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Kilka słów od autora 
 

Książka opisuje przeszłość Brańska do 1795 roku i stanowi pierwszy tom 

historii miasta. Jej powstanie to efekt wieloletniej realizacji moich pasji histo-

rycznej, archeologicznej, geologicznej i pokrewnych. Systematyczne badania 

naukowe nad dziejami rodzinnego Brańska, rozpoczęły się w 1985 roku. 

Początkowo zaangażowało się w nie kilka zaprzyjaźnionych osób. Cząstkowe 

wyniki publikowano, głównie na łamach kwartalnika „Białostocczyzna”, a od 

1989 roku również w piśmie „Ziemia Brańska” oraz w szeregu innych wydaw-

nictw regionalnych i ogólnopolskich, co odzwierciedla bibliografia. Nowa 

jakość badań pojawiła się wraz z rozwojem techniki komputerowej, a także po 

przemianach politycznych 1989 roku, gdy znacząco zwiększyła się dostępność 

archiwów, a przekraczanie granic innych państw nie stanowiło już przeszkody.    

Kwerendy prowadziłem w archiwach ZSRR, potem na terenie Republiki 

Białoruś i Litwy, również w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, okazjonalnie 

na terenie Niemiec. Bardzo dużo czasu spędziłem w polskich archiwach i bib-

liotekach w: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Płocku, 

Lublinie, Siedlcach, Białymstoku, Łomży, Drohiczynie, Kórniku koło Poznania 

i innych. Przeprowadziłem setki rozmów z obecnymi mieszkańcami miasta, jak 

i osobami, które z niego wyjechały.  

Czasy najdawniejsze to efekt kilkunastoletniego (1970–1987) poszukiwa-

nia przeze mnie stanowisk archeologicznych na terenie Brańska i w okolicy,  

a także udziału w wykopaliskach prowadzonych przez zaprzyjaźnionych 

archeologów. Zgromadzone zabytki przekazałem do Działu Archeologii Muze-

um Podlaskiego. W pracy nad monografią wykorzystałem dorobek naukowy 

historyków i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, publikowane i ręko-

piśmienne wspomnienia, doniesienia prasowe. Współpracowałem z historyka-

mi, archeologami, archiwistami, pasjonatami przeszłości i kolekcjonerami  

z terenu Polski i z zagranicy. 

Czy przebadano wszystko? Oczywiście nie, gdyż ilość i rozproszenie 

materiałów historycznych przerastają możliwości czasowe i badawcze jednej 

osoby. Najsłabiej rozpoznane są archiwa w Niemczech i we Francji. Niebadane 

akta nadal spoczywają w archiwach i bibliotekach byłego Związku Sowiec-

kiego. Przyszłościowo pogłębione kwerendy należy prowadzić na terenie Rosji, 

głównie w Petersburgu, Moskwie, Briańsku oraz w archiwach syberyjskich.  

Z ukraińskich zbiorów najważniejsze znajdują się w Kijowie i Lwowie. 

Również w polskich zbiorach nadal natrafić można na nieznane dokumenty.  

Zgromadzony materiał badawczy wystarczyłby na opracowanie kilkutomo-

we. Monografia jest jednak naukową syntezą, a nie kroniką czy powieścią, 

dlatego przeszłość Brańska staram się zmieścić w dwóch tomach. Pierwszy 

obejmuje czasy do upadku I Rzeczpospolitej, czyli trzeciego rozbioru w 1795 

roku. Kolejny tom będzie omawiał czasy do drugiej połowy XX wieku.  
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To czego zabrakło mi najbardziej, to czasu na pisanie i większego limitu stron. 

Poważnym utrudnieniem były covidowe obostrzenia.     

W gromadzeniu materiałów i w pracy nad książką korzystałem z pomocy 

wielu osób. Dziękuję prof. dr. hab. Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu za 

życzliwość i stałe mobilizowanie mnie do pisania. Serdecznemu przyjacielowi 

Janowi Siedleckiemu, który chociaż nie pochodzi z tego miasta, to polubił jego 

historię i ma ogromny wkład w badania naukowe nad przeszłością Brańska  

w okresie staropolskim1. Zaprzyjaźnionym nie tylko naukowcom, ale i pasjo-

natom historii Podlasia, dr. hab. Piotrowi Złotkowskiemu, dr. Emilowi Kali-

nowskiemu, dr. Tomaszowi Jaszczołtowi, za przeczytanie odnośnych fragmen-

tów i wyrażenie swojej opinii oraz dyskusje. Za rozmowy wdzięczny jestem 

białostockim archeologom. Pracownikom archiwów i bibliotek na terenie kraju 

oraz zagranicą, dziękuję za cierpliwość i życzliwość. Barbarze Babulewicz  

i Januszowi Poryckiemu za prace nad korektą. Mojej żonie Jolancie, za indeksy 

i pierwszą „recenzję” brańszczanki wywodzącej się z jednego z najstarszych 

rodów mieszkających w mieście. Także za cierpliwe znoszenie przez nią ogro-

mu papierów, książek i sprzętu komputerowego w każdym miejscu mieszkania. 

Swoją wdzięczność wyrażam także kolegom druhom z OSP w Brańsku, za 

podjęcie się wydania pierwszego tomu, pracownikom Miejskiego Ośrodka 

Kultury za wsparcie oraz burmistrzowi miasta za mobilizowanie mnie do pracy. 

W książce znajduje się kilkadziesiąt ilustracji, tabel, planów i map, aneksy, 

które mają służyć nie tylko ozdobie książki, ale i lepszej percepcji. Nie udało 

się ustalić wszystkich autorów ilustracji i zdjęć, dlatego zainteresowanych 

proszę o informację, która zostanie wykorzystana w kolejnym tomie i w ewen-

tualnych wznowieniach edycji. Dla ułatwienia korzystania z dość obszernej 

książki, zaopatrzyłem ją w wykaz skrótów, bibliografię i indeksy.    

Jan Siedlecki zauważył, że mieszkańców Brańska zawsze cechowała duma  

i poczucie odrębności. Wypływała ona z faktu, że Brańsk był miastem królew-

skim a nie prywatnym2. Mam nadzieję, że po niełatwej lekturze monografii, 

brańszczanie znajdą w niej część pamięci rodowej i lokalnej, a także wzmocnią 

swoje poczucie dumy z mieszkania w mieście, chociaż niemal całkowicie poz-

bawionym zabytków za sprawą wielu wojen, pożarów, a czasami niefrasobli-

wości tutaj mieszkających, to w ośrodku z bardzo bogatą historią. Zapytany  

w sąsiednim mieście skąd jestem, w odpowiedzi usłyszałem powiedzenie,  

że w okolicznym miniemaniu: W Brańsku, żyje się po pańsku. Zamieszczone  

w jednej z publikacji upowszechniło się i stało sloganem, który przez zaradność 

mieszkańców wcale nie rozmija się z prawdą.  

 
1 W latach 1985–1994 grupa brańszczan, a przede wszystkim Wojciech Ostrowski, Mieczysław 

Korzeniewski i piszący te słowa, razem z Janem Siedleckim z Białegostoku, z pasją zgłębiali 

przeszłość miasta i ją popularyzowali wśród społeczeństwa. Podkreślić należy także działalność 

archiwalną i publicystyczną ks. Eugeniusza Zbigniewa Borowskiego z Drohiczyna, autora 

pierwszej książki o historii parafii rzymskokatolickiej w Brańsku (1995), którą zredagowałem.    
2 J. Siedlecki, Spojrzenia w przeszłość Brańska, „Białostocczyzna” 1988, nr 2, s. 3. 
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I. Położenie geograficzne i obecna przynależność  

administracyjna Brańska 

 

Brańsk położony jest w północno-zachodniej części mezoregionu Równina 

Bielska, wchodzącego w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej. Zabu-

dowa miasta skupiła się w pradolinie Nurca i rozciąga się wzdłuż rzeki na prze-

strzeni ponad 4 km, przy szerokości sięgającej w głąb północnej terasy na  

1,5 km. Takie położenie zdeterminowało układ większości głównych ciągów 

komunikacyjnych, w układzie równoleżnikowym lub zbliżonym.  

Najwyższy punkt terenów miejskich znajduje się w lesie, na południowy 

wschód od wsi Glinnik i sięga 156 m n.p.m., a najniższy 124 m n.p.m., położo-

ny jest w dolinie Nurca w pobliżu wsi Patoki (różnica poziomów 32 m).  

Dno rzeki miejscami znajduje się 122 m n.p.m. W obszarze zurbanizowanym, 

między ulicą Bielską (najwyższy punkt wzniesienia kemowego 144 m n.p.m. – 

cmentarz katolicki) i Sienkiewicza (najniższy punkt ok. 125 m n.p.m. – okolice 

zbiegu ulicy Sienkiewicza i ul. Jana Pawła II) różnica poziomów wynosi 19 m. 

Zaś w osi północ-południe, najwyższy znajduje się przy ul. Mickiewicza (135 m 

n.p.m.3), przy kościele katolickim 131 m n.p.m., a najniższy nad rzeką 125–126 

m n.p.m.  
 

Elementem dominującym i najatrakcyjniejszym w krajobrazie jest płytka  

i szeroka na ponad kilometr dolina Nurca, odgraniczająca Brańsk od wsi Po-

pławy i Brzeźnica. Miasto okala gmina wiejska Brańsk oraz na niewielkim od-

cinku gmina Rudka. Granice miasta stykają się z wsiami: Zanie, Świrydy, Pole-

tyły, Załuskie Kościelne, Bronka, Kalnica, Kiersnówek, Popławy, Brzeźnica, 

Rudka, Patoki i Glinnik. 

Brańsk należy do miast najsłabiej zaludnionych w regionie, a zarazem najza-

sobniejszych w grunty, pośród innych ośrodków podlaskich. Wynika to z za-

szłości historycznych, znaczącego uposażenia w czasie formowania ośrodka 

miejskiego w XV wieku. Pierwotnie miasto zajmowało znacznie większy teren. 

W późniejszym okresie na gruntach miejskich założono kilka sąsiednich wsi. 

Obecny obszar miasta to 32,43 km² (3243 ha), przy 3 753 mieszkańcach (2019 

r.), daje niską średnią zaludnienia – 116,7 osób na km². Współczesny Brańsk 

jest obszarowo większy od niektórych miast powiatowych województwa podla-

skiego. Przykładowo od Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Wysokiego Mazo-

wieckiego. Zbliżony obszarem do Łomży (32,7 km²) i Siemiatycz, miast zalud-

nionych w stopniu wielokrotnie większym4.  

 
3 W pobliżu skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej.    
4 Ewenementem pośród miast województwa podlaskiego, między rzekami Bug i Narew są 

Kleszczele, miejscowość o największej powierzchni i najniższym współczynniku zaludnienia 

(26,33 osób na km²). 
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Brańsk od 1 stycznia 1999 roku administracyjnie znajduje się w powiecie 

bielskim województwa podlaskiego. Wcześniej wchodził w skład województwa 

białostockiego. Przez kilkanaście lat, od 1973 do 1992 roku, na skutek odgór-

nych uregulowań w celu pogłębienia demokracji socjalistycznej (!), stanowił 

wspólną jednostkę administracyjną z sąsiednią gminą, jako Miasto i Gmina 

Brańsk5.  
 

Porównanie podstawowej statystyki dotyczącej miast południowej części woje-

wództwa podlaskiego, wg danych GUS z 2019 r. 

 

Tutaj krzyżują się dwa ważne trakty komunikacyjne, droga krajowa nr 66 

(Zambrów – Połowce) i droga wojewódzka nr 681 (Roszki-Wodźki – Ciecha-

nowiec). W Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

(TERYT), miasto Brańsk ma nadany identyfikator 2003021.  

 W mazowiecko-podlaskim regionie klimatycznym (w tym i w Brańsku) 

nakładają się na siebie lub dominują, w zależności od wiatrów, wpływy klimatu 

oceanicznego jak i kontynentalnego. Jest nieco zimniej niż w centralnej Polsce, 

z długą zimą i stosunkowo krótkim przedwiośniem. Najniższe temperatury 

średnie notuje się w styczniu (-4,3ºC), a najwyższe w lipcu (17,7–18,3ºC). 

Przeciętna ilość dni z pokrywą śnieżną wynosiła od 70 do 80. W ostatnich la-

tach kilka zim było niemal bezśnieżnych, a bezpośredni tego skutek to brak 

wiosennych wylewów rzeki Nurzec. Okres wegetacyjny wynosi około 205 dni. 

Dominują wiatry zachodnie o niewielkich prędkościach. Ostatnio sporadycznie 

pojawiają się silne wiatry powodujące łamanie się drzew i zrywanie pojedyn-

czych pokryć dachowych. Roczna suma opadów wynosi średnio 550 mm.  

 
5 „Dziennik Ustaw” 1972, nr 49, poz. 312; Uchwała nr XXI/73/72 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Białymstoku z dnia 9 XII 1972 r. w sprawie utworzenia wspólnych rad narodowych 

dla miast nie stanowiących powiatów i gmin w województwie białostockim, „Dziennik Urzędowy 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku” 1973, nr 1, poz. 2; Archiwum Państwowe w 

Białymstoku, Zespół 825 (Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Brańsku), sygn. 1 i 2 (Pro-

tokoły sesji RN MiG 1973–1974), 2/1/2005 (Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Brańsk, 1973).  

 

 

Nazwa miasta 

 

Powierz-

chnia 

w km² 

 

Liczba 

ludności  

Średnia 

zaludnie-

nia 

osób/km² 

Średnia 

wieku 

Wspóczyn- 

nik femini-

zacji (kobiet 

na 100 

mężcz.) 
Bielsk Podlaski 27,01  25 262 932,18 42,6 108 

Brańsk 32,43 3 753 105,92 41,3 98 

Ciechanowiec 19,53 4 613 236,20 42,8 102 

Drohiczyn 15,68 1 965 125,32 45,8 108 

Hajnówka 21,29 20 488 962,32 44,1 111 

Kleszczele 46,71 1 230 26,33 46,0 106 

Łapy 12,14 15 541 1280,15 42,8 106 

Siemiatycze 36,25 14 391 396,99 42,6 111 

Suraż 33,86 991 29,27 39,6 101 

Szepietowo 1,96 2 165 1104,59 41,8 95 

Wysokie Maz. 15,24 9 341 617,70 40,5 109 
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II. Pochodzenie nazw rzek Nurzec i Bronka  

oraz miasta Brańsk 

 

Rzeka Nurzec wypływa z bagien w okolicach wsi Stawiszcze, na połud-

niowy wschód od Czeremchy. Po 107,23 km, przepływając przez Czeremchę, 

Kleszczele, Boćki, Brańsk i Ciechanowiec uchodzi do Bugu, w pobliżu wsi 

Wojtkowice-Dady, koło miasteczka Nur. Nurzec zasila kilka dopływów6. 

Szerokość koryta na odcinku Brańska waha się od 7 do 20 metrów. W przesz-

łości rzeka meandrowała naturalnie, a niektóre jej odcinki, głównie w XX 

wieku, korygowano sztucznie (1936–1937, 1974, 2018–2019). Na rzece w 

Brańsku (ul. Binduga) od 1930 roku znajduje się posterunek wodowskazowy.  

Pierwotnie rzeka, co najmniej od XIII do końca XV wieku nosiła nazwę 

Nur. W pierwszej połowie XVI stulecia coraz częściej pojawia się forma 

Nurzec, która zaczęła dominować w połowie tego wieku, a od lat sześćdzie-

siątych, już niemal konsekwentnie upowszechnił się hydronim Nurzec7. 

 
6 Dopływami Nurca są, lewe: Nurczyk, Leszczka (dawniej Leśna z Czarną), Siennica (struga, 

obecnie zwana Brzezinką), Siennica (struga), Kukawka (struga), Pełchówka; prawe: Trubianka 

(struga), Bronka, Domanówka (struga), Mianka, Nitka (struga), Płonka (struga). Ze źródliska 

zwanego „Czerwoną Górą” w uroczysku Legniące, z pól na północ od zabudowy Brańska, 

wypływa niewielki ciek zwany Leniąca, który wpada do Nurca między Brańskiem, a Patokami.   
7 Przykładowe użycie nazwy rzeki Nur i Nurzec do XVI w.: Monumenta Poloniae Historica – 

Pomniki dziejowe Polski, wyd. August Bielowski, Lwów 1864, t. I, s. 809. W Latopisie Nestora 

wymieniona jest nazwa rzeki Nour (? – jętъ i na Nourě), odnoszona do początku XII w. Jednak 

czy w tym przypadku chodziło o późniejszy Nurzec? Z pewnością nie. Rosjanin Wasilij Tatisz-

czew w 1739 r. zakończył prace nad swoją historią Rosji, w której wzmiankował bitwę między 

wojskami książąt ruskich, Włodzimierka z Wasylkiem wspieranym przez Polaków, do której mia-

ło dojść nad Nurcem około 1180-1181 r. Historycy jednak kwestionują ustalenia Tatiszczewa 

(patrz tekst O. Łatyszonka, Ziemia brzesko-drohicka w X-XII wieku w świetle ostatnich badań, 

[w:] „Podlasie nadbużańskie. 500-lecie województwa podlaskiego”, Ciechanowiec 2013, s. 46); 

Codex Diplomaticus et Commemorationum Masoviae Generalis (Zbiór ogólny przywilejów i spo-

minków Mazowieckich), t. 1, wyd. J.K. Kochanowski, Warszawa 1919, s. 421–423 (nr 366),  

w 1237 r. wzmiankuje a medietate fluminum Bug et Nur; Kronika Wiganda z Marburga (Poznań 

1842, s. 233), pod 1379 r. podaje, że zgrupowanie wojsk krzyżackiego komandora Teodoryka  

z Balgi zgromadziło się nad fluvium Nur (wg opracowującego kronikę winno być Nar = Narew, 

ale ta rzeka wymieniona jest przy powrocie z wyprawy); Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego, 

Kraków 1870, s. 90 (circa fluvium Nur w 1424 r.); AGAD, Metryka Mazowiecka – 30 VI 1425 

Nur w kontekście dóbr Kuczyn; Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK), Zbiór Zygmunta 

Glogera (ZZG), 32, k. 12 – w 1429 r. in flumine Nur (Kuczyn); Biblioteka Muzeum Narodowego 

w Krakowie, Teki Naruszewicza, 15, s. 443 (1434 r.) fluvio Nur; Jana Długosza kanonika kra-

kowskiego dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. 1, Kraków 1867, s. 19 – Nur ok. 1455; ANK, 

ZZG, 683, s. 2 (Domanowo 1460): fluvium Nur; Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 148,  

k. 416 – (1464 Wyszonki) fluvium Nur; Elektroniczny słownik hydronimów Polski, 

https://eshp.ijp.pan.pl/search/results/223606 : SHGM 1500 z Nvrzecz fluvius; Lietuvos metrica, 

knyga 8, Vilnius 1995, s. 431-433 (Z. Romaniuk, Boćki na Podlasiu. Monografia historyczna, 

Boćki 2013, s. 491), 1509 r. – in fluvio Nur; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 

(AGAD), Metryka Litewska, 193, s. 667–668 (1512 Boćki zamiana dóbr) formy: Nur i Nurec; 

ANK, ZZG 32 k. 38 – 1552 Andryjanki Wygonowo versus fluvinne Nurzec, ad Nurzce fluvium; 

Matricularum Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1919, t. V, vol. 1, nr 

1936 – fluviis Nur et Bug (1557); „Studia Podlaskie”, t. III (Kleszczele 1560), s. 214 – lewa 
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Językoznawcy nie są jednomyślni co do pochodzenia nazwy rzeki Nurzec 

(praindoeuropejska, neuryjska czy inna). Być może wspólny źródłosłów mają 

nazwy: Nurzec – pierwotnie Nur, i Narew – pierwotnie Nar oraz rzeka Ner 

(dopływ Warty). Zapewne są one substratowe, czyli przejęte od wcześniejszych 

osadników. Aleksander Brückner porównuje hydronim Narew (Nar) z pruskimi 

nazwami rzek Narus, Narz, Neria8 i litewskim onimem Nerisem9. Nazwa włas-

na Nur (Nurzec) ma być pozostałością po Neurach10, których wymienił historyk 

grecki Herodot z Halikarnasu w V wieku p.n.e., lokując ich siedzibę na połud-

niowy zachód od Scytów. Stąd sugestia, że hydronimy Nar (Narew) i Nur 

(Nurzec) są pochodzenia neuryjskiego i odnoszą się do ludu o tej nazwie,  

2,5 tys. lat temu jakoby zajmującego tereny po Nurzec i Narew11. Teoria ta nie 

jest jednak zbyt przekonująca, ale na obecnym etapie wiedzy nie może też być 

całkowicie odrzucona.  

Drugą rzeką przepływającą przez Brańsk jest Bronka12. Ma długość ledwie 

19,91 km. Jej początek stanowi połączenie dwóch potoków, z których jeden 

wypływa koło wsi Stryki, a drugi w Grabowcu, w tzw. Lesie Sumackim. Rzeka 

 
strona od Nura, s. 215 – od rzeki Nura, 229 do ściany Nurskiej, 239 – między Nurem a Hruską; 

Писцовая книга Гродненской экономии, часть 2 (dalej PKGE II), Vilna 1882, s. 342 – 1562 r.: 

od rzeki Nurcza, s. 358 i 361 – nad rzeką Nurczem, s. 375 – na rzece Nurczu, s. 406, 407, 409 – 

na rzecze Nurczu, rzeka Nurzec, za rzeką Nurczem, do rzeki Nurcza (1563); М. Довнар-

Запольский, Документы Московского архива Министерства юстиции, t. 1, Москва 1897,  

s. 415-416 – nad rekoju Nurcom (1566); Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd.  

J. Topolski i J. Wiśniewski, Wrocław 1959, s. 86: Na rzece Nurczu (1576). Według teorii  

A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku, Wrocław 1951 s. 29-

30, Nurczyk to wcześniejszy Nurzec, a Nurzec to wcześniejszy Nur. Rzeczywiście w dokumencie 

rozgraniczenia Andryjanek z dobrami boćkowskimi z 1525 r. wspomniano „gde Nurec u Nur 

upal” (gdzie wpadał Nurzec do Nura). – Lietuvos metrika, kn. 12, s. 384. Warto zapoznać się 

także z opracowaniem: E. Bilut, Gewässernamen im Flußgebiet des Westlichen Bug (Nazwy 

wodne dorzecza Bugu), Stuttgart 1995, gdyż jest to jedna z najaktualniejszych pozycji odnoszą-

cych się do zagadnienia.  
8 Oznaczać miały one „mierzeję”, czyli miejsce powstałe poprzez wyrzucanie siłą nurtu piasku 

tworzącego tzw. „kosy” odcinające obszary wodne, głównie nad morzem. Taka nazwa tłumaczyć 

mogła więc też i częste meandrowanie bystrych rzek. Do takich zalicza się Nurzec, głównie za 

sprawą wiosennych, znaczących przepływów wód roztopowych, w czasie których dochodziło  

do „nurzenia”, czyli podbierania brzegów i kształtowania kolejnych koryt w dolinie rzeki.   
9 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 355. 
10 W Neurach niektórzy badacze upatrują Prasłowian. 

Więcej o tej problematyce: J. Wielowiejski, Kontakty Noricum i Pannonii z ludami Północnymi, 

Wrocław 1970; J. Kolendo, Pustki osadnicze w Europie barbarzyńskiej według przekazów auto-

rów antycznych, „Przegląd Historyczny”, t. 78 (1987), nr 3, s. 357–374. 
11 L.A. Tyszkiewicz, Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku, Wrocław 1990,  

s. 36 i n.; J. Udolph, Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbeziehungen, Heidel-

berg 1978, s. 45, 378–381; M. Plezia, Neurowie w świetle historiografii starożytnej, „Przegląd 

Zachodni” 1952, nr 5–6, s. 263; tegoż: Neurowie w świetle historiografii starożytnej, [w:] Od 

Arystotelesa do Złotej Legendy, Warszawa 1958, s. 152–193; M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe 

południowo-wschodniej Białostocczyzny, Wrocław 1974, s. 141 (Nurzec – miejscowość); tegoż: 

Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny, Białystok 2011. 
12 Jej prawym dopływem jest struga Panasówka, pierwotnie Bobrek (wzm. 1527, 1562). Panasów-

ka wypływa ze źródliska koło Zań i dalej płynie przez Świrydy, Poletyły i na wysokości Kalnicy 

wpada do rzeki Bronki. W 1562 r. wzmiankowany jest także ciek Lachwiczówka, będący dziś 

bezimiennym dopływem, wpadającym do Bronki w Bujnowie. 
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Bronka przepływa przez wsie Brześcianka, Bujnowo, Załuskie Kościelne, 

Bronka i Kiersnówek. Do Nurca uchodzi w Brańsku.  

Układ rzek Nurzec i Bronka, na pruskiej mapie z około 1800 r. Bronka wpadała do Nurca na 

wysokości obecnego Rynku (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, IIIC, Kart. Q 17030) 
 

Hydronim Bronka wywodzi się od prasłowiańskiego apelatywu *bryn–   

(z oboczną formą *bran– /*bron–/13) oznaczającego zabagnione wody moczaro-

wate. Jest to derywat utworzony za pomocą formantu –ka, typowego dla nazw 

identyfikujących małe cieki wodne14. Od tej nazwy wodnej urobiona została 

również nazwa miejscowa Bronka, dla wsi, przez którą przepływa rzeczka. 

Najstarszy jej hydronim wymieniony jest kilkukrotnie w dokumencie z 1499 

roku (trzykrotnie kopiowanym, w 1541, 1788, XVIII/XIX w.), ale w treści 

odnoszącym się do połowy XV wieku, gdy wytyczana była granica dóbr Jana 

Łuby. Dział jego ziem przebiegać miał m.in. do Broneczki rzeki, a Bronka rzeka 

rozgraniczała ziemie na dwie części. W 1507 roku wspomniany jest staw na 

rece na Bronce. W 1528 i 1534 roku w dokumentach króla Zygmunta I dla 

kościoła brańskiego wspomina się rzekę i wieś Bronkę15. Nazwa rzeki  

 
13 J. Rozwadowski, Studia nad nazwami wód słowiańskich, Kraków 1948, s. 12–20. Według 

Elektronicznego słownika hydronimów Polski (https://eshp.ijp.pan.pl/search/results/26809),  

za Słownikiem prasłowiańskim (t. I, s. 386–387, 396): Pierwotnie była to zapewne n. *Brona, 

Bronia związana z psł. *brъna ‘rozmiękła ziemia, błoto, glina’. Wtórnie Bronka, z suf. -ka. Por. 

może psł. *bronъ ‘o jasnej błyszczącej barwie, zwłaszcza białawy i jasnobrązowy’, też *bronъka 

‘coś błysz-czącego, białawego, jasnobrązowego’; S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych 

dzisiejszej archidyecezyi gnieźnieńskiej, Poznań 1911, s. 353–354. 
14 W pobliżu rzeka Mianka, w XV wieku wzmiankowana jako Myń (Mień). Także struga Doma-

nówka rozgraniczająca Patoki od Domanowa. Pierwotnie Bronka mogła nosić nazwę Broń,  

ale nie ma na to dowodów źródłowych. 
15 AGAD, Kapicjana, p. 40, s. 490–494; AGAD, ML 194, s. 269; Archiwum Diecezjalne  

w Drohiczynie (ADD), Zespół Akt Parafii Brańsk (ZAP Brańsk), sygn. III/Q/4 i 5, w 1534 r. wieś 
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nie uległa zmianie od XV wieku, do obecnych czasów. Hydronimy są bardzo 

konserwatywne lingwistycznie. 

Jak dotąd istnieją dwie hipotezy objaśniające pochodzenie toponimu 

Brańsk, różniące się niewielkim, aczkolwiek dość istotnym szczegółem. 

Według kryterium semantycznego jest to nazwa topograficzna, a biorąc pod 

uwagę strukturę, można ją określić jako sekundarną, czyli utworzoną za pomocą 

formantu toponimicznego –sk. Językoznawcy wywodzą toponim Brańsk od 

hydronimu Bronka16, identyfikującego rzekę, nad którą miasto było położone  

do 1937 roku.  

W czasie prac melioracyjnych, na wysokości Brańska dokonano wówczas 

zmiany biegu rzeki Nurzec, którą we fragmencie poprowadzono poszerzoną 

Bronką, a w części przekopanym nowym korytem. Ujście Bronki do Nurca, 

znajdujące się dotąd na wysokości brańskiego rynku, przesunięto około dwa 

kilometry w górę rzeki. Część starorzeczy zasypano. W wyniku tego zabiegu, 

od 1937 roku Brańsk już nie leżał nad Bronką, ale nad Nurcem. 

Nazwy miejscowe zbliżone formalnie do toponimu Brańsk występują 

powszechnie od Mazowsza (Brańszczyk, w XIII–XVI w. Brańsk), po zachodnią 

Rosję (Brjansk) i od Pomorza (Breńsk – nazwa miejscowości k. Szczecinka) 

oraz Warmii (Bryńsk – nazwa wsi k. Lidzbarka, od XIII w.) po Mazowsze  

i Podlasie17. Interesujące jest poświadczenie występowania rdzenia *bryn– 

/*bran–/ już w XV wieku. Odnotowano go w nazwie rzeki Brynicy vel Branicy, 

lewego dopływu Drwęcy, wypływającej z jeziora Breńsko (Bryńsko)18.  

W pobliżu znajduje się też wieś Bryńsk. W 1424 roku wzmiankowana jest 

nazwa Branysko, obiektu topograficznego położonego w ziemi wiskiej19.  

 
Bronka i rzeczka Bronka. W 1558 r. dzierżawcą włóki w Brańsku był Uscian z Bronki (Акты 

идаваеме Виленской археографической комиссии, т. XIV, Инвентарии имений XVI в. (dalej: 

AIVAK), Вильна 1888, s. 34); PKGE II, s. 381 – za rzeką Bronką (1540), do rzeky Bronky 

(1562), s. 345-346 – od rzeki Bronki, s. 348 – w rzece Broncze, s. 349 – za rzeką Bronką.     
16 S. Rospond, Sufiksy –sk i –sko w nazwach miejscowych do XVI w. Przyczynek do historii dia-

lektologii polskiej, „Lud Słowiański”, t. 2 (1931), s. 129–155; M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe 

południowo-wschodniej Białostocczyzny, Wrocław 1974, s. 34; I. Halicka, Nazwy miejscowe 

środkowej i zachodniej Białostocczyzny, topograficzne i kulturowe, Warszawa 1978, s. 15;  

S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984; K. Rymut, Nazwy miast 

Polski, Wrocław 1987, s. 40 – Brańsk […] Miasto leży nad rzeką zwaną Bronka [...]. Od nazwy 

rzeki gród wziął swą nazwę. U podstaw tych nazw leży prasłowiański rdzeń *brъn-||bryn-, który 

upodobniany bywał do bran-, bron-. Nazwy od tego rdzenia utworzone określały przede wszyst-

kim tereny moczarowate, błotne oraz rzeki; Nazwy miejscowe Polski, pod red. Kazimierza Rymu-

ta, t. I (A-B), Kraków 1996, s. 331 – Brańsk […] Podstawą nazw[y] jest psł.*brъna 'mokradło, 

błoto'. N[azwa] m[ias]ta utworzona przy użyciu suf.-sko, wtórnie –sk.   
17 W gminie Juchnowiec Kościelny, nad rzeczką Niewodnica znajduje się wieś Brończany, która 

wyodrębniła się w XVII w. z większych dóbr. W połowie tego wieku nazwę wsi w księgach 

metrykalnych parafii juchnowieckiej (księga chrztów 1651–1669, księga ślubów 1651–1692,  

s. 122) zapisywano „Branscanij”. Nazwa ta ma taki źródłosłów, jak wymienione powyżej.  
18 E. Kowalczyk, Topografia granicy mazowiecko-krzyżackiej w świetle ugody granicznej z listo-

pada 1343 roku, „Kwartalnik Historyczny” 1992, nr 1, s. 38.  
19 AGAD, Metryka Koronna (MK), 3, k. 37v; Cz. Brodzicki, Początki osadnictwa Wizny i ziemi 

wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski (do 1529 roku), Warszawa 1994,  

s. 177.  
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W nawiązaniu do drugiej koncepcji, nie można wykluczyć, że to apelatyw 

*bryn– /*bran–/, oznaczający mokradła położone w dolinie rzek, a nie hydro-

nim Bronka, stał się bezpośrednią podstawą motywującą nazwę miejscową 

Brańsk. Przemawia za tym fakt, że rzeka Bronka pojawia się w źródłach później 

jak Brańsk. Jednak, ze względu na znaczenie gród mógł wystąpić w dokumen-

tach wcześniej niż rzeczka, która nie była ani znacząca, ani też w podziałach 

granicznych ponadlokalnych nie odgrywała roli. Ostatecznie problem czy 

nazwa Brańsk pochodzi od prasłowa *bryn– /*bran–/, a dokładnie jego rdzenia, 

czy od nazwy rzecznej Bronka, pozostaje nierozstrzygnięty.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że od 1430 roku do lat 60. XVI wieku  

w zapisach zdecydowanie przeważała forma rodzaju nijakiego Bransko,  

a w oryginalnym magdeburskim przywileju miejskim z 1493 roku kilkukrotnie 

użyto postaci Bronsko. Świadczy to o tym, że w wyniku derywacji paradyg-

matycznej i wyrównania do form rodzaju nijakiego pojawiła się końcówka 

rodzajowa –o, analogicznie jak w ówczesnych nazwach innych miast podlas-

kich (Bielsko, Tykocino). Sporadycznie zmiękczano także spółgłoskę n przez 

dodanie samogłoski i (w zapisie y, ӱ), por. zapis Branysko (1449, 1522). 

Przykład ten jest dowodem miękkiej wymowy spółgłoski n (n > ń) w nazwie 

Brańsk już w średniowieczu. Pisownia odzwierciedlająca gramatyczny rodzaj 

męski, w postaci Bransk / Brańsk, zaczyna upowszechniać się od lat 60. i 70. 

XVI wieku. Forma Brańsko spotykana jest jeszcze w pierwszych dziesię-

cioleciach XVII wieku, a nawet na początku XVIII stulecia. Zapisy miana 

miasta w różnych dokumentach stanowią odzwierciedlenie ortografii epoki,  

a także umiejętności pisarzy w różnych kancelariach, polskiej, mazowieckiej, 

litewskiej (stosowano język ruski), gdańskiej (język niemiecki) bo z takich 

pochodzą zachowane dokumenty wzmiankujące Brańsk w XV i XVI stuleciu.  
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Autor: SANtosito. Źródło: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SANtosito/Gallery/Administrative_maps 

Dodano strzałkę ze wskazaniem nazwy Brańsk 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SANtosito/Gallery/Administrative_maps
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III. Przeszłość geologiczna 

 
 

Krajobraz okolic Brańska został ukształtowany przez czynniki geologiczne 

endogeniczne, pochodzące z wnętrza Ziemi, na które nawarstwiały się utwory 

egzogeniczne, w największym stopniu uformowane do stanu obecnego w czasie 

czwartorzędowych zlodowaceń i interglacjałów (ociepleń). 

Około 180 km na zachód od Brańska przebiega granica wielkich struktur 

tektonicznych, prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej (na niej znaj-

duje się Brańsk), a także fałdowań paleozoicznych Europy Zachodniej i Środ-

kowej, objętych fałdowaniem alpejskim. Rozgranicza je tzw. strefa Teisseyre’a 

–Tornquista (TT), ciągnąca się od Półwyspu Jutlandzkiego, przez Polskę (Ko-

łobrzeg, Toruń, Puławy, Przemyśl), aż do Morza Czarnego. Na obszarze plat-

formy wschodnioeuropejskiej, sięgającej aż po Ural, skorupa ziemska znajduje 

się na głębokości ponad 45-50 km. Zanim platforma ta znalazła się w obecnym 

miejscu, za sprawą ruchów tektonicznych przez setki milionów lat przesuwała 

się po globie ziemskim. W polskiej literaturze naukowej platforma wschodnio-

europejska nazywana jest Baltiką, a niektórzy autorzy stosują określenie kraton 

wschodnioeuropejski. W dalszej części będę używał rozpowszechnionego  

pojęcia Baltika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki geologiczno-tektoniczne na obszarze Polski (wg www.szkolnictwo.pl) 

Brańsk położony jest w obszarze Obniżenia Podlaskiego 
 

Przez pierwsze miliardy lat obszar, na którym obecnie znajduje się Brańsk 

zalany był wodami morskimi. Prekambryjskie skały krystaliczne, podstawa 

Baltiki, pochodzą sprzed około 1,8 mld lat. W późnym proterozoiku, około 

http://www.szkolnictwo.pl/
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635–542 mln lat temu, teren obecnego Brańska obejmowało wypiętrzenie, które 

oparło się zalewowi morza. Zalew ten zatopił środkową Polskę, a także obszar 

położony ledwie około 20 km na wschód od Brańska (rejon Bielska Podlaskie-

go, tzw. obniżenie podlaskie). Na skały prekambryjskie, w ediakrze i później-

szych okresach, nawarstwiały się skały osadowe. Około 542 mln lat temu,  

w początkach fanerozoiku – najmłodszego eonu w dziejach Ziemi, część pół-

nocno wschodnia paleokontynentu Baltiki (w tym obszar obecnego Brańska) 

znajdowała się nieco na północny wschód od bieguna południowego. Na skutek 

ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej przesuwała się w kierunku północ-

nym, w dewonie (350 mln lat temu) przekraczając równik. Krystaliczna plat-

forma prekambryjska pokrywała się warstwami osadów, przemieszczając się na 

platformie prekambryjskiej, zbudowanej ze skał wulkanicznych i metamorficz-

nych20.  

Najgłębszy otwór wiertniczy w Brańsku (w literaturze Brańsk IG-1 otwór 

5) w pobliżu tzw. Karolowej Ściany, miał głębokość 812 m, ale już na poziomie 

733,5 m osiągnął osady morskie ordowiku21, czyli sprzed 485–443 mln lat.  

Od tego okresu geologicznego, kolejne 200 mln lat to luka stratygraficzna, 

obejmująca sylur, dewon, karbon i perm. Przypuszcza się, że osady z tych okre-

sów zostały zniszczone (zmyte), gdy Baltika wynurzała się i ponownie była 

zalewana przez wody morskie. Wiadomo, że Baltika 300 mln lat temu połączyła 

się z innymi płytami tektonicznymi w superkontynent zwany Pangea. 

W 1965 roku w trakcie poszukiwań rud żelaza, w Rajsku koło Bielska  

Podlaskiego, w otworze wiertniczym na głębokości 550 m natrafiono na czarne 

łupki dictyonemowe tremadoku, zawierające promieniotwórczy uran. Poszerze-

nie poszukiwań w kolejnych latach było związane z planem budowy w Polsce 

elektrowni atomowej. Wobec tego zakładano też ewentualną kopalnię rudy 

uranu w Rajsku. W celu rozpoznania złoża rozpoczęło szersze badania, którymi 

objęto także Brańsk. W połowie lat 70. XX wieku w najgłębszych nawierco-

nych w Brańsku utworach dolnego ordowiku również natrafiono na łupki  

zawierające promieniotwórczy uran, tyle, że zlokalizowany głębiej. Chociaż 

 
20 Platforma prekambryjska jest najstarszą strukturą geologiczną na terenie Polski i położona jest 

na północny wschód od linii Kołobrzeg – Toruń – Puławy – Przemyśl, wzdłuż linii zwanej 

Teisseyre’a – Tornquista (TT).  
21 Były to iłowce margliste, wapienie oraz drobnoziarniste piaskowce kwarcowe. Nie stwierdzono 

w odwiercie osadów syluru, dewonu, karbonu i permu. – I. Kozłowski, W.J. Mróz, Objaśnienia 

do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Brańsk (418), Warszawa 2006, s. 9.  

