja, wdową po Piotrze 

Sokołowskim herbu Kot Morski, zob. J. Siebmacher, O.T. von Hefner, J. Siebmachers grosses und allgemeines Wap-
penbuch: Der Adel des Königreichs Preußen, t. 3, Nürnberg 1857, s. 260, kolejno: podkomorzym brzeskim, kaszte-

lanem konarskim, następnie kasztelanem rypińskim, z którą pozostawił dwóch synów Feliksa i Piotra, którzy po 

bezpotomnej śmierci Wojciecha Sokołowskiego, syna z pierwszego małżeństwa Zofii, dostali od niego zapis na 

części Sokołowa. 
199 SG, t. 15, cz. 2, s. 344
200 Kasper Niesiecki pisał o nim „Wysłał go był król do Moskwy w legacji, którego mając Moskwiecin za podejrza-

nego, kazał go po kolana w wrzącym oleju smażyć, chcąc na nim, tem okrucieństwem co sekretnego wymusić [...] 

sekretu nie wydał: za to, powróciwszy do ojczyzny, od króla był szczodrze udarowany”, zob. K. Niesiecki, Herbarz 
polski, t. 4, s. 500.
201 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 9, s. 61.
202 Z nich m.in.: Andrzej Manowski był w 1533 r. pisarzem skarbu koronnego, Jan — w 1632 r. pisarzem kancelarii 

królewskiej, Antoni Aleksander — w 1689 r. sekretarzem królewskim, zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz, t. 10, s. 203.
203 Mlądz w 1958 roku został włączony do Otwocka.
204 AGAD, Księgi grodzkie i ziemskie warszawskie, sygn. 1, k. 178v.
205 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 11, s. 139–140.
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Opaccy, zwłaszcza potomkowie Bartłomieja, dziedzica Opacza, ale też Rakowca i Powsinka, 

osiągnęli w następnych pokoleniach znaczącą pozycję społeczną, pełniąc wiele urzędów po-

wiatowych i  wojewódzkich oraz zasiadając w  senacie. W  1797  r. uzyskali dziedziczny tytuł 

hrabiowski w Prusach206.

Od połowy XVI  w. Wieczwińscy nadal występują w  województwie płockim, gdzie m.in.: 

Mikołaj, Jakub i Marcin Wieczwińscy posiadali w 1578 r. Wieczwnię, Bąki i Knopki oraz dzia-

ły w Stupsku w powiecie mławskim207. W Prusach wymieniają ich akta kapituły płockiej z  lat 

1558–1561208, gdzie określani są jako „heretycy z Prus”. 4 maja 1558 r. odnotowani zostali Mi-

kołaj i Bartłomiej Wieczwińscy209, 4 maja 1560 r. — Jan i Bartłomiej Wieczwińscy210, a 9 wrze-

śnia 1561 r. nieokreślony z imienia Wieczwiński 211. Franciszek Krasiński, podkanclerzy koronny 

i  prepozyt kapituły płockiej, wystawił w Knyszynie 9 września 1569  r. dokument, w którym 

oddalił sporną sprawę dotyczącą majątków: Witramowo w  dawnym komturstwie ostródzkim 

i Schalki, między N Wieczwińskim a Nicolao Schwarzem (Sfforcz), Iudice Niedboriensi, podda-

nym księcia pruskiego Albrechta Fryderyka, do jego rozstrzygnięcia212. Ich potomkowie zako-

rzenili się na terenie Prus, herbarze niemieckie bowiem wymieniają Witwińskich herbu Prus III 

w Prusach, dziedziczących na Stawiskach213, zaś Siebmacher214 wymienia Wiecwińskich vel Wi-

twińskich herbu Prus III jako bogatą szlachtę Prus.