Utwory triasu dolnego (od 251,2 do 247,2 mln lat temu) znajdowały się na głębokości odwiertu 

od 575 m do 733,5 m (z miąższością powyżej 158,5 m – to naprzemianległe warstwy zlepieńców, 

piaskowców i mułowców), osady jurajskie (201 do 145 mln lat) zalegały na głębokości od 427 m 

do 575 m (miąższość 148 m z wapieniami marglistymi i wapieniami z krzemieniami i czertami), 

osady kredy górnej (100,5 do 66 mln lat) od 163 do 427 m (miąższość 264 m z mułkami, 

piaskami glaukonitowymi i kredą piszącą), a paleogenu (66,0 mln do 23,03 mln lat) i neogenu 

(23,03 do 2,58 mln lat) od 76 do 163 m – miąższość 87 m z osadami w postaci piasków i mułków 

glaukonitowych przykrytych przez iły, mułki i piaski brunatne z kawałkami zwęglonego drewna. 

Powyżej znajdują się utwory czwartorzędowe, o miąższości 76 m.  
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wyniki poszukiwań okazały się ciekawe, to jednak z powodu niskiej zawartości 

uranu i wysokich kosztów technologicznych oraz środowiskowych eksploatacji, 

odstąpiono od wydobycia złoża. Warto wspomnieć, że uranowi z Rajska i Brań-

ska towarzyszyły też rudy rzadkich metali, wanadu i molibdenu22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemia w środkowym dewonie (ok. 391–397 mln lat temu), przed połączeniem kontynentów  

w superkontynent, nazwany Pangea. Obszar obecnego Brańska znajdował się wówczas  

poniżej nazwy Baltica, pod równikiem. Rekonstrukcja: zywaplaneta.pl 

  

Zderzanie się płyt tektonicznych i nasuwanie się ich na siebie, 295 mln lat 

temu spowodowało wypiętrzenie gór w obecnym pasie od Kołobrzegu po 

Przemyśl, które na terenie Podlasia miały wysokość do kilku tysięcy metrów.  

W okresie triasu dolnego (ok. 250 mln lat temu), góry wypiętrzone były na lą-

dzie lub w płytkich zbiornikach śródlądowych. Zjawiska erozyjne przez dzie-

siątki milionów lat niwelowały te góry, po których dzisiaj ślady są właściwie 

niezauważalne. Pangea obfitowała w życie roślinne i zwierzęce. Obszar północ-

nowschodniej Polski znajdował się wówczas w sąsiedztwie Grenlandii, z którą 

stykał się na formującym się Oceanie Atlantyckim, na wysokości obecnej  

Europy południowo zachodniej.  

Transgresja morska, czyli stopniowe zalewanie lądu przez morze wywoła-

ne pionowymi ruchami skorupy ziemskiej (zasadniczo było to zapadanie się 

lądu), w okresie jury (201 do 145 mln lat temu) zaznaczyło się sedymentacją 

wapieni marglistych, czyli gromadzeniem osadów i działalności organizmów.  

 
22 R. Strzelecki, S. Wołkowicz, Historia badań pierwiastków promieniotwórczych w PIG, 

„Przegląd Geologiczny”, t. 67 (2019), nr 2, s. 82–83.   
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Około 180 mln lat temu Pangea rozpadała się na dwie części – północną 

(Laurencję) oraz południową (Gondwanę). Baltika, z obszarem obecnego Brań-

ska, stanowiła część Laurencji, która 120–100 mln lat temu odsunęła się w kie-

runku wschodnim. W przybliżeniu, w obecne położenie została zepchnięta 

przez napierającą od południa płytę afrykańską, której ruchy wypiętrzyły Alpy, 

a w czasie ortogenezy alpejskiej ukształtowały się też Karpaty. Proces napiera-

nia płyty afrykańskiej w kierunku północnym ciągle trwa. Chociaż teren Polski 

jest zasadniczo asejsmiczny, to jednak co pewien okres także na Podlasiu od-

czuwalne są ruchy tektoniczne, jak przykładowo niewielkie wstrząsy w 1986 

(?), 1995 i 2004 roku.    

Przez większość ery mezozoicznej okolice obecnego Brańska znajdowały 

się pod wodą. Brak osadów z kredy dolnej (145–100,5 mln lat) świadczy tym, 

że obszar ten wówczas wynurzył się z morza. Pod koniec ostatniego okresu ery 

mezozoicznej, kredy dolnej (100,5–66 mln lat temu), nastąpiła kolejna transgre-

sja morska. Tworzyły się wówczas skały osadowe górnej kredy, a ich obecny 

przebieg jest silnie zaburzony. Ma to wpływ na miąższość osadów czwartorzę-

du, które w północnym fragmencie Brańska mają 76 m, w Brzeźnicy od ledwie 

66,2 m do 88 m, a w Zaniach sięgają już 111 m w głąb. W morzach powszechne 

wówczas były głowonogi (amonity) i bezkręgowce (belemnity), ale też rekiny, 

krokodyle. Często znajdowane w tych stronach skamieniałe pancerze belemni-

tów są przez znalazców nazywane „strzałkami piorunowymi”, co jest nieporo-

zumieniem.  

Na kolonii Brańsk, przy drodze do Załuskich Kościelnych, w otworze 

wiertniczym oznaczonym numerem 10, na głębokości 61,1 m stwierdzono pia-

ski glaukonitowe z domieszką pyłowatych oraz piasków średnioziarnistych  

z 2,3 m zespołem fitoplanktonowym, który pozwolił na określenie jego wieku 

na ok. 40–34 mln lat (eocen środkowy – barton i formacja mosińska dolna eo-

cenu górnego) do 34–29 mln lat (oligocen dolny). W obrębie znajdującego się 

tutaj przybrzeżnego zbiornika morskiego akumulowały się utwory piaszczy-

ste23.  

Część żyjących wówczas ssaków należy do rodzin istniejących do dzisiaj, 

np. nietoperze, a także przodkowie jelenia, konia, kota. Ich szczątków nie odna-

leziono na terenie Brańska, gdyż obszar ten znajdował się pod wodą.  

Odwiert nr 11 umiejscowiony z pobliżu wyjazdu ze wsi Brzeźnica na dro-

gę do Lubieszcz ujawnił interesujące materiały z miocenu (od 23 do 7,2 mln 

milionów lat). Na tym terenie znajdował się słodkowodny zbiornik śródlądowy. 

Nastąpiło wówczas gromadzenie osadów w wyniku deponowania materiału 

okruchowego, działalności organizmów, wytrącania z roztworu wodnego.  

Z czasem wody we wspomnianym zbiorniku ubywało i wynurzało się coraz 

więcej lądu.  

 
23 I. Kozłowski, W.J. Mróz, dz. cyt., s. 11, 29. 
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W epoce miocenu górnego (od 11,6 do 7,2 mln lat temu) klimat ochłodził 

się, w związku z czym następowało stepowienie dużych obszarów lądów.  

Istniała już większość obecnych rodzin ptaków i ssaków. W Brzeźnicy wydoby-

to mułki piaszczyste i piaski pyłowate oraz niżej piaski drobnoziarniste z sub-

stancją organiczną i fragmentami zwęglonego drewna miąższości 16,2 m.  

W odwiercie pod piaskami natrafiono na iły i mułki miąższości 1,2 m oraz pia-

ski pyłowate miąższości 2,2 m. Wydobyte próbki zawierały bogate spektrum 

sporowo-pyłkowe i na ich podstawie udało się zidentyfikować szereg pyłków 

roślin nagonasiennych, z najliczniejszą sosną (Pinuspollenites, 22,6%), a wśród 

sporomorfor okrytonasiennych dość powszechne były pyłki dębu (Quercoidites, 

12,9%), orzesznika (Caryapollenites simplex, 10,5%), skrzydłorzechu (Pteroca-

ryapollenites, 5,8%) i buku (Faguspollenites, 5,5%)24.  

Ostatni etap zasadniczego kształtowania się obecnego podłoża i krajobrazu 

miał miejsce w okresie czwartorzędu, czyli od 2,58 mln lat temu (początek plej-

stocenu), do 11700 lat p.n.e., gdy zaczął się holocen. Głównym sprawcą 

ukształtowania terenu Równiny Bielskiej były kolejne zlodowacenia i skutki 

następujących po nich ociepleń klimatu – interglacjałów.    

Najstarsze zlodowacenie, które objęło rejon obecnego Brańska zwane jest 

podlaskim lub zlodowaceniem Narwi. Trwało ono od 1,2 mln do 950 tys. lat 

temu. Jeden z dwóch lobów (jęzorów) lodowych sięgnął wówczas linii War-

szawa–Mielnik. Po tym zlodowaceniu nie zachowały się utwory dostrzegalne na 

powierzchni ziemi, a jedynie stwierdzono je na Podlasiu w formie gliny more-

nowej wydobytej podczas wierceń geologicznych. Potem nastąpiło ocieplenie 

(tzw. interglacjał przasnyski), które trwało do 730 tys. lat temu. Woda z topnie-

jących lodowców wyrzeźbiła głębokie doliny, stanowiące początek większych 

rzek.  

Klimat ponownie znacznie się oziębił i rozpoczęło się drugie zlodowacenie 

(południowopolskie), które miało trzy fazy (Nidy, Sanu I, Sanu II), oddzielone 

interstadiałami, małopolskim i ferdynandowskim, w czasie których rozwijała się 

fauna i flora (lasy mieszane). Ze zlodowacenia Nidy na kol. Brańsk (między 

Brańskiem a wsią Załuskie Kościelne) w odwiercie nr 10 stwierdzono osady 

wodnolodowcowe, powstałe w czasie recesji lądolodu. Analiza palinologiczna 

próbek tego otworu sondażowego też ujawniła osady z interglacjału ferdynan-

dowskiego (ok. 550 tys. lat temu), oddzielającego zlodowacenie Sanu I od zlo-

dowacenia Sanu II, w postaci mułków ciemnoszarych i czarnych z substancją 

organiczną, piaski pyłowate z przemazami substancji organicznej oraz silnie 

sprasowane torfy. W materiale czytelne są dwa okresy ciepłe rozdzielone 

chłodnym. W czasie starszego ocieplenia dominowały zwarte lasy sosnowe  

z udziałem świerka, olszy i brzozy oraz drzew i krzewów ciepłolubnych: dębu, 

 
24 Tamże.  
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wiązu, lipy, leszczyny i ligustru. W czasie młodszego ocieplenia panowały  

wielogatunkowe lasy liściaste z dużym udziałem grabu i ciepłolubnej salwinii25. 

Wszystkie fazy i interstadiały drugiego zlodowacenia objęły Podlasie.  

Powstały wówczas osady, głównie w postaci żwirów, piasku, glin zwałowych  

i iłów, które pozostawił topniejący lądolód. Później pokryła je warstwa kilkuna-

stometrowych osadów. Około 430 tys. lat temu klimat zaczął się ocieplać. Roz-

począł się interglacjał mazowiecki trwający do 400 tys. lat temu. To czas bujne-

go rozwoju lasów mieszanych, z dużym udziałem jodły i roślinności ciepłolub-

nej.  

Następne zlodowacenie, od zasięgu zwane środkowopolskim, miało cztery 

fazy zimne (glacjały) – zlodowacenia, oddzielone interglacjałami26. Zlodowace-

nie to zakończyło się ok. 130 tys. lat temu ociepleniem klimatycznym (tzw. 

interglacjał eemski Riss-Würm). Z tego okresu znane jest ważne stanowisko 

interglacjalne w Otapach. Metodą dwóch odwiertów (nr 18 i 19) natrafiono tam 

na kopalną florę sprzed ok. 130–115 tys. lat. W chłodnym okresie dominowały 

sosna i brzoza, a w ciepłym z optimum klimatycznym, miał miejsce wysoki 

udział dębu i leszczyny, z lipą i olchą. W miarę ochładzania klimatu pod koniec 

interglacjału dominował grab, a następnie lasy liściaste zastąpiły iglaste z udzia-

łem sosny i brzozy. Łącznie w czasie badań z 1951 i 1952 roku stwierdzono  

na tym stanowisku 80 rodzajów roślin27. 

Genezę współczesnej rzeźby terenu podczwartorzędowej należy wiązać  

z procesami zachodzącymi w starszym czwartorzędzie. Znaczna ilość utworów 

starszych w osadach lodowcowych zlodowacenia Nidy świadczy o dużej dyna-

mice tego lądolodu, który deformował i odrywał skały podłoża. Przypuszcza 

się, że zaburzenia glacitektoniczne podczas kolejnych nasunięć lądolodu były 

na mniejszą skalę. Jednak falisty krajobraz północnej części Brańska stanowi 

efekt działania lądolodu w stadiale Warty28 (215–130 tys. lat temu) zlodowace-

nia środkowopolskiego. Z tego czasu zachował się pas moren od Wólki Zale-

skiej po Koszewo, z formami związanymi z deglacjacją frontalną i arealną  

w kierunku Brańska, która ukształtowała tutaj krajobraz poprzez ruchy lądolo-

du, ale także tworzone obniżenia wytopiskowe, dolinki erozyjne. W okolicy 

stwierdzono także morenę martwego lodu występującą w zespole niewielkich 

owalnych pagórków o średnicy 80–150 m i wysokości względnej do 5 m,  

w obrębie zagłębienia wytopiskowego w rejonie Kalnicy. Większe są formy 

akumulacji szczelinowej, występujące na linii Świrydy–Bronka, w postaci  

 
25 I. Kozłowski, W.J. Mróz, dz. cyt., s. 4, 15, 17. 
26 Oddzielały je interglacjały (ocieplenia klimatyczne): Zbójna, lubelskie, lubawskie, emskie.  
27 K. Bitner, Flora interglacjalna w Otapach, „Biuletyn Instytutu Geologicznego”, 1956, nr 100, 

s. 61–120; A. Środoń, Tabela stratygraficzna plejstoceńskich flor Polski, „Rocznik Polskiego 

Towarzystwa Geologicznego”, t. 29 (1960), z. 4, tab. 5, poz. 41;  I. Kozłowski, W.J. Mróz, dz. 

cyt., s. 23–24; M. Kupryjanowicz, Zmiany poziomu wody w eemskich jeziorach i torfowiskach 

północnego Podlasia, „Przegląd Geologiczny”, t. 55 (2007), nr 4, s. 336–342.  
28 Zlodowacenie Warty w Polsce, (red.) Marian Harasimiuk, Sławomir Terpiłowski, Lublin 2001; 

I. Kozłowski i W.J. Mróz, dz. cyt., s. 26.   
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wydłużonych wzgórz o przebiegu z północnego zachodu na południowy 

wschód, urozmaiconej powierzchni i wysokości względnej 10–15 m oraz długo-

ści dochodzącej do 1200 m. Kemy są rozrzucone w okolicach Brańska i Bronki, 

gdzie mają ponad 500 m średnicy i osiągają wysokość 15 m oraz 8 m w okoli-

cach Oleksina i Chojewa. Zagłębienia końcowe (wytopiskowe) występują  

w okolicach Kalnicy i Chojewa w postaci prawie płaskich obniżeń wypełnio-

nych utworami wytopiskowymi i deluwialnymi29. 

Warto wspomnieć o interesującej koncepcji Tomasza Falkowskiego, który 

uważa, że  
 

postój lądolodu na linii obecnej doliny Nurca spowodował powstanie prze-

głębień glacitektonicznych, w których mógł utrzymywać się martwy lód. Tyl-

ko obecnością martwego lodu można wytłumaczyć występowanie w dolinie 

Nurca rozległych, często pozbawionych odpływu powierzchni (wytopisk),  

a także sąsiadowanie z nimi wysoko położonych poziomów piaszczysto-

żwirowych. W okolicach Brańska, w sąsiedztwie takiego powytopiskowego 

obniżenia (Błotne Biele, Błota Lubieskie), występuje wysoko położona listwa 

osadów fluwioglacjalnych. Różnica wysokości obu tych powierzchni wynosi 

10-12 m. Sytuacji tej nie należy łączyć z erozją, gdyż wspomniane zagłębienie 

(bezodpływowe) nie nosi śladów działalności rzecznej. Tylko obecność bryły 

martwego lodu, podnoszącej poziom przepływu i depozycji, mogłaby umożli-

wić usypanie wyżej leżącej powierzchni. Po stopieniu się lodu powstało w jej 

sąsiedztwie niżej leżące zagłębienie bezodpływowe, które stanowiło misę  

jeziorną, obecnie wypełnioną gruntami organicznymi30.  
 

Wspomniany, dość duży obszar wytopiskowy martwego lodu, pomijany  

w innych opracowaniach, zlokalizowany jest między Brańskiem a Patokami,  

w dolinie, po przeciwnej (lewej) stronie rzeki Nurzec.     

Powierzchnie osadów wodnolodowcowych mają urozmaiconą rzeźbę, świad-

czącą o lokalnych przepływach w trakcie deglacjacji (cofania się lodowca). 

Równiny sandrowe (sandry dolinne) o konsekwentnych kierunkach spadków 

dokumentują szlaki odpływu wód roztopowych w końcowym okresie deglacja-

cji. Występują one również wzdłuż rynien subglacjalnych, przebiegających  

w okolicach Domanowa i Świryd, w centralnej i południowo-wschodniej części 

omawianego obszaru, koło Kalnicy i Chojewa.  

Po cofającym się lodowcu, z topniejącego czoła, pozostały uwolnione gła-

zy narzutowe, przywleczone przede wszystkim z Gór Skandynawskich i z dna 

Morza Bałtyckiego. Zalegały one głównie w pasie Glinnik (głaz 6 m w obwo-

dzie) – Zanie (10 m) – Świrydy (15 m i 11 m31) – Malesze (głaz o obwodzie  

15 m) – kol. Brańsk (k. Poletył, kilkanaście metrów w obwodzie). Niestety,  

 
29 I. Kozłowski, W.J. Mróz, dz. cyt., s. 8–9. 
30 T. Falkowski, Wpływ jednostek morfogenetycznych na warunki hydrogeologiczne w dolinie 

rzeki Nurzec, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 1988, z. 347, s. 138–139, 143. 
31 Głaz w rozgraniczeniu wsi, Poletyły i Załuskie Koronne, w 1994 r. uznano za pomnik przyrody 

nieożywionej (nr ewid. 1133, nr działki 212/3) i to nie uchroniło go przed zniszczeniem.  

Był to granitognejs różowo szary, średnioziarnisty.  
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w ostatnich dwudziestu latach niemal wszystkie wydobyto i pocięto w zakła-

dach kamieniarskich, chociaż z mocy prawa były to obiekty pomnikowe. 

Ostatnie zlodowacenie „bałtyckie” objęło swym zasięgiem jedynie północ-

ne obszary województwa podlaskiego, po linię Grajewo – Rajgród – Augustów. 

Skutki tego zlodowacenia dla obszarów poniżej rzeki Narew były pośrednie, 

wynikające z wpływu lodu na obniżenie temperatur. Wody roztopowe spływa-

jące dolinami rzek osadziły w tarasach nadzalewowych piaski rzeczne, głównie 

na wysokości wsi Pace, Chojewo i Klichy.  

W dolinach rzek gromadziły się i podlegały humifikacji szczątki roślinne, 

które w wyniku długotrwałego zalegania w środowisku wilgotnym ulegały 

przekształceniu w muły i torfy. Torfy znajdują się w dolinie Nurca, przede 

wszystkim po lewej jego stronie, gdzie ich miąższość dochodzi do 5 m. Wystę-

pują na osadach rzecznych, często na gytiach. Są to torfy niskie, olchowe, trzci-

nowe, turzycowe, zielne i drzewno–trzcinowe. Głębiej występują torfy drzewno– 

trzcinowe, natomiast wyżej — mszyste, turzycowe bądź drzewno–turzycowe32. 

Eksploatowano je w niewielkim stopniu do celów gospodarczych w czasie  

II wojny światowej oraz krótko po wojnie.  

Do dzisiaj w krajobrazie Brańska dostrzegalne są pozostałości po zlodowa-

ceniach, głównie Warty, będące osadami czwartorzędowymi. Należą do nich 

dwa kemy, w postaci wzniesień „Łysa Góra” (złoża piasku z nieczynnym wyro-

biskiem), ok. 1,5 km na północ od miejskiej zabudowy, przy drodze do Łap,  

a także wyniesienie z kulminacją na cmentarzu rzymskokatolickim. Na wschód 

od drugiego kemu, znajduje się eksploatowane złoże piasków i żwirów lodow-

cowych. Inne, mniejsze kemy są po lewej stronie drogi do wsi Świrydy  

(w lesie), dwa przy drodze do Załuskich Kościelnych. Na północ od środkowe-

go przebiegu ulicy Boćkowskiej są wytopiskowe złoża piasków i mułków  

z glinami, usytuowane na glinach zwałowych. W dolinie Bronki oraz na połu-

dnie od ulicy Piłsudskiego i Boćkowskiej znajdują się namuły torfiaste, na pia-

skach i madach tarasu zalewowego rzeki Nurzec (wcześniej Bronki). Złoża glin 

zwałowych są w pobliżu skrzyżowania ulic Bielskiej i Armii Krajowej. Były 

one eksploatowane od XIX wieku przez mieszczan do budowy pieców, a także  

w zlokalizowanej tam cegielni Siedleckiego, która była czynna w latach 30.  

i 40. XX wieku. Glinę do cegielni pracującej na początku lat 50. XX wieku 

wydobywano też w okolicach cmentarza prawosławnego (wyrobisko zasypane).  

Z gliny wyrabiano cegły do budowy szkoły. Na północ i zachód od zabudowy 

Brańska, na glinach zwałowych obficie występują piaski, żwiry i gliny delu-

wialne. Na północno-wschodnim obszarze miasta dominują piaski i żwiry wod-

nolodowcowe, umiejscowione także w okolicach „Gościńca Brańskiego”.  

Na niewielkim obszarze pod lasem, na wysokości zachodniego skraju wsi  

Świrydy, znajdują się piaski zwietrzelinowe (eluwialne).  

 
32 I. Kozłowski, W.J. Mróz, dz. cyt., s. 25.  
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Jednak podstawą podłoża na największym obszarze Brańska są gliny  

zwałowe, zlodowacenia Nidy – najstarszego ze zlodowaceń południowopol-

skich, które spoczywają na osadach ilastych trzeciorzędu. Powyżej utworów 

gliniastych występuje ponad 30-metrowy kompleks osadów piaszczysto-żwiro-

wych zlodowaceń Sanu i Wilgi (zlodowacenia południowopolskie) oraz inter-

glacjału wielkiego, rozdzielony cienkim przewarstwieniem iłów. Na osadach 

piaszczysto-żwirowych zalegają gliny zwałowe zlodowaceń środkowopolskich: 

Liwca, Odry i Warty. Przypowierzchniowe warstwy gruntu stanowi cienka, kil-

kumetrowa pokrywa osadów piaszczysto-pylastych, lokalnie ilastych. Opis ten 

odnosi się do terenu hydroforni miejskiej, gdzie zgeneralizowany profil geolo-

giczny (odwiert głębokości 66 m) przedstawia się następująco, od powierzchni 

gruntu: 0–2 m – humus i piasek średnioziarnisty, 2–30 m – glina zwałowa, 30–

49 m – piaski różnej granulacji i piaski ze żwirem (możliwe wkładki piasków 

pylastych), 49–51 m – ił, 51–61 m – piaski różnej granulacji i piaski ze żwirem, 

61–63 m – piaski pylaste, 63–64 m – mułek (pył), 64–66 m – glina zwałowa. 

Tutaj w interwale głębokości od 30/31 m do 63 m znajduje się poziom wodono-

śny, w obrębie osadów piaszczysto–żwirowych zlodowaceń Sanu i Wilgi oraz 

interglacjału wielkiego, rozdzielonych cienkim przewarstwieniem iłów. Zasila-

nie poziomu wodnego – lateralne – następuje z północnego wschodu, zgodnie  

z ukształtowaniem doliny Nurca. Jakość wody z użytkowego poziomu wodono-

śnego jest średnia, z ponadnormatywną zawartością żelaza, manganu oraz jonu 

amonowego, co wpływa na barwę i mętność33.  

W zalewowej dolinie Nurca, w torfach, doszło do wytrącenia uwodnionych 

tlenków żelaza, które wraz z domieszką koloidalnej krzemionki, frakcji ilastej 

czy fosforanów, spajają okruchy mineralne i szczątki organiczne, tworząc rudę 

żelaza, z usytuowania zwaną rudą darniową. Nie nadaje się ona do wykorzysta-

nia przemysłowego, ale są przesłanki świadczące o wykorzystywaniu jej w po-

czątkach epoki żelaza, gdy wytapiano ją w tzw. dymarkach, a także w okresie 

nowożytnym w dobrach Rudka34. 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 C. Madejski, Projekt robót geologicznych w zakresie wykonania otworu studziennego nr 3 na 

terenie ujęcia miejskiego w Brańsku…, mps, s. 8–9. – http://bransk.podlaskie.pl/bip/upload/doc/ 

8540_20160317_144503.pdf  
34 Z. Romaniuk, Rudka. Dzieje miejscowości, majątku i parafii do 1944 roku, Rudka 2012, s. 7–8. 
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Nieistniejący głaz narzutowy o obwodzie minimum 11 m, 

u zbiegu granic wsi Świrydy, Poletyły i Załuskie, 2001 r. 

 

 
Nieistniejący głaz narzutowy o obwodzie co najmniej 15 m, przy drodze Załuskie Koronne – 

Malesze, 2004 r. Na zdjęciu autor monografii, dla odniesienia do ogromu głazu 

 

 

 



 

25 

 

IV. Pradzieje 

 

Wraz z ustępowaniem zlodowacenia Podlasie stopniowo pokrywało się 

tundrą. Panujące chłodne warunki klimatyczne warunkowały nie tylko florę  

i faunę. Największymi ssakami zasiedlającymi Podlasie w plejstocenie były: 

mamuty, nosorożce włochate, łosie, tury, żubry, słonie leśne, lwy jaskiniowe, 

jelenie olbrzymie i renifery (głównie na stanowiskach postglacjalnych)35.  

Najstarsze znane szczątki zwierzęce z tego okresu w okolicach Brańska  

należą do mamutów. W Markowie Wielkim znaleziono ząb trzonowy i kręg,  

a w Sieklukach koło Bociek trzeci ząb trzonowy (dolny) sprzed 35,8 tys. lat.  

Z Sobótki koło Bielska Podlaskiego pochodzą szczątki lwa jaskiniowego sprzed 

ok. 40 tys. lat36. Mamuty na terenie Polski pojawiły się ponad 100 tys. lat temu. 

Najwięcej znalezisk pochodzi sprzed 40 do 22 tys. lat. Żyły one na terenie na-

szego kraju do ok. 13 tys. lat temu, a na obszarze Litwy do 12 tys. lat wstecz. 

Wraz ze zmianami klimatycznymi i wędrówką mamutów oraz reniferów, a tak-

że innych zwierząt, w kierunku północnym, przemieszczali się za nimi schył-

kowopaleolityczni myśliwi.  

Pradzieje Brańska nie są dostatecznie poznane. Nie było kompleksowych 

badań wykopaliskowych. Ustaleń dokonałem na podstawie długoletnich wła-

snych badań powierzchniowych37, a także wyników wykopalisk na kilku stano-

wiskach, na których prowadzono prace ratownicze. Uwzględniono inwentary-

zację AZP38. Zlokalizowany przez autora w latach 1970–1987 powierzchniowy 

materiał badawczy oraz pochodzący z wykopalisk, znajduje się w zbiorach 

Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.  

Dolina Nurca w pradziejach była atrakcyjna pod względem osadniczym, 

mimo stosunkowo słabych gleb, które w epoce kamienia zasadniczo nie miały 

wpływu na osadnictwo, ze względu na prowadzony ówcześnie typ gospodarki. 

Środowisko przyciągało i asymilowało kultury o trybie łowieckim, zbierackim  

i hodowlanym. Wielokrotnie zasiedlano te same miejsca. Część z nich to jedno 

lub kilkusezonowe obozowiska. 
 

1. Paleolit schyłkowy 
 

Do obecnej chwili, na terenie Brańska, nie udało się odnaleźć klasycznych 

elementów paleolitycznych po koczownikach, zajmujących się głównie zbierac-

 
35 A.L. Ruprecht, Ssaki czwartorzędu Białostocczyzny, „Rocznik Białostocki”, t. 13 (1976),  

s. 261–281. Tegoż autora: Kopalne szczątki ssaków z terenu Białostocczyzny, „Rocznik 

Białostocki”, t. 9 (1970), s. 335–348.  
36 Woolly mammoth (Mammuthus primigenius Blum.) and its environment in northern Europe 

during the last glaciation, opr. zbiorowe, “Quaternary Science Reviews”, nr 30 (2011), s. 703. 
37 Opracowania i zabytki z kilkudziesięciu stanowisk przekazałem do zbiorów muzealnych  

w Białymstoku. – Z. Romaniuk, Pradzieje Brańska i okolic, „Białostocczyzna”, 1994, nr 4 

(„Ziemia Brańska” t. V), s. 3–17. 
38 AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski. 
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twem i łowiectwem. O pobycie człowieka w schyłkowym okresie starszej epoki 

kamienia świadczyć mogą mało czytelne ślady kilku znalezisk. Zapewne paleo-

lityczne są niektóre rdzenie odkryte na uroczysku „Kamianka” (kol. Kiersnó-

wek, w pobliżu wschodniego skraju miasta), w trakcie wykopalisk prowadzo-

nych przez Jerzego Maciejczuka, w latach 1988–1990. Technologicznie rdzenie 

te wykazują cechy grupy (kultury) perstuńskiej z około 10,6 tys. lat p.n.e. (okres 

Dryas III), której łowcy uczestniczyli w tworzeniu kultury świderskiej39.  

Kultura świderska rozpowszechniała się na terenach obecnego Podlasia  

od 10,6 tys. lat p.n.e. do około 9,6 tys. lat p.n.e. Wstępnie zaliczony do tej kul-

tury fragment krzemiennego narzędzia – liściaka kultury świderskiej (?), został 

znaleziony na wydmowym stanowisku w Chojewie, na skraju doliny Nurca. 

Być może wytworem z kręgu tej kultury jest też dwupiętnik ze stanowiska koło  

tartaku na kolonii wsi Popławy, przy granicy z miastem Brańskiem.  
 

2. Mezolit 
 

Ze środkowej epoki kamienia (mezolit, ok. 8 do 4,5 tys. lat p.n.e.40)  

znanych jest kilka stanowisk, w tym również pozostałości większych obozowisk 

ludności trudniącej się głównie łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem.  

Latem 1993 roku w trakcie prac wykopaliskowych grodziska „Zamczysko”  

w Brańsku odnaleziono janisławicki zbrojnik mezolityczny (trójkąt prostokąt-

ny), świadczący o pobycie człowieka w tym miejscu już w środkowej epoce 

kamienia. Grodzisko zlokalizowane zostało na piaszczystej łasze, a w mezolicie 

na obozowiska preferowano wydmy położone przy zbiornikach wodnych.  

Duże obozowisko położone jest na piaszczystej wyspie w pradolinie  

Nurca, w bezpośrednim sąsiedztwie Brańska, koło tartaku przy kol. Popławy.  

W pobliżu płynie struga Siennica vel Brzezinka. Odnalazłem tam mikrolityczne 

rdzenie jednopiętowe, drapacze, trapezy, wióry, odłupki retuszowane itd. 

Zbrojniki oraz inne krzemienne mikrolityczne narzędzia mezolityczne odnala-

złem również na wschodnim skraju Brańska na uroczysku „Kamianka”41, sta-

nowiącym terasę rzeki Bronka, a także na zachód od miasta na zboczu pradoli-

 
39 K. Szymczak, Kultura perstuńska w paleolicie schyłkowym Niżu Środkowoeuropejskiego, 

„Światowit”, t. 38 (1991), s. 185–186. 
40 Chronologia pradziejów na obszarze ziem dzisiejszej Polski nie jest jednolita w różnych 

opracowaniach. Przykładowo P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski (Najdawniejsze dzieje ziem 

polskich, Kraków 1998): mezolit datują między ok. 10 000 – 5 600 lat p.n.e., neolit od ok. 5400 

do 3800 lat p.n.e., eneolit ok. 3700/3500 – 2200/2100 lat p.n.e., epokę brązu od ok. 2200/2100 lat 

p.n.e. do ok. połowy VIII w. p.n.e., wczesną epokę żelaza od ok. połowy VIII w. p.n.e. do 

początku I w. n.e., okres wpływów rzymskich od początku I w. n.e. do ok. 375 r. n.e., a okres 

wędrówek ludów ok. 375 r. n.e. – 567/568 r. n.e. lub koniec VII w. n.e. Jednak w niniejszym 

opracowaniu przyjęto datowanie uściślone do obszaru Polski północno-wschodniej, które 

szczególnie w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza wykazuje tutaj pewne opóźnienie. 

Na obecnym etapie wiedzy datowanie zabytków, jak i stanowisk metodami archeologicznymi nie 

jest doskonałe i w wielu przypadkach zapewne ulegnie jeszcze korekcie.      
41 J. Maciejczuk, Brańsk, woj. białostockie, stan. 22, „Informator Archeologiczny” 1988, t. 22,  

s. 31-32.  
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ny Nurca, na stanowisku „Morgi” (na zachód od strzelnicy). Wymienione  

zabytki mezolityczne na stanowiskach kol. Popławy (tartak), „Kamianka”  

i „Morgi” występują w kontekście dużej ilości półsurowca krzemiennego, od-

padów poprodukcyjnych i rdzeni. Badania powierzchniowe prowadzono na 

piaszczystej, rozjeżdżonej drodze, na której materiał zabytkowy uległ prze-

mieszczeniu, stąd nie prowadzono szczegółowej planigrafii rozrzutu materiału 

zabytkowego, częściowo zalegającego także na terenie zalesionym. Trudne jest 

jednoznaczne zaklasyfikowanie kulturowe znalezisk. Niemniej część zabytków 

wykazuje cechy charakterystyczne mezolitowi niemeńskiemu z wpływami kun-

dajskimi oraz kulturze janisławickiej (ok. 6 tys. lat p.n.e. – ok. 5 lat p.n.e.),  

a być może nawet i komornickiej (?)42. Niektóre mikrolityczne narzędzia krze-

mienne mogą też być związane z wczesną fazą kultury niemeńskiej43. 

 

Z lewej fragment paleolitycznego liściaka. Pozostałe to mezolityczne narzędzia mikrolityczne 

(zbrojniki krzemienne) znalezione w Brańsku i okolicach. Rys. Z. Romaniuk   

 

3. Neolit 
 

Z młodszej epoki kamienia (neolit, od ok. 4,5 do 1,8 tys. lat p.n.e.) w której 

opanowano gładzenie kamienia, wiercenie otworów w kamieniu, wypalanie 

naczyń glinianych i wprowadzono gospodarkę wytwórczą w miejsce przyswaja-

jącej, były także początki hodowli udomowionych zwierząt (bydła, świń i koni). 

Jednak część przeżywających się subneolitycznych wspólnot zbieracko-

łowieckich nadal preferowała dawny sposób prowadzenia życia.    

Z okresu neolitu w Brańsku i okolicach odnaleziono kilka interesujących 

stanowisk archeologicznych. Zapewne pierwszą i wczesną kulturą subneoli-

tyczną, która pojawiła się na tym terenie była kultura niemeńska, genezą sięga-

jąca w głąb mezolitu. Postrzega się ją jako syntezę tradycji środkowoeuropej-

 
42 Z. Romaniuk, Pradzieje Brańska i okolic, „Białostocczyzna”, 1994, nr 4, s. 4. Kultura komor-

nicka rozwijała się we wczesnej fazie mezolitu, od ok. 9 tys. do 6,5 lat p.n.e. Zaś kultura 

janisławicka od ok. 6,5 tys. lat p.n.e. i miała bliskowschodni charakter. Nie udało się jak dotąd 

wyróżnić śladów łowców reniferów z kultury kundajskiej.  
43 Pradzieje ziem polskich, pod red. Jerzego Kmiecińskiego, t. I, cz. 1, Warszawa 1989, s. 303.  
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skich kultur agrarnych i świata subneolitu strefy leśnej Europy Wschodniej. 

Ostatnio Adam Wawrusiewicz zaproponował datowanie znaleziska naczynia ze 

stanowiska nr 22 („Kamianka”) w Kiersnówku, przy granicy z Brańskiem,  

na przełom 5/4 tysiąclecia, ewentualnie na pierwszą połowę 4 tysiąclecia p.n.e., 

zaliczając je do nielicznych egzemplarzy ceramiki typu Sokołówek44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rekonstrukcja naczynia 

typu „Sokołówek” z V/IV 

tys. p.n.e. z uroczyska 

Kamianka koło Brańska. 

Rys. A. Wawrusiewicz, 

Ceramika typu…   

 

Na „Kamiance” niewątpliwie znajdowało się obozowisko, które ulokowa-

no na piaszczystym wzniesieniu cyplowato wcinającym się w dolinę Bronki, 

które nie sięgało kulminacji stoku wydmy. Z rozrzutu i nasycenia materiałem 

zabytkowym wynika, że było ono intensywnie użytkowane przez ludność kultu-

ry niemeńskiej. W wykopie o łącznej powierzchni ok. 200 m2 stwierdzono kilka 

obiektów „niemeńskich”. Najciekawszym z nich był obiekt mieszkalny o śred-

nicy ok. 170 cm i głębokości ok. 80 cm, z dobrze zachowanym paleniskiem. 

Odkryto w nim skład regularnych rdzeni wiórowych w różnej fazie obróbki, 

obłupień i kilka brył surowca. Zastanawiający jest fakt porzucenia na „Kamian-

ce” cennego kopalnego kredowego surowca krzemiennego, w postaci rdzeni we 

wczesnych fazach obróbki. W sąsiedztwie tego obiektu natrafiono na liczne 

fragmenty wspomnianej ceramiki kultury niemeńskiej, w tym kilka z bogatym 

 
44 A. Wawrusiewicz, Ceramika typu Sokołówek na Podlasiu i jej znaczenie w rozwoju społeczno-

ści subneolitycznych Polski północno-wschodniej, [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem  

i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. III, Warszawa 2013, s. 5–24; J. Maciejczuk, 

Brańsk, woj. białostockie, stan. 22, „Informator Archeologiczny. Badania 1988”, t. 22, s. 31–32; 

tegoż, Brańsk, woj. białostockie, St. 22, AZP: 45–84, „Informator Archeologiczny. Badania 

1989”, t. 23, s. 35; tegoż: Brańsk, woj. białostockie, St. 22, AZP 45–84, „Informator Archeolo-

giczny. Badania” 1990, t. 24, s. 9-10. Stanowisko zlokalizował Zbigniew Romaniuk w 1982 r.,  

a w latach 1988–1990 wykopaliskowo badał Jerzy Maciejczuk, odkrywając wspomniane framen-

ty naczyń typu Sokołówek. 
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ornamentem. Całość zabytków datowana jest od schyłkowego paleolitu  

(z pewnymi zastrzeżeniami) po środkową fazę neolitycznego rozwoju kultury 

niemeńskiej. Na stanowisku, w czasie badań powierzchniowych, odnaleziono 

liczny materiał krzemienny z lokalnego surowca narzutowego (rdzenie i drapa-

cze wiórowe, grociki trójkątne i in.) oraz ornamentowane fragmenty ceramiki45.  

Znalezisko z „Kamianki” nie jest jedynym z okolic Brańska, zaliczanym do 

kultury niemeńskiej. Fragmenty naczyń tej kultury zlokalizowano także w Olek-

sinie („Rejstele”), na kol. Popławy (tartak), w Kiersnówku (obecnie teren zbior-

nika wodnego), koło Mnia (ceramika reprezentuje typ liniński kultury niemeń-

skiej), w Chojewie („Kupki”, stan. nr 4), koło Domanowa46.  

W Brańsku i okolicach odkryto znaczące ślady neolitycznej kultury amfor 

kulistych. Charakterystycznymi elementami tej kultury są wyroby ceramiczne  

o kulistym brzuścu oraz megalityczne grobowce typu skrzynkowego. Kulturę  

tę tworzyła ludność zajmująca się głównie pasterstwem. Dość często prze-

mieszczano się w poszukiwaniu terenów nadających się do wypasu bydła. 

W 1932 roku na terenie wspomnianego już stanowiska nr 22 („Kamian-

ka”), które dawniej było częścią kolonii Chojewa, a teraz jest to kolonia wsi 

Kiersnówek (przy wschodnim skraju Brańska), odkryto grób skrzynkowy kultu-

ry amfor kulistych. Wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1935 

roku opublikował prof. Włodzimierz Antoniewicz47. Zawartość grobu była wy-

jątkowo bogata i różnorodna, jak na pochówek szkieletowy jednego zmarłego. 

Mogiła obudowana ciosanymi głazami i przykryta płytami skrywała wyposaże-

nie, w skład którego wchodziły: trzy czworościenne dokładnie obrobione siekie-

ry krzemienne, dwa guzki bursztynowe z wywierconymi kanalikami oraz szes-

naście naczyń glinianych, w tym osiem amfor bogato zdobionych, amforka 

szerokootworowa, czarka, cztery miski, dwa puchary sznurowe, a także trzy 

nakrywki obejmujące. Wielość rodzajów naczyń glinianych świadczy o różno-

rodnej diecie ówczesnych ludów. Ludzie tej kultury wierzyli w życie pozagro-

 
45 J. Maciejczuk, Brańsk, woj. białostockie, stan. 22, „Informator Archeologiczny” 1988, t. 22,  

s. 31–32; tegoż, Brańsk, woj. białostockie, St. 22, AZP: 45–84, „Informator Archeologiczny” 

1989, t. 23, s. 35; tegoż: Brańsk, woj. białostockie, St. 22, AZP 45–84, „Informator Archeologicz-

ny. Badania” 1990, t. 24, s. 9–10.  
46 Z. Romaniuk, Pradzieje…, s. 6. 
47 W. Antoniewicz, Z dziedziny archeologii ziem Polski... 3. Zabytki z kamiennego grobu 

skrzynkowego koło wsi Chojewo pod Brańskiem, w pow. bielskim podlaskim, „Światowit” t. 13 

(1938), s. 355–366. Grób został zniszczony przez znalazcę, rolnika K., który zdjął płytę kamien-

ną, przeznaczając ją na krzyż, wnętrze zaś grobu przekopał szukając skarbów. – „Dziennik 

Białostocki”, 16 X 1935, s. 4. Powodem zniszczenia grobu była zapewne stara legenda. Jak pisał 

Józef Jaroszewicz w połowie XIX wieku, w miejscu nazywanym „Kamionką” (właściwie 

Kamianką), miało się znajdować grodzisko, po którym pozostały tylko wielkie kamienie, a wału 

małe ślady. Gmin miejscowy rozprawia dziwy o skarbach, widmach nocnych i konnych rycerzach, 

które się tu pokazywać mają. – J. Jaroszewicz, Jadźwingi. Wyjątek ze wstępu do Obrazu Litwy, 

„Biblioteka Warszawska”, 1853, t. 3, s. 196. Jeszcze około 30–40 lat temu, starsze pokolenie 

opowiadało legendę o stojącym tutaj niegdyś klasztorze (ok. 1895 r. mówiono, że był to kościół), 

który miał się zapaść pod ziemię. W lokalnej świadomości było to miejsce przeklęte, o czym 

świadczyć miały pożary wybuchające na tamtejszej kolonii.   
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bowe, na co wskazuje wyposażanie zmarłych w narzędzia i naczynia, które 

przypuszczalnie pierwotnie wypełnione były jedzeniem. W pozyskanych zabyt-

kach widoczne są wpływy innych kultur archeologicznych. Puchary sznurowe 

są typowe grobom megalitycznym znanym głównie z Kujaw i Pomorza, a zdo-

bione nakrywki odpowiedniki mają w kulturze ceramiki sznurowej i nawiązują 

do kultury złockiej48 (dawny powiat sandomierski). Elementy te stanowią waż-

ne źródło do badań nad kontaktami ludności różnych kultur, wzajemnym wpły-

waniem na siebie oraz wskazują na współczesność ich egzystowania. 
 

Narzędzia neolityczne: krzemienna siekierka („Kumat”), kamienne ciosło („Kamianka”),  

krzemienny drapacz i grocik („Morgi”), fragment wylewu glinianego  

 naczynia kultury niemeńskiej („Kamianka”). Rys. Z. Romaniuk 

 

Zabytki z grobu amfor kulistych na „Kamiance” uległy rozproszeniu.  

Wiadomo, że już przed wojną część z nich trafiła do zbiorów muzealnych  

w Warszawie i w Grodnie, a jedna z siekierek krzemiennych znalazła się  

 
48 Kultura złocka (od wsi Złota w Sandomierskiem) – lokalna archeologiczna kultura neolityczna 

datowana na przełom IV/III tysiąclecia p.n.e., o charakterze synkretycznym. Składały się na nią 

wpływy kultur ceramiki sznurowej, amfor kulistych i badeńskiej. 



 

31 

 

w gimnazjum w Bielsku Podlaskim. Być może to o części rozproszonych  

zabytków znalazł się zapis w protokole z Rady Pedagogicznej Szkoły Podsta-

wowej w Brańsku z 1950 roku, w którym stwierdzono, że znajdujące się w po-

koju nauczycielskim zabytki pochodzące „z miejscowego środowiska”, były 

bezmyślnie niszczone. Stłuczono piękny okaz urny glinianej, a misternie szlifo-

wane toporki [!] używano jako przyciski do papieru oraz do wbijania gwoździ. 

Kierownik szkoły podsumował to słowami: Zabytki historyczne, które przetrwa-

ły dziesiątki czy setki wieków niszczą się w ciągu paru miesięcy w szkole  

w rękach siewców kultury i oświaty. Smutne, ale prawdziwe!49.  
 

Gliniana misa i siekierka krzemienna ze stanowiska „Kamianka” koło Brańska,  
fot. 1935, „Światowit”, t. 17 (1937) 

 

Nie jest to odosobnione znalezisko wspomnianej kultury w pobliżu Brań-

ska. W latach pięćdziesiątych, około 700 m na wschód od poprzedniego grobu 

na „Kamiance” przypadkowo odkryto kolejny grób kultury amfor kulistych.  

Do zbiorów muzealnych trafiły trzy starannie gładzone siekierki krzemienne 

oraz fragment ornamentowanej amfory kulistej. Według relacji znalazców, pod  

kamieniami były inne naczynia gliniane, które się rozpadły50. W połowie lat  

70. XX wieku w pobliżu cmentarza rzymskokatolickiego w Brańsku (ok. 600 m 

na północny zachód od grobu odkrytego na „Kamiance”) znaleziono dokładnie 

obrobioną czworościenną siekierkę krzemienną (wg opisu ok. 11 cm długości), 

którą także zaliczyć można do kręgu tej kultury51. 

 
49 Z. Romaniuk, Szkolnictwo w Brańsku na przestrzeni dziejów, Brańsk 2007, s. 92. W 1935 r.  

w wykopaliskach na „Kamiance” uczestniczyli uczniowie brańskiej szkoły z kierownikiem Janem 

Żepijem. Istnieje też prawdopodobieństwo, że zniszczone zabytki pochodziły z innego bliżej 

niesprecyzowanego miejsca, a do szkoły mogły przynieść je dzieci. Do zbiorów muzealnych  

w PMA w Warszawie trafiła tylko część znalezisk, znajdujących się w tam do dzisiaj.    
50 E. Kempisty, Kultura amfor kulistych na Mazowszu i Podlasiu, „Materiały starożytne i wczes-

nośredniowieczne”, t. I (1971), s. 11. Patrz: D. Jaskanis, Pradzieje Białostocczyzny, Warszawa 

1969. W części ilustracyjnej została zamieszczona fotografia jednej z trzech siekierek. 
51 Siekierka przekazana przez znalazcę w 1974 r. do Szkoły Podstawowej w Brańsku, zaginęła.  
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Odkryte groby należą do grupy środkowopolskiej kultury amfor kulistych, 

które datowane są na drugą, młodszą fazę rozwoju tej kultury (ok. 2500 lat 

p.n.e.), znanej głównie z małych cmentarzysk (od 1 do 5 grobów pojedynczych 

i zbiorowych). Znaczne nasycenie znalezisk wspomnianej kultury na małym 

obszarze sugeruje, że na „Kamiance” lub w pobliżu znajdowało się obozowisko. 

Kilkadziesiąt metrów na zachód od odkrytego grobu znaleziono fragmenty  

naczyń amfor kulistych i narzędzia krzemienne. 

W 1985 roku na stanowisku „Morgi” w Brańsku zlokalizowałem pochó-

wek szkieletowy, niestety zniszczony przez wybieranie żwiru. Prawdopodobnie 

związany był on z oddziaływaniami kultury środkowodnieprowskiej. Zachowa-

na część grobu, oprócz kości czaszki i zęba, zawierała fragmenty ornamentowa-

nych naczyń glinianych (motyw jodełki, odcisk sznura) i krzemienny wiórowiec 

jednoboczny. Z analogii wysnuć można przypuszczenie, że mogiłę pierwotnie 

pokrywał kurhan, po którym jednak śladów nie odnaleziono. Jest to jak dotąd 

odosobniony przykład obrządku pogrzebowego z przełomu III/II tys. p.n.e., 

zlokalizowany na terenie dawnego województwa białostockiego52.  

Osadnictwo późnoneolitycznej kultury ceramiki sznurowej stwierdzono na 

skraju pradoliny Nurca, przy granicy gruntów Brańska i wsi Patoki oraz na sta-

nowisku Brańsk „Morgi” (arch. stan. 17)53. Przypuszczalnie do kultury ceramiki 

sznurowej należy również drobny fragment brzuśca naczynia z odciskami sznu-

ra, odnaleziony na wschodnim stoku kemowego wzniesienia „Kumat” pod 

Brańskiem, gdzie odnalazłem też dokładnie obrobioną czworościenną siekierkę 

krzemienną, o której niżej. 

Odrębnego potraktowania wymaga materiał krzemienny, którym się posłu-

giwano na opisywanym terenie. W epoce kamienia powszechny w użyciu był 

tzw. krzemień narzutowy bałtycki, który pozyskiwano zbierając z powierzchni 

ziemi. Lepsze gatunki krzemienia importowano w postaci gotowych wyrobów 

lub półproduktów z odległych nieraz kopalni krzemienia. Na terasie doliny 

Nurca w okolicach „strzelnicy (na lewo od drogi z Brańska do Patok), odnala-

złem dwa narzędzia (grocik i drapacz) wykonane z krzemienia czekoladowego  

i rdzeń (!) z krzemienia pasiastego. Surowiec taki występuje w Górach Święto-

krzyskich. Zagadkowe znalezisko z uroczyska „Kumat” to czworościenna sie-

kierka z krzemienia święciechowskiego (wysokości 6 cm – zbite ostrze, szero-

kości 3,5 cm, grubości 2,2 cm), występującego nad środkową Wisłą, a użytko-

wanego głównie przez kulturę pucharów lejkowatych. Import stanowią też 

rdzenie z krzemienia kopalnianego, odnalezione na uroczysku „Kamianka”. 

 
52 J. Maciejczuk, Zniszczony grób neolityczny z Brańska, „Rocznik Białostocki”, t. 18 (1993),  

s. 411–415. Wstępne ustalenia dotyczące grobu zaliczały go do kultury ceramiki sznurowej, 

jednak w toku dalszych analiz powiązano mogiłę z kulturą środkowodnieprowską. – J. Maciej-

czuk, Z. Sulgostowska, Brańsk stan. 15, woj. białostockie, „Informator Archeologiczny 1988”,  

t. 22, s. 7–8.  
53 J. Maciejczuk, Zniszczony grób neolityczny…, s. 415. 
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Pochodzić one mogą z okolic Mielnika. Krzemienie te poświadczają ówczesne 

kontakty z odległymi terenami54.  

Znacznie rozdrobniona ceramika i mało charakterystyczny materiał  

krzemienny uzyskane w trakcie badań powierzchniowych, pozwalają jedynie na 

stwierdzenie istnienia osadnictwa neolitycznego także w Kalnicy, Otapach, 

Brańsku („Morgi”), Popławach i Załuskich55.  
 

4. Epoka brązu   
 

Epoka brązu (od ok. 1800 do ok. 650 lat p.n.e.) reprezentowana jest w oko-

licach Brańska przez dwie kultury, trzciniecką i łużycką. Ludność tych kultur 

zajmowała się rolnictwem i hodowlą, nadal praktykując też zbieractwo i łowiec-

two. Powszechnie przyjmuje się, że geneza kultury trzcinieckiej jest lokalna, 

uformowana w dorzeczu Wisły. Ma ona liczne nawiązania do subneolitycznych 

kultur strefy leśnej, w tym kultur z ceramiką sznurową i grzebykowo-dołkową. 

Przypuszczalnie kultura trzciniecka odegrała ważną rolę w integracji wcześniej-

szych kultur o silnych tradycjach epineolitycznych56.  

W okolicach Brańska ślady lokalnej grupy mazowiecko-podlaskiej kultury 

trzcinieckiej (II i III okres epoki brązu, czyli od 1400 do około 1000 lat p.n.e.) 

czytelne są głównie w materiale archeologicznym, na terasie nadzalewowej 

Nurca, od zachodniego skraju miasta, w stronę wsi Patoki57. Znaleziono tutaj 

liczne fragmenty naczyń glinianych z charakterystyczną domieszką schudzającą 

w postaci tłucznia granitowego, wiele narzędzi z krzemienia, a także z kamie-

nia. Wyróżnić należy duży gliniany przęślik, wybłyszczany sierpak krzemienny 

(ślad po uprawie zbóż), liściowaty grocik z trzoneczkiem, półfabrykat kamien-

nej siekiery. Obfitość materiału zabytkowego nasuwa przypuszczenie, że w po-

bliżu może znajdować się cmentarzysko, zapewne ciałopalne. Być może ślady 

kultury trzcinieckiej znajdują się także na stanowiskach Oleksin „Rejstele”, kol. 

Popławy (tartak) i „Kamianka” koło Brańska. W dorzeczu rzeki Nurzec, między 

wsiami Czaje i Olendy, na terenie administracyjnym wsi Koryciny (10 km od 

Brańska), znajduje się ciałopalne cmentarzysko kurhanowe (ponad 67 kopców) 

z młodszej fazy rozwojowej wschodniej strefy kultury trzcinieckiej58. Okazuje 

się, że w lasach między Korycinami a Rudką zlokalizowano kolejne, dość  

 
54 Z. Romaniuk, Pradzieje…, s. 6–7, 14 (tabl. 1). 
55 Tamże, s. 7; M. Karczewska, Załuskie Kościelne, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie, AZP 

45–84/40, „Informator Archeologiczny. Badania” 1997, t. 31, s. 102–103. 
56 Pradzieje ziem polskich, t. I, cz. 2, s. 444. 
57 W ostatnich latach znaczna część tego obszaru została zajęta pod duży zakład przerabiający 

drewno.  
58 L. Pawlata, Kurhany w miejscowości Koryciny, gm. Grodzisk, woj. podlaskie, [w:] „Na rubieży 

kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu”, pod red. Urszuli Stankiewicz  

i Adama Wawrusiewicza, Białystok 2011, s. 287–296; tegoż: Rewelacyjne odkrycie kurhanów 

kultury trzcinieckiej w Korycinach, pow. siemiatycki, „Biuletyn Konserwatorski Województwa 

Podlaskiego”, z. 15-16 (2010), s. 181–205. 
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liczne kurhany pradziejowe. Podobne obiekty, choć mniej liczne, znajdują  

się także w lasach między Rudką a Brańskiem.   

Przypadkowo znaleziono też toporki kamienne w torfowisku za gajówką 

Józefin (granitowy) i w Popławach (bazaltowy). Okazy te noszą ślady wtórnego 

przerabiania i naprawiania59. W zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 

znajduje się także okazały bazaltowy toporek ze wsi Niemyje koło Rudki.  

Niektóre z tych toporków przypisać można kulturze trzcinieckiej.  
 

 
Zabytki z zachodniego skraju Brańska, z wcześniejszych faz epoki brązu. Od lewej: krzemienny 

grocik w kształcie liścia, krzemienny sierpak z „patyną żniwną”, niewielki toporek kamienny  

(dł. 55 mm), ze śladem drugiego przewiercania. Rys. Z. Romaniuk 
 

Inne mało charakterystyczne stanowiska z epoki brązu stwierdzono  

w Domanowie, Holonkach, Kalnicy, Kiersnówku60, Brańsku „Morgi”, Oleksi-

nie „Mogiłki”, Popławach, Chojewie „Kupki” i w Załuskich Kościelnych61.  

Bardzo interesujące oraz licznie reprezentowane są w Brańsku i okolicach 

ślady osadnictwa ze schyłku epoki brązu (V okres, od 800 do 650 lat p.n.e.)  

i wczesnej epoki żelaza (okres halsztacki D, od 650 do 400 lat p.n.e.), zaliczane 

do grupy wschodniej kultury łużyckiej, podgrupy wschodnio-mazowiecko-

podlaskiej. Wówczas w gospodarce dominującą rolę odgrywała uprawa ziemi, 

przy dużym znaczeniu hodowli zwierząt. Znano orkę sprzężajną, stosowano 

uprawy ogrodowe. Rozwinęła się metalurgia. Ustabilizowało się osadnictwo, 

zasadniczo prowadzono już osiadły tryb życia. Dominowały osady otwarte  

położone w pobliżu wód. Stosowano ciałopalny obrządek pogrzebowy.  

W okolicach Brańska i na terenie miasta osadnictwo kultury łużyckiej 

stwierdzono na podstawie badań powierzchniowych i ratowniczych w Popła-

wach (skraj pradoliny Nurca)62, na kol. Popławy (tartak), na „Kamiance”  

 
59 Toporki znajdują się w posiadaniu autora. 
60 U. Stankiewicz, Kiersnówek, st. 17, gm. Brańsk, woj. białostockie, AZP 45-84/67, „Informator 

Archeologiczny. Badania 1997”, t. 31, s. 196.  
61 M. Karczewska, Załuskie Kościelne, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie, AZP 45-84/40,  

„Informator Archeologiczny. Badania” 1997, t. 31, s. 102-103.  
62 J. Maciejczuk, Popławy, st. 14, gm. Brańsk, woj. białostockie, „Informator Archeologiczny. 

Badania 1996”, Warszawa 2005, s. 109; L. Pawlata, Stan i perspektywy badań nad osadnictwem 
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(Kiersnówek), w Brańsku, mię-

dzy Kiersnówkiem a Otapami63, 

w Klichach (osada i cmentarzy-

sko ciałopalne), Mniu, Polety-

łach64, Patokach65 i Załuskich 

Kościelnych („Maczugi” i oko-

lice). Inwentaryzacja stanowisk 

metodą Archeologicznego Zdję-

cia Polski zasygnalizowała ist-

nienie nad środkowym Nurcem 

intensywnego osadnictwa z 

epoki brązu i wczesnej epoki 

żelaza66. Rewelacyjne może 

okazać się zlokalizowane nowo-

czesnymi metodami badawczy-

mi grodzisko i cmentarzysko 

kurhanowe na północ od Wy-

szek.  

       Na stanowisku „Kamianka” 

(wschodni skraj Brańska) w latach 1988–1990 w czasie badań wykopalisko-

wych odkryto ciałopalne cmentarzysko i osadę kultury łużyckiej. W wykopie 

zlokalizowano 17 ciałopalnych jam grobowych, ponadto jamy gospodarcze.  

W grobach oprócz przepalonych kości występowały fragmenty ceramiki, cza-

sami narzędzia krzemienne. Trzy groby posiadały obudowę kamienną. W bez-

pośrednim sąsiedztwie cmentarzyska, natrafiono na dużą ilość rozdrobnionego 

materiału ceramicznego, w tym, w płytkiej nieckowatej jamie na kilka fragmen-

tów brzuścowych średniościennego naczynia esowatego. Materiał datowany jest 

 
młodszych faz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w północnej części Podlasia, „Podlaskie 

Zeszyty Archeologiczne” 2011/2012, nr 7-8, s. 49.  
63 Potwierdzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi: L. Pawlata, Stan i perspektywy…,  

s. 82 – osada z IV okresu epoki brązu (1000–800 lat p.n.e.).  
64 J. Maciejczuk, Poletyły, st. 11, gm. Brańska, woj. białostockie, AZP 45–84/57, „Informator 

Archeologiczny. Badania 1997”, t. 31, s. 97. Badania ratownicze cmentarzyska(?) i osady kultury 

łużyckiej, z epoki brązu – wczesnej epoki żelaza. Odkryto 8 kolistych jam o średnicy od 0,9 do 

1,8 m. Większość obiektów to pozostałości palenisk (6 jam). Jeden obiekt był płytką jamą  

o charakterze gospodarczym, zawierającą kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, z których częścio-

wo zrekonstruowano 4 naczynia. Wyróżniono wśród nich: naczynie sitowate, naczynie jajowate  

z otworkami pod krawędzią o silnie schropowaconej powierzchni oraz naczynie chropowacone  

o esowato ukształtowanym wylewie. Jedynym obiektem świadczącym o istnieniu w tym miejscu 

cmentarzyska była odkryta w trakcie inspekcji przed rozpoczęciem badań szczątkowo zachowana 

jama, o trudnym do ustalenia kształcie, wypełniona przepalonymi kośćmi ludzkimi. 
65 L. Pawlata, Osada ludności kultury łużyckiej we wsi Patoki, st. 2, gm. Brańsk, pow. Bielsk 

Podlaski, woj. podlaskie, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, 2006, z. 2, s. 66–73. 
66 L. Pawlata, Stan i perspektywy…, s. 11.  

Zabytki z brązu znalezione w Klichach w XIX w. 
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na schyłek epoki brązu (800–650 lat p.n.e.) i wczesną epokę żelaza (od 650 do 

400 lat p.n.e.)67. 

Najbardziej spektakularne są znaleziska gromadne ozdób z brązu (zwane 

„skarbami”), świadczące o bogaceniu się ludności łużyckiej, ale także o rozwo-

ju metalurgii. Pierwszy „skarb” ozdób brązowych odkryto w Klichach nad 

rzeczką Czarna. Około 1881 roku trafił on do zbiorów Muzeum Prehistoryczne-

go w Berlinie. Bliższe okoliczności odkrycia nie są znane. W skład skarbu 

wchodził zdobiony nagolennik typu stanomińskiego z guziczkowato zgrubiały-

mi końcami z 2 1/4 zwoju (odmiana I typ kujawski), zdobiona bransoleta otwar-

ta z okrągłego pręta (brak wyraźnych analogii w Polsce), tarczka spiralna  

z cienkiego drutu oraz pięć tutulusów, czyli okrągłych tarczek z trzpieniami68.  

Znacznie większy, zwany „skarbem z Brańska”, odkryto przypadkowo  

w 1972 roku w trakcie wykopów pod tartak na kolonii wsi Popławy. W całości 

trafił on do zbiorów Muzeum Okręgowego (obecnie Podlaskie) w Białymstoku, 

gdzie wystawiony jest w ekspozycji stałej. W zwartym zespole znajdowało się  

21 ozdób brązowych o łącznej wadze 4,8 kg, w tym: 12 nagolenników typu 

stanomińskiego (6 lewych i 6 prawych), 6 naszyjników, 2 bransolety spiralne 

oraz przedmiot czterozwojowy(?). Najliczniejsze, tworzące pary nagolenniki 

dadzą się podzielić na dwa rodzaje: z zakończeniami rozszerzonymi guziczko-

wato (wypukłych) i pieczątkowato (wklęsłych). Mocno wytarte i zużyte jedne  

z zakończeń w każdej parze dowodzą długotrwałego noszenia ozdób. Wykona-

no je z prętów zwiniętych w 1 1/3 do 1 1/7 zwoju. Jeden z nagolenników wyko-

nany został prawdopodobnie z wtórnie użytego pręta, gdyż na gładkiej po-

wierzchni czytelne są ślady skośnego układu żłobków. Naszyjniki są cienkie 

skośnie żłobkowane z taśmowymi i rurkowo zwiniętymi zakończeniami,  

w trzech przypadkach bogato zdobionymi. Z taśmy płasko wypukłej wykonane 

zostały dwie bransolety (naramienniki?) spiralne o 10 i 11 zwojach. Ostatni 

przedmiot w zespole w literaturze określany jest jako „ozdoba z czterech spirali 

połączonych z sobą” lub „zausznica, skręt” (dwie o 11 zwojach, jedna  

8. i jedna 6. zwojowa)69. Według mnie przedmiot czterozwojowy stanowi połą-

 
67 Ratownicze wykopaliska, przeprowadzone na stan. 22 w Brańsku („Kamianka” kol. Kier-

snówek) dostarczyły, mało charakterystycznego materiału zabytkowego, ale potwierdziły schył-

kowobrązową i wczesnożelazną chronologię osadnictwa kultury łużyckiej. Odkryto tu dość duże 

groby jamowe i obiekty o cechach obrzędowości znajdujące się w sąsiedztwie osady. – J. Ma-

ciejczuk, Brańsk woj. białostockie, st. 22, „Informator Archeologiczny. Badania 1988”, Warsza-

wa 1989, s. 31-32; tegoż: Brańsk, woj. białostockie, st. 22, „Informator Archeologiczny. Badania 

1989”, Warszawa 1993, s. 35; tegoż: Brańsk, woj, białostockie, st. 22, „Informator Archeo-

logiczny. Badania 1990”, Warszawa 1994, s. 9–10; L. Pawlata, Stan i perspektywy…, s. 11. 
68 Front Matter, “Zeitschrift Für Ethnologie”, vol. 13 (1881); “Verhandlungen der Berliner 

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte”, t. 24 (1892), s. 473, tabl. IX 3;  

J. Kostrzewski, Skarby i luźne znaleziska metalowe od eneolitu do wczesnego okresu żelaza  

z górnego i środkowego dorzecza Wisły i górnego dorzecza Warty, „Przegląd Archeologiczny” 

 t. XV (1962/1964), s. 40, ryc. 33. 
69 D. Jaskanis, Skarb ozdób brązowych kultury łużyckiej z Brańska, gmina loco, woj. białostockie, 

„Rocznik Białostocki”, t. XIII (1976), s. 135–149; D. Jaskanis, Skarb z Brańska, „Z Otchłani 

Wieków” 1973, nr 34, s. 248–249. 
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czenie (zabezpieczenie przed zagubieniem?) czterech bransolet. Świadczy  

o tym ich średnica oraz wyraźny w tym układzie podział całego zespołu na  

6 kompletów, a w każdym: naszyjnik, bransoleta i dwa nagolenniki. Biorąc pod 

uwagę motywy zdobnicze, ciężar, wielkość i ilość zwojów również dadzą się 

one podzielić na konkretne zestawy dla sześciu osób. Ponadto nagolenniki ze 

„skarbu” ze względu na zdobienie podzielić można na szereg odmian (wg typo-

logii T. Węgrzynowicz): II typ podlaski reprezentuje 6 nagolenników, III typ 

reprezentuje pozostałe 6 nagolenników. Wszystkie naszyjniki zaliczyć można 

do IV typu odmiany A70. Pytaniem bez odpowiedzi pozostanie przyczyna na-

gromadzenia w jednym miejscu tak znacznej ilości przedmiotów, które stanowi-

ły wówczas znaczną wartość materialną. Możliwe, że był to depozyt złożony do 

ziemi w chwili zagrożenia lub był to skład towarów przygotowanych do wy-

miany na inne materiały? Badań wykopaliskowych stanowiska nie prowadzono.  

Osobne zagadnienie stanowi dyskutowany problem lokalnej wytwórczości 

ozdób na Mazowszu i Podlasiu. Przyczynkiem za ich lokalną produkcją jest  

z pewnością fakt pobliskiego odkrycia dwóch skarbów  (Klichy i kol. Popławy), 

które szczególnie w zdobnictwie, ale i formie wykazują lokalne cechy. Przykła-

dowo w literaturze naukowej brak jest analogii do nagolenników typu III,  

a II typ podlaski reprezentowany w Brańsku przez 6 okazów znany jest z poje-

dynczych znalezisk z Okrągłego (gm. Mordy woj. siedleckie) i Rzeszotkowa 

(gm. Paprotnia woj. siedleckie). Podobnie brak jest analogii do zdobienia na-

szyjników typu IV odmiany A ze „skarbu” z kol. Popławy. Unikalną formą są 

też tutulusy z Klich (analogia: Kisielsk gm. Stoczek Łukowski woj. siedleckie). 

Bransoleta otwarta z Klich ma pewne analogie w Wielkopolsce71.  

Według jednego z badaczy, w międzyrzeczu środkowej Wisły i Bugo–

Narwi w zdobnictwie wytworów metalowych [kultury łużyckiej] widoczne są 

duże różnice w stosunku do obszarów sąsiadujących i wyraźna jednolitość mię-

dzy sobą. Pojawiają się lokalne typy wytworów (nagolenniki, bransolety, na-

szyjniki...) wskazując pośrednio na istnienie lokalnych pracowni metalurgicz-

nych, a być może i jednego większego ośrodka zlokalizowanego na wschodnim 

Mazowszu – południowo zachodnim Podlasiu72. W latach 1982–1990 prowadzi-

łem sezonowe badania powierzchniowe piaszczystej rozległej „wyspy” na kol. 

Popławy, w sąsiedztwie miejsca odkrycia „skarbu” ozdób brązowych. Zlokali-

zowałem tam dużą osadę kultury łużyckiej (okres halsztacki) oraz współczesne 

jej cmentarzysko ciałopalne. Z powierzchni pól zebrałem znaczną ilość różno-

rodnego materiału zabytkowego (fragmenty naczyń, przepalone kości, narzę-

dzia kamienne i krzemienne, stopione szkło, żużel, kościane szydło i in.).  

 
70 Z. Romaniuk, Pradzieje…, s. 9. 
71 J. Ostapczuk, Wytwórczość metalurgii miedzi i brązu w międzyrzeczu środkowej Wisły i Bugo-

Narwi do środkowego okresu lateńskiego, praca mgr IAiE UMK, Toruń 1992, s. 49–57. 
72 J. Ostapczuk, dz. cyt., s. 49–57, 69; J. Kostrzewski, Skarby i luźne znaleziska..., s.20 oraz  

T. Węgrzynowicz, Kultura łużycka na Mazowszu Wschodnim i Podlasiu, „Materiały Starożytne  

i Wczesnośredniowieczne”, t. II (1973), s. 26 i D. Jaskanis, Skarb ozdób..., s. 147–148. 
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Część zabytków potwierdza lokalną produkcję wyrobów z brązu, a może i prze-

tapianie oraz naprawę  (np. nagolennik z kol. Popławy). Za produkcją przema-

wiają pojawiający się żużel, a także znalezione blisko siebie na terenie rozora-

nego cmentarzyska ciałopalnego, fragment glinianej łyżki odlewniczej oraz 

półfabrykat lub element ozdoby z brązowego, obkuwanego pręta. Znaleziska  

z cmentarzyska pochodzić mogą z grobu odlewnika. Z obszaru międzyrzecza 

środkowej Wisły i Bugo–Narwi znane są nieliczne gliniane łyżki odlewnicze, 

łączone z kulturą łużycką (np. z Warszawy-Grochowa, Woli Korytnickiej i To-

pornicy). Okaz z kol. Popławy stanowi kolejne cenne znalezisko, które może 

świadczyć o lokalnym pochodzeniu co najmniej części wyrobów metalowych 

kultury łużyckiej, a także o specjalizacji miejscowej ludności w wytapianiu, 

odlewaniu i zdobieniu wyrobów z brązu.  

W zachodniej części miasta, między Brańskiem a Patokami, odnaleziono 

fragment domniemanej formy odlewniczej – „matki”, wykonany z czarnego 

kamienia. Na stanowisku tym dominują materiały trzcinieckie i zaklasyfikowa-

ne ogólnie do epoki brązu. Ostatnio Lech Pawlata wysunął przypuszczenie,  

że ten domniemany fragment formy odlewniczej może być częścią wczesnośre-

dniowiecznego krzyżyka z łupku owruckiego73.  
 

 

 

 

Fragment glinianej łyżki odlewniczej i półfabrykat ozdoby z brązu z grobu odlewnika z Popław.  

Z prawej domniemana forma odlewnicza (matka) z czarnego łupku z zachodniej części miasta. 

Rys. Z. Romaniuk 
 

 

 

 
73 L. Pawlata, Początki średniowiecznej osady miejskiej w Brańsku w świetle źródeł archeolo-

gicznych, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” nr 25 (2019), s. 155, 165–166.  
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Skarb ozdób brązowych z Brańska (właściwie kol. Popławy)  
Zbiory Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, fot. H. Lepionka 
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W 1992 roku, około kilometra od kol. Popławy (tartak), w trakcie prowa-

dzenia wykopów pod główny kolektor sanitarny do oczyszczalni ścieków  

w Brańsku, przy krawędzi stoku pradoliny starorzecza Nurca, około 200 m na 

północny zachód od tzw. „Mostów”, zlokalizowano pozostałości po dwóch 

położonych blisko siebie jamowych obiektów mieszkalnych z ciemnym wypeł-

niskiem (w jednym resztki paleniska), o średnicy około 1,2–1,5 m i głębokości 

50–60 cm. Nie stwierdzono przedmiotów metalowych. Liczny materiał cera-

miczny zebrany z wypełnisk, wstępnie został zaliczony do fazy schyłkowej 

kultury łużyckiej. Tak są również datowane drobne fragmenty ceramiki znale-

zione na terenie uroczyska „Katusze” (cmentarz żydowski)74, a także fragment 

naczynia znaleziony na brańskim Rynku75.  

Na unikalne w skali Polski znalezisko z VI wieku p.n.e. natrafiono na sta-

nowisku Chojewo „Kupki”. W 1993 i 1994 roku Jerzy Maciejczuk przeprowa-

dził tam badania, w wyniku których odkryto dużą jamę o średnicy i głębokości 

po dwa metry, o kształcie owalnym. Zawartość jamy stanowiły drobne węgle 

drzewne i nieliczne kości oraz skupisko ceramiki. Po konserwacji okazało się, 

że naczynie to wykazuje cechy przynależności do najwcześniejszej fazy kultury 

miłogradzkiej (centrum na Ukrainie). Nie wiadomo czy był to pochówek czy 

jama gospodarcza. Przynależność etniczna ludności tej kultury stanowi przed-

miot naukowych sporów. Niektórzy badacze kulturę miłogradzką identyfikują  

z plemionami Neurów, o których w swej „Historii” wspomniał Herodot76.  

Ta teoria nie zyskała powszechnej akceptacji naukowej.  

Ostatnio, na gruntach wsi Filipy koło Wyszek, udało się archeologom zlo-

kalizować domniemane miejsce umocnione, być może centrum ceremonialno-

obrzędowe, w formie dwóch kolistych linii obwałowań z fosami o średnicy 

około 80 m, wstępnie datowane na schyłek epoki brązu i początek epoki żelaza. 

Obiekt nie był jeszcze badany inwazyjnie. W pobliżu znajdują się także kurha-

ny, nierozpoznane kulturowo i chronologicznie. Inny obiekt, zapewne z okresu 

zbliżonego czasowo, ale z jednym wałem opasującym, znajduje się na gruntach 

wsi Pace, 7 km od Brańska, w górę Nurca77. Te tajemnicze kręgi są zbliżone 

chronologicznie z licznym osadnictwem łużyckim na tym obszarze. Mogą mieć 

powiązanie ze wspomnianymi śladami osadniczymi z tego okresu zlokalizowa-

nymi w Brańsku i znaleziskami skarbów ozdób brązowych z Popław (zwany 

„skarbem z Brańska) i Klich.  

 
74 Kilka ułamków naczyń odnaleziono przy porządkowaniu cmentarza żydowskiego w 1988 r. 
75 L. Pawlata, Początki średniowiecznej osady miejskiej…, s. 157. 
76 D. Asheri, A.B. Lloyd, A. Corcella, A commentary on Herodotus Books I–IV, Oxford 2007,  

s. 589. Porównaj wcześniejszy opis dotyczący nazwy rzeki Nurzec.   
77 A. Piasecki, A. Wawrusiewicz Fortece na bagnach. najstarsze założenia obronne północnego 

Podlasia. Katalog wystawy, Białystok 2021; T. Kalicki, A. Wawrusiewicz, J. Niebieszczański,  

P. Przepióra, M. Frączek, K. Żurek, C. Bahyrycz, A. Piasecki, Uwarunkowania środowiskowe  

i archeologiczne sieci osadniczej typu „Valley Fort” w krajobrazie epoki brązu na Podlasiu, [w:] 

Krajobraz przyrodniczy i kulturowy w neolicie w wczesnej epoce brązu w świetle badań interdys-

cyplinarnych, Wrocław 2019, s. 20–21. 
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5. Wczesna epoka żelaza   
 
 

Oprócz późnych znalezisk kultury łużyckiej, opisanych powyżej, śladów  

z wczesnej epoki żelaza znanych jest niewiele. Być może należy do nich mały 

fragment brzuśca naczynia znaleziony na cyplu Nurca i starorzecza, na wysoko-

ści ulicy Poniatowskiego w Brańsku.  

Materiały zabytkowe z przedrzymskiego okresu lateńskiego (ok. V wieku 

p.n.e. do początku I wieku n.e.) zlokalizowano na uroczysku „Kamianka”.  

W trakcie wykopalisk archeologicznych w 1988 roku odkryto tam jamę zaso-

bową (?) z charakterystycznymi czarnymi, wyświecanymi powierzchniami ma-

teriału ceramicznego. Kilka lat wcześniej na sąsiednim polu (na lewo od terenu 

wykopalisk) odnalazłem skorupy i fragment przęślika.  

 

6. Okres wpływów rzymskich 

 

Z okresu wpływów rzymskich (od I w. n.e. do ok. 375 r.) pochodzą tak 

zwane „importy” z terenu Cesarstwa Rzymskiego, poświadczające dalekosiężne 

kontakty handlowe. Są to znaleziska luźne. Pierwszym z nich jest znaleziony  

w trakcie inspekcji konserwatorskiej w 1993 roku na stanowisku Chojewo 

„Kupki” fragment zapinki oczkowatej z brązu, ornamentowanej trzema parami 

„oczek” (koncentrycznych kółek). Zapinki (fibule) takie, służące do spinania 

szat, klasyfikowane są do serii B („pruska”), charakterystycznych dla wczesne-

go odcinka podokresu B2 okresu wpływów rzymskich, czyli od 75/80 roku n.e. 

do 160 roku n.e. Zapinki takie przypisuje się kulturze przeworskiej78. Innym 

zbliżonym czasowo importem jest denar cesarza Trajana z początku II wieku 

n.e., znaleziony w pobliżu wsi Mień. Duże i bogate cmentarzysko kultury prze-

worskiej odkryto w Gródku (gm. Klukowo), kilkanaście kilometrów od Brań-

ska, w dół rzeki Nurzec. 

W Załuskich Kościelnych odnaleziono nieliczne fragmenty naczyń zwią-

zane z kulturą wielbarską z pierwszych wieków po Chrystusie. Do gocko–

gepidzkiej kultury wielbarskiej zaliczono też szkieletowe cmentarzysko kilku-

nastu kurhanów o różnej wielkości w Załuskich Kościelnych, na uroczysku 

„Maczugi”79. Po ludności tej kultury pozostało również cmentarzysko kurhano-

we (8 kopców), z późnego okresu wpływów rzymskich (poł. III w. n.e.), zloka-

lizowane na gruntach wsi Szpaki80, ok. 15 km na północny wschód od Brańska.  