Od drugiej połowy XVI w. przedstawiciele tej rodziny występują licznie na Wołyniu, w wo-

jewództwie bełskim i na Kijowszczyźnie, ale na podstawie dostępnych źródeł i wobec często 

powtarzających się imion, zwłaszcza że ich nazwiska pisano różnie215, trudno jest ustalić ich 

wzajemne filiacje. Według rejestru poborowego w 1578 r. dziedziczyli Bereść w powiecie gra-

bowieckim, która to wieś jeszcze na początku XVII w. należała do Adama Więcwińskiego (sic!), 
pisarza ziemskiego chełmskiego, być może jako zastaw216. W latach 1582–1584 król Stefan Ba-

tory nadał ziemianinowi wołyńskiemu Krzysztofowi Witwińskiemu, jako swojemu dworzani-

nowi i zasłużonemu rotmistrzowi, królewszczyzny Krasną Łukę i Hołowiniec w województwie 

kijowskim217; w latach 1583–1599 był on podstolim wołyńskim218, zmarł po 1605 r.219 Żonaty 

był z Aleksandrą Bohowitynówną herbu Pelikan, córką Fedora Kuteńskiego, brata Klimonta 

206 Ibidem, t. 12, s. 348–355; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 3, Poznań 1881, s. 174–175. 
207 SG, t. 15b, s. 628, t. 13, s. 299.
208 Acta Capituli Plocensis ab an. 1514 ad an. 1577, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1915, s. 129–265 („Akta Komisji 

Historycznej AU”, t. 10).
209 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Acta Capituli Plocensis 6, f. 122 o.
210 Ibidem, f. 201.
211 Ibidem, f. 244.
212 Documenta XII, 2102.
213 Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland herausgegeben von einigen deutschen Edelleu-
ten, enthaltend zuverlässige und urkundliche Nachrichten über 9898 Adels-Geschlechter, Hrsg.: Hefner, Otto Titan 

von, t. 3, Regensburg 1866, s. 195.
214 Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch, Bd. 3 (Blühender Adel deutscher Landschaften unter preußischer 
Vorherrschaft), 2. Abt., Bd. 1, T. 2: Der blühende Adel des Königreichs Preußen: Edelleute M–Z, Nürnberg 1878, 447. 
215 Od końca XVI w. najczęściej nazwisko to przybierało formę: Wieczffiński, Wieczfiński, Wiećfiński, Wiećffiń-

ski, Wieczfiski, Wiczfiński, Witwiński, Wieczwiński, Wiecwiński, Wiećwiński, Witzffiński.
216 SG, t. 1, s. 140; A. Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 7, Ziemie ruskie. 
Ruś Czerwona, cz. 1, Warszawa 1902, s. 225 i 250; Żereła do istoryi Ukrainy–Rusy, t. 3, oprac. M. Gruszewskij, 

Lwów 1900, s. 131–133.
217 H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000, s. 113, 199.
218 Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. M. Wolski, Kórnik 2008, s. 145.
219 H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę, s. 113, 199.
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Wojnicza220. W tym samym czasie na Wołyniu występuje również Hieronim Witwiński, który 

z żoną Jadwigą miał córkę Dorotę, urodzoną ok. 1585 r., żonę Aleksandra Juriewicza Ptaka221, 

oraz Marcin Witwiński, żonaty z  Różą, wdową po Stanisławie Kocięckim vel Koczyeńskim 

herbu Rogala, dziedzicem Spasowa, Rożanki i innych222. Wojciech Witwiński, żonaty z Anną 

Jajkowską herbu Ostoja, był wojskim buskim w 1599  r.223 W archiwum Jana Zamoyskiego 

wymieniony jest N Wietwiński jako sługa hetmana224. Występujący na Ukrainie w 1580 r. Jan 

Witwiński żonaty był z Maruszą Deszkowską herbu Chorągwie Kmitów225. Drugi Jan Witwiń-

ski, być może jego syn, otrzymał w 1618 r. nadanie Waczkowa w starostwie żytomierskim,226 

23 kwietnia 1627 r. został podstarościm żytomierskim z ramienia Janusza Tyszkiewicza, a od 

13 marca 1643 do maja 1646 r. pełnił funkcję namiestnika kijowskiego227.