 
78 Z. Romaniuk, Pradzieje…, s. 10–11. Zapinka znajduje się w zbiorach Działu Archeologii 

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Denar Trajana posiada osoba prywatna.  
79 Tamże, s. 11; M. Karczewska, Załuskie Kościelne, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie, 

„Informator Archeologiczny. Badania 1997”, t. 31, s. 102–103, 164–165. 
80 K. Rusin, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych kurhanu nr 1 w Szpakach, gm. Wyszki, woj. 

podlaskie, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, 2005, nr 1, s. 36–41; W. Kapla, Analiza antropo-

logiczna materiałów ciałopalnych z kurhanu 1, w miejscowości Szpaki, stanowisko 1, gm. Wyszki, 

pow. Bielsk Podlaski, tamże, s. 42–44. Najnowsze ustalenia w sprawie kultur przeworskiej i wiel-

barskiej na Podlasiu: J. Andrzejowski, Kultura przeworska i wielbarska na prawobrzeżnym 
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Na kulminacji kemu na uroczysku „Kumat” w Kiersnówku (przy granicy 

gruntów brańskich) znajdował się niegdyś kurhan, który został zniszczony przez 

naturalną erozję, orkę i wybieranie ziemi. Poszukiwania powierzchniowe  

w 1981 roku ujawniły w tym miejscu ślady dawnego pochówku ciałopalnego. 

Odnaleziono przepalone kości, dwa paciorki z ciemnego szkła z ornamentem 

festonowym (import z Bliskiego Wschodu?), fragment kościanego grzebienia  

z rytym ornamentem krokwiowym między dwiema liniami prostymi, a także 

surową bryłkę bursztynu, wielkości dużej śliwki. Zabytki te stanowią niewąt-

pliwie ślad po kurhanie z pochówkiem ciałopalnym z okresu wpływów rzym-

skich (II/III wiek n.e.), znanym z dziewiętnastowiecznej literatury, ale łączącej 

go z legendą o śmierci jaćwieskiego wodza Komata w 1264 roku81.  

Na kulturę wielbarską w dużym stopniu wpływali napływowi skandynaw-

scy Goci i Gepidzi. Przypuszcza się, że Goci wędrując ze Skandynawii w kie-

runku Morza Czarnego, przechodzili wzdłuż dorzeczy Wisły i Bugu, zasiedlając 

pustki osadnicze, ale 

respektując stan po-

siadania ludności 

miejscowej. 

Okres wpływów 

rzymskich reprezen-

tuje też szereg mało 

czytelnych niewiel-

kich osad. Stwier-

dzono je w Brańsku 

na stanowisku „Mor-

gi” oznaczonym w 

dokumentacji kon-

serwatorskiej nr 17, 

w pobliżu cmentarza 

prawosławnego, na 

uroczysku „Kamianka”, w Karpiu, Mniu, Załuskich Kościelnych i w Chojewie 

(stan. „Kupki”).  

Kurhany nierozpoznane kulturowo i czasowo znajdują się także na zachód 

i południe i na południowy wschód od Brańska, koło wsi: Rudka (8 km  

 
Mazowszu i Podlasiu, [w:] M. Dulinicz (red.), Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia.  

Warszawa 2005, s. 109–128; tegoż: J. Andrzejowski, Pod wodzą Filimera, czyli osadnicy wiel-

barscy na Mazowszu i Podlasiu, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i inter-

pretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk 2007, s. 229–258. 

Zastosowanie nowoczesnych technik badawczych ujawniło w jednej z wsi na północ od gmin-

nych Wyszek, wstępnie określany jako grodzisko, osada i cmentarzysko kurhanowe. Obiekty te 

nie były jeszcze badane wykopaliskowo, stąd na obecnym etapie wiedzy nazwać je można 

pradziejowymi. Zarazem zespół ten jest jak na razie unikatowy na tym terenie.  
81 W 1985 r. zabytki (poza jednym paciorkiem) przekazałem do zbiorów Działu Archeologii, 

obecnego Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.   

Zabytki z ciałopalnego kurhanu na „Kumacie” pod Brańskiem. 

Fragment zdobionego, kościanego grzebienia, a także częściowo 

stopiony w ogniu koralik (import bliskowschodni, szkło ciemno-

niebieskie z żółtym zdobieniem, dł. 34 mm). Rys. Z. Romaniuk 
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od Brańska), Holonki „Chrościanka”, Skalimowo82 (rozorany) i Bodaki (12 km 

od Brańska, zniszczony w 2014 roku przez poszukiwaczy „skarbów”)83. Część  

z nich jest zapewne z okresu wpływów rzymskich, a niektóre mogą być starsze 

lub młodsze. W starej literaturze wymienia się także duże cmentarzysko ciało-

palne zwane „Mogielnik” w Lizie, na północ od Brańska84. W 1895 roku  

F.V. Pokrovskij, posiłkując się wiedzą przekazaną przez duchownego prawo-

sławnego z Andryjanek koło Bociek wspominał, że na Kamiance pod Brań-

skiem znajduje się osiem kopców o mieszanej konstrukcji kamienno-ziemnej85. 

W 1935 roku kopców tych już nie było, a ponadto ich dokładniejsza lokalizacja 

nie jest znana, stąd tę informację (o ile jest wiarygodna) trudno jest powiązać  

z konkretnym miejscem w tamtym rejonie Brańska.  

Z okresu wędrówek ludów, to jest od końca IV do końca VII wieku n.e.  

i z pierwszych wieków wczesnego średniowiecza, jak dotąd nie są znane żadne 

znaleziska z Brańska i najbliższych okolic. Częściowo może to wynikać z ciągle 

niedoskonałego datowania zabytków i stanowisk archeologicznych. Z tego cza-

su znane są znaleziska z Haciek koło Bielska i Drohiczyna. Haćki już od końca 

VI wieku były intensywnie użytkowane przez Słowian, którzy od tego czasu 

prowadzili tzw. wielką ekspansję na Europę środkową. Na początku wczesnego 

średniowiecza dochodziło do wzajemnego przenikania się wpływów słowiań-

skich, awarskich, bałtyjskich i germańskich86. Panował klimat nieco cieplejszy 

od obecnego i wilgotny. Osadnictwo w Haćkach z niewielkimi przerwami 

utrzymywało się do IX wieku. Zaś w Doktorcach nad Narwią istniało w VIII 

wieku, w Surażu w VIII–IX stuleciu, a w Drohiczynie od VI do IX wieku. W 

1997 roku w Mołoczkach (między Boćkami a Kleszczelami), w pobliżu rzeki 

Nurzec, badano dwa pierścieniowate wały o wysokości około 2 m i średnicy 

prawie 35 m. Zidentyfikowano je jako miejsce kultu pogańskiego. Obiekt 

wzniesiony na przełomie IX/X wieku funkcjonował do XI stulecia. Śladów 

osadnictwa z VI–X wieku jest więcej. Wiele z nich nie zostało jeszcze odnale-

zionych, a niektóre uległy bezpowrotnemu zniszczeniu na skutek działań natury 

lub późniejszej aktywności ludzi. Być może część materiałów zalega w maga-

 
82 Duży kurhan, który jeszcze w końcu XIX w. znajdował się na polach wsi Skalimowo, według 

legendy był miejscem pochowania ostatniego wodza Jaćwingów poległego w bitwie z Polakami. 

– F.V. Pokrovskij, Archeologiceskaja karta Grodnenskoj gubernii, Vilna 1895, poz. 128 (za: 

„Виленский Вестник” 1872 г., № 5). Opowieść tę niewątpliwie urobiono od rozpowszechnionej 

w Brańsku legendy o Komacie. Kurhanu w Skalimowie nie udało się zlokalizować. Być może to 

legenda o ukrytych w nim skarbach przyczyniła się do jego zniszczenia, tak jak kilka lat temu 

zniszczono kurhan w Bodakach gm. Boćki.  
83 Z. Romaniuk, Rudka. Dzieje majątku, miejscowości i parafii…, s. 7; tegoż: Boćki na Podla-

siu…, s. 12. 
84 F.V. Pokrovskij, dz. cyt., nr 128.  
85 Tamże, poz. 129.  
86 https://zabytek.pl/pl/obiekty/hacki-kompleks-osadniczy. Jednak są też inne teorie, dowodzące 

zamieszkiwania Słowian na obszarze obecnej Polski już znacznie wcześniej. Tak twierdzą 

zwolennicy teorii autochtonicznej, dowodzący, że allochtoniści (opowiadający się za pocho-

dzeniem Słowian ze wschodu, z dorzecza Dniepru) nie mają racji. Skąpa liczba źródeł pisanych  

i różnie interpretowane źródła archeologiczne jeszcze długo nie pomogą rozstrzygnąć tego sporu.  
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zynach muzealnych i oczekuje, aby przyjrzeć się im ponownie i datować,  

według coraz doskonalszych metod. 

Jak się przypuszcza, w VI i VII wieku miała miejsce wzmożona migracja 

Słowian znad Dniestru i Prypeci, na tereny obecnej Polski. Zasiedlano nowe 

obszary, zapewne wchłaniając różne grupy autochtonów. Osadnictwo stabili-

zowało się tutaj dopiero od drugiej połowy X wieku, wraz ze scalaniem organi-

zacji plemiennych w państwa. Symbolicznym tego momentem jest chrzest 

władców Polski w 966 roku i Rusi w 988 roku.  

Na niewiele późniejszy czas przypada też początek Brańska, chociaż nie 

mamy pewności, czy ta nazwa miejscowości była już w użyciu. Zakładam,  

że zabytki z końca X wieku odnalezione w obrębie tzw. „Zamczyska”, stanowią 

dowód na symboliczne, ale i rzeczywiste zaistnienie stałego osadnictwa w tym 

czasie. 

 
 

 

 

Niżej, analogie z ozdobami z X w. z Brańska 

(„Zamczysko”), na podstawie zebranych opi-

sów świadków (oryginały są w nieznanych 

rękach). Zdjęcia znalezisk z Góry Strękowej 

(PMA), Czermna i innych oraz rekonstrukcja 

sposobu noszenia takich ozdób (patrz s. 53, p. 

115)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naczynie z VI wieku p.n.e. znalezione  

w Chojewie. Zbiory Działu Archeologii  

Muzeum Podlaskiego 
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V. Średniowiecze 

1. Gród i początki miejscowości 

W literaturze naukowej i popularnej dominuje pogląd o budowie grodów 

podlaskich w czasach Jarosława Mądrego (zm. 1054), wielkiego księcia Rusi 

Kijowskiej. Wskazuje się nawet konkretny rok – 1038 lub nieco późniejsze. 

Jednak twierdzenia te nie są poparte dowodami źródłowymi i archeologicznymi. 

Jarosław Mądry wspomógł w 1041 roku (wyprawa nieudana) i 1047 roku księ-

cia Kazimierza I Odnowiciela87 w walce ze zbuntowanym Miecławem (Masła-

wem) na Mazowszu. Przypuszcza się88, że książę Jarosław Mądry w zamian za 

tą udzieloną pomoc zatrzymał wówczas Drohiczyn i Brześć. Czy pozostałe 

grody Podlasia także? W opracowaniach grody między Bugiem a Narwią wrzu-

ca się do jednego „wora” z napisem „Drohiczyn”, utożsamiając ich losy z tym 

ośrodkiem nadbużańskim, za podporę mając tylko tezy rzucone niegdyś przez 

badaczy, a nie dowody.  

Badacze dziewiętnastowieczni, bez podstaw źródłowych przenosili na po-

czątek XI stulecia późniejszą sytuację polityczną, co udzieliło się pokoleniom 

kolejnych historyków, sztampowo używających już jako pewnika określenia 

„grody ruskie”, wymieniając przy tym: Bielsk, Brańsk, Drohiczyn, Mielnik  

i Suraż. Nadal dokonuje się nadinterpretacji ogólnikowych wzmianek z ruskich 

latopisów, zazwyczaj ubarwiając je plątaniną genealogicznych wywodów ksią-

żąt ruskich, z domysłami, którzy z nich władali lub mogli panować nad wspo-

mnianymi grodami.  

Obecnie odkrywane są kolejne dowody archeologiczne wskazujące na za-

chodniosłowiańskie początki co najmniej części grodów podlaskich (Brańsk,  

Suraż, Tykocin), co nie wyklucza kontaktów i przenikania się z innymi kultu-

rami, w tym duże znaczenie miały kontakty handlowe z Rusią. Dopóki wszyst-

kie grodziska na Podlasiu nie zostaną gruntownie przebadane archeologicznie, 

skazani będziemy na różne spekulacje myślowe89. Trudno uznać obecną chro-

 
87 Jego żoną była Dobroniega Maria, siostra Jarosława Mądrego, według innych córka. Prapra-

dziadem Jarosława był Ruryk, założyciel dynastii, który zapewne pochodził z plemienia skandy-

nawskich Waregów. 
88 Niektórzy badacze bezpodstawnie uznają to za pewnik.  
89 Ostatnio Przemysław Sianko (Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku. Kształtowanie się, 

rola społeczna. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Tęgowskiego, 

mps, Białystok 2019, s. 153–155) wysunął przypuszczenie, iż można przyjąć, że Brańsk został 

założony [przez Rusinów – dopisek Z.R.] jako przeciwwaga do położonego po mazowieckiej 

stronie granicy grodu w Święcku; jednocześnie był lokalnym centrum osadniczym. […] Stosun-

kowo szybko (około 1050 roku) na zajętym terytorium założono nową, już ruską sieć grodową: 

Drohiczyn, Bielsk, Brańsk i Suraż. Trudno jest zgodzić się z tymi jednoznacznymi stwierdze-

niami, ze wzglądu na brak źródeł pisanych upoważniających do takich twierdzeń, a archeolo-

giczne podpowiadają coś zgoła innego, o czym szerzej w treści zasadniczej. Ponadto należy 

wątpić, aby dysponowano wówczas tak dużym potencjałem siły roboczej, ale i fachowej oraz 

zasobem materiałowym, do jednoczesnej budowy tylu grodów.  
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nologię grodziska w Bielsku Podlaskim za ostateczną. Ustalono ją pięćdziesiąt 

lat temu (1971) na podstawie ledwie tygodniowych badań sondażowych, z da-

towaniem „nie wcześniej niż na XII–XIII wiek”90. Jednak ponad 20 lat temu  

w trakcie wykopalisk w ulicy Zamkowej, kilkadziesiąt metrów od grodziska, 

odnaleziono zabytki z X i XI wieku91. Zaś najnowsze wykopaliska grodziska  

w Surażu przeprowadzone w 2013 roku, jak i wcześniejsze z sąsiedniego cmen-

tarzyska, przeczą założeniu grodu przez Rusinów i każą odejść od dotychcza-

sowej sztampy datowania. Z kilku faz użytkowania grodu w Surażu, na podsta-

wie dendrochronologii i innego materiału zabytkowego, najwcześniejszą datuje 

się na pierwszą połowę XI wieku, ze wskazaniem użytkowania na drugą ćwierć 

tego stulecia. Ta pierwsza, polsko-mazowiecka faza istnienia suraskiego grodu 

zakończyła się około połowy XI wieku. Niebawem rozpoczęła się kolejna, róż-

niąca się od poprzedniej materiałem zabytkowym92. Gród w Drohiczynie, 

znacznie zniszczony przez rzekę Bug, badany był w 1955 i 2011 roku, także ze 

wspomnianym szablonowym datowaniem na XII–-XIII wiek, ale też z możli-

wością funkcjonowania w końcu XI wieku, gdyż z tego okresu pochodzą naj-

starsze zidentyfikowane tzw. plomby drohiczyńskie93. Najnowsze badania ar-

cheologiczne być może zmienią datowanie grodu w Drohiczynie, ale na ich 

wyniki ciągle czekamy. Chociaż w przypadku Drohiczyna możliwe jest funk-

cjonowanie wcześniejszego grodu w innym miejscu. Po częściowym przebada-

niu grodziska w Mielniku początki osadnictwa w tym miejscu datowane są do-

piero na XII wiek, a budowa zamku na I połowę XIV stulecia94. Szereg innych 

 
Dla porównania, z nowszej literatury na ten temat: K. Pacuski, Wschodnia granica Mazowsza  

w średniowieczu w świetle danych historycznych (X–XV w.), [w:] Początki chrześcijaństwa  

na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk, red.  

A. Buko, Warszawa 2019, s. 15–16. Autor ten uważa, że polska nazwa grodu Brześć, jak i sieci 

rzecznej po to miasto nad rzeką Bug, świadczy o założeniu jego przez Polaków, jak też o władz-

twie nad nim do 1047 r. Jednak P. Sianko (dz. cyt., s. 152) słusznie zauważa, że zachodniosło-

wiańska toponimia nie jest równoznaczna z przynależnością polityczną, w tym przypadku Brześ-

cia do państwa Piastów. Według mnie jest to jednak dość istotna przesłanka przemawiająca za 

wczesną kolonizacją polską tego obszaru, co dla kluczowych w rozważaniu wiekach, X i w po-

czątkach XI, może przekładać się na podziały polityczne.  
90 W. Szymański, Komunikat o wynikach sondażowych badań grodzisk w Bielsku Podlaskim i we 

Wnorach-Wypychach, gm. Kulesze Kościelne, „Rocznik Białostocki” t. XIII (1976), s. 501–502 

(we Wnorach-Wypychach znajduje okazałe grodzisko mazowieckie z XII w.); tegoż: Bielsk 

Podlaski. Stanowisko Łysa Góra, „Informator Archeologiczny. Badania 1971”, t. 5, s. 158–159. 
91 K. Mazuruk, Stanowiska archeologiczne Bielska Podlaskiego na tle historiografii, „Białoruskie 

Zeszyty Historyczne”, nr 21 (2004), s. 135–136: w X w. ludność przybyła z Mazowsza zasiedliła 

zachodnią część regionu, kolonizując znaczne obszary nad Bugiem i Narwią; L. Pawlata, Badania 

archeologiczne na Starym Mieście w Bielsku Podlaskim na tle wyników dotychczasowych badań, 

„Biuletyn Konserwatorski”, z. 21 (2015), s. 245–279.  
92 H. Olczak, D. Krasnodębski, Gród suraski we wczesnym średniowieczu, [w:] Suraż – 

średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, Warszawa 2020, s. 246.  
93 K. Musianowicz, Drohiczyn we wczesnym średniowieczu, „Materiały Wczesnośredniowiecz-

ne”, t. VI (1961), s. 93-98, 219. 
94 A. Andrzejewska, Wzgórze zamkowe w Mielniku w świetle ostatnich badań terenowych, 

„Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, t. 4 (2008), s. 235; G. Snieżko, Co kryje Góra Zamkowa  

w Mielniku?, [w:] Czas na Podlaskie. Mielnik. Referaty z sesji historycznej 29 VIII 2010 r., 
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grodów, które zlokalizowano w obszarze między Bugiem a Narwią, datuje się 

następująco: Zbucz (gm. Czyże) od końca IX do początku XI wieku, Mołoczki  

i Klukowicze IX–XI wiek, Zajączki, Bobrówka, Krasna Wieś i Paszkowszczy-

zna XI–XII wiek. Wyjątkowe pod wieloma względami grodzisko w Haćkach, 

użytkowano wielofazowo, w tym we wczesnym średniowieczu od VI do końca 

XI wieku. Wstępnie datuje się na XII–XIII wiek umocnienie dworu (grodzi-

sko?) w Grodzisku koło Siemiatycz. Niewątpliwie wymaga ono weryfikacji  

i nie można wykluczyć, że jest późniejsze.  

Podkreślić należy, że nie ma obecnie dowodów do twierdzeń, że najstarsze 

grody (na późniejszym Podlasiu) wzniesiono w połowie XI wieku i że było  

to związane z domniemanym zajęciem tych grodów przez Jarosława Mądrego. 

Natomiast dotychczasowe wyniki wykopalisk archeologicznych wskazują,  

że grody w Brańsku, Brześciu, Surażu i Wiźnie prawdopodobnie wznosili Pola-

cy (Mazowszanie) w X lub na początku XI wieku. W mazowieckim Święcku 

(obecnie Święck-Strumiany) tzw. gród I funkcjonował od połowy X do połowy 

XI wieku95. Mazowszanie w XII wieku wybudowali gród w Tykocinie I.  

Według obecnego datowania grody w Mielniku (XII) i w Bielsku (XII w.) mo-

gli wznieść Rusini. Co nie wyklucza istnienia w tych centrach wcześniejszego, 

jeszcze nieodkrytego innego osadnictwa grodowego.  

Budowa podlaskich umocnionych punktów nie była więc akcją jednocza-

sową, związaną z konkretną organizacją państwową. Wymienione grody nie 

funkcjonowały permanentnie, ale wykorzystywano je okresowo, najczęściej  

w czasie kilku faz użytkowania, oddzielonych nawet kilkudziesięcioletnimi 

przerwami. Swe funkcje w XIII wieku utracił gród zwany obecnie „Górą Zam-

kową” w Bielsku96. Inne po przebudowach wykorzystywano dłużej: Brańsk  

do 1444 roku, Suraż do 1603 roku, Drohiczyn do XVII/XVIII wieku, a Mielnik 

do XVIII stulecia.  

Kolejny poważny problem dotyczy sztampowego traktowania obszaru pod-

laskiego, między rzekami Bugiem a Narwią jako zwartego, wchodzącego  

w średniowieczu w skład tzw. ziemi drohickiej, czyli podzielającego losy Dro-

hiczyna. Takie twierdzenie aż do XIII wieku również nie ma podstaw źródło-

wych, a jest wynikiem domysłów. Okresowo mogło tak być, ale nie musiało. 

Wiadomo przykładowo, że w 1237 roku obszar podległy Drohiczynowi sięgał 

rzeki Nur (Nurzec), a nie Narew. Wykopaliska w Surażu (cmentarzysko  

z XII–XIII w.) i okolicach (cmentarz w Daniłowie Małym) dowodzą, że obszar 

ten był zdominowany przez ludność polską jeszcze w XII i XIII wieku, chociaż 

 
Białystok 2010, s. 66, 73. Na obecnym cmentarzu prawosławnym w Mielniku znajdują się relikty 

(wał) nierozpoznanego obiektu, które być może są pozostałością po wcześniejszym grodzie.  
95 D. Jaskanis, Święck – wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim 

Mazowszu, Warszawa 2008, s. 50–55, 99 n., ryc. 18, 19. 
96 „Góra Zamkowa” przestała być użytkowana w XIII w. Nie wiadomo, kiedy wniesiono drugi 

gród – „zamek” w Bielsku, w pobliżu „Góry Zamkowej”. Istniał już w 2 połowie XIV w.  

Nie miał formy kopca z umocnieniami, a drewnianej budowli otoczonej palisadą, dodatkowo 

zabezpieczonej ciekami wodnymi i bagnami. 
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w materiale zabytkowym dostrzegalne są też wpływy rusińskie i bałtyjskie. 

Przynależność polityczna tego terenu nie jest oczywista, aż do XIV wieku.  

Średniowieczne losy grodu zwanego „Zamczysko” w Brańsku i rozwijają-

cego się w pobliżu osadnictwa stanowią zagadkę. Nie są znane dokumenty lub 

kroniki, które wzmiankują Brańsk od X do początków XV wieku97. Rozważania 

prowadził więc będę w oparciu o wyniki badań archeologicznych, posiłkując się 

wiedzą o terenach sąsiednich i korzystając z nielicznych wzmianek w źródłach 

historycznych, dotyczących ziem później zwanych Podlasiem.  

Grodzisko w Brańsku, co najmniej od XIX wieku zwane „Zamczyskiem”, 

dość wcześnie budziło zainteresowanie „badaczy”. Pierwszym, który chciał 

zgłębić jego tajemnice był znany kronikarz Maciej Stryjkowski, renesansowy 

historyk, poeta i dyplomata, który około 1567 roku, jeszcze jako niespełna  

20-letni młodzieniec był w Brańsku. Tutaj zapewne opowiadano mu różne le-

gendy, gdyż z jakimś chłopem udał się na grodzisko, a ten wykopał przy nim 

ludzkie kości, broń i części zbroi. Wspomniał o tym 12 lat później w jednym ze 

swoich wierszowanych dzieł, próbując, zresztą błędnie zinterpretować te znale-

ziska łącząc je z napadami Krzyżaków w XIV wieku. Oto fragment dzieła  

Macieja Stryjkowskiego98: 
  

A Patryk99 na Brantynie mężnie się obronił  

I wielkie wojska Niemców u szturmów pogromił.  

Bo Brańsko [Krzyżacy] Brantem100 zwali; tamem się dziwował,  

Gdy u kopca chłop przy mnie kości wykopował.  

I broni zardzewiałe, siekierki, ostrogi,  

I płachy kirysowe co zbroiły nogi.  

W tenże czas i Suraża mocno dobywali,  

Gdziem znaki takież widział, bo i tam przegrali,  

Zaś gdzie dziś Ardziachowski101, dobyli Strambele102. 

 
97 Z połową XIII w. wiążą się wzmianki o Brańsku, które uznać należy za legendy i wymysły 

kronikarzy ruskich i polskich, a nie za faktyczne zdarzenia. Należą do nich wymienianie grodu  

w Brańsku w kontekście zniszczenia go przez wojska mongolskie w 1241, 1244 i 1260 roku. 

Kolejna nieprawdziwa informacja dotyczy zajęcia Brańska przez litewskiego księcia Erdźwiłła, 

który zmarł kilkadziesiąt lat przed rzekomymi zdarzeniami w Brańsku. Do legend należy także 

informacja o starciu pod Brańskiem wojsk jaćwieskich Kumata (Komata) z rycerstwem 

Bolesława Wstydliwego w 1264 r. Zainteresowanych Jaćwieżą odsyłam do najnowszej mono-

grafii: M. Engel, Jaćwieskie ośrodki grodowe, Warszawa 2020.   
98 M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych 

sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone 

ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, Warszawa 1978, s. 280. 
99 Patryk to najstarszy syn Kiejstuta, książę grodzieński. Maciej Stryjkowski w swoim innym 

dziele Kronika, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi (t. 2, Warszawa 1846, s. 58), wspomina  

o rzekomym fakcie, że w dziedzictwie kiejstutowym ów: Patrych miał udział Brańsko, Zurasz 

[Suraż] i Stramelę [Strablę]; a ten wykonawszy wielkie wojny z Krzyżakami Pruskimi, zabit jest od 

Tatarów roku 1398. To nie jest prawda.   
100 W tym przypadku Stryjkowski błędnie przypisał „Brant” do Brańska, gdyż chodziło zapewne  

o Grodno. Najważniejsze przekłamania w dziełach Michała Stryjkowskiego związane z Brań-

skiem dotyczą połowy XIII w., gdy wymienił (za późnymi, przerobionymi kopiami ruskich 

latopisów) ten gród pośród zniszczonych przez oddziały mongolskie i zajętych przez litewskiego 

księcia Erdźwiłła, co nigdy nie mało miejsca.  
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Wzmianka ta jest najstarszą pró-

bą powiązania źródeł archeologicz-

nych z pisanymi, zapewne z kroniką 

krzyżacką. Stryjkowski bałamutny  

w opisach średniowiecznych (także 

opisujących Brańsk), jednak w tym 

przypadku powołuje się na własne 

„wykopaliska” w obrębie grodzisk  

w Brańsku i Surażu. Stąd nie ma 

powodów, aby w nie wątpić, chociaż 

spis wydobytych zabytków jest za-

pewne ubarwiony dla zachowania 

rymu poematu.  

Brańskie grodzisko było zapo-

mniane przez kolejne prawie 300 lat, 

aż do połowy XIX wieku. Zaintere-

sowanie nim odżyło po tym, jak w 

1853 roku na łamach poczytnego 

pisma „Biblioteka Warszawska” 

wspomniał o nim bielszczanin Józef Jaroszewicz, były profesor prawa Uniwer-

sytetu Wileńskiego103. Dziesięć lat później rosyjski oficer Pavel Bobrovskij 

przy opisie Brańska, na podstawie notatek prof. Jaroszewicza odnotował,  

że znajdował się tutaj zamek książęcy, zbudowany na ziemnym nasypie przy 

ujściu Bronki do Nurca, po którym zachowało się wzniesienie. Miejsce to miało 

być opuszczone dopiero w XVIII wieku104. To ostatnie zdanie nie jest prawdzi-

we. W końcu XIX wieku (1895) „Zamczysko” opisał Fiodor Pokrovskij oraz 

skromniej informował o nim „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego  

i innych krajów słowiańskich” (1900)105. Pokrovskij podał nawet przybliżone 

wymiary grodziska: na szczycie, pośrodku góry, znajduje się zagłębienie  

 
101 Mikołaj Arciechowski, wojski bielski, który posiadał dobra Strabla nad Narwią (zmarł w 1567 

r.) lub jego syn Feliks Arciechowski. 
102 Strabla nad Narwią.  
103 J. Jaroszewicz, Jadźwingi. Wyjątek ze wstępu do obrazu Litwy, „Biblioteka Warszawska” 

1853, t. III, s. 196: Przy wpadnieniu Bronki do Nurca, są dwa zamczyska w samych widłach, które 

te rzeki tworzą. Jedno pod samem Brańskiem, z czasów widocznie późniejszych, ma jeszcze kilka 

sążni wysoki okop. Drugie położone przy krawędzi błot, na wiorstę od pierwszego odległe, dziś 

nazywa się Kamionką. Po tem ostatniem zostały tylko wielkie kamienie, a wału małe ślady. Gmin 

miejscowy rozprawia dziwy o skarbach, widmach nocnych i konnych rycerzach, które się tu 

pokazywać mają. O tym rzekomym drugim grodzisku była już mowa w opisie wykopalisk na 

uroczysku „Kamianka” (epoka kamienia i okres brązu).  
104 P. Bobrowskij, Materialy dlja geografii i statistiki Rossii zebrane przez oficerów sztabu 

generalnego. Grodnenskaja gubernia, cz. 2, Sanktpeterburg 1863, s. 989. 
105 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, cz. 1, War-

szawa 1900, s. 227: Przy zbiegu rzek dość rozległe „Zamczysko”, a nieco dalej ślady starego 

grodziska śród błot, zw. „Kamionek”[! Kamianka].  

Kronikarz Maciej Stryjkowski 
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o powierzchni 20x10 sążni106. Szczyt góry otacza wał, którego długość wynosi  

67 sążni107, a wysokość około trzech108. Podstawa góry to około 84 sążni dooko-

ła109. Wymienił też lokalną nazwę grodziska – „Zamczysko”110.  

Grodzisko „Zamczysko” w Brańsku w 1930 r. Widok od strony północno-wschodniej  
 Archiwum PMA, teczka Brańsk, fot. A. Klein 

 

Pierwsze fachowe badania wykopaliskowe na brańskim „Zamczysku” 

przeprowadził Roman Jakimowicz, ówczesny dyrektor Państwowego Muzeum 

Archeologicznego w Warszawie, 5 września 1930 roku. Ograniczyły się one do 

niewielkiego wykopu sondażowego w rejonie dawnego wjazdu (bramy), zbada-

nia przekroju fragmentu wału i powierzchniowego rozpoznania całości. Pozy-

skano materiał w postaci fragmentów naczyń i żelaznego skobla. Zabytki 

wstępnie datowano na XII–XIII wiek. Zauważono, że obszar przy bramie nasy-

cony był późniejszymi skorupami111. W częściowo zachowanej dokumentacji 

tych badań wyróżnić należy szkice terenowe z naniesionymi pomiarami  

(krokami), a także fotografie „Zamczyska” od strony zewnętrznej112.  

 
106 W przeliczeniu 64 m2. W tej części grodu, Roman Jakimowicz w 1930 r. stwierdził dwa 

zagłębienia, o średnicy około 6 m i drugie o połowę mniejsze. Może to była pozostałość po 

wkopach Macieja Stryjkowskiego lub był to efekt działania innych „poszukiwaczy skarbów”.   
107 W przeliczeniu 143 m.  
108 W przeliczeniu 6,4 m. Co jest chyba przesadzone. Obecnie wysokość wału mierzona  

od zewnątrz, w najwyższych partiach waha się od 3,40 do 4 m. 
109 W przeliczeniu ok. 180 m.  
110 F.V. Pokrovskij, dz. cyt., s. 125, p. 129. 
111 K. Musianowicz, Granica mazowiecko-drehowicka..., s. 222. W dokumentacji PMA w War-

szawie znajdują się trzy fotografie grodziska „Zamczysko” w Brańsku i jedno zdjęcie uroczyska 

„Kamianka” (?) wykonane przez Kleina, w latach 30. XX w. 
112 Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, teczka Brańsk grodzisko „Zamczysko”. 

Zapis w notatce R. Jakimowicza: Brańsk p. bielski, 5 IX ’30. Grodzisko zw. „Zamczyskiem” 

położone na prawym brzegu rz. Nurca, na samym brzegu jego, w widłach rzeki i jakiegoś kanału 

[w tym miejscu Nurzec łączył się z Bronką – przyp. ZR.], czy łachy płynącej od północnego-

wschodu. Kształt grodziska owalny, przy czem bok północno-zachodni jest prawie prosty wskutek 
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Grodzisko „Zamczysko” z ok. 1935 r., przed zniekształceniem w czasie wojny, „kanał” to ujście 

rzeki Bronka. Szkic na podkładzie rysunku Romana Jakimowicza, uwidocznione pomiary krokami, 

z dokumentacji konserwatorskiej PMA w Warszawie i Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego 
 

 

Dawny meliorant Franciszek Sierocki opowiadał, że podczas regulacji rzek 

Nurzec i Bronka w 1936 lub 1937 roku, koło „Zamczyska” wydobyto miecz. 

 
tego, że biegnie wzdłuż brzegu rzeki. Wał wysoki do 2,5–3 m, od wnętrza mniej stromy. Wewnątrz 

wszędzie w kretowinach, w kotlinie i na zboczach wału widać grudki przepalonej na czerwono 

gliny. To samo daje się zauważyć na częściowym przekroju wału, wykonanym przy wjeździe do 

grodziska. Wskazuje to, że gród uległ spaleniu i że ogień był znaczny. Dookoła otoczone bagnami. 

Od południa przylega podgrodzie za fosą, tworząc łuk, kończący się wąskiemi wałami.  

Za podgrodziem ciągnie się znowu teren podmokły na południe, na przestrzeni ok. 100 kroków, 

gdzie jest łąka z wodą. Opis dwóch szkiców: przekrój wału nieco na wchód od wejścia. Kawały 

drewna zwęglonego znajdują się też na wewnętrznej stronie wału (relikty nadbudowy, wieży 

bramnej?). Na szkicu R. Jakimowicz zaznaczył, że wkop wykonał od górnej części na głębokość 

ponad 80 cm. Pod humusem stwierdził tutaj płaszcz w postaci gliny przepalonej na czerwono, 

pod którą była czarna ziemia z kamieniami, a poniżej tylko czarna ziemia. Przy bramie czarna 

ziemia ze zmieszanymi grudkami wypalonej gliny zniża się o ok. 56 cm w głąb. Przy bramie w 

dolnej części czarnej ziemi […] znalazłem żelazny skobel przepalony i skorupy cienkie b. późne. 

Opis ten dotyczy grodziska i jego otoczenia sprzed melioracji.      
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Dalsze losy tego znaleziska nie są znane113. Ówczesne prace regulujące prze-

bieg Nurca, na wysokości Brańska spowodowały niemal całkowitą zmianę 

przebiegu tej rzeki i uchodzącej przy „Zamczysku” do niej Bronki. W związku 

z tymi pracami i inwentaryzacją grodzisk na terenie województwa, Konserwator 

Zabytków przesłał 23 lipca 1937 roku do Muzeum Państwowego w Grodnie 

kolorową odbitkę projektu regulacji rz. Nurca na odcinku Brańsk – Kleszczele, 

zawierającą plan sytuacyjny grodziska w Brańsku114. 

 

 

Fotografia z lewej: „Zamczysko” nad Nurcem na zdjęciu lotniczym z 1944 r. W obrębie obwało-

wań widoczny regularny prostokąt, stanowiący pozostałość po uformowaniu strzelnicy w 1940 r. 

Zdjęcie z prawej: współczesne zdjęcie (2018) w technice LiDAR (geoportal.gov.pl), po cyfrowym 

pominięciu zieleni. Nadal dość czytelny zarys ukazujący zniszczenia grodziska poprzez uformo-

wanie strzelnicy: wybranie ziemi z wnętrza majdanu, usunięcie części obwałowań z rejonu bramy, 

zasypanie części fosy, splantowanie terenu do jednej rzędnej, także fragmentu osady przygrodo-

wej. Przed wałem służącym jako kulochwyt, zagłębienie w ziemi w formie rowu 

 
113  Z. Romaniuk, Miecz pasawski z Brańska, „Ziemia Brańska” t. IV (1993), s. 9. Według opisu 

miecz miał około 90 cm długości. Mógł trafić do muzealnych zbiorów hr. Potockich w Rudce 

(prowadzili skup zabytków), które w czasie wojny uległy zniszczeniu bądź rozproszeniu.      
114 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostocki, Akta Konserwatora 

Zabytków, sygn. 163, k. 4. Akta muzealne w Grodnie zachowały się dość dobrze i owa odbitka 

może nadal znajdować się w tamtejszych zbiorach.  

Fragmenty naczyń i skobel z 

wykopalisk R. Jakimowicza 

na „Zamczysku” w 1930 r., 

wg. K. Musianowicz  

(„Materiały Wczesnośre-

niowieczne”, t. V, tab. VI) 



 

53 

 

Od czasów średniowiecza największych zniszczeń grodziska dokonali  

żołnierze sowieccy w 1940 roku, przekształcając je w strzelnicę miejscowego 

garnizonu. Wybrano wówczas masy ziemi z wnętrza obwałowań i użyto je do 

zasypania części fosy, a także do powiększenia i podwyższenia stanowisk 

strzelniczych ulokowanych na dawnej osadzie przygrodowej i po jej bokach. 

Część wału od strony dawnej bramy rozsunięto na boki, zniekształcając pier-

wotny kształt grodu. Ponadto, wykopano podłużny rów przy wewnętrznej stro-

nie wschodniego wału, służącego jako kulochwyt, dodatkowo podwyższony 

wybraną ziemią (ten nasyp na wale jest węższy i widoczny do dzisiaj). 

Po zniszczeniu grodu w XV wieku, jego pozostałości były sporadycznie 

wykorzystywane do różnych celów. Za rzeką i mokradłami ukrywano się  

w czasie niebezpieczeństw. Zaś przy niskim stanie wody wypasano bydło  

i drób. Pośrednio o użytkowaniu świadczą pojedyncze znaleziska boratynek, 

drobnych monet miedzianych z lat 60. XVII wieku. We wrześniu 1939 roku 

część mieszkańców schroniła się na „Zamczysku” przed niemieckim bombar-

dowaniem miasta i ostrzałem ludzi z broni pokładowej. Po wojnie na grodzisku 

i na terenie przyległym wypasano bydło. W latach 80. XX wieku przez tydzień 

obozowała tutaj duża grupa Romów. Ponad 30 lat, do około 2003 roku, organi-

zowano tutaj imprezy masowe115. 

 Autor niniejszego opracowania od 1977 roku, raz na kilka lat, prowadził 

na „Zamczysku” badania powierzchniowe. Ich plonem były zabytki odnalezio-

ne w kretowiskach, a także w wykopach po nielegalnym założeniu oświetlenia, 

wkopywaniu ławek, czy formowaniu boiska do piłki siatkowej. Pozyskane  

zabytki (ozdobna klamerka z brązu, grzęzidła116, przęśliki w tym z łupku,  

obrączka z brązu, koraliki, kamienne osełki, fragmenty naczyń, wyroby z kości  

i inne) zostały w 1985 roku przekazane do zbiorów Działu Archeologii  

Muzeum Okręgowego (teraz Podlaskiego) w Białymstoku.  

W ramach obchodów 500. rocznicy nadania miastu praw miejskich, władze 

miejskie podjęły współpracę z Działem Archeologii wspomnianego Muzeum. 

Było to związane z próbą przywrócenia na „Zamczysku” zdewastowanej  

 
115 Niestety w czasie obozowania w obrębie zabytku kopano różne doły, na śmierci i fekalia.     

Jesienią 2008 r. doszło do innego niezwykle szkodliwego incydentu. Przy użyciu wykrywacza 

metali nielegalnie wydobyto z fosy grodziska niewielkie naczynie gliniane (brak analogii na 

Podlasiu), w którym znajdowało się około 40 przedmiotów ze srebra i kilka z innych materiałów 

(brąz – naszyjnik ze skręconych drutów, pierścień, łańcuch, paciorki z karneolu[?] i szkła). Ze 

srebra były: trzy lunule z blachy ozdobionej granulacją i filigranem, paciorki, zausznice różnych 

typów (z łańcuszkami i inne) itd. Opisy osób, które widziały zabytki wskazują (patrz s. 44), że 

pochodziły one najprawdopodobniej z 2 poł. X w. Obecny posiadacz nie jest znany. Zausznice z 

łańcuszkami i paciorki łukowate z Brańska są zbieżne z odkryciem z nieodległej Góry Strękowej 

(„Wiadomości Archeologiczne”, t. 53, z. 1, s. 35–45), ale też z Czermna i in. Uważa się, że trafia-

ły one tutaj szlakiem handlowym z Bizancjum(?), przez Kijowszczyznę, nad Bałtyk. Takie zbytki 

znane są od Moraw po Skandynawię i od Rusi po Danię. Są zbliżone chronologicznie z odkrytym 

w 1994 r. przy grodzisku w Brańsku zespołem zabytków (radlice, krój, wiosło, strzemię).  
116 Grzęzidło – to ciężarek do sieci rybackiej. Na fragmenty dwóch lub trzech grzęzideł natrafiłem 

na zewnątrz wału od wschodu grodu, na niewielkim wale za fosą. Były wykonane techniką 

wypału redukcyjnego. Przekazałem je do zbiorów muzealnych w Białymstoku.   
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infrastruktury (oświetlenia i sceny), a także zwiększenia wiedzy o tym obiekcie. 

Pracami archeologicznymi w latach 1993–1995 kierowała Urszula Stankiewicz, 

a wizytowali je także doświadczeni badacze z Państwowego Muzeum Archeo-

logicznego w Warszawie, Danuta i Jan Jaskanisowie, archeolodzy wcześniej 

przez wiele lat związani z ośrodkiem białostockim. 

Grodzisko „Zamczysko” w czasie wiosennego wylewy rzeki Nurzec w 2007 r. 

 

Obszar badań wykopaliskowych objął w sumie 260 m2, w dawnej dolinie 

rzecznej między „Zamczyskiem” a obecnym korytem rzeki, na styku osady 

przygrodowej z fosą i tejże z rejonem dawnej bramy wjazdowej oraz pasem  

do zachodniego skraju osady. Wyniki badań okazały się zaskakujące, wręcz 

sensacyjne. Niestety dotychczas opublikowano tylko wstępne wyniki badań,  

a w szerszym zakresie tylko cząstkowe, dotyczące niektórych zabytków117. 

Przebadano tylko niewielki fragment bezpośrednio związany z grodem, gdyż 

wykopaliska zasadniczo skupiły się na osadzie przygrodowej. Do zbadania gro-

du konieczne jest jeszcze przekopanie majdanu i ustalenie jego konstrukcji,  

a także założenie co najmniej kilku wykopów sondażowych dla właściwego 

datowania poszczególnych faz użytkowania grodu.  

 
117 U. Stankiewicz, Wczesnośredniowieczny zespół grodowy w Brańsku, „Białostocczyzna” 1994, 

nr 4, s. 82–97; tejże: Brańsk, st. I, gm. loco, woj. białostockie, AZP 45-84/1, „Informator 

Archeologiczny. Badania” 1993, t. 27, s. 69–70; tejże: Brańsk, st. I, gm. loco, woj. białostockie, 

AZP 45–83/1, „Informator Archeologiczny. Badania” 1994, t. 28, s. 68; tejże: Brańsk, st. 1, gm. 

loco, woj. białostockie, AZP 45–83/1, „Informator Archeologiczny. Badania” 1995, t 29, s. 83–

84; tejże: Wyniki badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego  

w Brańsku, gm. Brańsk, woj. białostockie, [w:] Труды VI Международного Конгресса 

славянской археологии, t. 2: Славианский средневековый Город, red. В. Седов, Москва 1997, 

s. 361–370; tejże: Elementy narzędzi ornych z badań wykopaliskowych zespołu grodowego  

w Brańsku, woj. podlaskie, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, Lublin 

2003, s. 321–325. 
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Najstarsze ślady słowiańskie z „Zamczyska” (osada bezpośrednio przy  

fosie) pochodzą z końca X wieku, ewentualnie z początku XI wieku i wiążą się  

z domniemanym miejscem kultu pogańskiego, o którym może świadczyć gro-

madne znalezisko przedmiotów odnalezione na głębokości ok. 1,55–1,74 m, 

pod niemal okrągłym obiektem o średnicy ok. 2 m i głębokości ok. 1,4 m.  

Znalezisko pierwotnie złożono na gałązkach i otoczono dębowymi „listwami”. 

Wewnątrz znajdowały się: drewniane wiosło, opalony kij, żelazne radlice tule-

jowate i krój oraz inkrustowane żelazne strzemię pochodzenia niemieckiego, 

datowane na koniec X lub po-

czątek XI wieku. 

Całość tego niecodziennego 

depozytu interpretowana może 

być jako oddanie czci czterem 

żywiołom, personifikowanym w 

najpotężniejszym bóstwie le-

chickich (polskich) Słowian – 

Jeszy118. Archeolog Urszula 

Stankiewicz w czasie prezenta-

cji wyników wykopalisk z Brań-

ska, na międzynarodowej konfe-

rencji w Moskwie w 1997 roku, 

dostrzegając pośrednie powią-

zanie znaleziska gromadnego 

(radlice, strzemię, wiosło itd.), z 

fragmentem drewnianego ele-

mentu zakończonego wycięcia-

mi, a znalezionym w obrębie 

pomostu, wysunęła przypusz-

czenie, że zachowany brzeg 

deski, uformowany był podobnie 

do wierzchołków antropomor-

ficznie uformowanych słupów 

świątyni w Gross Raden119.   

 
118 Jesza – istnienie kultu tego bóstwa budziło wśród badaczy długą dyskusję. Obecnie przeważają 

opinie, taki kult istniał i utrzymywał się aż do XV w. (przestrzegał przed nim Jan Długosz).  

To bóstwo pogańskie wiązało się z obrzędami wiosennymi o charakterze płodnościowym oraz 

zaduszkowym (dziady wiosenne). Dzisiejsze echo w folklorze to Noc Świętojańska. Odpowie-

dnikiem tego bóstwa u Słowian wschodnich był Jaryła, a u Słowian połabskich Jarowit.   

Cztery żywioły to: woda (w znalezisku z Brańska może je symbolizować – wiosło), ogień 

(opalony kij – pochodnia) – ten element jest pomijany w opisach z wykopalisk, ziemia (żelazne 

radlice i krój służące do orki), powietrze (strzemię – część uprzęży konia przecinającego pędem 

powietrze).  
119 U. Stankiewicz, Wyniki badań…, s. 363, 368. 

Gross Raden – to gród zachodniosłowiańskich Warnów z IX – pocz. XI wieku n.e., odkryty 50 lat 

temu w Meklemburgii (Niemcy). Na terenie osady znajdowała się czworokątna świątynia 
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Podkreślić należy, że narzędzia rolnicze z Brańska (radlice i krój) są naj-

starszymi tego typu zabytkami na Podlasiu, tylko jedna, ale późniejsza radlica 

znaleziona została w czasie badań grodziska w Tykocinie (Tykocin I). Radlice  

z Brańska, zapewne były elementami radła płozowo-ramowego. Noszą one 

ślady użytkowania w pracach rolnych. Zastosowanie radła z krojem świadczyć 

może o rozwiniętej „nowoczesnej” uprawie i stałym osadnictwie120, o ile narzę-

dzia te były użytkowane na terenie Brańska lub okolic. Najbliższe analogie 

mają w znalezisku z Mogiły koło Krakowa.  

Narzędzia i uzbrojenie metalowe miały w X i XI wieku dużą wartość mate-

rialną. Złożenie tak cennych przedmiotów musiało być związane z czymś bar-

dzo ważnym. Mogą też być inne hipotezy intencjonalnego pozostawienia tych 

przedmiotów. A może była to ofiara zakładzinowa pod budowę grodu, pozosta-

ła po specjalnym obrzędzie?  
 

 
Strzemię z X/XI w. ze znaleziska gromadnego na „Zamczysku” w Brańsku, rys. U. Stankiewicz 

 

Pośród kilku odkrytych obiektów o różnym charakterze (kultowym, miesz-

kalnym i wytwórczym – rzemieślniczym), datuje się je na od X do XIII wieku. 

 
słowiańska (kącina) o wymiarach 7×11 m i podwójnych ścianach, z których zewnętrzna 

zwieńczona była podobnymi wycięciami.  
120 U. Stankiewicz, Elementy narzędzi ornych z badań wykopaliskowych zespołu grodowego  

w Brańsku, woj. podlaskie, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Du-

linicz, Lublin 2003, s. 321–325.  
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Kilka zabytków to importy wschodnie. Przęślik z łupku owruckiego121, czy 

ozdoby szklane (z Nowogrodu Wielkiego?) w postaci fragmentu bransolety  

z masy szklanej koloru czarnego, ozdobionej żółtą „nitką” co dwunasty zwój 

spiralny, a także krążek (zawieszka?) z nieprzeźroczystego szkła barwy zielo-

nej, zdobiony ornamentem wypukłych guzków122. 

 

  
Zabytki z grodziska w Brańsku. Od lewej: flet z kości, łyżwa z kości, żelazny grot  

z fragmentem drzewca i substancją zapalającą. Rys. U. Stankiewicz 
 

Do ważnych odkryć należy także fragment wczesnośredniowiecznego 

drewnianego pomostu łączącego dawny gród z drugą stroną rzeki. Pomost wy-

konany był z drewna dębu i wiązu, z użyciem sosny oraz brzozy, miał szero-

kość od 2,20 m do 2,40 m. Po trzy–cztery pale podtrzymujące konstrukcję, 

umieszczano co 40–60 cm. Pod pomostem znaleziono wapienną pisankę i nie-

 
121 Nie pochodzi z wykopalisk, a znaleziony został na zewnętrznym stoku wału od strony 

północno zachodniej. Przekazałem go do zbiorów muzealnych.  
122 U. Stankiewicz, Wyniki badań…, s. 369. 
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wielkie całe naczynie gliniane z XI wieku (nie wyklucza się późniejszego dato-

wania), w przewężeniu pod wylewem opasane ono było łykiem leszczynowym.    

Grody we wczesnym średniowieczu budowano jako oznakę władzy, dla 

której były też punktem oparcia. Osady rozwijające się w sąsiedztwie grodów,  

z czasem przekształcały się w ośrodki gospodarcze i administracyjne, a niejed-

nokrotnie w miasta. Tak było w przypadku Brańska.  

Sposób budowy słowiańskich grodzisk znamy z relacji kupca Ibrahima ibn 

Jakuba z około 965 roku, sporządzonej przez niego w trakcie misji do krajów 

Europy środkowej: Udają się (umyślnie) na łąki obfitujące w wodę i zarośla, po 

czym kreślą tam linię kolistą lub czworoboczną, w miarę tego, jaki chcą mieć 

kształt grodu i obszar jego powierzchni, kopią dokoła (rów) i piętrzą wykopaną 

ziemię, umocniwszy ją deskami i drzewem na podobieństwo szańców, aż taki 

mur (wał) osiągnie wymiar, jakiego pragną (ją mieć), a chodzi się do niej po 

moście z drzewa123. Badania archeologiczne dowodzą, że takie grody często nad 

bramami miały wieże strażnicze.  

Majdan wału w Brańsku wzniesiono na piaszczystym wyniesieniu polo-

dowcowym, z użyciem ziemi oraz drewna i w niewielkim stopniu kamieni.  

W górnej części majdan wzmocniono gliną i zapewne zwieńczono drewnianą 

palisadą. Przez mokradła do bramy wiódł drewniany pomost, który w chwili 

niebezpieczeństwa można było rozebrać lub spalić 124. Konstrukcja wału grodzi-

ska w Brańsku nie była jeszcze badana, ale już teraz można stwierdzić, że opis 

Ibrahima ibn Jakuba zasadniczo jest zgodny z budowlą powstałą u zbiegu rzek 

Nurzec i Bronka.  

Niewątpliwie gród pełnił funkcje obronne i administracyjne dla bliżej  

nieznanego obszaru. Na terenie osady odnaleziono ślady kilku budowli użytko-

wych, w tym trzy służyły jako mieszkalne. W jednym z nich znajdował się za-

pewne warsztat rogowniczy. Do wyróżnionych przedmiotów wykonanych  

z kości należą m.in. łyżwa, nóż z oprawą kościaną, czy unikalny na Podlasiu  

i nie tylko – flet z kości kozy(?). Z końcowej fazy użytkowania grodu pochodzą 

fragmenty kafli formowanych na kole garncarskim (najstarsze na Podlasiu), 

cegła palcówka (najstarsza na Podlasiu), a także liczna seria grotów strzał  

i bełtów kusz, w tym z częściowo zachowanym drzewcem i materiałem zapala-

jącym, ozdoby metalowe i ze szkła. Jak dotąd nie odnaleziono śladów bezpo-

średnio związanych z chrześcijaństwem (np. krzyżyków).  

Zabytki pochodzące z wykopalisk z brańskiego grodziska z X i początków 

XI wieku, mają cechy zachodniosłowiańskie, tak jak i odnalezione w 2013 roku 

w Surażu. Może to świadczyć o procesie poszerzania przez Bolesława Chrobre-

go państwa polskiego w kierunku wschodnim. Już około 1018 roku władza 

Chrobrego sięgała co najmniej do Brześcia nad Bugiem. Tutaj schronił się  

 
123 T. Kowalski, Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie  

al-Bekriego, Kraków 1946, s. 48-49. 
124 Relikty pomostu odkryto w Brańsku w 1993 r., między rzeką a osadą przygrodową 

„Zamczyska”. 



 

59 

 

w tym czasie125, przed swoim młodszym bratem Jarosławem Mądrym, książę 

Świętopełk, syn Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego. Historycy są 

podzieleni w poglądzie pod czyim władaniem był ówcześnie Brześć126. Logicz-

ne jest, iż Świętopełk szukał wsparcia w miejscu będącym pod władzą swego 

teścia, Bolesława Chrobrego, a nie rzekomo w ostatnim grodzie jaki mu pozo-

stał, gdyż ten jak i inne z łatwością stałby się łupem jego przeciwnika. W 1022 

(1020?) roku wojska Chrobrego obroniły Brześć atakowany przez Jarosława.  

W tym kontekście zrozumiałe staje się wznoszenie grodów, przykładowo  

w Brańsku i Surażu, wzmacniających polskie władztwo między Brześciem  

a Mazowszem.   

Po śmierci Mieszka II, władzę na Mazowszu127 przejął królewski możno-

władca Miecław (Masław), który w 1037 roku zapewne powrócił do pogaństwa. 

Być może przez około 10 lat władał on też częścią terenu zwanego później Pod-

lasiem. Według najpopularniejszej wersji, książę Jarosław Mądry wsparł Kazi-

mierza Odnowiciela w walce z Miecławem, za co rekompensatą miała być zie-

mia drohicka zajęta przez Rusinów. Teoria ta nie ma oparcia w źródłach histo-

rycznych, a zbudowana jest na przesłankach. Wykopaliska cmentarzyska z koń-

ca XI wieku w Daniłowie (25 km) wskazują, że było ono mazowieckie,  

z wpływami ruskimi. Mieszkańcy tych terenów byli już co najmniej w części 

chrześcijanami, co ujawniło wyposażenie grobów.  

Gród w Brańsku nie funkcjonował w pustce osadniczej. W okolicy zlokali-

zowano szereg miejsc zasiedlonych w czasie jego istnienia. Pozostałości wcze-

snośredniowiecznych i średniowiecznych osad znajdują się po drugiej stronie 

rzeki Nurzec, do wysokości nowego placu w centrum miasta (dawnego rynku 

miejskiego)128. Do obecnej chwili nie natrafiono w Brańsku na cmentarz z tego 

okresu. Możliwe, że znajdował się on w miejscu obecnej świątyni, ale równie 

dobrze na terenie obiektu zwanego „Łaźnia” lub na sąsiednich działkach, albo  

w innym miejscu. Ten fragment miasta nie był jeszcze badany archeologicznie. 

W trakcie wykopów około 1980 roku koło domu Rynek 21 natrafiono na war-

stwowo układane rozłupane kłody drewna. W pobliżu, na powierzchni znale-

ziono żelazny topór wczesnośredniowieczny (XI–XII w.), ostrogę, gliniany 

przęślik, fragmenty naczyń. Na terenie gruntów miejskich na stanowiska  

z fragmentami ceramiki średniowiecznej natrafiono na skraju terasy w kierunku 

wsi Patoki, koło cmentarza prawosławnego, wzdłuż ulicy Binduga.  

 
125 Czasami podaje się 1019 r., co może wynikać z dosłownego przytoczenia roku z ruskiego 

latopisu, gdy należy w tych przypadkach cofnąć datowania o rok lub dwa. Zdarzenie to miało 

raczej miejsce przed wyprawą Bolesława Chrobrego na Kijów.   
126 O. Łatyszonek, Ziemia brzesko-drohicka w X–XII wieku w świetle ostatnich badań, „Podlasie 

Nadbużańskie. 500-lecie województwa podlaskiego, Ciechanowiec 2013, s. 38-39.   
127 Mazowsze stanowiło część państwa Bolesława Chrobrego, którego władztwo sięgało ziem 

ruskich i pruskich. – J. Bieniak, Państwo Miecława, Warszawa 1963, s. 38.  
128 L. Pawlata, Początki średniowiecznej osady miejskiej w Brańsku w świetle źródeł archeolo-

gicznych, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, z. 25 (2019), s. 153–172. 
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W okolicy Brańska ślady działalności człowieka z wczesnego średniowie-

cza znajdują się na obecnych gruntach wsi Kiersnówek („Kamianka”, „Kumat”, 

w stronę osady Otapy). W pobliżu kol. Popławy (tartak) odnalazłem duże frag-

menty polepy, ułamki naczyń i przęślik, datowane na około XI wiek. Wczesno-

średniowieczny przęślik z łupku odnaleziono tam również w trakcie inspekcji 

konserwatorskiej w 1975 roku129. Punkty osadnicze zlokalizowano m.in. na 

gruntach wsi: Burchaty, Domanowo, Kalnica, Karp, Oleksin, Popławy, Załuskie 

Kościelne130. Z całą pewnością nie zlokalizowano jeszcze wszystkich śladów 

osadnictwa z wczesnego średniowiecza, ale już przytoczone przykłady przeczą 

hipotezie o istnieniu w tej części Podlasia pustki osadniczej131.  

Historyczne losy grodu i osadnictwa w Brańsku, aż do pierwszych dziesię-

cioleci XV wieku nie są znane, gdyż nie zachowały się żadne wzmianki źró-

dłowe, a archeologiczne dotychczas odnalezione, nie dają możliwości szerszej 

interpretacji. Ten okres dziejów miejscowości postaram się odtworzyć na zasa-

dzie wiedzy ogólnej oraz pojedynczych wzmianek historycznych o ośrodkach 

sąsiednich.  

Znaczna część badaczy zakłada, że obszar między Bugiem a Narwią, został 

zajęty przez wojska księcia Rusi Kijowskiej Jarosława Mądrego w 1047 roku 

lub nieco później, co rozpoczęło tutaj kilkupokoleniowe władztwo ruskie.  

Podobno książę kijowski Wsiewołod Olegowicz132 w 1142 roku przekazał część 

podległych ziem z Drohiczynem, bratu Igorowi. Wzmianka ta uchodzi za naj-

wcześniejszą wymieniającą pierwszy raz ośrodek grodowy z terenu późniejsze-

 
129 Dokumentacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, sygn. B/145. 
130 M. Karczewska, M. Karczewski, Załuskie Kościelne, st. 1, uroczysko Maczugi, gm. Brańsk, 

woj. białostockie, AZP 45–84/13, „Informator Archeologiczny. Badania 1997”, t. 31, s. 164–165; 

tychże: Załuskie Kościelne, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie, AZP 45–84/40, M. Karczewska, 

Załuskie Kościelne, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie, AZP 45–84/40, „Informator Archeolo-

giczny. Badania” 1997, t. 31, s. 102–103; J. Maciejczuk, Popławy, st. 14, gm. Brańsk, woj. biało-

stockie, AZP 46–84/77, „Informator Archeologiczny. Badania 1996”, t. 30, s. 109 (osada wcze-

snośredniowieczna z XII–XIII w.); tegoż, Brańsk, woj. białostockie, St. 22, AZP 45–84, „Informa-

tor Archeologiczny. Badania 1990”, t. 24, s. 9-10; U. Stankiewicz, Kiersnówek, st. 17, gm. 

Brańsk, woj. białostockie, AZP 45–84/67, „Informator Archeologiczny. Badania 1997”, t. 31,  

s. 196; L. Pawlata, Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 8 w Kiersnówku, gm. 

Brańsk,woj. podlaskie, Archiwum WUOZ w Białymstoku, mps 2008; Z. Romaniuk, Pradzieje…, 

s. 10–13. 

Od kilkunastu do 25 kilometrów na północ i południe od Brańska zlokalizowano wczesnośre-

dniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej i kurhanowe (np. Dołubowo, Zaminowo, 

Daniłowo – cmentarzysko i osada). W literaturze (K. Musianowicz, Granica mazowiecko-

drehowicka na Podlasiu we wczesnym średniowieczu, „Materiały wczesnośredniowieczne”,  

t. V (1960), s. 222) opisane jest także cmentarzysko ze stellami kamiennymi we wsi Świrydy. 

Obecnie cmentarz jest już prawie całkowicie zniszczony na skutek oborywania i wybierania 

kamieni. Na jednym z głazów stwierdziłem wyryty niewielki krzyż z dwiema poprzecznicami. 

Cmentarz pierwotnie datowany na wczesne średniowiecze, pochodzi z okresu nowożytnego. 
131 Przykładowo: B. Gierlach, Studia nad archeologią średniowiecznego Mazowsza, Warszawa 

1975, s. 15. 
132 Był to teść księcia Władysława II Wygnańca – syn Bolesława Krzywoustego i Zbysławy, 

księżniczki ruskiej.  
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go Podlasia133. Nie wiadomo jaki obszar obejmowało ukształtowane wówczas 

księstwo drohickie. Jest prawdopodobne, że mogło obejmować też Brańsk, sko-

ro jeszcze Wsiewołod Olegowicz chciał przejąć Wiznę, do czego jednak nie 

doszło.   

 

Rycina z natury nauczyciela gimnazjum w Białymstoku, Michała Kuleszy, „Uroczysko zwane 

Kumat, pod miastem Brańskiem na Podlasiu”, wykonana w 1848 r. Przedstawia most na rzece 

Bronce tuż za Brańskiem w kierunku Bielska, a w dali wzniesienie mające być rzekomą mogiłą 

Komata i Jaćwingów poległych w 1264 r. Faktycznie na szczycie tego wzniesienia znajdował się 

kurhan z okresu wpływów rzymskich (II/II w. n.e.), który został zniszczony przez wybieranie  

piasku i rozoranie. Rycinę zamieszczono w „Bibliotece Warszawskiej” 1848, t. 4, s. 465,  

jako ilustrację tekstu Wiktora Ossolińskiego z Rudki 
 
   

Adrian Jusupović, po wnikliwej analizie źródeł i dotychczasowej historio-

grafii uważa, że po śmierci księcia brzesko-drohickiego Włodzimierza Mścisła-

wowicza w końcu 1170 r. dzielnicę jego przejął Światosław Mścisławowicz. 

Światosław popadł jednak w konflikt z innymi książętami ruskimi, w związku  

z czym utracił Brześć. W 1182 roku zwrócił się o pomoc do polskiego księcia 

Kazimierza Sprawiedliwego, którego był siostrzeńcem. Kazimierz zajął Brześć 

nad Bugiem i na tamtejszym tronie ponownie osadził księcia Światosława134. 

Ceną za to było zatrzymanie ziemi drohickiej przez Kazimierza Sprawiedliwe-

go, który zarząd nad tym obszarem powierzył księciu Światosławowi. Niedługo 

później (1183?) książę ten został otruty. Kazimierz Sprawiedliwy interweniował 

kolejny raz i w przywróceniu władzy w Brześciu wsparł brata otrutego Świato-

 
133 Polnoe Sobranie Russkich Letopisej, t. 2, S.Petersburg 1843, s. 18–19 (Ipatiewskaja letopis). 

Problem z tą wzmianką, zapewne dotyczącą wydarzeń o rok czy dwa wcześniejszych, polega na 

tym, że na Polesiu jest drugi Drohiczyn. Historycy skłaniają się jednak, aby uznać, że chodziło w 

tym przypadku o Drohiczyn nad Bugiem.  
134 A. Jusupović, dz. cyt., s. 26. 
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sława, księcia włodzimierskiego Romana Mścisławowicza135 (zm. 1205),  

zapewne także jemu powierzając zarządzanie oddzielonym księstwem drohic-

kim. O ile ta teoria jest właściwa, to świadczy o posiadaniu i kontrolowaniu 

tego obszaru przez Kazimierza Sprawiedliwego136. Jednak zasięg ziem polega-

jących Drohiczynowi pozostaje w sferze domysłów. Zaangażowanie Kazimie-

rza Sprawiedliwego w tym rejonie znajduje też potwierdzenie w fakcie objęcia 

przez niego we władanie sąsiedniego Mazowsza w 1186 roku. 
 

 
Sprzączka z brązu mocowana na trzy nity, koralik z niebieskiego szkła, gliniany przęślik – zabytki 

z grodziska „Zamczysko” w Brańsku. Niżej żelazny topór z osady po stronie miasta (na wysokości 

Rynek 25). Rys. Z. Romaniuk 

 

Z kroniki Wincentego zwanego Kadłubkiem wiemy, że w 1192 roku 

…pewien Rusin, [zapewne Roman Mścisławowicz] książę drohiczyński, miał 

zwyczaj potajemnie wspierać tych rozbójników [Jaćwingów i Prusów]… Drohi-

czyn stolica księstwa…, po oblężeniu przez Kazimierza Sprawiedliwego popadł 

 
135 Był to ojciec Daniela Halickiego, pierwszego króla Rusi.    
136 J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2014, s. 127–128, 153–155; A. Jusupović, Tak 

zwany „Latopis Połocki” w przekazie Wasilija Tatiščewa. Rola Drohiczyna w kontaktach polsko-

ruskich drugiej połowy XII wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 45 (2007), s. 15–32; D. Dąbrowski, 

Genealogia Mścisławowiczów, Kraków 2008, s. 707–715. 
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w stan wiecznego poddaństwa... Potem ledwo przemierzywszy ową nieprzebytą 

puszczę w ciągu trzech naturalnych dni w szybkim pochodzie, czwartego dnia 

przed świtem każe katolicki książę, aby całe wojsko przede wszystkim posiliło 

się zbawienną Hostią, a świętą ofiarę odprawił przewielebny biskup płocki 

[Wit]137. Nieprzypadkowo pojawia się tutaj postać biskupa płockiego, który 

zapewne pod osłoną wojsk polskich wizytował przy okazji swe wschodnie wło-

ści (kasztelania święcka) i zabiegał o ich zabezpieczenie przez księcia, a może 

chciał swoją obecnością wpłynąć na rozwój sieci parafialnej lub ożywić aktyw-

ność miejscowego duchowieństwa. Z Drohiczyna zmierzano w kierunku ziem 

Prusów i Jaćwingów, czyli na północ lub na północny-zachód. Po trzech dniach 

marszu, czwartego dnia rano biskup płocki Wit odprawił mszę świętą.  

W tym miejscu warto zadać pytanie, ile kilometrów dziennie można było poko-

nać w ówczesnych warunkach terenowych, z wozami (zaopatrzenie) i świtą 

książęcą oraz biskupią? Zakłada się, że w zależności od warunków było to od 

16 do 25 km. Orientacyjnie, przy 16 km byłyby to Brańsk (ok. 50 km od Drohi-

czyna), a przy 25 km dziennie okolice Suraża (ok. 80 km od Drohiczyna),  

a może był to jednak Święck138, mazowiecka kasztelania, położona od Drohi-

czyna o 68 km. Czyli, gdzieś w tych okolicach odprawiona została pierwsza 

odnotowana w źródle historycznym msza święta. Spis wsi biskupa płockiego 

znajdujących się w kasztelanii święckiej w pierwszej połowie XIII wieku, nic 

nie wspomina o sąsiedztwie rusińskim, a wymienia świątynię katolicką  

w Święcku (Svantsko). Pośród wsi tej parafii były także takie, które identyfikuje 

się z położonymi ledwie kilkanaście kilometrów na zachód od Brańska. Kilka  

z wymienionych miejscowości już zapewne nie istnieje. Średniowieczny zapis 

niektóre nazwy znacząco zniekształcił, stąd problem z ich identyfikacją. Oto te, 

które położone były najbliżej Brańska: Visvky (v. Visnky = Wyszonki), Bro-

chove (v. Grochoue = ?), Lukowo (v. Laloune = Klukowo?), Grodky (v. Grodk 

= Gródek), Czucicz (v. Cucici = Kuczyn), Lubovye (Lubowicz), Vansa (?), 

Plonca (obecnie w tej okolicy jest ciek o takiej nazwie, płynący przez okolice 

wsi Wojny, Warele, Zalesie Stare), Lunevo (Łuniewo), Bogdane (v. Bogdamici, 

Bogdanc = ?), Godnevycii (Godlewo?), Syrane (?), Benevo (?), Nurcyno 

(Nur?), Vendrzovo (?), Mocydla (Dąbrowa-Moczydły?), Vysoke (Wysokie Ma-

zowieckie?)... Co do części nazw ich zbieżność z miejscowościami obecnie 

istniejącymi jest tylko prawdopodobna. Niestety, na tym etapie wiedzy próba 

pełnej identyfikacji nie jest możliwa.  

W spisie jest też nazwa miejscowości Bracesenyci (v. Bracesevyci, Bran-

ceseruyci zapewne zaginione „Bracesewice”), ale nie należy jej łączyć z Brań-

skiem. Podstawowy problem stanowi sam dokument, co do którego nie ma wąt-

pliwości, że jest fałszywy i nie pochodzi z 1203, 1230 lub 1239 roku jak suge-

 
137 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przekład i opracowanie Brygida Kürbis, 

Wrocław 1992, s. 201, 232. Wit był biskupem płockim w latach 1187–1206.  
138 Z Brańska od Święcka (za Wysokiem Mazowieckiem) są 42 km.  
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rowano, a wytworzono go dopiero w końcu XIV wieku. Najprawdopodobniej 

zawiera jednak faktyczny spis wsi majątku biskupstwa płockiego odnoszący się 

do pierwszej połowy XIII stulecia139. Warto zwrócić uwagę jeszcze na to, co 

zauważył już Jerzy Wiśniewski. Wsie kasztelanii święckiej położone były na 

zachód od rzek Nurzec, Mianka i Liza. Wspominam o tym dokumencie, gdyż 

jest on bardzo często wymieniany w publikacjach opisujących wczesnośrednio-

wieczną historię tych terenów, zarazem położonych niedaleko Brańska. Cofa się 

też informacje zawarte w tym akcie nawet do XI wieku, do pierwotnego uposa-

żenia biskupstwa płockiego około 1075 roku, co jednak trudno uznać za wiary-

godne. 

Niestety, tylko ciekawostkę stanowi fakt znalezienia w Topczewie (12 km 

od Brańska) sześciu monet wczesnośredniowiecznych. W czasie wojny zostały 

one zmieszane z innymi, w związku z czym nic więcej nie da się o nich powie-

dzieć140.  

Zaskakują wnioski zawarte w niektórych opracowaniach, jakoby do schył-

ku XII w. najbliższe okolice Brześcia, Mielnika, Drohiczyna, Bielska, Suraża  

i Brańska były już skolonizowane przez Rusinów (z plemienia Drehowiczan)141. 

Po pierwsze, z wymienionych ośrodków do końca XII wieku w źródłach  

wymieniany jest tylko Drohiczyn. Po drugie, wykopaliska archeologiczne nie 

potwierdziły jak dotąd osadnictwa Drehowiczan (Dregowiczan) w okolicach 

Brańska142. Poza tym, dlaczego tylko przez Drehowiczan? Na obecnym etapie 

 
139 Już wydawcy mieli poważne obiekcje, co do autentyczności aktu: Kodeks dyplomatyczny 

Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. Lubomirski, Warszawa 1863 (dalej cyt.: KDKM), s. 337–338; 

Castellaniae ecclesiae Plocensis, wyd. W. Kętrzyński, Monumenta Poloniae historica, t. V, 

Lwów 1886, s. 422–424; B. Ulanowski, O uposażeniu biskupstwa płockiego, „Rozprawy 

Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” t. 21 (1888), s. 6–11, 399 (repr. 

fragm.); Codex Diplomaticus et Commemorationum Masoviae Generalis, t. 1, wyd. J.K. Kocha-

nowski, Warszawa 1919, s. 342–348, nr 301; S. Arnold, Początki biskupstwa płockiego  

w świetle falsyfikatów mogileńskich, „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Płocku”, t. I (1929), 

s. 3-24; S. Zajączkowski, Najdawniejsze osadnictwo polskie na Podlasiu, „Roczniki Dziejów 

Społecznych i Gospodarczych”, t. V, (1936), s. 33–34 (recenzja: H. Łowmiański w „Ateneum 

Wileńskim”, t. XII (1937), s. 587); A. Kamiński, Z badań nad pograniczem polsko-rusko-

jaćwieskim w rejonie rzeki Sliny, „Wiadomości Archeologiczne“ t. XXIII (1956), z. 2, s. 131–168 

(polemika: J. Wiśniewski, W sprawie badań nad pograniczem Jaćwieży, „Przegląd Historyczny”, 

t. 48 (1957), z. 2, s. 320–322). Treść po słusznej polemice J. Wiśniewskiego, częściowo 

ponownie analizował A. Kamiński, Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego, „Rocznik 

Białostocki”, t. I (1961), s. 18–31. Nowsze spojrzenie na ten akt: J. Piętka, Fałszywe, niepewne  

i podejrzane dokumenty mazowieckie z pierwszej połowy XIII wieku, „Przegląd Historyczny”,  

t. 88 (1997), z. 2, s. 293–294; B. Deryło, Rzekomy dokument Konrada mazowieckiego dla 

biskupstwa płockiego z 1203 roku, „Roczniki Historyczne” r. LXXXIV (2018), s. 69–91.  
140 Monety te znajdują się w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. – 

K. Musianowicz, Granica mazowiecko-drehowicka na Podlasiu we wczesnym średniowieczu, 

„Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. V (1960), s. 222. 
141 A. Kołodziejczyk, Przemiany społeczno-gospodarcze na Podlasiu w XV–XVI wieku, Olsztyn 

2012, s. 22. Por.: M. Barwiński, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Łódź 

2004, s. 40–47.  
142 Na elementy zabytków drehowickich (dregowickich) i bałtyjskich natrafiono na mazowieckim 

cmentarzysku w Daniłowie Małym koło Łap. – D. Krasnodębski, Średniowieczni mieszkańcy 

pogranicza, [w:] Gazociąg pełen skarbów archeologicznych, Poznań 1998, s. 95–98. Obecność  
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przyjąć należy, że przyjmowano na ten teren osadników z różnych terenów,  

z Mazowsza, Małopolski, Wołynia, Polesia, Grodzieńszczyzny, zapewne też  

z Litwy i innych stron. Zdaje się, że wolni osadnicy byli mile widziani przez 

każdego panującego, a ich etniczne pochodzenie nie odgrywało istotniejszej 

roli. Nie znajdujemy w źródłach informacji o rugowaniu jakiejś konkretnej nacji 

i zastępowania jej inną. Nie brakuje za to informacji o napadach, rabunkach  

i uprowadzeniach mieszkańców tych ziem przez Krzyżaków, ale i Litwinów. 

Być może także na ziemi drohickiej wykorzystywano do pracy brańców  

z innych terenów.  

Zakładanie, że obszar ten kolonizował tylko jeden żywioł osadniczy, przy 

dość częstej zmianie władzy państwowej (książęcej), z góry skazane jest na 

błądzenie. Na różnorodność osadniczą od końca XI wieku i wzajemne przeni-

kanie się kultur wskazują znaleziska z cmentarzysk, z klasycznym już podzia-

łem na te z grobami w obudowach kamiennych (zachodnie) i na kurhanowe 

(wschodnie), ale także różnorodność wyposażenia pochówków obu typów, 

wskazujących na wzajemne wpływy. 

Zdaje się, że wcześniejsze i najsil-

niejsze było osadnictwo polskie (ma-

zowieckie, ale nie tylko), na które 

nasuwało się wołyńskie (od 2 poł. XI 

w. do 1 poł. XIV w.), a w mniejszym 

zakresie drehowickie (od XIII do 

XIV wieku) i bałtyjskie. Nie ma też 

dowodów na przybywające w krót-

kim czasie „fale” osadników. Był to 

raczej proces długi czasowo, z róż-

nym natężeniem, a do tego zakłócany 

przez wiele czynników. Z tych  

w XIV stuleciu jednym z istotniej-

szych były niszczycielskie „rejzy” 

krzyżackie. 

Zapewne od 1182 roku ziemią 

drohicką z ramienia księcia polskie-

go zarządzali zhołdowani książęta 

ruscy. Jednak ówczesne losy Brań-

ska nie musiały być związane z Dro-

hiczynem, co pośrednio wynika z nadania księcia mazowieckiego Konrada  

z 8 marca 1237 roku ziem po Nurzec. Odbiorcą tego nadania był mistrz z brać-

mi z zakonu Fratres Milites Christi de Dobrzyn, których przyjęło się zwać 

 
w grobach ozdób drehowickich i bałtyjskich interpretowana jest jako dowód na kontakty 

handlowe i przejawy szeroko pojętego wzajemnego wpływania kultur na siebie.       

Konrad, książę mazowiecki, wg J. Matejki 
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Braćmi Dobrzyńskimi, ostatnio identyfikowanymi jako templariusze143. W tym 

książęcym nadaniu zapisano: zamek Drohicin i cały okręg ziemi koło zamku 

leżący, począwszy od środka rzek Buga i Nura [Nurca], aż do granic Rutenów, 

nie naruszając w niczem praw tak kościoła mazowieckiego, jako szlachty, jeże-

liby cokolwiek do nich należało na wzmiankowanych rzekach. Zakon ziemie 

wymienioną trzymać będzie prawem wiecznem dziedzicznem, a jako służący 

Chrystusowi, bronić powinien lud chrześcijański od natarczywości pogan144. 

Poganie to Jaćwingowie i Prusowie, którzy nękali swymi wypadami tak Ma-

zowsze, jak i ziemię drohicką. Na ten czas przypada archeologiczna luka cza-

sowa w użytkowaniu grodów, tak w Brańsku, jak i w Surażu. O ile nie wynika 

to z niedoskonałego datowania lub z nieodkrytego materiału zabytkowego, to 

może grody zniszczone w połowie XI wieku nie zostały jeszcze odbudowane. 