Na początku XVII  w. więzi Wieczwińskich ze  spokrewnionymi rodzinami z  południowego 

obrzeża Warszawy — Manowskimi, Jeżewskimi, Mlądzkimi i Opackimi — na tyle były rozluźnio-

ne, iż współcześni wskazywali jedynie na jedną rodzinę z nimi spokrewnioną, a mianowicie Mro-

zowickich, która pieczętowała się również herbem Prus III228. Szymon Okolski pisze o tej rodzinie 

(w tłumaczeniu)229, iż „Ci z Wietwińskimi albo Witwińskimi z tego samego podziału dóbr, lecz 

tamci od Witwin, ci od Mrozowic230 odmiennie nazwani”231. Świadomość wspólnego pochodzenia 

obu tych rodzin musiała być wówczas żywa na Rusi Czerwonej i Wołyniu, ze względu na ich osie-

dlenie w stosunkowo bliskiej odległości232. Chrenów (Chrynów) nad Horyniem w powiecie wło-

dzimierskim, gdzie dziedziczył w 1577 r. Bartosz Witwinowski (sic!), który „płacił z niego 10 ogr. 

220 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1, s. 361–363; Uz. s. 232.
221 AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów z  lat 1190–1947, Dział X: Archiwum Połubińskich i  rodzin 

z nimi spokrewnionych, nr zespołu 353, sygn. 117.
222 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 10, s. 301.
223 Ibidem, t. 8, s. 150.
224 Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 1, Warszawa 1904, s. 98. (niezależnie 

w tymże archiwum występuje w 1578 r. Stanisław Wieczfiński [AGAD, Archiwum Zamojskich z lat 1155–1938, 

nr zespołu 358, sygn. 2895]).
225 H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę, s. 151 — autor odczytał na podstawie Opisi aktowych knig Ki-
jewskogo Centralnogo Archiwa, wyd. E.P. Djakowskij, t. 8, Kijów 1897, s. 47, nazwisko Witwiński jako Wityński.
226 H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę, s. 200.
227 E. Rulikowski, Kijów [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 

1883, s. 79; H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę, s. 151, 211, 213.
228 Zachowana ikonografia z XVII–XIX w. wskazuje, ze zarówno Wieczfińscy, jak i Mrozowiccy pieczętowali się 

tą samą odmianą herbu Prus III, o tarczy jednobarwnej (od XIX w. o polu czerwonym). Zob. J.A. Gomółkowicz, 

Crux gentilitia solea falceque Ilustrissimae Domus Mrozovicianae armata virtuti et honori Perillustris et Reverendissimi 
Domini D. Constantini de Mrozowice Mrozowicki Ecclesiae Metropolitanae Leopol: Archidiaconi, Buscen: Rohatinen: 
&c. Praepositi, S. R. M. Secretarii......, Zamość 1695; W. Tyszkowski, Kostka Nayosobliwsza Całey Polski Korpus 
mocny y nieprzełamany Szczegulnie Czyniąca. S. Stanisław Kostka Kazaniem Panegirycznym na Fest Iego mianym 
dowodnie w Kościele S.J. Collegium Lwowskiego Ukazana, a  J.W. Wielmożnym Adamowi Mrozowickiemu y Ewie 
z Puzynow Mrozowickiey Stęgwilskim &c. Starostom Przy Imieninach Oboyga, na SS. SS. Adama y Ewy za Wiązanie 
Ofiarowana..., Lwów 1746; Certyfikat Szlachectwa Wieczfińskich z 1802 r. w Archiwum Wieczfińskich w Żyrar-