Nie przeczy to jednak funkcjonowania osadnictwa w tych ośrodkach, o czym 

świadczy choćby cmentarzysko w Surażu (XII–XIII), z dominującymi elemen-

tami mazowieckimi145. To cmentarzysko może wskazywać na powiązanie tych 

ziem z grodami w Nowogrodzie, Starej Łomży lub w Wiźnie. 

Dla naszych rozważań interesujące jest stwierdzenie we wspomnianym  

dokumencie z 1237 roku, że nadanie obejmowało ziemię drohicką: począwszy 

od środka rzek Buga i Nura, aż do granic Rutenów [Rusinów]. O jaki środek 

rzek chodzi? Jest mało prawdopodobne, że określenie to dotyczy środka całego 

biegu rzeki, a raczej szerokości koryta. Czyli nadanie nie dotyczyłoby ani Brań-

ska, ani grodu146 w Brańsku, wówczas znajdujących się po przeciwnej stronie 

 
143 A. Jusupović, „Domus quondam dobrinensis”. Przyczynek do dziejów Templariuszy  

na ziemiach Konrada Mazowieckiego, „Zapiski Historyczne”, t. 71 (2006), z. 1, s. 7–17. 
144 T. Narbutt, Dzieje Starożytne Narodu Litewskiego, t. III, Wilno 1838, s. 410–414 (nr 720–

721); I. Daniłowicz, Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, książęcych; 

uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyja-

śnienia dziejów Litwy. Rusi litewskiej i ościennych im krajów, t. I, Wilno 1860, s. 63; Codex 

Diplomaticus et Commemorationum Masoviae Generalis, t. 1, wyd. J.K. Kochanowski, Warsza-

wa 1919, s. 421–422, nr 366; T. Narbutt, Dzieje Starożytne Narodu Litewskiego, t. III, Wilno 

1838, s. 411, nr 720. W. Polkowska-Markowska, Dzieje Zakonu Dobrzyńskiego. Przyczynek do 

kwestii krzyżackiej, „Roczniki Historyczne” t. 2 (1926), nr 2, s. 145–210; K. Kamiński, Zakon 

Rycerzy Chrystusowych – Bracia Dobrzyńscy, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” nr 6 (2014),  

s. 315–342. Ks. K. Kluk w 1783 r. skopiował napis z odnalezionej w Drohiczynie marmurowej 

tablicy z herbem zakonu: Hic sub umbra querci Quiescunt ossa Henrici De Zygocin nomen illi 

Nescivit sibi simili Magister Christi militiae Sit heres aeternae letitiae Obiit Anno Domini 

MCCXXXXVIII (Tu pod cieniem dębu Spoczywają kości Henryka z Żygocina jego imię. Nie znał 

sobie równego Mistrz Chrystusowego wojska. Niech będzie dziedzicem wiecznej radości. Umarł 

Roku Pańskiego 1248). Wbrew powyższemu, współcześni ukraińscy badacze sugerują, że Konrad 

Mazowiecki nadał Braciom Dobrzyńskim ziemię drohicką faktycznie jej nie posiadając.  

Zaś zakonnicy wykorzystując spory między książętami ruskimi zajęli ją.        
145 K. Chilmon, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Surażu pow. łapski, „Rocznik Białos-

tocki”, t. 12 (1974), s. 446–447: materiał zabytkowy wykazuje wiele analogii do materiału pocho-

dzącego z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Święcku-Strumianach, pow. wysokomazo-

wiecki. Badane cmentarzysko w Surażu jest jeszcze jednym interesującym przyczynkiem do pozna-

nia kultury wschodniego Mazowsza w XII–XIII w. 
146 Rzeka Nur (Nurzec) płynęła ówcześnie na południe od „Zamczyska”, a od Brańska gród 

oddzielała rzeka Bronka.     
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Nura (Nurca), a więc poza obszarem podległym Drohiczynowi (o ile nadanie 

obejmowało cały podległy teren). Skoro określono północną granicę tego obsza-

ru na Nurcu, południową na Bugu, a wschodnią do terenu zajętego przez Rusi-

nów, oznacza to, że to co było na zachód od ziemi drohickiej stanowiło władz-

two Konrada Mazowieckiego. Nie dowiemy się jak daleko ówcześnie w kierun-

ku północnym i zachodnim sięgały ziemie zajęte przez Rusinów, gdzie stykały 

się z władztwem polskim. Zapewne obejmowały obszar na zachód od Mielnika 

po Bielsk – grody wymieniane przez latopisy w latach 50. XIII wieku, jako 

będące we władaniu księcia Daniela. Zarys granicy północnej znany jest dopie-

ro z okresu późniejszego o kilkadziesiąt lat. Książęta mazowieccy Trojden I  

z Siemowitem II oraz z biskupem płockim Florianem w liście do papieża Jana 

XXII z 25 sierpnia 1325 roku twierdzili, że podległa im ziemia wiska sięgała 

kilkunastu kilometrów od Grodna147. Jak się przypuszcza, wymieniona w do-

kumencie odległość obliczona była na podkreślenie bliskości zagrożenia i nie 

oddawała faktycznego położenia granicy. Nie udało się archeologicznie po-

twierdzić funkcjonowania w XIV wieku grodu w Tykocinie148. Nie wiadomo 

jak daleko na południe sięgał teren podporządkowany Wiźnie. Może do rzeki 

Narew, a może okresowo jeszcze dalej.  

Według ruskiego latopisu halicko-wołyńskiego, książę Daniel Romano-

wicz (Halicki) pokonał zakonnych rycerzy dobrzyńskich z Drohiczyna w marcu 

1238 roku. Nowsze badania dowodzą, że zajęcie Drohiczyna przez księcia  

Daniela miało miejsce dziesięć lat później, a nawet w 1251 roku, co jest mniej 

prawdopodobne. Faktem jest, że ów władca w 1253 roku został koronowany  

w Drohiczynie na króla Rusi, przez opata Opizo z Mezzano, legata papieża 

Innocentego IV. Daniel Romanowicz zmarł w 1264 roku, a ziemię drohicką 

objął jego bratanek, Włodzimierz, syn Wasylka Romanowicza.  

W tym czasie ziemią drohicką i obszarami przyległymi zainteresowało się 

jeszcze jedno kształtujące się państwo, Litwa. W 1275 roku Drohiczyn i inne 

 
147 Codex diplomaticus Prussicus, wyd. J. Voigt, t. 2, Königsberg 1842, s. 153, nr 114; E. Kowal-

czyk, Topografia granicy mazowiecko-krzyżackiej w świetle ugody granicznej z listopada 1343 

roku, „Kwartalnik Historyczny”, t. 99 (1992), nr l, s. 33–38. W 1294 r. gród w Wiźnie zniszczyli 

Krzyżacy, ale już rok później został odbudowany przez księcia Bolesława, z pomocą litewską. – 

Petrus de Dusburg, Scriptores Rerum Prussicarum, t. I, Leipzig 1861, s. 158-159. Informacja  

o rubieżach ziemi wiskiej tak blisko przebiegających od Grodna budzi wątpliwości, na co 

zwracano już uwagę. Przykładowo pisał o tym J. Śliwiński, Jeszcze raz w sprawie Rajgrodu, 

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” nr 4 (2007), s. 544.  
148 A. Gruszecki, Metoda i wyniki badań fortyfikacji bastionowej zamku w Tykocinie, [w:] Studia  

i materiały do historii wojskowości, t. 12 (1966), cz. 1, s. 23–25; M. Gajewska, J. Kruppé, 

Archeologia w sukurs historii czyli badania na tykocińskim zamku, „Z otchłani wieków”, R. 39, 

1973, nr 4, s. 266–270; M. Bis, W. Bis, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na 

zamku w Tykocinie w 2001 roku, [w:] Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na 

zachodniej Białorusi w latach 2000–2001, Białystok 2002, s. 293–302; M. Bis, Archeologia 

zamku w Tykocinie – problemy i postulaty badawcze, [w:] Stan badań archeologicznych na 

pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne, red. H. Kar-

wowska, A. Andrzejewski, Białystok 2006, s. 221–222. Badania archeologiczne Magdaleny Bis 

nie stwierdziły starszych zabytków, jak dopiero z końca XV w. 
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grody zajął litewski książę Trojden149. Po około dziesięciu latach odzyskali  

ją Rusini, potomkowie Daniela. Jeden z nich, książę Jurij Lwowicz, ożenił się  

z Eufemią, córką Władysława Łokietka. Stąd Łokietek pomógł osadzić m.in. na 

Brześciu i Drohiczynie syna Jurija, a swojego wnuka, Andrieja Juriewicza, 

księcia halicko-wołyńskiego. Ów Andriej i jego brat Lew, zmarli około 1321–

1323 roku, będąc ostatnimi męskimi potomkami głównej linii dynastii Ruryko-

wiczów150. Bojarzy przed czerwcem 1324 roku na swojego władcę wybrali sio-

strzeńca zmarłych książąt, nastoletniego Bolesława, syna księcia mazowieckie-

go Trojdena I151. Bolesław w 1325 roku zmienił wyznanie i przyjął chrzest  

w obrządku wschodnim, przybierając imię Jerzy, a w literaturze naukowej opi-

sywany jest jako Bolesław Jerzy lub Jerzy II152. Rządził jako książę halicko-

wołyński, a tytułował jako natus Dux et totius Russiae minoris (książę całej 

Rusi mniejszej)153. Zakłada się, że jego władztwo stanowiła także ziemia dro-

hicka. Część historyków przyjmuje, że to Giedymin, książę litewski zajął grody 

drohickie i brzeskie już w latach 20. XIV wieku, co jednak uchodzi za błędny 

wniosek, który jest silnie zakorzeniony i nadal prezentowany przez badaczy154.   

 
149 Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), „Pomniki Dziejowe Polski – Monumen-

ta Poloniae Historica”, seria II, t. XVI, wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrow-

ski, Adrian Jusupović, Kraków 2017, s. 227; Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, 

tłumaczenie, wstęp i komentarze D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków 2017; Polnoe Sobranie 

Russkich Letopisej, t. 2, s. 205; Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa t. XII, z. 1. 

Województwo białostockie. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice, pod red. Marii Kałamajskiej-Saeed, 

Warszawa 1996, s. 6. Drohiczyn 1274 przejściowo we władaniu ks. litewskiego Trojdena. Przesu-

nięcie o rok, z 1275 na 1274, to wynik datowania w kronikach ruskich od rzekomego „stworzenia 

świata” wg kalendarza bizantyjskiego, który za początek ery przyjmował 1 IX 5509 r. przed 

Chrystusem.          
150 D. Dąbrowski, Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich, Poznań 2002, s. 204, 

249–255; Anna Kłodziejczyk (dz. cyt., s. 22–23), zaliczyła w tym czasie Drohiczyn, Bielsk, 

Brańsk i Mielnik, do głównych grodów ziemi drohickiej. Brak jest dowodów na takie zakreślenie 

zasięgu ziemi drohickiej. Brańsk nie jest znany z tego okresu ze źródeł historycznych,  

a zabytki archeologiczne nie dowodzą przebiegu granic administracyjnych i politycznych tamtego 

czasu.  
151 Trojden I – książę czerski od 1310, w 1313 r. wszedł w posiadanie Warszawy i Liwa. W latach 

1336-1340 regent w Płocku. Zmarł 13 III 1341 r.  
152 H. Paszkiewicz, Z dziejów Podlasia w XIV w., „Kwartalnik Historyczny”, t. 42 (1928), s. 242–

243; J. Bieniak, Wygaśnięcie książąt halicko-włodzimierskich, [w:] Aetas media, aetas moderna. 

Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 

Warszawa 2000, s. 387–392; J. Tęgowski, Okoliczności wstąpienia na tron halicko-wołyński 

Piasta mazowieckiego Bolesława Trojdenowica (nieznane dokumenty ruskie z XIV wieku), 

„Studia Podlaskie”, t. 18 (2009/2010), s. 313–328; tegoż: Piastowie i Giedyminowicze. Dzieje 

wzajemnych stosunków w średniowieczu, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2013, t. 3 (7),  

s. 80–81. 
153 I. Chodyniecki, Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa,  

od założenia jego aż do czasów teraźniejszych, Lwów 1829, s. 22; J. Grabowski, Poczet książąt  

i księżnych mazowieckich, Kraków 2019, s. 103–109. Przed objęciem władzy przez Bolesława 

Jerzego, czasowo w 1324–1325 r., na prośbę bojarów na tronie halicko-wołyńskim zasiadało 

dwóch braci ze Śląska.  
154 Twierdzenie to jest oparte na nieaktualnym już wniosku Henryka Paszkiewicza (Z dziejów 

Podlasia w XIV wieku, „Kwartalnik Historyczny”, t. 42 (1928), z. 2, s. 231. Polemika:  

S. Zajączkowski, W sprawie zajęcia Podlasia przez Giedymina, „Ateneum Wileńskie”, t. 6 
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Bolesław Jerzy (Jerzy II, syn Trojdena) zmarł bezpotomnie 7 kwietnia 

1340 roku. Przypuszcza się, że został „przez swoich otruty” (bojarów  

ruskich)155. Na wieść o tym na Ruś ruszył król Kazimierz Wielki. Czy rzeczy-

wiście ziemię drohicką zajęli wówczas książęta mazowieccy Trojden (zm. 

1341) z synami, a braćmi zmarłego, Kazimierzem I i Siemowitem III? Głów-

nym argumentem na poparcie tej tezy jest wzmianka, że kilkanaście miesięcy 

później ziemią drohicką zarządzał wojewoda Jan Dobrogostowicz (pallatinus de 

Drogiczin), o czym wspomina w swoim dokumencie z 31 stycznia 1342 roku 

książę czerski Siemowit156. Pogląd, że ziemię drohicką w 1341 roku przyłączo-

no do Mazowsza jest obecnie dominujący157.  

W 1349 roku Polacy zajęli Brześć nad Bugiem, co w kolejnym roku spo-

wodowało odwet litewski. W 1351 roku wojska mazowieckie, może ze wspar-

ciem polskich i węgierskich, przekraczając rzekę Bug uderzyły na Litwinów  

w okolicach Mielnika. W walkach tych 12 września 1351 roku poległ książę 

płocki Bolko III, który posiadał też ziemię wiską158. Litwinom udało się utrzy-

mać ziemię drohicką, co potwierdzono traktatem rozejmowym z września 1352 

roku159. Z 1355 roku pochodzi dokument książąt litewskich Kiejstuta i Lubarta 

(braci Giedyminowiczów) wydany kupcom toruńskim, zezwalający im na prze-

 
(1929), z. 1–2, s. 1–7); J. Maroszek, Dzieje powiatu Wysokie Mazowieckie 1866–2006, Białystok 

2008, s. 37-38.   
155 K. Grodziska, „Miasto jak brylant...”. Księga cytatów o Lwowie, Kraków 2007, s. 6-7. 
156 Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2 (Dokumenty z lat 1248–1355), wyd.  

I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś, Wrocław 1989, dok. nr 249; S. Zajączkowski, s. dz. cyt., s. 1-2;  

H. Paszkiewicz, dz. cyt., s. 232; Ostatnio na temat przejścia ziemi drohickiej w posiadanie 

litewskie pisał m.in.: D. Wróbel, Polityka wschodnia Kazimierza Wielkiego w kontekście 

środkowoeuropejskim, [w:] Kazimierz Wielki. Historia i tradycja, „Rocznik Niepołomicki”, t. 2 

(2010), red. M. Jaglarz, s. 111–112, 119–120. Pośród badaczy nie ma jednomyślności w opisanej 

kwestii, już od prawie stu lat. Porównaj: S. Zajączkowski, Przymierze polsko-litewskie 1325 r., 

„Kwartalnik Historyczny” t. 40 (1926), s. 567–617; H. Paszkiewicz, Z dziejów Podlasia w XIV 

wieku, s. 229–245; J. Zajączkowski, W sprawie zajęcia Podlasia przez Giedymina, s. 1–7;  

M. Radoch, Rywalizacja litewsko-mazowiecka…, s. 135; J. Maroszek, J. Tęgowski, Pogranicze 

polsko-rusko-litewskie, [w:] Adam Dobroński (red.), Historia województwa podlaskiego, 

Białystok 2010, s. 23. 
157 J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań 1999, s. 239; O. Łatyszonek,  

O rzekomym przyłączeniu, [w:] „Inter Regnum et Ducatum”. Studia ofiarowane Profesorowi 

Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Guzowski, M. Liedke  

i K. Boroda, Białystok 2018, s. 373. Ostatnio teorii ułożonej wokół wzmianki z 1342 r. 

przeciwstawił się Przemysław Sianko, Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku. Kształto-

wanie się, rola społeczna, s. 176–178, 181–182. 
158 H. Paszkiewicz, dz. cyt., s. 243–244 – w 1348 r. wojska z Brześcia posiłkowały Litwinów  

w bitwie z Krzyżakami nad Strawą; Monumenta Poloniae historica, t. 3, Lwów 1878, s. 120, 284. 

Śmierć księcia Bolka III datowana jest także na 20 VIII 1351 r. 
159 W 1352 r. zawarto rozejm z Giedyminowiczami, do Litwy należeć miały ziemie: łucka, 

włodzimierska, bełzka, chełmska i brzeska. – H. Paszkiewicz, dz. cyt., s. 244; Nowy kodeks 

dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2, s. 333; G. Błaszczyk, dz. cyt., s. 155–157; M. Radoch, Rywali-

zacja litewsko-mazowiecka o ziemię drohicką (i brzeską) oraz okręg Tykocin i Łopuchowo (wraz 

ze Złotorią) od XIV do 1425 r., [w:] Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej 

Grodzieńszczyźnie w XV–XVI wieku: (podziały, administracja, służby leśne i wodne),  

red. J. Śliwiński, Olsztyn 2007, s. 136–137. 
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jazd do Łucka, przez Drohiczyn, Mielnik i Brześć160. Dokument nie wymienia 

Ciechanowca (o ile już istniał)161, Brańska czy Suraża, a tylko ośrodki położone 

nad rzeką Bug, gdyż zapewne wzdłuż tej rzeki prowadził wówczas główny trakt 

handlowy.   

W 1366 roku zawarto traktat pokojowy między królem Polski Kazimie-

rzem Wielkim a książętami litewskimi, braćmi giedyminowiczami, Olgierdem, 

Kiejstutem, Jawnutą i Lubartem. W dokumencie odnotowano, że we władaniu 

księcia Kiejstuta były: Brześć, Kamieniec oraz Drohiczyn, Mielnik i Bielsk162.  

Nadal nie wymienia się w dokumentach Suraża i Brańska, a ze źródeł archeolo-

gicznych wiadomo, że wówczas grody te zapewne były zasiedlone. Wiesław 

Wróbel uważa, że jeszcze wówczas nie pełniły one ważniejszej roli administra-

cyjnej lub militarnej163, co jest prawdopodobne, ale nie ma też pewności,  

że znajdowały się one w obrębie ziemi drohickiej.  

Ziemia drohicka znajdująca się w granicach jeszcze pogańskiego Wielkie-

go Księstwa Litewskiego, znalazła się w zasięgu „rejz” Zakonu Krzyżackiego, 

które organizowano nie w celu nawracania, a odwetów, rabowania i niszczenia. 

Państwo litewskie po śmierci księcia Olgierda w 1377 roku było osłabione we-

wnętrznymi sporami o władzę. Sytuację tę próbowały wykorzystać sąsiednie 

państwa. Szczególnie dotkliwie ziemię drohicką i brzeską atakował w lecie 

 
160 Historia polityczna Polski, t. 1 (wieki średnie), oprac. S. Zakrzewski i in., Warszawa 1920,  

s. 349 (O. Halecki datuje dokument na 1355 r.); S. Zajączkowski, Przymierze polsko-litewskie 

1325 r., „Kwartalnik Historyczny”, r. 40 (1926), s. 599; Akty i dokumenty Galicko-Volynskogo 

kniâžestva 13 – pervoj poloviny 14 vv., O. Kupčinskij (wyd.), Lwów 2004, s. 200–204. 
161 Założenie „grodu”, a raczej umocnionego dworu w Ciechanowcu przypisuje się Kiszkom, 

dopiero w połowie XV w. – Katalog zabytków sztuki. Seria nowa, t. IX, z. 2. Województwo 

łomżyńskie: Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, opr. Maria Kałamajska-

Saeed, Warszawa 1986, s. 23. Co prawda, amatorskie badania archeologiczne w Ciechanowcu 

prowadził Henryk Ciecierski na początku lat 20. XX w. (Muzeum w Grodnie. Sprawozdania  

z czynności za rok 1923, Grodno 1924), ale ich wyniki nie pozwoliły na datowanie obiektu, zaś 

sondaż Macieja Czarneckiego z 1979 r. nie potwierdził istnienia grodu średniowiecznego, tylko 

relikty murowane z XVIII i XIX w. Źródłowo „zamek” wzmiankowany jest w XVI w.,  

ale podczas wykopalisk w warstwie zasypiskowej znaleziono fragmenty ceramiki średnio-

wiecznej. – M. Czarnecki, Ciechanowiec, woj. łomżyńskie, stanowisko „Zamczysko”, „Informator 

Archeologiczny. Badania rok 1979”, Warszawa 1980, s. 245. W czasie rozkopywania w 1923 r. 

grodu w Ciechanowcu przez hr. H. Ciecierskiego, został znaleziony tam miecz pasawski  

z XV/XVI w. przekazany do zbiorów muzealnych w Grodnie (Muzeum w Grodnie. Sprawoz-

dania…, fot.). W Muzeum w Starym Zamku w Grodnie w 1994 r. widziałem ten miecz. Opisany 

był po rosyjsku „znaleziony w pobliżu Grodna”, jednak nadal była na nim przedwojenna polska 

sygnatura muzealna i napis na rękojeści wykonany białą farbą – „Ciechanowiec”. Jest to 

egzemplarz podobny do miecza pasawskiego z Brańska, znajdującego się w zbiorach Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie.     
162 Biblioteka książąt Czartoryskich w Krakowie (BCzK), Teki Naruszewicza (TN), teka 8,  

s. 245–247; I. Daniłowicz, dz. cyt., s. 210, nr 432; A. Czuczyński, Traktat książąt litewskich  

z Kazimierzem Wielkim z roku 1366, „Kwartalnik Historyczny”, r. 4 (1890), s. 515.  
163 W. Wróbel, Gród i zamek w Surażu do 1603 r. w świetle źródeł pisanych, [w:] Suraż –  

średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, red. D. Krasnodębski, Warsza-

wa 2020, s. 32–33.  
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1379 roku Teodoryk de Elner, krzyżacki komtur z Balgi164, który najeżdżał ten 

obszar dwa razy. Na początku sierpnia oddziały, które pod jego dowództwem 

zebrały się nad rzeką Nur (Nurzec)165 wkroczyły na omawiane terytorium, ata-

kując Brześć, Kamieniec oraz Drohiczyn i Mielnik. Niedługo później ten sam 

komtur na czele silniejszych oddziałów, w tym krzyżowców z Europy Zachod-

niej, spustoszył ziemię bielską („terram Bilse”) i grabił ziemię brzeską, oblegał 

Brześć, niszczył ziemię grodzieńską. Konflikt wyczerpujący obie strony zakoń-

czył się podpisaniem 29 września 1379 roku dziesięcioletniego rozejmu książąt 

litewskich (Jagiełły i Kiejstuta) z wielkim mistrzem krzyżackim Winrychem 

von Kniprode. Lista objętych tym dokumentem grodów ziemi drohickiej i brze-

skiej niewiele różni się od wymienionych w akcie z 1366 roku. W 1379 roku 

nie wymieniono Kobrynia, a pojawił się Suraż166. Nie wymienia się Brańska.  

Z faktu używania tytułu księcia drohickiego przez Wajdutę – Jana167, syna 

księcia litewskiego Butawda – Henryka, wyprowadzany jest wniosek, że Drohi-

czyn z podległymi ziemiami był w posiadaniu tego ostatniego za sprawą ojca, 

Kiejstuta. Po ucieczce z Litwy (podobno z Drohiczyna) Butawda – Henryka,  

a potem jego syna Wajduty – Jana, około 1381 roku ziemia drohicka powróciła 

pod władzę Kiejstuta, a po jego śmierci (15 VIII 1382), przeszła na Witolda, 

jego syna. Ostatecznie z konfliktu o władzę na Litwie po śmierci Olgierda 

(1377) zwycięsko wyszedł jego syn Jagiełło, który objął tron wielkoksiążęcy  

w Wilnie. Przegranymi byli Kiejstut (brat Olgierda) z synem Witoldem. Jednym 

z etapów sporu między nimi była wyprawa Witolda na Wilno, który swe siły 

gromadził nad Bugiem (w Drohiczynie) i w Brześciu.  

Książę mazowiecki Janusz I Starszy wykorzystał chwilowe osłabienie 

księstwa litewskiego i jesienią 1382 roku zajął grody ziemi drohickiej, Drohi-

czyn i Mielnik, które według Jana Długosza, teść Kiejstut miał powierzyć Janu-

szowi I tylko pod opiekę. Jednak książę mazowiecki nie zamierzał zwracać tych 

grodów, a Suraż, Bielsk, Kamieniec polecił zniszczyć, zaś od Brześcia odstąpił, 

 
164 Balga – dawna krzyżacka komturia sięgająca po Ełk, po której pozostały ruiny zamku. 

Obecnie miasto nad Zalewem Wiślanym w obwodzie kaliningradzkim (Rosja).  
165 Kronika Wiganda z Marburga rycerza i kapłana Zakonu Krzyżackiego na wezwanie Długosza 

z rymowanej kroniki niemieckiej na język łaciński przetłomaczona, Poznań 1842, s. 232–235  

(w nowej edycji z 2017 r., s. 573, 593). Opracowujący kronikę „Nur” objaśniają jako „Narew”;  

H. Łowmiański, Agresja Zakonu Krzyżackiego na Litwę w XII–XV w., „Przegląd Historyczny”,  

t. 55, 1954, s. 30–32; Z. Romaniuk, Bielsk Podlaski. Studia i materiały do dziejów miasta, Bielsk 

Podlaski 1999, s. 8. 
166 Codex diplomaticus Lithuaniae, wyd. E. Raczyński, Wrocław 1845, nr 1, s. 53–55; L. Rogal-

ski, Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prussami, t. 1, Warszawa 1846, s. 514–

515; J. Śliwiński, Grodzieńszczyzna i Podlasie w XV–XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim 

(wielkoksiążęce puszcze i włości, eksploatacja, pożary), Olsztyn 2010, s. 48–50; M. Radoch, 

Walki zakonu krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII w. do 1411 roku, Olsztyn 2011, s. 66. 
167 J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia, s. 204–206; Z. Romaniuk, Studenci z miast podlaskich na 

Akademii Krakowskiej od XV do XVIII w., „Małe Miasta. Kultura i oświata”, red. Mariusz Zemło, 

Supraśl 2004, s. 267–268; A. Pechta, Jan Wajduta Butawtowicz – zapomniany książę litewski  

w oświetleniu historiografii polskiej, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, nr 5 (2003),  

s. 357–370.  
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ze względu na przebywającą tam swoją teściową Birutę (zmarła w miesiącu 

sierpniu, w którym doszło do tych wydarzeń), żonę Kiejstuta168. Czy Mazow-

szanie niszcząc okręgi grodowe (powiaty?) bielski i suraski zniszczyli też 

Brańsk? O tym Długosz nie wspomina.  

Ziemia drohicka pozostawała w rękach Janusza I tylko do wiosny następ-

nego, 1383 roku, gdy Jagiełło wykorzystując wewnętrzne spory w Polsce i na 

Mazowszu w marcu zbrojnie najechał ziemię drohicką, a jego wojska oblegały 

Drohiczyn, broniony przez nieliczną załogę mazowiecką. Na wieść o tym Sasin 

ze Smardzewa, marszałek dworu księcia mazowieckiego, u Długosza nazwany 

„tenutariuszem”, czyli dzierżawcą grodu, przybył z odsieczą trzydziestu kopij-

ników i grupą kuszników, rozbił 

litewski szyk oblegających i 

wzmocnił załogę grodu. Do zdoby-

cia Drohiczyna przyczynić się mieli 

„niejacy Rusini” znajdujący się we-

wnątrz umocnień, którzy podpalili 

drewnianą zabudowę i zbiegli do 

obozu Litwinów. Załoga grodu opu-

ściła go i podjęła walkę poza nim. 

Sasin dostał się do niewoli169. Czy 

inne grody ziemi broniły się, czy 

poddały bez walki, tego nie wiemy. 

Faktem jest, że Jagiełło odzyskał 

ziemię drohicką.  

Tadeusz Żebrowski, dyrektor 

Archiwum Diecezjalnego w Płocku 

uważał, że z ramienia księcia Janu-

sza I, Brańskiem prawdopodobnie 

zarządzał ów marszałek Sasin ze 

Smardzewa. Swoje przypuszczenia wywodzi  

z faktu, że w pierwszej połowie lat trzydziestych XV wieku Brańsk znajdował 

się w rękach Jerzego Strumiłły, ożenionego z wnuczką Sasina. Stąd też dalsza 

sugestia, że kościół w Brańsku mógł być ufundowany przez księcia lub możno-

 
168 Janko z Czarnkowa, Kronika, 2002 (ed. komputerowa: http://biblioteka.kijowski.pl/ 

sredniowiecze/janko%20z%20czarnkowa%20-%20kronika.pdf), s. 89–90, nr 56; J. Długosz, 

Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. X (1370–1405), Warszawa 2009,  

s. 129–131; Polnoe Sobranie Russkich Letopisej, t. 35, Moskva 1980, s. 116 – „devastat Byelsk”.  
169 Kronika Jana z Czarnkowa, Kraków 1996, s. 124–125; co przytacza za nim też J. Długosz, dz. 

cyt., s. 175–176. Marszałek Sasina ze Smardzewa, był też kasztelanem wyszogrodzkim. W 1377 

r. otrzymał znaczące dochody z cła na Narwi w Zegrzu. Był bardzo waleczny, uczestniczył  

w krzyżackiej wyprawie do Prus (1379/1380). W niewoli litewskiej nie przebywał długo. W 1385 

r. w swoich dobrach Bolkowo ufundował kościół. Zginął z synem Rolandem 25 IX 1396 r.,  

w wyprawie krzyżowej na Turków, pod Nikopolis nad dolnym Dunajem. – K. Pacuski, Sasin  

ze Smardzewa, Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 35, Kraków 1994, s. 247–248. 

Pieczęć księcia mazowieckiego Janusza I  

z 1376 r. 
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władcę mazowieckiego w końcu XIV lub na początku XV wieku (marszałek 

Sasin zginął w 1396 r.). Jednak jak słusznie zaznaczył T. Żebrowski, są to tylko 

przypuszczenia. Wspominam o tym, gdyż część tych domysłów zostało wymie-

nionych w publikacji naukowej „Dzieje Mazowsza do 1526 roku”170.  

Ambicje Witolda i urazy do Jagiełły powodowały dość częste jego  

zwroty polityczne. Miotał się on między Krzyżakami a wybaczającym mu  

Jagiełłą, szukał także wsparcia u książąt mazowieckich. W połowie 1384 roku 

odzyskał dawne posiadłości ojca: Brześć, Drohiczyn, Mielnik, Bielsk, Suraż, 

Kamieniec i Wołkowysk171. O ziemi drohickiej z tego okresu wiemy, że za Bu-

giem sięgała ona do rzek Liwiec i Krzna, zaś na wschodzie graniczyła z ziemią 

brzeską, obejmując Mielnik, Bielsk i Suraż. Trudniej jest określić granicę  

z Mazowszem, na kierunku Brańska.  

Niebawem doszło do zbliżenia politycznego Królestwa Polskiego z Wiel-

kim Księstwem Litewskim, które objawiło się w doniosłym akcie unii polsko-

litewskiej w Krewie (1385 r.). Jagiełło ochrzcił się przybierając imię Władysław 

i będąc wielkim księciem litewskim został też królem Polski (1386 r.). Litwini 

przestali być poganami, przyjmując rzymski katolicyzm. Chociaż już znacznie 

wcześniej licznie mieszkającym tutaj Polakom i Rusinom nie bronili praktyk 

religijnych, a przynajmniej o tym nic nie wiadomo.  

Kolejny ważny fakt polityczny dotyczący interesującego nas fragmentu 

Podlasia, pochodzi z 1390 roku i związany jest z kolejną ucieczką księcia Wi-

tolda do Krzyżaków. W odpowiedzi na to król Władysław Jagiełło, obdarował 

jego ojcowizną księcia mazowieckiego Janusza I. Nadanie było dziedziczne (!)  

i obejmowało ziemię drohicką z podległymi grodami w Drohiczynie, Mielniku, 

Surażu i Bielsku. Do zajęcia grodów przez Mazowszan doszło w drugiej poło-

wie lata, o czym świadczy list komtura Malborka do księcia Janusza I, w któ-

rym 30 września 1390 roku odpowiadał na skargi na poddanych zakonnych  

z Wizny172, wyrządzających szkody ludziom księcia z Suraża, którzy byli chwy-

tani, zasiewy (zboże) im spalono i konie i bydło popędzono173. Posiadanie ziemi 

drohickiej przez księcia mazowieckiego Janusza I potwierdzono dokumentem 

spisanym 2 września 1391 roku174. W akcie tym pojawia się też informacja,  

 
170 Dzieje Mazowsza do 1526 roku, praca zbiorowa pod red. Aleksandra Gieysztora i Henryka 

Samsonowicza, Warszawa 1994, s. 360; Korespondencja autora z ks. T. Żebrowskim z lat 1988–

1989  (głównie list z 12 I 1989 r.).   
171 I. Daniłowicz, dz. cyt., s. 251–252, nr 498. Tutaj wczesna literatura i źródła na ten temat. 

Ostatnio informacje o odnalezionym XVI w. regeście dokumentu z 1384 r.: T. Jaszczołt, 

Dokument Władysława Jagiełły dla Abrahama Chamca z 1 VII 1390 roku – najstarsze znane 

nadanie dóbr ziemskich na Podlasiu, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 4 (2006), s. 58–59.  
172 Mazowiecka Wizna w latach 1382–1401 była w zastawie u Krzyżaków. 
173 Cytat tłumaczenia dokumentu za: M. Radoch, W sprawie daty nadania przez Władysława 

Jagiełłę ziemi drohickiej księciu mazowieckiemu Januszowi I, [w:] Szkice z dziejów kolonizacji 

Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku, red. J. Śliwiński, Olsztyn 2002, s. 18.  
174 Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, obejmujący bulle papieżów, przywileje 

królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyj jako i osób prywatnych, 
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że wymienione grody ziemi drohickiej tworzyły dystrykty, czyli powiaty 

(mniejsze jednostki administracyjne). 

W następnym roku Witold za namową biskupa elekta płockiego Henryka 

(syn Siemowita III), kolejny raz zmienił sojusznika. Porzucił Krzyżaków  

i 4 sierpnia 1392 roku zawarł ugodę z Władysławem Jagiełłą. Dzięki tej ugodzie 

odzyskał pozycję i część swego dziedzictwa na Litwie, zapewne na północ od 

rzeki Narew. Jesienią 1392 roku Krzyżacy zaatakowali Suraż, w którym znaj-

dował się wspomniany książę Henryk. Ten książę zamiast sakry biskupiej wy-

brał życie świeckie i poślubił Ryngałłę, rodzoną siostrę Witolda. Henryk zdołał 

uciec z Suraża, ale kilka miesięcy później został otruty175. Suraż po spaleniu 

dłuższy czas nie podniósł się z upadku. Krzyżacy z Balgi jeszcze raz, na po-

czątku 1394 roku, najechali i pustoszyli ziemię drohicką176. Książę mazowiecki 

Janusz zaniepokojony aktywnością krzyżacką, postanowił zbudować zamek  

w Złotorii (koło Choroszczy), przy ujściu Supraśli do Narwi. Zniszczył go jed-

nak komandor Balgi, biorąc do niewoli księcia mazowieckiego Janusza I.  

Wynika z tego, że ziemia drohicka znajdowała się w zakresie działań tamtejszej 

komandorii krzyżackiej177.  

Gród w Brańsku, o ile był wcześniej niszczony, to musiał być odbudowa-

ny, skoro stwierdzono tutaj osadnictwo z XIV wieku. Nie wiadomo, dlaczego  

w tym czasie ośrodek ten nie pojawia się w źródłach. Rozwiązanie zagadki 

może tkwić w bardzo słabym zachowaniu źródeł litewskich, polskich, krzyżac-

kich, a szczególnie mazowieckich178. Jednak ciągle jest nadzieja, że odnajdą się 

jeszcze nieznane informacje. O zainteresowaniu książąt mazowieckich brań-

skim grodem w końcu XIV wieku świadczą nie tylko fragmenty glinianych 

naczyń, ale i drewniane elementy konstrukcyjne grodziska „Zamczysko”, dato-

wane metodą dendrochronologii od około 1395/1403 do 1436/1442 (35 próbek 

dębu i sosny). Datowanie to świadczy o rozpoczętej przebudowie grodu  

ok. 1400 roku i naprawie (rozbudowie?) około 1440 roku179. Przebudowa była 

 
wyd. J.T. Lubomirski, Warszawa 1863, s. 111–113, nr 120; M. Radoch, W sprawie daty 

nadania…, s. 11–20. 
175 I. Daniłowicz, dz. cyt., s. 294–295, nr 617–619; W. Wróbel, dz. cyt., s. 35–36. To w jaki 

sposób Henryk wszedł w posiadanie Suraża nie jest jasne. Według różnych teorii miało to odbyć 

się za sprawą Jagiełły, Witolda lub Janusza I. – P. Sianko (dz. cyt., s. 196) opowiada się za 

Januszem I, co zdaje się być najwłaściwsze.  
176 Rejza krzyżacka dowodzona przez wielkiego marszałka zakonnego Wernera von Tettingen, 

niszczyła tereny od Grodna, przez Nowogródek, Lidę, Merecz, by w końcu dotrzeć do Drohiczy-

na. – L. Kolankowski, dz. cyt., s. 62; Kronika Wiganda z Marburga, s. 653.  
177 Wigand…, s. 353–354; M. Radoch, Złotoria w 1393 roku. Zniszczenie grodu i porwanie 

księcia mazowieckiego Janusza I, [w:] Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny 

od XIV do XVI wieku, Olsztyn 2002, s. 21–27. W Złotorii do krzyżackiej niewoli trafił książę 

Janusz I. 
178 AGAD, Metryka Koronna, sygn. 60; Metryka Mazowiecka – włączona do Metryki Koronnej. 

Materiały o terenie późniejszego Podlasia zawierają przede wszystkim akta pod sygnaturą 3.  
179 U. Stankiewicz, Wyniki badań…, s. 369; H. Karwowska, Odkryte, znalezione... 60 lat Działu 

Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, „Rocznik Białostocki” t. 21 (2018), s. 324;  

T. Ważny, Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Gdańsk 2001, s. 32, 42, 48 
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związana z działaniami księcia Janusza I, który zapewne prowadził unifikację 

prawną ziemi drohickiej z Mazowszem, co byłoby logiczne. I w tym celu od-

nawiał sieć grodów, w tym Brańsk, na pomieszczenie urzędów i siedziby 

urzędników. Zbliżenie polsko-litewskie od 1385 roku, wpłynęło na wzmożenie  

i utrwalenie osadnictwa rycerskiego. W celu łatwiejszego zarządzania, doszło 

zapewne do wydzielenia z ziemi drohickiej mniejszych jednostek. 

Objaśnienia wymaga nazywanie obszaru od Brześcia nad Bugiem przez 

Bielsk, Suraż i Brańsk, „ziemią ruską” oraz dodawanie do nazw tych ośrodków 

grodowych określenia „z Rusi”. Z nazywaniem obszaru ziemi drohickiej „zie-

mią ruską” spotykamy się sporadycznie w drugiej połowie XIV wieku, ale za-

sadniczo zapisy takie dotyczą trzeciego i czwartego dziesięciolecia XV wieku, 

gdy dość często występują w dokumentach mazowieckich, krzyżackich oraz 

miasta Gdańska. Używanie takiego określenia nie miało związku z osadnic-

twem (czynnikiem etnicznym), a z polityką. Było efektem wcześniejszej przy-

należności do księstwa halicko-wołyńskiego, czyli „ruskiego” z punktu widze-

nia Polaków i Niemców. Wiązało się z prawie dwustuletnim podporządkowa-

niem ziemi drohickiej księstwom ruskim, które przedzielane było kilkoma fa-

zami panowania polskiego i litewskiego. Oczywiście panowanie to odcisnęło 

swe piętno w postaci napływu ludności i kultury, w znacznej części za sprawą 

prawosławia. Nie ma jednak dowodów na to, że Rusini zdominowali ten obszar, 

a obecne osadnictwo rozwinęło się w oparciu o to z XII czy XIII wieku. Ponad-

to w Wielkim Księstwie Litewskim przejęto język ruski jako kancelaryjny, cho-

ciaż używano także łaciny, a nawet języka niemieckiego. W języku ruskim spo-

rządzano jednak wiele dokumentów hospodarskich (na Podlasiu w użyciu był 

on do 1569 r.). Z punktu widzenia Mazowsza i Krzyżaków, czasami dodatek 

„russen” bywał też zapewne wyróżnikiem miejscowości o takich samych na-

zwach na Mazowszu i na Podlasiu (Bielsk, Brańsk, Brześć). Co najmniej trzej 

książęta mazowieccy włączali Ruś do swojej tytulatury, Siemowit IV w latach 

1391–1424, ks. Janusz I od 1408 roku oraz książę Kazimierz II od 1435 roku180. 

Było to oznaką ich roszczeń terytorialnych do konkretnego obszaru, który zna-

lazł się pod panowaniem litewskim, a określenie „ziemie ruskie” oznaczało 

 
(ponadto 9 próbek dębu z grodziska w Brańsku z lat 1247–1427). Pewną serię próbek z grodziska 

„Zamczysko” pobranych w czerwcu 1994 r. datowano: ścięcie drzew 1413–1427, z tolerancją 

błędu 1422–1435. – Z. Romaniuk, Z dziejów sądownictwa szlacheckiego w ziemi bielskiej od XV 

do połowy XVI w., „Białostocczyzna” 1995, nr 3, s. 67, przyp. 8.   
180 Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376–1430, opr. A. Prochaska, Kraków 

1882, s. 563 – Beliczk (Bielsk) in Rusen (1422 r.); Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300, 

43/1a, k. 309 – Bransko an Russen (1430); Księga ziemska zakroczymska II, s. 123 – de Byelsko 

Russie (1435); A. Wolff, Metryka Mazowiecka, układ pierwotny, sposób rejestracji, Warszawa 

1929, s. 86 – territorio Russie Suraziensi (1440). O używaniu przez książąt mazowieckich tytułu 

księcia ruskiego pisał przykładowo: J. Grabowski, Tytulatura na dokumentach książąt mazowiec-

kich: forma i funkcje (wybrane zagadnienia), „Klio” (Toruń), nr 13 (2009), s. 41–79; S.K. Ku-

czyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978; A. Swieżawski, Tytulatura ruska ksią-

żąt mazowieckich, Częstochowa 1994. 
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zarazem, że nie są one litewskie i przysługują im mocą nadania Władysława 

Jagiełły z 1390 roku i powiązań rodowych.  

Zwyczaj nazywania tego terenu „parafią ruską”, jako okręgu fiskalnego, 

przetrwał do XVII wieku. Ten okręg podatkowy obejmował parafie: bielską, 

boćkowską, brańską, kleszczelską  

i łubińską oraz części parafii dołu-

bowskiej i dziadkowickiej.  

Źródła z tego okresu nie poz-

walają na dokładne ustalenie, kiedy 

Witold kolejny raz odzyskał grody 

ziemi drohickiej. Miało to miejsce 

po 10 VI 1401 a przed 21 września 

1405 roku181. Zasadniczo ta cezura 

zaproponowana przeze mnie 20 lat 

temu utrzymuje się do dnia dzisiej-

szego. Ostatnio sugeruje się 1404 

rok182, chociaż możliwy, to jedno-

znacznego dowodu na to nie ma.  

Witold bywał w tych stronach 

już wcześniej, ale jeden z pobytów  

i to w związku z wojną Polski  

i Litwy z zakonem krzyżackim, 

może wiązać się z okolicami Brań-

ska. Z marszruty Witolda, z woj-

skami, z Litwy nad rzekę Narew  

i dalej do Bielska (tutaj miał być  

21 VI 1410) wynika, że organizację 

następnego postoju planowano 22 czerwca nad Nurcem, a kolejnego w Drohi-

czynie183. Przypuszczalnie trasa wojsk litewskich na rozprawę z Krzyżakami 

pod Grunwaldem, prowadziła z Bielska do Drohiczyna, przez teren obecnych 

Bociek. Jednak nie można całkowicie wykluczyć trasy z Bielska do Drohiczyna 

przez Brańsk, ale jest to mniej prawdopodobne. Wiadomo, że chorągwie rycer-

 
181 Z. Romaniuk, Nowe źródła do dziejów miast podlaskich w XV i na początku XVI wieku, 

„Białostocczyzna”, 2002, nr 1–2 (61–62), s. 49; AGAD, Kapicjana, p. 18, s. 463–464;  

J. Soszyński, Dwa spisy zaginionych podlaskich ksiąg sądowych z 1647 roku (tykocińskie 

ziemskie inscriptionum i decretorum), „Studia Podlaskie”, t. 9 (1999), s. 113.  
182 J. Tęgowski, Piastowie i Giedyminowicze. Dzieje wzajemnych stosunków w średniowieczu, 

„Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 3 (2011), s. 81; M. Radoch, Rywalizacja litewsko-

mazowiecka o ziemię drohicką (i brzeską) oraz okręg Tykocin i Łopuchowo (wraz ze Złotorią) od 

XIV wieku do 1425 roku, [w:] Puszcze wielkoksiążęce na północnym Podlasiu i zachodniej 

Grodzieńszczyźnie w XV–XVI wieku (podziały, administracja, służby leśne i wodne), red.  

J. Śliwiński, Olsztyn 2007, s. 134–136. 
183 Opracowanie marszruty patrz: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, 

Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010. Według autorów 

trasa nie wiodła przez Brańsk.  

Witold, wieki książę litewski (zm. 1430) 
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stwa drohickiego i mielnickiego uczestniczyły w rozprawie z Zakonem Krzy-

żackim na polach Grunwaldu w 1410 roku, o czym wzmiankuje Jan Długosz184.  

Witold Kiejstutowicz, namiestnik, a od 1401 roku wielki książę litewski 

(podlegał królowi Polski), podjął trud budowy silnej Litwy. Urodził się i wzra-

stał jako poganin. Jako już dorosły mężczyzna był chrzczony kilkakrotnie,  

w obrządku katolickim i prawosławnym. Jako chrześcijanin, w dokumentach 

prawnych używał imienia Aleksander. Zmarł 27 października 1430 roku.  

Po tym jak Witold włączył ziemię drohicką (składającą się z mniejszych 

jednostek) do Wielkiego Księcia Litewskiego, pojawiają się urzędnicy – namie-

stnicy185, którym powierzał zarząd nad poszczególnymi okręgami (powiatami?) 

wewnątrz ziemi drohickiej. I tak Stanisław Jelitka objął Suraż (1405)186, Miki-

ta187 Bielsk i Goniądz (1407). Witold zapewne przejął organizację terenu wcze-

śniej stworzoną przez książąt mazowieckich, zmieniając część urzędników.  

Nadal nie wiemy co działo się z Brańskiem, czy już wówczas stanowił  

odrębny okręg, czy podlegał Surażowi lub Bielskowi, czy był w ziemi drohic-

kiej? Nieco późniejsze dokumenty świadczą o dość silnych związkach Brańska  

z Surażem, chociaż też i z Bielskiem. Nie ma natomiast śladów potwierdzają-

cych bezpośrednie powiązania z Drohiczynem. Zapewne już w tym czasie,  

z przyczyn praktycznych, po przyłączeniu do Litwy obszaru aż po Goniądz 

(jeszcze bez Tykocina, który Witold zajął w 2 poł. 1425 r.188), Brańsk wyodręb-

nił się tworząc kolejną jednostkę administracyjną. Granica terytoriów drohic-

kich przebiegała kilkanaście kilometrów na zachód i na południe od Brańska.  

Początkowo ziemie późniejszego Podlasia włączono do księstwa trockiego, 

a w 1413 roku do utworzonego województwa trockiego189. Bielsk co najmniej 

do 1430 roku znajdował się w ziemi drohickiej (Bielsko in terra drohiciensi)190.  

Zwyczajem średniowiecznych władców Witold objeżdżał grody, będąc widocz-

nym znakiem władzy nad nimi. Wiadomo, że jadąc z Litwy na Wołyń, 28 wrze-

śnia 1420 roku przebywał w grodzie suraskim, a dwa dni później (30 IX) był 

już w Drohiczynie191. Możliwe jest, że z jednego do drugiego miejsca  

 
184 Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła wszystkie, ks. XI i XII, Kraków 1869, s. 39.  
185 W dokumentach sporządzonych po łacinie określani jako „capitaneus” („starosta”), a po nie-

miecku „Hauptman”. 
186 W. Wróbel, dz. cyt., s. 37 (za: APG, Akta Miasta Gdańska, sygn. D 8, 1).  
187 Pewnie to ten Mikita w 1416 r. był wojewodą drohickim, a w 1420 r. „wojewodą” suraskim.  
188 Z. Romaniuk, Tykocin w XV wieku, [w:] Małe miasta. Przestrzenie, Supraśl 2003, s. 279.  
189 Akta unji Polski z Litwą 1385–1791, wyd. W. Semkowicz, A. Kutrzeba, Kraków 1932, 66–67; 

S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie, t. 2, Lwów 1921, s. 88. 
190 Z. Romaniuk, Przywileje wielkoksiążęce i królewskie dotyczące Bielska Podlaskiego z lat 

1430–1512, s. 252. 
191 Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, czyli Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi 

w Mińsku (dalej: NIAB Mińsk), f. 1708, op. 1, d. 23, k. 531–531v; ANK, ZZG, sygn. 55,  

s. 1114–1116 (Witold nadał młyn na Narwi, z gruntem zwanym Niwa, Stefanowi Bełczywodzie  

i jego sukcesorom). Zaproponowane datowanie drugiego dokumentu podaję za Sergiejem Pole-

chowem (Itinerarium wielkiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia 1392 – 27 października 

1430, „Rocznik Lituanistyczny” r. 5 (2019), s. 76), gdyż kopie dokumentu obarczone są błędnym 

zapisem datowania.  
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przemieszczał się przez Brańsk (najkrótsza droga), ale wykluczyć się nie da,  

że z Suraża do Drohiczyna udał się przez Strablę, Bielsk i Dziadkowice.  

Na styku Mazowsza i Wielkiego Księstwa Litewskiego kształtował się 

wówczas obszar związany z Drohiczynem, Surażem, Bielskiem, Brańskiem  

i terenem zanarwiańskim, który kilkadziesiąt lat później uzyskał wspólną nazwę 

– Podlasie. Uspokojenie sytuacji politycznej i brak wyniszczających najazdów, 

przy polityce Witolda polegającej na wspieraniu osadnictwa, rozwoju sieci 

miast na prawie niemieckim i handlu, doprowadziło do rozwoju terenu. Witold 

ugruntował istniejące już miejskie wójtostwo w Tykocinie (31 XII 1425), usta-

nowił wójtostwo miejskie w Drohiczynie (28 XII 1429), a po pięciu dniach też 

w Bielsku (2 I 1430). Wójtami wymienionych miast byli Polacy. W przypadku 

Bielska w dokumencie Witolda czytamy, że wójt Andrzej miał lud rzymskiego 

obrządku wyłącznie osadzać […] to jest Polaków i Niemców, co nie mogło jed-

nak dziać się ze szkodą i krzywdą Rusinów, już tam mieszkających192. Podobnie 

było w Brześciu. Nie wiemy, czy inne lokalne centra (np. Brańsk, Goniądz, 

Suraż) także otrzymały takie przywileje, ale całkowicie wykluczyć tego nie 

można. Obdarzanie ośrodków przywilejami pewnie spotykało się z oporem 

urzędników hospodarskich, gdyż tracili oni w ten sposób wpływy i dochody 

płynące z miast. Zdaje się, że autorytet Witolda miał decydujący wpływ na na-

dawanie przywilejów, ale tylko ludności katolickiej. Dwa lata po śmierci Witol-

da, Władysław Jagiełło w 1432 roku miał zamiar nadać prawo magdeburskie 

miastu Łuck, ale uniemożliwili mu to możnowładcy i urzędnicy litewscy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment mapy (środkowe 

Podlasie) J.J. Kantera, 

„Regni Poloniae, Magni 

Ducatus Lithuaniae… nova 

geographica”, z 1771 r. 

(ze zbiorów Biblioteki 

Narodowej w Warszawie).  

Kanter wyróżnił ziemię 

bielską i brańską, ale w 

XVI–XVIII w. faktycznie 

była to jedna ziemia biel-

ska, z centrum w Brańsku 

 
192 BPAU i PAN, dok. dypl. (perg.) 31; Z. Romaniuk, Przywileje wielkoksiążęce i królewskie 

dotyczące Bielska Podlaskiego z lat 1430–1512, [w:] Bielsk Podlaski. Studia…, s. 241–242, 252–

253.  
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2. Osadnictwo okolic Brańska 

W drugiej połowie XIV wieku krzyżackie „rejzy” (wyprawy) na tereny 

między Narwią a Bugiem były bardzo uciążliwe i destrukcyjne. Nie można jed-

nak stwierdzić, że całkowicie zniszczyły tutejsze osadnictwo. W innym przy-

padku obszary te nie byłyby atrakcyjne dla kilkukrotnie najeżdżających i rabu-

jących Krzyżaków. Osadnicy byli zapewne mieszaniną różnych grup ludności 

słowiańskiej, z udziałem innych nacji (ludów bałtyjskich). Polityczne władztwo 

księcia mazowieckiego Janusza I z przełomu XIV i XV wieku rozpoczęło tutaj 

okres spokoju, który sprzyjał osadnictwu, np. szlacheckiemu z Mazowsza  

i z dzielnic Korony. Skąpe informacje nie pozwalają na wysuwanie jednoznacz-

nych twierdzeń, że obecnie istniejące wsie i osady funkcjonowały już w tamtym 

czasie. Wobec braku wzmianek źródłowych, dowieść tego mogą tylko wykopa-

liska archeologiczne, które pod tym kątem nie były prowadzone.  

Wielki książę litewski Witold, jak i kolejni władcy, zasadniczo respekto-

wali zastane stosunki własnościowe i prawne, wydawali właścicielom własne 

przywileje, a także osadzali nowych osadników. Rzadziej spotykamy się z od-

bieraniem dóbr szlachcie. Z obszaru o promieniu 25 km od Brańska, z czasów 

Witolda zachowały się informacje o Popławach (1416, nadanie Gołuchowskim), 

Perlejewie (1418, nadanie Janowi z Białoskór), Kuczynie (nadanie braciom  

z Gąsiorowa w ziemi łęczyckiej; 1419 fundacja kościoła), Białokunce (1429, 

Krynki-Białokunki), Lubowiczu (1429, potwierdzenie zakupu Kuczyńskim).  

Z okolic Brańska w pierwszej połowie XV wieku wspomina się wsie:  

Andryjanki (ok. 1430), Siekluki (ok. 1430), Zalesie (1430), Winna (1432), Koce 

(1432), Topczewo (1433), Rudka (1434), Czarna (1434), Łempice (1437),  

Radziszewo (1437), Mień (1441), Brzeźnica (1443), Krasowo (1443, 1444).  

Z drugiej połowy XV wieku zachowały się wzmianki o: Niemyjach (1451), 

Pobikrach (1455), Płonowie (1456, 1457), Piórkowie (Wyszki, 1457), Falkach 

(zapewne przed 1430, 1457, wcześniej część dóbr Piórkowo, czyli Wyszki), 

Trzeszczkowie (1457), Puchałach (1458, 1475, patrz Spieszyn), Olendach 

(1458), Czajach (1458, Czahy), Domanowie (1460), Widźgowie (1465), Spie-

szynie (1468, część zwano Puchałami), Olszewie (1474), Szmurłach (1475), 

Rudołtowie (Łubin, 1477), Hawryłkach (ok. 1482), Pulszach (1492), Miszukach 

(1493), Kadłubówce (1498, bojarzy), Poletyłach (1499, bojarzy). W XV wieku 

istniały już także takie dobra jak: Lubieszcze i Kalnica (część zwano Malino-

wem, od właścicieli Malinowskich), wzmiankowane na początku XVI wieku.  

Zwraca uwagę fakt, że z XV wieku w źródłach pojawiają się niemal  

wyłącznie nazwy wsi szlacheckich i dworskich. Z okolic Brańska informacje  

o wsiach włościańskich, bojarskich i osadach młynarskich zachowały się dopie-

ro z pierwszej połowy XVI wieku. Nie oznacza to, że wsie szlacheckie  

uformowały się wcześniej od chłopskich. Te drugie zazwyczaj wymieniano 

ogólnie, podając główny ośrodek, stanowiący centrum włości.  
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Jak już wspomniano, do zagospodarowywania terenów leśnych i pustek  

po ich wycięciu, w drugiej połowie XV wieku i w pierwszych dziesięcioleciach 

XVI wieku sprowadzono tutaj wielu chłopów pochodzenia ruskiego. Dla nich 

ufundowano cerkwie w Hodyszewie i Maleszach.    

Z XVI stulecia zachowały się wzmianki o wsiach i osadach, które wymie-

niam w kolejności alfabetycznej: Bodaki (1505, 1543), Bujnowo – pierwotnie 

Bonowo (1549, Bonow), Bronka – wieś kościelna (1534), Chojewo (1517, 

1543), Chrząszcze (1505, 1525, 1541 – Truski), Czuczerepki (1527, 1541) – 

wieś zlikwidowana około 1561 roku, Dębowo (1525), Hodyszewo (1505, 

1529), Holonki (1539, 1549), Jośki (przed 1558), Kiersnowo (przed 1506, boja-

rzy), Klichy (przed 1558), Koszewo (1505, 1525), Krupki (1527) – wieś zlikwi-

dowana około 1561 roku, Malesze (1517, 1540), Oleksin (1525, 1550), Olędz-

kie (1551, szlachta), Patoki (1525, 1543), Pietraszki (Piotraski 1549, szlachta), 

Siedlec (1549, 1551 – Siedlecz), Solniki – osada młynarska (1525, 1539), Świ-

rydy (1525, 1527), Szpaki (1540, bojarzy), Wolica (1558; koło Sielca, zlikwi-

dowana około 1561 roku), Załuskie (Załozie 1558) – wieś hospodarska, Zału-

skie (Załoskie 1534) – wieś kościelna, Zamianowo (1558; obecnie Zaminowo), 

Zanie (1558), Żegunie – osada młynarska (1540). Pominięto mniej istotne osa-

dy. Lata podane w nawiasach nie oznaczają czasu założenia miejscowości,  

a znany obecnie rok najstarszej wzmianki. Osadnictwo chłopskie (kmiece)  

i osady młynarskie, były zależne w większym czy mniejszym stopniu  

od właścicieli miejscowości lub dóbr.  

Osadnictwo bojarskie nadal nie doczekało się wyczerpującego opracowa-

nia i jest mniej znane, stąd wymaga szerszego omówienia. Bojarzy (scartabelli) 

osadzani od XV wieku na Podlasiu, zasadniczo z pochodzenia byli Rusinami. 

W prawnych stosunkach Wielkiego Księstwa Litewskiego stali niżej od boja-

rów litewsko-ruskich (w rozumieniu szlachty), ale nie byli chłopami. Sprowa-

dzano ich nadając ziemię i zwalniając z pańszczyzny, ale nakładając na nich 

obowiązek pełnienia posług na rzecz urzędów i urzędników hospodarskich, stąd 

dzielili się na: putnych193 (pełniących posługi posłańców, np. z listami), pancer-

nych (zobowiązanych do służby wojskowej) i turemnych194 (pełniących posługi 

policyjne na rzecz starosty brańskiego). Charakter bojarskich powinności przy-

wiązany był do ziemi, a nie do osoby. To też, jeśli putni bojarzy – oprócz ziemi, 

z której szła służba bojarska, posiadali jeszcze inne działki, to z nich spełniali 

zwykłe powinności195. Statuty litewskie odróżniały tę kategorię ludności od 

szlachty nazywając ich homines serviles, za ich zabicie była wyższa kara jak  

za pozbawienie życia chłopa ciągłego196.  

 
193 Путь (ros.) = droga.  
194 Тюрьма (ros.) = więzienie. 
195 I.T. Baranowski, dz. cyt., s. 301. 
196 A. Wyrobisz, Podlasie w Polsce przedrozbiorowej, [w:] Studia nad społeczeństwem i gospo-

darką Podlasia w XVI-XVIII w., Warszawa 1981, s. 185–186. 
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Bojarów w okolice Brańska sprowadzono w drugiej połowie XV wieku  

i osadzono na gruntach miejskich lub bezpośrednio sąsiadujących z miastem.  

W 1540 roku nazywano ich „bojarami brańskimi”, czyli podległymi dworowi 

starościńskiemu w Brańsku. Ta kategoria ludności zamieszkiwała wsie: Polety-

ły197 (pancerni), Kadłubówka (putni)198 i Szpaki199 (putni, potem turemni),  

a także zapewne Kiersnowo (putni, pancerni)200. Nierozstrzygnięta pozostaje 

kwestia bojarów we wsi Brzeźnica koło Brańska. W pierwszej połowie XVI 

wieku w tej miejscowości mieszkała szlachta polska, ale pojedyncze osoby 

używały też imion ruskich. Być może były bojarami. 

Już w czasie pomiary włócznej (1562–1563) wskazywano, że mieszkańcy 

Kadłubówki i Szpaków posiadali mniej praw od innych bojarów brańskich. 

Zaliczano ich nawet do wójtostwa chojewskiego we włości brańskiej.  

Pozycja bojarów, lojalnych poddanych, z czasem zwiększała się. Miesz-

kańców Poletył, dość wcześnie uznano za szlachtę zrównaną z herbowymi  

Polakami. Poletyłowie w popisie 1528 roku zobowiązani byli do służby ziem-

skiej na równi ze szlachtą. W 1563 roku nazywani są bojarami, ale także  

ziemianami, tak jak szlachta, np. z Popław.  

W przypadku Szpaków, królowa Bona przywilejem z 7 lipca 1540 roku 

zabroniła namiestnikom brańskim posyłania bojarów z tej wsi z listami, np. do 

Bielska, Brześcia i Krakowa, ale w zamian mieli opłacać czynsz po 3 kopy gro-

szy litewskich z włóki. Nigdy nie udało się im uzyskać formalnej nobilitacji.  

Do miana ziemian (szlachty) aspirowali też bojarzy „putni” z Kadłubówki.  

Jednak jeszcze w 1563 roku ich „powinność” wobec dworu w Brańsku, polega-

ła na „służkowaniu” z ośmiu włók, w ramach czego mieli z listy jeździć jako  

i z dawna tę służbę czynili, powinni będą. Ostatecznie, mocą konstytucji sejmo-

wej w 1654 roku uzyskali potwierdzenie nobilitacji201.  

W 1563 roku ziemianami „wosznimi” określano także mieszkańców Kier-

snowa202. Chociaż wprost nie nazywa się ich bojarami, to „woszni” („wozne” – 

woźni) zapewne oznaczało pełnienie posług wobec sądów, a głównie woźnego 

jako jego asysta przy wykonywaniu powinności służbowych, tak w sądach 

 
197 O Poletyłach, bojarach „pancernych” może świadczyć fakt ich służby w wojsku,  

co odnotowano w popisach 1528 i 1567 r. Poletyłowie doczekali się ostatnio dwóch opracowań. 

Onomastycznego: P. Złotkowski, Podlaski ród Poletyłów w świetle antroponimii (XVI–XVII 

wiek), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. FF Philologiae, nr 35, z. 2 (2017): 

179–192. Drugie opracowanie, bardzo obszerne, jest monografią rodu: J. Poletyło, Dom 

Poletyłów herbu Trzywdar. Dzieje rodu, powstania i upadku magnackiej fortuny, Lublin 2020.   
198 Uvoločnoe izměrenie gorodov Brjanska i Saraža s prinadležaščimi k nim volostjami, sostav-

lennoe Devjaltovskim-Skočkom v 1560–1563-m g., [w:] Piscovaja kniga Grodnenskoj ekonomii  

s pribavlenijami (dalej: PKGE), Vilna 1882, s. 358 – podlie włok bojar putnich kadlubowskich.  
199 Tamże, s. 380–381. 
200 Tamże, s. 375 – ziemian wosznich Kiersnowskich.  
201 Tamże, s. 380–382; ANK, ZZG, nr 15, s. 737; Volumina legum (VL), t. 4, s. 211 (Deklaracya 

szlachectwa Kadłubowskich). 
202 PKGE, s. 347, 348, 375, 379, 407; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 4, k. 222v (1562 r. 

Kiersnowo Wozne). 
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ziemskich jak i grodzkich. Ich obowiązki polegały częściowo na zbliżonych  

do policyjnych203. Wykluczyć nie można, że w Kiersnowie mieszkali ziemianie 

herbu Cholewa204 i uszlachceni bojarzy herbu Pobóg, a może przybierali sobie 

herby szlachty polskiej dowolnie. Tak jedni, jak i drudzy od miana wsi zwani 

byli Kiersnowskimi, później używającymi już tylko herbu Pobóg. Skoro mieli 

określony dodatkowy obowiązek i byli pochodzenia ruskiego, to należałoby 

zaliczyć ich do bojarów, chociaż zapewne z tej kategorii, emancypowali do 

szlachty co najmniej równie wcześnie jak mieszkańcy Poletył. Bojarzy brańscy 

spolonizowali się nie tylko kulturowo i religijnie, głównie w XVII wieku. Inte-

resujące jest, że przyjęli też nazwiska z polskim źródłosłowem: Kadłubowscy 

od „kadłuba”, Szpakowscy od „szpaka”, Poletyłowie być może od pola położo-

nego w „tyle”, czyli za granicą Brańska205. Miano Kiersnowskich nie jest po-

chodzenia polskiego, a jak przypuszczają językoznawcy wywodzi się od staro-

pruskiego „kirsnan” (czarny). Końcówka nazwy wsi Kiersnowo sugeruje,  

że utworzono ją zapewne jeszcze w XV wieku, podobnie jak położone niedale-

ko: Chojewo, Dołubowo, Hodyszewo i Topczewo.  

Zasadniczym pytaniem jest, dlaczego bojarów sprowadzano na ten teren do 

posług? Zapewne chodziło o to, że nie byli chłopami, ale zarazem można było 

ich pociągać do służby, której odbiorcami często była szlachta. Mieli prawo 

noszenia szabli, niezbędnego atrybutu do pełnienia swych obowiązków, aby 

zapewnić bezpieczne przewożenie korespondencji, czy asystować przy areszto-

waniu szlachcica. Zachowała się wzmianka o wykonywaniu działań w ramach 

sądu grodzkiego w Brańsku przez Kiryła Kiersznowskiego w 1547 roku206.  

 

 

 

 

 

 
 

203 Więcej na temat woźnych patrz: Z. Rymaszewski, Z badań nad funkcjonowaniem sądów 

prawa polskiego w średniowieczu. Czynności woźnego sądowego, Warszawa 2010.  
204 Około 1501–1506 r., gdy panował król Aleksander Jagiellończyk – jak zeznano w 1586 r. 

przed urzędem grodzkim brańskim – Przodków ich Kiersnowskich, było trzej braciej rodzonych 

Ihnat, Jessio, Bohdan, którzy mieli dwoje imienie ojczyste nierozdzielne Kiersnowo w bielskim,  

a Skoki w brzeskiem powiecie leżące, herbu Cholewicza, które imiona potym między sobą rozdzie-

lili, to jest Kierznowo w bielskiem powiecie Ihnat i Jessiu, a Skoki, w brzeskim powiecie […] 

Bohdan, którego było przezwano Kłojwoda wzięli i czasy wiecznemi między sobą rozdzielili… – 

ANK, ZZG 18, s. 97–99. Patrz też: P. Złotkowski, Historyczne nazewnictwo osobowe podlas-

kiego rodu Kiersnowskich w XVI–XVII stuleciu, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, t. 8 (2019),  

s. 33–60. Autor nie natrafił na informację o bojarskim rodowodzie Kiersnowskich. Kacper 

Kiersnowski z Kiersnowa w połowie XVI w. przeniósł się w nowogródzkie. Ta linia rodu dała 

senatorów. 
205 A może Poletyło pochodzi od ruskiego полетать, czyli latać, tutaj w znaczeniu biegać. 

Gwarowe „poleciał”, do dzisiaj w użyciu, w znaczeniu szybkiego poruszania się.       
206 ANK, ZZG 15, s. 12 – in loco judics castrensis bielscensis. 
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3. Brańsk w świetle najstarszych źródeł historycznych (1430–1439) 

 

Na skutek kolonizacji Podlasia przez osadników z Mazowsza i Rusi,  

ale także z Wielkopolski, Małopolski i Litwy, po karczowaniu terenów pod 

osadnictwo, pozostawały znaczne nadwyżki drewna. Na proces ten nałożyła się 

koniunktura istniejąca w Europie Zachodniej na różne asortymenty i pochodne 

drewna, wykorzystywane do budowy statków, obiektów architektonicznych, na 

potrzeby rzemiosła, a nawet do opału. Sytuację tę wykorzystali kupcy niemiec-

cy, którzy 8 kwietnia 1415 roku uzyskali prawo wolnego handlu na Litwie  

i Rusi. Jan Bitter i Gerlach, kupcy gdańscy, otrzymali od Witolda koncesję na 

wyrąb lasów między rzekami Śliną i Narwią. Obszar ten penetrowali także fak-

torzy Zakonu Krzyżackiego. W Kiersnówku koło Brańska, nad Nurcem, w trak-

cie badań wykopaliskowych natrafiono na trzy półziemianki z XIV–XV wieku, 

w których mogły mieszkać osoby zajmujące się trzebieżą lasu207.   

W dokumentach dotyczących tzw. handlu gdańskiego odnajdujemy naj-

starszą jak dotąd znaną historyczną wzmiankę o Brańsku. Krótko po 29 listopa-

da 1430 roku Mikołaj Zaleski z Brańska (Nicolae Zelessky von z Bransky an 

Russzen), będąc w Gdańsku, oświadczył przed tamtejszym sądem ławniczym, 

że wziął zaliczkę od Hansa Gilgenborghe na pół „Sechsziga” wańczosu, a od 

jego brata Paula na 300 porcji Knarholzu i 100 wańczosu. Towar ten zobowią-

zał się dostarczyć przed Wielkanocą następnego roku. To wszystko poświadczył 

swoim opieczętowanym listem i potwierdził otrzymanie zaliczki208. Wynika  

z tego, że handlarze już wcześniej musieli znać Mikołaja Zaleskiego, skoro 

zapłacili mu zaliczkę za 51 600 dębowych klepek. Zaleski niewątpliwie był 

szlachcicem, posługiwał się pieczęcią209. Termin przewidywanej dostawy przed 

Wielkanocą (wypadającą na 1 kwietnia) wskazuje, że spław miał się odbyć  

na przełomie zimy i wiosny 1431 roku, czyli podczas roztopów i przyboru  

wody w Nurcu, co ułatwiało i przyspieszało transport rzekami.  

 
207 Badania, w związku z budową zbiornika retencyjnego w Otapach, prowadził Lech Pawlata.  
208 APG, 300, 41, 1a, s. 309. Wyjaśnienia wymagają asortymenty drewna, które miał dostarczyć 

do Gdańska Mikołaj Zaleski z Brańska, który był zapewne szlachcicem. Wańczos (Wagenschoss) 

to drewniane dębowe kłody (szczapy) z których usuwano rdzeń i brzeg pnia, a czasami porcjo-

wano w klepki. Zaś Knarholz (Knarrholz) to odpowiednio spreparowane kłody dębowe, pocięte 

w deski. Drewno przed spławem wiązano w tzw. Kleinhundert, czyli porcje po 120 klepek. Takie 

porcje wiązano kopami w tratwy. Były dwa podstawowe sposoby formowania tratw, w Gros-

shundert = 24 porcje = 2880 klepek, a drugi sposób to Sechszig = 60 Kleinhundert = 7200 klepek. 

Znaczna część towaru była odsprzedawana przez kupców gdańskich do Lubeki lub Anglii, 

uzyskując ceny kilkakrotnie większe. Zapewne drewno z Podlasia trafiało także do Holandii, 

Szkocji, Danii i innych. Kupiectwo pomorskie zaopatrywało ziemie polskie w artykuły handlu 

bałtyckiego, zwłaszcza w sukno i ryby (śledzie, węgorze) oraz zapewne w sól. 
209 Koło Brańska mieszkały różne rody Zaleskich, z Zalesia herbu Lubicz w parafii Wyszonki,  

ale także Zalewskich z Zalesia w parafii Topczewo. Ci drudzy pisali się też jako Zalescy.  

I to najprawdopodobniej z tych dóbr wywodził się wspomniany Mikołaj.   
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Oprócz Brańska z Gdańskiem handlowały też inne ośrodki podlaskie:  

Tykocin (najczęściej), Suraż, Bielsk, Drohiczyn i Goniądz. Ówczesne główne 

towary eksportowe z Podlasia były pochodzenia leśnego: drewno, wosk, skóry 

itd. Zapotrzebowanie na konkretne produkty uzyskiwane z przeróbki drewna, 

obok młynarstwa, stało się kolejną ważną dziedziną lokalnego przemysłu.  

W osadach leśnych produkowano popiół, potaż, smołę, dziegieć. Drewno  

z dębów formowano w kilkanaście asortymentów w różnych rozmiarach i ga-

tunkach. Nad większymi rzekami zakładano porty rzeczne zwane „bindugami”, 

od niemieckiego słowa „binden”, oznaczającego wiązanie, w tym przypadku 

drewnianych kłód lub klepek w porcje, a potem w tratwy. Z brańskiej bindugi210 

drewno spływało Nurcem do rzeki Bug, a potem Wisłą do Gdańska. Taki trans-

port trwał co najmniej kilka tygodni. W drodze powrotnej z Gdańska przywo-

żono towary, które po zbyciu na miejscu, zwielokrotniały zyski211. 
 

Mikołaj Zaleski z Brańska bierze zaliczkę na drewno, które zobowiązuje się dostarczyć  

wiosną 1431 r. Wpis do księgi ławniczej miasta Gdańska z 1430 r. APG, 300, 41, 1a, s. 309 
 

Przygotowanie dużych ilości surowca dębowego wymagało ogromnego 

nakładu pracy, a więc zaangażowania znacznych sił i to fachowych, co pośred-

nio potwierdza istniejący potencjał ludzki i gospodarczy tych terenów już  

w pierwszej połowie XV wieku. Handel wiślany z Gdańskiem był jednym  

z impulsów wpływających na rozwój osadnictwa. Nie powinno więc dziwić,  

że przedstawiciele szlachty już wówczas zamieszkiwali ośrodki o charakterze 

miejskim, zachowując swe prawa ziemskie. Analogiczne zjawisko znane jest  

z ówczesnego Mazowsza212. Kazimierz Tymieniecki zauważył, że bardzo zbli-

żony typ do mieszczaństwa mazowieckiego przedstawia również mieszczaństwo 

podlaskie, co pozwala nam nawet przypuszczać, że rekrutowało się ono w bar-

dzo przeważnej części z tych samych mazurskich żywiołów213.  

 
210 W Brańsku do dzisiaj jest ulica Binduga. Jej nazwa pochodzi od dawnego portu rzecznego,  

z którego spławiano drewno do Gdańska. Port zapoczątkował osady wzdłuż rzeki, co dopro-

wadziło do ukształtowania się ulicy Binduga. Charakter osadnictwa był polski. Poświadczają to 

spisy właścicieli nieruchomości z 1558 i 1562 r. Port funkcjonował w połowie ulicy, w pobliżu 

brodu na Nurcu, co najmniej do XVI w., ale znalazłem także relikty z XVIII stulecia.   
211 Więcej na temat handlu Gdańska z Podlasiem patrz: Z. Romaniuk, Kontakty handlowe miast 

podlaskich z Gdańskiem w XV w., [w:] „Małe miasta. Między tradycją a wyzwaniem przyszłości”, 

red. M. Zemło, Supraśl 2002, s. 69–87. 
212 K. Tymieniecki, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach 

średnich, Warszawa 1921, s. 70, 78, 115. Nowa edycja ukazała się w 1996 r. jako „Kształtowanie 

się społeczeństwa średniowiecznego”, t. I. 
213 K. Tymieniecki, dz. cyt., s. 113. 
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Handel Brańska z Gdańskiem utrzymywał się przez kolejne dziesięciole-

cia. W ogólnym zbycie podlaskiego drewna w latach 60. XV wieku Brańsk 

zajmował dość ważną pozycję. Niewątpliwie wpłynęło to dodatnio na aktywi-

zację gospodarki, pozytywnie oddziałując na mieszczaństwo, ale i na rozwój 

okolicznego osadnictwa na terenach pozostałych po wykarczowaniu lasów. 

Podniosło też specjalizację i poziom rzemiosł zajmujących się obróbką drewna. 

Nawiązano szersze kontakty ze zdominowanym przez Niemców Gdańskiem, 

ówczesnym oknem tej części Europy na Zachód. To głównie z Gdańska i Prus 

rekrutowali się działający na Podlasiu faktorzy, ale i niektórzy młynarze oraz 

inni obeznani z prawem niemieckim, co wspierał wielki książę litewski Witold. 

Nie dziwi więc, że Niemcy pojawiają się pośród mieszczan, a nawet wójtów 

miast podlaskich. Ponadto kontakty i podróże mieszczan z Podlasia do tego 

portu bałtyckiego, wpływały na przemiany szeroko pojętej kultury mieszkań-

ców.  

Źródła nie przesądzają sprawy własności drewna zbywanego w Gdańsku. 

Domyślać się można, że należało ono do różnych podmiotów posiadających 

prawo eksploatacji puszcz i lasów oraz wyrębu drewna. Głównie należeli do 

nich słudzy działający z upoważnienia hospodara, ale też część szlachty i wój-

towie niektórych miast. To oni zajmowali się organizacją trzebieży lasów i wy-

robem półproduktów z drewna na skalę przemysłową, gromadząc też drewno od 

drobnych dostawców. Nie do końca wyjaśnione zostało ówczesne prawo spławu 

towarów rzekami.   

W 1464 i około tego roku drewno do Gdańska dostarczyli m.in.: Stanisław 

z Brańska 3220 porcji wańczosu i 830 drewna słabszego gatunku, Marek Stor-

me (kupiec?) z Marcinem z Brańska 2033 dobrego i 720 porcji słabego gatunku 

drewna, Bernt z Brańska 2504 porcji wańczosu i 124 słabszego drewna, Pllex(?) 

z Brańska 530 porcji wańczosu i 200 słabszego drewna, Johann (kupiec?)  

i Michał z Brańska 3206 porcji dobrego i 2127 słabego wańczosu, Mikołaj  

z Brańska 1620 porcji dobrego i 309 słabszego wańczosu, Stefan 303 dobrego  

i 101 porcji słabego wańczosu214.  