dowie; Certyfikat Szlachectwa Mrozowickich z 1882 r. w Archiwum Mrozowickich w Gdyni. 
229 Autor dziękuje prof. Barbarze Waźbińskiej-Milewskiej za przytoczone tłumaczenie z języka łacińskiego.
230 Położone nad Bugiem na zachodnim skraju geograficznego Wołynia, ale w województwie bełskim, zob. Archi-

wum Państwowe w Lublinie, Acta Curiae Episcopalis Chełmensis et Bełzensis, sygn. 5, 112. 
231 Sz. Okolski, Orbis Polonus, t. 2, s. 554.
232 Obecnie Mrozowice (Morozowicze), gniazdo rodziny Mrozowickich i Chrenów Witwińskich, leżą w rejonie 

iwanickim obwodu wołyńskiego. W Skorowidzu miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, red. T. Bystrzycki, Warsza-

wa 1935, s. 1080, Mrozowice występują pod nazwą Morozowicze.
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po 6 gr., 4 ogr. po 2 gr.”233, a w 1583 r. Zygmunt Witwiński z tegoż Chrenowa płacił „od 10 dym., 

6 ogr. 1 koła.”234, był położony w odległości zaledwie kilku kilometrów na wschód od gniazda ro-

dziny Mrozowickich — Mrozowic, położonych nad Bugiem w województwie bełskim235.

W XVII–XVIII w. liczni Witwińscy/Wieczfińscy występują na Wołyniu. W następnym stu-

leciu legitymował się 23 października 1802 r. w guberni wołyńskiej Antoni Wieczfiński herbu 

Prus III, podsędek kijowski, wraz z synami i wpisany został do szóstej części Księgi Starożytnej 

Szlachty Guberni Wołyńskiej pod nr. 83236. W dniu 4 listopada 1832 r. legitymowali się tamże 

bracia Antoni Napoleon i Leon Józef Witwińscy, synowie Piotra, wraz ze  swym stryjem Ma-

teuszem i wpisani zostali do tej księgi pod nr. 3208237. Przedstawiciele obu powyższych gałęzi 

licznie brali udział w powstaniach narodowych, często oddając swoje życie i  tracąc majątki238, 

a w XX w. wielu z nich poświęciło się nauce i technice, osiągając znaczące sukcesy239.
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Jerzy Adam Mrozowicki, The Wieczwiński family of arms Prus III of the Zawkrze region in the 15th 

and  16th centuries. The  article presents the  history of  the  Wieczwiński family in  the  15th and  16th 

centuries. This family had descended of old Prussian nobility settled by  the Prince of Czersk Konrad II 

in the second half of the 13th century in central Mazovia. They were members of the clan Prus coming from 

their predecessors, brothers Obizor and Windyka, like their evident relatives using different family names as: 

the Jeżewski, the Manowski, the Mlądzki, the Mrozowicki and the Opacki families. All above families had 

used the same coat of arms — Prus III and battle cry — Słubica. The Wieczwiński family took their name from 

Wieczwnia in Zawkrze region in the northern Mazovia, which had been granted to them at the beginning 

of  the 15th century. By  the middle of  the next century, they had managed to accumulate considerable 

landed estates in Northern Mazovia and Prussia and still had maintained a number of properties coming 

from the original grants given to their clan by the princes of Mazovia in the south surroundings of Warsaw. 

Thanks to the most outstanding figure of this family, Jan Wieczwiński, the castellan of Sierpc and Płock 

and the captain of Bratian, they managed to achieve the position of one of the wealthiest Mazovian families; 

at the same time they allied with the elite of both Mazovia and Prussia. Successive generations of the family, 

due to the significant propagation and consequent fragmentation of their property, they failed to maintain 

their almost magnate position. Different branches of the family, using different versions of their surnames 

(Wieczfiński, Witwiński), settled apart of Mazovia and Prussia, also in Volhynia and the Kiev region, could 

not be longer considered as magnates but the wealthy nobility only.

Keywords: the Wieczwinski family, the Clan Prus, descendents of Obizor and Windyka, Zawkrze district, 

castellan of Plock.