W liście z 1 lipca 1477 roku do Rady Miasta Gdańska, Olechno Sakowicz, 

kuchmistrz dworu królewskiego Kazimierza Jagiellończyka, tytułował się staro-

stą bielskim, brańskim, suraskim, goniądzkim i rajgrodzkim215. List ten  

 
214 Zbigniew Romaniuk, Kontakty handlowe miast podlaskich z Gdańskiem w XV wieku, s. 76–77, 

84–85; APG, 300, 19/2, s. 102, 106, 110.  
215 B. Możejko, Kuchmistrz dworu królewskiego i starosta bielski Olechno Sakowicz, [w:] Szlach-

ta starostowie zaciężni, pod red. Błażeja Śliwowskiego, Gdańsk 1998, s. 139–140 (omówienie 

listu ze zbiorów: APG, 300, D/6, k. 89). Autorka błędnie określa starostwa w Bielsku i Surażu 

jako grodowe. Dla ziemi bielskiej ta terminologia pojawia się dopiero po 1530 roku i dotyczy 

jednego ośrodka, w Brańsku, pozostałe dwa – Bielsk i Suraż – były starostwami niegrodowymi. 

W innym dokumencie, na skutek błędu kopisty, z „Pana Raczko Strocewicza” utworzyła fikcyjną 

postać „Jana Raczko Strocewicza”.  
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poświadcza trwające kontakty podlasko-gdańskie. Także w lutym 1490 roku 

wójt brański z ławnikami korespondowali z radą Gdańska216.  

Po śmierci Witolda, jesienią 1430 roku, Wielkie Księstwo Litewskie przez 

kilkanaście miesięcy, do lata 1432 roku, znajdowało się w rękach księcia Świ-

drygiełły217, faworyzującego Rusinów. Po nim wielkim księciem litewskim  

w latach 1432–1440 był Zygmunt Kiejstutowicz. To bardzo ciekawy moment  

w historii Brańska, który w tym czasie ugruntował swą pozycję i wymieniany 

jest jako ośrodek sądowy, zarządzany przez namiestnika książęcego.  

Przeanalizujmy ten czas dokładniej. Oryginalny dokument pergaminowy  

z 20 grudnia 1432 roku wymienia Jerzego Strumiłłę jako pana na Brańsku218. 

Strumiłło to bardzo interesująca postać. Pochodził z ziemi wyszogrodzkiej,  

w młodości został dworzaninem księcia litewskiego Witolda. Zasłynął z odwagi 

podczas wyprawy na Nowogród Wielki w 1428 roku. Posiadał Brańsk. Strumił-

ło był najwyższym łożnym, potem podskarbim Witolda, do jesieni 1430 roku. 

W latach 1441–1444 przebywał na dworze królewskim w Krakowie. Powtórnie 

ożenił się, z Elżbietą z Podosia. Utrzymywał bliskie kontakty z dworem mazo-

wieckim i królewskim. Uczestniczył w wojnie trzynastoletniej. W 1461 roku 

uzyskał podkomorstwo lwowskie, a w 1478 roku nominowano go na kasztela-

nię lwowską, najwyższy urząd tej ziemi. Zmarł w końcu 1485 roku219. 

Powróćmy do Strumiłły w Brańsku. Problem stanowi ustalenie jak i kiedy 

wszedł w posiadanie tych dóbr oraz charakteru tej własności. Na ten temat są 

trzy teorie. Na początek wspomnę o mniej prawdopodobnej Tadeusza Żebrow-

skiego, że Brańsk mógł dostać się Strumille jako wiano z ręką Heleny, córki 

Ścibora z Sochocina220 (zm. 1432) i wnuczki kasztelana Sasina ze Smardzewa 

(zginął w 1396). Jednak jak dotąd nie mamy żadnego potwierdzenia, że Ma-

zowszanie, Sasin lub jego syn Turpin posiadali Brańsk221, czy byli z nim powią-

zani w jakikolwiek inny sposób. Druga teoria Sławomira Jakubczaka głosi, że 

Strumiłło Brańsk otrzymał od księcia litewskiego w 1432 roku za wierną służbę 

na Litwie. W 1434 roku odkupił od sióstr żony ich części dóbr Zegrze,  

co wymagało odpowiedniego zasobu finansowego, który mógł pochodzić ze 

 
216APG, 300, R/Ee 1, s. 1476 (regest).  
217 Świdrygiełło, syn Olgierda Giedyminowicza. Wróg Witolda, syna Kiejstuta Giedyminowicza. 

Świdrygiełło sprzymierzał się z Krzyżakami i Rusią przeciwko Witoldowi, krótko w 1430 r. 

podstępnie uwięził nawet swego starszego brata, króla Władysława Jagiełłę. Działania Świdry-

giełły spowodowały silny opór panów litewskich, którzy zmusili go do ucieczki z Litwy w 1432 r. 

Kolejne dwa lata to wojna na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego między księciem 

Zygmuntem Kiejstutowiczem popieranym przez Litwinów i Polaków, ze Świdrygiełłą wspiera-

nym przez Rusinów. Spór o władzę wygrał Zygmunt. Zmarł w 1452 r.  
218 AGAD, dok. perg. 6602 (20 XII 1432, Georgius alias Stromilanus de Bransk); Z. Romaniuk, 

Bielsk w latach 1366–1513, s. 13.    
219 Tamże; A Supruniuk, Strumiłło (Strumiło) Jerzy z Dmoszyna, PSB, t. 44 (2007), s. 430–433. 
220 Posiadacz jednych z największych majętności na Mazowszu. 
221 T. Żebrowski, Kościół (XIV-początek XV wieku), [w:] Dzieje Mazowsza do 1526 roku, pod red. 

A. Gieysztora i H. Samsonowicza, Warszawa 1994, s. 360. 
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zbycia Brańska222. Trzecia teoria, Tomasza Jaszczołta, jest nieco zbieżna z dru-

gą. Jednak nadanie Brańska Strumille wiąże z wcześniejszym okresem, gdy na 

Litwie panował Witold, zaś starosta bielski Jerzy Strumiłło, posiadał Brańsk  

na własność, ale go nie odsprzedał, tylko utracił na tle sporu o żołd z księciem 

Zygmuntem Kiejstutowiczem223. Tyle teorie. Faktem jest, Jerzy Strumiłło i jego 

żona Helena, stawiając się przed sądem w Zegrzu w sprawie nabycia tamtejsze-

go majątku, ostatni raz tytułowali się „na Brańsku” 27 kwietnia 1434 roku224.  

W tym kontekście interesująca jest wzmianka o sporządzonym w Brańsku 

dokumencie prawnym z 4 sierpnia 1433 roku w sprawie formalnej fundacji 

kościoła w Topczewie (w 1433 r. Topcew, Topczew, a później Topiczewo), bo 

plebanem w tym czasie był już tam Mikołaj225. Fundatorzy (Jan i Paweł z Zale-

sia, Tomasz, Stanisław, Piotr Słąka226, Mikołaj i Marcin Szołajda), zapewne byli 

spokrewnieni. Od miana zarządzanych dóbr, część z nich przyjęła nazwisko 

Zaleski (Zalewski), a inni Topczewski. Topczewo mogło pierwotnie stanowić 

część dóbr szlachty z sąsiedniego Zalesia, jak zresztą kilka innych przysiółków  

i wsi. Topograficzna nazwa wsi Zalesie, stanowi określenie położenia  

„za lasem”, w stosunku do Brańska.   

Warto wrócić do postaci Mikołaja Zaleskiego handlującego w 1430 roku  

z Gdańskiem. Może on być tożsamy z wymienionym w dokumencie fundacji 

kościoła w Topczewie Mikołajem (z Zalesia?)227. Zalescy i Topczewscy,  

by spisać ów akt fundacji, 4 sierpnia 1433 roku przyjechali do Brańska.  

Być może, o ile funkcjonował już brański urząd ziemski, skorzystali tutaj  

 
222 S. Jakubczak, Jerzy Strumiłło – przywódca konfederacji lwowskiej 1464 roku, „Społeczeństwo 

Polski Średniowiecznej”, t. 5 (1992), s. 246–249. Wzmianka o władaniu Brańskiem przez 

Strumiłłę w 1432 r. została odnaleziona już po opublikowaniu tego tekstu o Strumille.  

– Z. Romaniuk, Nowe źródła…, s. 47. 
223 T. Jaszczołt, Ziemia drohicka i bielska pod rządami księcia mazowieckiego Bolesława IV  

w latach 1440–1444, „Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Studia i Materiały”, t. VII 

(2017), s. 339–340. 
224 Księga ziemska zakroczymska II, wyd. K. Tymieniecki, Warszawa 1920, s. 29–30 (27 V 1434, 

nr 279, 288–291) – domino Stromilone de Bransko, domina Helena Stromilonis de Bransko;  

S. Jakubczak, Jerzy Strumiłło – przywódca konfederacji lwowskiej z 1464 roku, „Społeczeństwo 

Polski Średniowiecznej”, t. 5 (1992), s. 245–254; A Supruniuk, Strumiłło (Strumiło) Jerzy z Dmo-

szyna, Brańska, Podbereziec, Winnik, PSB, t. 44 (2007), s. 430–433. 
225 ADS, D 149, k. 247–247v (kopia z oryginału z 1663); ANK, ZZG 15, s. 573–575 (odpis  

z kopii z 1688); J. Mamaj, Topczewo, historia kościoła, parafii i miasteczka, Warszawa 2013,  

s. 40–42, 52–53 – autor błędnie odczytał datę fundacji świątyni jako 27 XII 1433 r., gdy miało to 

miejsce pół roku wcześniej, 4 VIII 1433 r. Zwrócę też uwagę, że niektóre znane autorowi 

późniejsze kopie (np. ANK, ZZG 1, s. 1–3), zawierają omyłkę w datowaniu, podając Quarta ipso 

Die in Inventione Gloriosi Stephani Martyris, co nie ma sensu, gdyż w 1433 r. święto to 

wypadało w poniedziałek (3 VIII), a z zapisu wynika, że rzekomo w środę (5 VIII). W najstarszej 

kopii podano prawidłowo post diem Inventionis…, czyli po tym święcie, tj. 4 sierpnia. 
226 W 1544 r. odnotowany jest Mikołaj Sląka z Topczewa – ANK, ZZG 20 s. 66. W 1550 r.  

w Topczewie wspomina się Augustyna i Jerzego, synów zmarłego Jana z przydomkiem Draka 

(może jednak winno być „Sląka”?) z Topczewa – ANK, ZZG 20, s. 12. 
227 Być może on lub jego brat Marcin, albo ich potomek posiadał też dobra koło Łap, stąd jedna 

ze wsi do dzisiaj nosi tam nazwę Łapy-Szołajdy. W 1542 r. Maciej Szołajda mieszkał też  

w Wyszonkach – ANK, ZZG 20, s. 39. 
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z pomocy miejscowych jurystów. Niestety zachowane kopie dokumentu uposa-

żającego w 1433 roku księdza Mikołaja z Topczewa, pomijają listę świadków. 

Inne szlacheckie fundacje kościelne spisywano zazwyczaj w miejscu nadania 

lub w głównej siedzibie dóbr właściciela. Przykładowo w miejscu fundacji akty 

sporządzono dla Dziadkowic 8 kwietnia 1431 roku, Piórkowa (czyli Wyszek)  

3 września 1457 roku, dla Wyszonek 2 stycznia 1464 roku, a także Dołubowa 

31 października 1465 roku. Zaś dla Rudki 14 czerwca 1442 roku spisano we 

dworze fundatora w Korczewie. Przed 1432 rokiem kościół był także w Winnej, 

ale nie znamy szczegółów tej fundacji. 

Funkcjonowanie sądownictwa w Brańsku stoi nieco w sprzeczności  

z wcześniejszą teorią o posiadaniu przez Jerzego Strumiłłę Brańska i okolicz-

nych włości w sensie majątkowym. Mielibyśmy wówczas sytuację, iż szlachec-

ki urząd ziemski funkcjonował w ośrodku należącym do jednego ze szlachci-

ców. Pełnej natury władania Brańskiem przez Strumiłłę nie znamy i na obec-

nym etapie trudno jest całkowicie wykluczyć lub potwierdzić istniejące teorie 

na ten temat. O spisywaniu akt i sądzeniu spraw w Brańsku świadczy też naj-

starsza księga ziemska obejmująca akta z lat 1422–1484228. Może więc Strumił-

ło nie posiadał całego Brańska, a tylko jego część, razem z bliżej nieznaną oko-

licą? Tak wczesne (1422) pojawienie się księgi ziemskiej brańskiej, zdaje się 

oczywiste w kontekście licznego w tej okolicy osadnictwa polskiego, głównie 

mazowieckiego, ale i małopolskiego. To z tymi osadnikami docierało tutaj pra-

wo ziemskie, stosowane na Mazowszu co najmniej od 1405 roku229. Brańsk  

w tym czasie łączyły związki z Surażem, poprzez tworzone lokalne sądownic-

two szlacheckie na tym terenie.   

 

 
228 AGAD, Kapicjana, p. 18, s. 440–441; J. Soszyński, Spis ksiąg ziemskich brańskich z 1647 

roku, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, t. 19, Warszawa 1999, s. 121–

150 (s. 124). Najstarsza księga ziemska zachowana w Brańsku jeszcze w 1647 r., miała 

obejmować lata 1422–1484 (zniszczona w 1657, 1706 lub 1709 r.). Była to zapewne zszywka 

różnych akt, o czym świadczy rozległość chronologiczna. Część akt przepadła w czasie działań 

wojennych w 1444 r. Już w połowie XVII w. ta księga, była w złym stanie i mało czytelna.  

W 1647 r. w Tykocinie przechowywano tzw. księgę Gasztołdowską, która miała zaczynać się  

w 1407 r., ale być może winno być 1427 r. W 1422 r. starostą suraskim był już Iwaszko Gasztołd 

(ów Jan Gasztołd mógł w 1440 r. zabrać księgę na Litwę, a w 1444 r. powrócić z nią do 

Tykocina). Z 1429 r. znany jest sędzia suraski Kobyliński. – Dokumenty strony polsko-litewskiej 

pokoju mełneńskiego z 1422 r., wyd. P. Nowak i P. Pokora, Poznań 2004, s. 11 – negatywne 

recenzje Izabeli Skierskiej, „Roczniki Historyczne”, r. 70 (2004), s. 254–259, Jana Tęgowskiego 

(„Studia Źródłoznawcze”, t. 42 (2004), s. 165–167). W wydawnictwie: Codex Diplomaticus 

Regni Poloniae, t. IV, wyd. M. Dogiel, Vilnae 1764, s. 114–115, Iwaszko jako starosta 

„Durazenensis”, co wynika z błędnego odczyniania oryginału lub błędu drukarskiego. VL, t. 2,  

s. 444 (Pozwolenie ksiąg gasztołdow-skich, 1607). Z. Romaniuk, Z dziejów sądownictwa…, s. 56. 

W podobnym czasie zaczęto prowadzić także księgi drohickie. Początki prowadzenia ksiąg  

w Brańsku i Surażu oraz wzajemnych relacji obu ośrodków wymagają dalszych badań, chociaż 

przy niewielkiej liczbie źródeł trudno tutaj będzie wyjść poza hipotezy.  
229 M. Kulecki, Spuścizna aktowa sądów ziemskich i grodzkich województwa podlaskiego, [w:] 

Drobna szlachta podlaska w XVI–XIX wieku, red. S.K. Kuczyński, Białystok 1991, s. 141–149.  
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Kolejna wzmianka o Brańsku, ale jakże ważna, pochodzi z 20 listopada 

1437 roku. Tego dnia książę litewski Michał Zygmuntowicz, będąc w swoim 

brańskim grodzie (in castro nostro Bransko), wystawił co najmniej dwa doku-

menty osobom, które o to zabiegały: wójtowi tykocińskiemu Piotrowi z Gumo-

wa230 – na puszczę zwaną „Chroscza” (późniejsza Choroszcz), a Stanisławowi 

Ostaszowi i Mikołajowi zwanemu Myń (Mijn) – na Rogowo koło Choroszczy 

nad Narwią, z obowiązkiem opłacania czynszu w postaci czterech beczek ryb  

i czterech rączek miodu231, który wnosić mieli do brańskiego zamku232. Przed 

nadaniami wspomniana puszcza nad Narwią należała do łowów książęcych, 

nadzorowanych przez zamek brański233. Kiedy Michał Zygmuntowicz przyje-

chał do Brańska, nie wiadomo. Zapewne dzień lub dwa przed uczynionymi 

nadaniami, a cztery dni po wystawieniu przywilejów w Brańsku był już około 

210 km dalej, w Słonimiu (Białoruś). Oznacza to, że książę wyjechał z Brańska 

zapewne jeszcze w dniu dokonania wspomnianych nadań (20 XI).  

Fakt obdarowywania przez Michała Zygmuntowicza dobrami świadczy, że 

miał w tej sprawie upoważnienie ojca, który nieco wcześniej mógł powierzyć 

mu obszar przyległy do Mazowsza (dwie żony Michała Zygmuntowicza były 

córkami książąt mazowieckich), do wprawiania się w zarządzaniu. Rola księcia 

Michała wzrosła niewspółmiernie po 1 września 1435 roku. W tym dniu pod 

Wiłkomierzem (nad rzeką Świętą) odegrał on ważną rolę w zwycięstwie wojsk 

polsko-litewskich, nad siłami krzyżacko-litewsko-tatarskimi wspierającymi 

Świdrygiełłę. Pokłosiem tego sukcesu, jak przypuszczał Adrian Kopystiański, 

miały być nadania księcia Michała uczynione w Brańsku, „na własną rękę”234.  

Warto wspomnieć, że ojciec Michała, wielki książę litewski Zygmunt 

Kiejstutowicz prawie trzy tygodnie wcześniej (1 XI), będąc w Trabach (obecnie 

koło Iwia na Białorusi), nadał dobra położone ledwie kilkanaście kilometrów na 

południowy zachód od Brańska. Odbiorcą tego nadania był Andrzej Kęska (An-

dreas Kanszczy vel Kanschka), który uzyskał dobra Radziszewo (Radzisewo) 

nad rzeczką Winna (Wienna), do cieku Czeplistok, przy granicy z Łempicami 

nad Siennicą (Sziennicza). Jednym ze świadków spisania tego dokumentu był 

Iwaszko Dowojnowicz, późniejszy starosta bielski235. 

 
230 Z. Romaniuk, Wójt tykociński Piotr z Gumowa (koniec. XIV w. – po 1459 r.), „Zeszyt 

Naukowy Muzeum Wojska”, nr 14 (2000), s. 68–70. 
231 W przeliczeniu na garnce krakowskie to około 90–93 litry miodu.  
232 AGAD, dok. pergaminowy nr 750 (transumpt w akcie Zygmunta Starego z 1536 r.) – na 

Rogowo; AGAD, Kapicjana, p. 32, s. 20–22; AGAD, MK 3, k. 249–249v (nowa paginacja 251–

251v) – na Choroszcz. Pośród świadków spisywania dokumentów byli dworzanie: Jerzy Szowi-

gał, Gaskon Jan z Kinik i Mikołaj z Witanki.  
233 J. Wiśniewski, Początki Białegostoku i okolicznego osadnictwa, [w:] Studia i materiały do 

dziejów miasta Białegostoku, Białystok 1985, s. 14. 
234 A. Kopystiański, Książę Michał Zygmuntowicz, „Kwartalnik Historyczny“ t. 20 (1906), nr 1–2, 

s. 98. Adrian Kopystiański to autor obszernego tekstu o księciu Michale.  
235 ANK, ZZG 30, s. 71–72; B. Możejko, Starosta bielski Iwaszko Dowojnowicz w sporze  

z mieszczanami gdańskimi. Nieznane źródła do badań nad mentalnością szlachecką i bielską 

hierarchią urzędniczą, „Społeczeństwo Polski Średniowiecznej”, t. 8 (1996), s. 207–218. 
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Pietko, palatinus de Byelsko et Bransko (w dosłownym tłumaczeniu  

„wojewoda bielski i brański”), 16 lipca 1439 roku potwierdził w Brańsku  

transakcję pomiędzy właścicielami podtykocińskich dóbr Drogwino (późniejsze 

Żędziany vel Rzędziany)236. Przypisanie Pietce (Piotrowi) urzędu wojewody 

mogło wynikać z bycia jednoczesnym namiestnikiem, bielskim i brańskim, 

czyli zarządzającym większym obszarem od jednej jednostki. Ówczesne uży-

wanie tytułu wojewody miało mniejsze znaczenie, jak w okresie późniejszym. 

Ów Pietko jest identyfikowany z Piotrem Raczką Strocewiczem, który  

zapewne pełnioną funkcję sprawował w latach 1438–1440. Wobec tego praw-

dopodobne jest, że to o nim wspomina się w dokumencie księcia mazowieckie-

go Bolesława IV237 z 29 września 1442 roku, jako o dzierżawcy grodu brań-

skiego, który wcześniej odebrał wieś Daniłowo Stanisławowi Lachowi i jego 

żonie Dorocie oraz jej stryjowi Pawłowi z Suraża238.  

 

 

 

 
236 BCzK, TN, t. 16, nr 110, s. 525–526; Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego (dopełnienie 

Niesieckiego), Kraków 1870, s. 496; Z. Romaniuk, Losy średniowiecznych dokumentów podlas-

kich z Archiwum Koronnego Krakowskiego, [w:] Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Źródła 

historyczne – stan badań, red. Marek Kietliński, Białystok 2003, s. 74. 
237 Bolesław IV (zm. 1454), książę mazowiecki, wnuk Janusza I Starszego. Początkowo był pod 

kuratelą regentki, matki Anny Fiodorówny. Od 1436 r. rządził samodzielnie jako książę: ciecha-

nowski, czerski, liwski, łomżyński, nurski, różański, warszawski, wyszogrodzki i zakroczymski. 
238 Muzeum Narodowe w Krakowie, pergamin 533/22; T. Jaszczołt, Ziemie drohicka i bielska…, 

s. 341, 345; Z. Romaniuk, Losy średniowiecznych…, s. 74.  

Wielki książę litewski Zygmunt  

Kiejstutowicz (1432–1440) 
Książę litewski Michał Zygmuntowicz  

(Zbiory Litewskiego Muzeum Narodowego) 
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4. Epizod mazowiecki (1440–1444) 

 

Zwolennicy Świdrygiełły, konkurenta do litewskiego tronu wielkoksiążę-

cego, 20 marca 1440 roku zamordowali w Trokach księcia Zygmunta Kiejstu-

towicza. Władzę po nim w Wielkim Księstwie Litewskim zamierzał objąć syn, 

Michał Zygmuntowicz. Ostatecznie przejął ją trzeci pretendent, którym był  

12-letni Kazimierz Jagiellończyk, syn Jagiełły i młodszy brat króla.  

Wspomniany spór o władzę na Litwie, na przełomie marca i kwietnia 1440 

roku ośmielił księcia mazowieckiego (warszawskiego) Bolesława IV do zajęcia 

ziemi drohickiej. Takie działanie księcia wynikało z dawnych roszczeń, przywi-

lejów i umów, a także powiązań rodowych. Już w 1390 roku (dokumentem  

z 2 IX 1391) król Władysław Jagiełło nadał ziemię drohicką księciu Januszowi 

I, żonatemu z Danutą Anną, córką wielkiego księ-

cia litewskiego Kiejstuta. Janusz I wszystkie swoje 

prawa i roszczenia przekazał bezpośrednio wnu-

kowi, księciu Bolesławowi IV. Ten dodatkowo 

uzyskał dokument od Zygmunta Kiejstutowicza, 

którym ziemia drohicka po jego śmierci miała 

przejść na własność Bolesława IV. Kopystiański 

datuje ten akt na luty 1435 roku, gdy żoną Michała 

Zygmuntowicza została Eufemia (siostra Bolesła-

wa IV). Michał jako oprawę żony, przekazał jej 

Słonim i Wołkowysk. Po jej śmierci miały one 

przejść na jej brata Bolesława IV, z możliwością 

wykupu jego praw za 20 tys. florenów.  

Przypuszcza się, że podobne zapisy były w 

dokumencie Zygmunta Kiejstutowicza opisanym 

przez Jana Długosza, a wystawionym Bolesławo-

wi IV na ziemię drohicką239. Długosz wspomina 

też, że król Władysław III, zwany później War-

neńczykiem, przed wyjazdem na Węgry, nakazał 

księciu Bolesławowi IV, aby ziemię drohicką sam 

przez się dzierżył, a nikomu jej bez wyraźnego 

zezwolenia króla i Królestwa polskiego nie ustę-

pował240. Niewątpliwie chodzi tutaj o ustalenia ze 

spotkania króla z księciem mazowieckim oraz 

posłami litewskimi w Nowym Sączu, w dniach  

 
239 Jana Długosza dziejów Polski ksiąg dwanaście, ks. XI i XII, Kraków 1870, s. 576; Codex 

epistolaris saeculi decimi quinti, t. 2, 1382–1445, wyd. A. Lewicki, Kraków 1891, s. 343–343,  

nr 232; A. Kopystiański, dz. cyt., s. 114–115; O. Halecki, Dzieje Unii Jagiellońskiej, t. I, Kraków 

1919, s. 347–348. Dodatkowo na istnienie dokumentu może wskazywać rekompensata za ziemię 

drohicką, jak przewidywał to też układ z 1435 r. w sprawie małżeństwa z Eufemią.  
240 Jana Długosza dziejów Polski ksiąg dwanaście, ks. XI i XII, s. 574–575. 

Bolesław IV, 

książę mazowiecki  

(warszawski) 
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od 19 do 21 kwietnia 1440 roku. Omawiano tam wówczas także zajęcie Drohi-

czyna przez Mazowszan. Wobec sporów o władzę na Litwie król Władysław III 

polecił swemu młodszemu bratu, Kazimierzowi, aby udał się do Wilna z do-

stojnikami i dwutysięcznym pocztem i objął tam namiestnictwo, do królewskie-

go powrotu. Władca wysłuchał także wyjaśnień Bolesława IV, dotyczących 

powodów zajęcia ziemi drohickiej. Filip Kallimach twierdził, że Władysław III 

zgodził się, aby owa ziemia czasowo pozostała w posiadaniu mazowieckim,  

a ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie miało nastąpić po powrocie króla  

z Węgier. Do tego czasu strony sporu zobowiązano do rozejmu241.  

Idąc tropem informacji zawartej w kronice Jana Długosza, być może Bole-

sław IV będąc w Nurze (22 V), w Bielsku dołączył do orszaku Kazimierza  

Jagiellończyka242, zmierzającego z Sandomierza do Wilna, aby objąć namiest-

nictwo nad Wielkim Księstwem Litewskim. Książę mazowiecki zdążając  

z Nura do Bielska, byłby także w Brańsku. Nie mamy jednak całkowitej pewno-

ści co do zasadniczej trasy orszaku księcia Kazimierza, w tym jego pobytu  

w Bielsku. 

W Wilnie możnowładcy 29 czerwca wynieśli na hospodara Kazimierza  

Jagiellończyka243. Zaskoczony tym Bolesław IV wyjechał z Litwy i zatrzymał 

się w Nowogrodzie nad Narwią. Tutaj 4 lipca 1440 roku potwierdził posiadanie 

Andrzejowi Drogwina (Rzędzian), jak również prawo chełmińskie Tykocina244, 

miasta odebranego Gasztołdowi, możnowładcy litewskiemu245. Tymi dokumen-

tami Bolesław IV podkreślił swe posiadanie pogranicznego pasa ziem po Tyko-

cin, który włączono do ziemi warszawskiej. W ten sposób rozpoczęło się ksią-

żęce ujednolicanie zastanych struktur podlaskich w sensie prawnymi i admini-

stracyjnym, z mazowieckimi. We wrześniu książę przybył na teren ziemi dro-

hickiej i spędził tutaj kilka dni. Będąc w Drohiczynie, 22 września 1440 roku 

obdarzył Mielnik przywilejem chełmińskim. Z tego czasu znane jest też nadanie 

Siemiatycz Borucie z Falęt oraz kilku innych na różne dobra246.  

 
241 Philippi Callimachi historia de rege Vladislao, ed. Irmina Lichońska, commentary by Tadeusz 

Kowalewski, transl. Anna Komornicka, Warsaw 1961, s. 36–40. 
242 T. Jaszczołt, Ziemie drohicka i bielska…, s. 332.   
243 Król Władysław III na wieść o tym wyraził swoje niezadowolenie, gdyż było to niezgodne  

z jego dyspozycją o namiestnictwie.  
244 AGAD, MK 3, k. 243v (stara 241v); Z. Romaniuk, Tykocin w XV w., s. 285. 
245 Przypomnijmy, że ów Andrzej siedem miesięcy wcześniej (30 XI 1439) nabył Drogwino od 

Stefana (Szczepana), co potwierdził urząd ziemski w Surażu, ale nowemu właścicielowi dopiero 

teraz udało się uzyskać wymagane potwierdzenie książęce, na te dobra. Po drugiej stronie rzeki 

Narew dobra mieli Ostasz i Miń, którzy rok wcześniej nabyli je od Pietka w Brańsku. W 1443 r. 

rozgorzał spór między posiadaczami Rogowa i Drogwina (Rzędzian), gdy Andrzeja z Drogwina 

przed sąd w Zambrowie pozwali Ostasz i Miń z Rogowa. – Z. Romaniuk, Losy średniowiecz-

nych…, s. 74; T. Jaszczołt, Ziemie drohicka i bielska…, s. 342–343. Zapewne sąd miał ustalić, 

które z koryt rozgałęzionej Narwi stanowiło faktyczną granicę. 
246 AGAD, MK 3, k. 248 (stara 246), 291v (stara 289 v) – 24 VII 1443 r. Bolesław IV nadał 

Siemiatycze (Schemyathicze, Sijemyanthicze) na prawie chełmińskim, w powiecie drohickim, 

chorążemu warszawskiemu Borucie z Falent. O przywileju dla Mielnika z 1440 r. wspomina 

Józef Jaroszewicz (Obraz Litwy pod względem cywilizacji od czasów najdawniejszych do końca 
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Próba załagodzenia konfliktu o ziemię drohicką podczas zjazdu panów  

koronnych i litewskich w listopadzie 1441 roku w Parczewie, nie powiodła się. 

Strona litewska odrzuciła dowody praw do niej, przedstawione przez Mazow-

szan247.  

Z krótkiego okresu (1440–1444) posiadania ziemi drohickiej przez Bole-

sława IV, zachowało się szereg wzmianek o Brańsku, Drohiczynie i Surażu, jest 

też ważna informacja o Mielniku. Zastanawia brak odniesień, nadań, potwier-

dzeń czy tytułów urzędniczych związanych z Bielskiem248. Przywilej nadany  

13 września 1440 roku ziemi suraskiej przez Bolesława IV, na wzór posiadane-

go przez ziemię drohicką, wpisano do Metryki Mazowieckiej pod tytułem – 

Terrigene Surazanye. Znamy tylko jego regest, z którego dowiadujemy się, że 

obszar podległy Surażowi na zachodzie sięgał linii rzek Liza, Gręska (Granska) 

i Mień (Mayen). Jednak prawo nadane szlachcie suraskiej obejmowało także 

ziemie należące do „dystryktu warszawskiego”, a położone na zachód od 

wspomnianych rzek. Ten mazowiecki obszar miał być wcześniej (przez Kiejstu-

ta?) „siłą i gwałtem” zajęty przez wojska litewskie249. W tym akcie dotyczącym 

ziem suraskich nie wymienia się Bielska. Nic nie wiemy o tym, aby ten ośrodek 

otrzymał podobny dokument. Może więc Bielsk, tak jak Brześć, do którego  

w czerwcu 1440 roku lokalny starosta nie wpuścił Kazimierza Jagiellończyka, 

pozostawał wierny księciu Michałowi Zygmuntowiczowi i nie wszedł do ziemi 

drohickiej zajętej przez Bolesława IV. Wspomniany przejazd orszaku Kazimie-

rza Jagiellończyka przez Brześć, ale chyba i przez Bielsk w czerwcu 1440 roku 

nie jest pewny250. Możliwe więc jest, że Bielsk znalazł się poza obszarem przy-

łączonym przez Bolesława IV do jego księstwa251.  

 
wieku XVIII, t. 2, Wilno 1844, s. 205). Wpisano ją w protokule Oblat Sądu radzieckiego miasta 

Brańska.   
247 Jana Długosza dziejów Polski ksiąg dwanaście, ks. XI i XII (1870), s. 620; J. Grabowski, 

Dynastia Piastów mazowieckich, Kraków 2016, s. 165–166. 
248 O zajęciu Bielska w 1440 r. przez Bolesława IV wspomina tylko Jan Długosz, jednak zajęcie, 

to nie to samo co władanie. Możliwa jest też pomyłka kronikarza, a takie się mu zdarzały. – Jana 

Długosza dziejów Polski ksiąg dwanaście, ks. XI i XII, s. 576. Bielsk mogli przejąć zwolennicy 

księcia Michała Zygmuntowicza, którym przypisuje się władanie Brześciem. Są to jednak tylko 

przesłanki. Oskar Halecki (Dzieje unii jagiellońskiej, t. 1, Warszawa 2013, s. 330 i przyp. 3 i 4) 

sugeruje, że do władztwa Michała Zygmuntowicza około 1440 r. należały nie tylko Brześć, 

Kamieniec, Słonim i Wołkowysk, ale także Brańsk i Bielsk oraz Słuck.   
249 AGAD, MK 3, k. 248 (stara 246); NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 37, k. 150v; A. Wolff, 

Metryka Mazowiecka, układ pierwotny, sposób rejestracji, Warszawa 1929, s. 86; tegoż, Jura 

Masoviae terrestria (recenzja), „Kwartalnik Historyczny”, r. 82 (1975), nr 1, s. 130.   
250 G. Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492, Warszawa 2014,  

s. 60. 
251 Jana Długosza dziejów Polski ksiąg dwanaście, ks. XI i XII, s. 607, wzmiankuje: Wiele to 

jeszcze na ów czas zamków, jako to Grodno, Brześć, Lidę i inne, trzymali w swych ręku [!] 

stronnicy książęcia Michała. Czy pośród tych innych był również Bielsk? Może ten ośrodek 

czasowo stracił na politycznym znaczeniu? 
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Co najmniej od 1441 roku Brańskiem zarządzał podkomorzy zakroczymski 

Mikołaj Nagórka, tytułowany starostą brańskim252. Ów Nagórka z Dzierzgowa 

(k. Mławy) 29 września 1442 roku był też w Nurze pośród świadków spisywa-

nia nadania księcia Bolesława IV Stanisławowi Lachowi, na Daniłowo koło 

Suraża (in terris nostra Russe)253. 

Sąd ziemski w Brańsku rozsądzał spór o dobra Radule nad Narwią,  

na południe od Tykocina. W składzie orzekającym znaleźli się sędzia brański 

Paweł z Wyszonek i podsędek Arwist z Kobylina (Paulus haeres de Vischonki 

judex in Branisko et Hervisth haeres de Kobilino subjudex). To postacie znane  

z wcześniejszej i późniejszej działalności sądowej w Surażu (1431, 1437)  

i w Brańsku. Problematyczne jest datowanie tego dokumentu. Według odpisu 

znajdującego się w Tekach Naruszewicza, ale i spisu dokumentów z Archiwum 

Koronnego wydanego przez Erazma Rykaczewskiego, podawana jest data feria  

secunda in Vigilia festi Sancti Stanislai [episcopi], sub anno Domini millesimo 

quadringentesimo quadragesimo tertio254. Jednak w 1443 roku wigilia święta 

Stanisława nie przypadała w poniedziałek (6 V) jak zapisano, a we wtorek  

(7 V). Zaś rok wcześniej rzeczywiście świętego Stanisława wypadało w ponie-

działek (6 V 1442). Nie da się już chyba rozstrzygnąć, gdzie leży błąd i kto go 

popełnił. Wobec dwóch niezależnych źródeł podających rok 1443, jest on bar-

dziej prawdopodobny. Natomiast rozstrzygnięcie czy było to 6 czy 7 maja,  

nie jest możliwe.  

Interesujący w kontekście Brańska jest wpis do Metryki Mazowieckiej  

z 2 czerwca 1441 roku, dotyczący potwierdzenia (?) przez Bolesława IV dzie-

dzicznego nadania Piotrowi Pachołowi dóbr Mień in districtu Bransko (powie-

cie, okręgu brańskim)255. Nie wiadomo, kiedy pierwotnie Pachołowie otrzymali 

te dobra, ale posiadali je prawie 300 lat, aż do pierwszej połowy XVIII wieku. 

Nie było to jedyne nadanie Pachołom w tym czasie. Z tej rodziny, Jakub Pachoł 

piszący się z Mnia, 4 listopada 1443 roku w Łomży uzyskał od księcia Bolesła-

wa IV prawo dziedzicznego posiadania wsi Brzeźnica koło Brańska, w „dys-

trykcie” (okręgu) drohickim. Granicę Brzeźnicy na odcinku nadania stanowiła 

rzeka Nur (Nurzec). Przenoszenie dziedziczenia miało odbywać się na prawie 

 
252 T. Jaszczołt, Ziemie drohicka i bielska…, s. 337, za: CDIAK Kijów, f. 966, op. 1, d. 110, s. 22; 

A. Wolff, Studia nad urzędnikami…, s. 295; A. Boniecki, Herbarz, t. 5, Warszawa 1902, s. 191, 

339–340. Mikołaj Nagórka, podkomorzy zakroczymski 1439–1441. 
253 Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK), perg. 533/20; Z. Romaniuk, Losy średniowiecz-

nych…, s. 74.  
254 BCzK, TN, t. 17, s. 647–648, nr 182; Inventarium omnium et singulorum privilegiorum, 

litterarum, diplomatum, scripturarum et monumentorum quaecunque in Archivo Regni in arce 

Cracoviensi, wyd. Erazm Rykaczewski, Lutetiae Parisiorum 1863, s. 359; Z. Romaniuk, Losy 

średniowiecznych…, s. 74. 
255 AGAD, MK 3, k. 258 (stara 256) – donavit et confirmavit haereditatem Mijen Perto Pachol  

in districtu Bransko sitam; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 37, k. 150v–151 (Łyczko in Mien privi-

legij radicalis oblata); Herbarz Kapicy-Milewskiego…, s. 276. Więcej o ma-zowieckim rodzie 

Pachołów h. Rola – Z. Romaniuk, Rudka. Dzieje miejscowości, majątki i parafii, s. 274; T. Jasz-

czołt, Ziemie drohicka i bielska…, s. 346, 358.  
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teutońskim (niemieckim), a czynsz  

do skarbu książęcego Pachoł miał 

wnosić w szerokich groszach (tzw. 

praskich)256, czyli tak jak w Koronie  

i na Mazowszu. 

 Wieś Brzeźnicę dzieli struga, 

obecnie zwana Brzezinką, będąca 

granicą między częścią zasiedloną 

drobną szlachtą, a majątkiem ziem-

skim (Stronką). Nadanie Bolesława IV dotyczyło części Brzeźnicy, z majątkiem 

Stronka (ta nazwa jest zapewne późniejsza).  

Sąd biskupi w Płocku 10 stycznia 1500 roku zajmował się sporem w spra-

wie dziesięciny ze wsi Wykowo koło Kolna. Siedemdziesięcioletni Jan z Oku-

rowa wspomniał w czasach księcia Bolesława IV, niejakiego Borutę257 w kon-

tekście władania przez Mazowszan ziemiami „Drohiczyn i Bransko”258. Ta inte-

resująca wzmianka wymienia w czasie epizodu mazowieckiego dwie ziemie 

(bez Bielska), co pośrednio stanowi przesłankę o wyodrębnianiu się, czy wyod-

rębnieniu już wówczas obszaru brańskiego, jako jednostki samodzielnej.  

Zapewne rada panów litewskich już w 1443 roku przekonała Kazimierza 

Jagiellończyka do podjęcia działań militarnych w sprawie odebrania ziemi dro-

hickiej z rąk mazowieckich. Rozpoczęto przygotowania do zajęcia „okręgów”: 

brańskiego, drohickiego, mielnickiego i suraskiego. Na wieść o tym Polacy 

podjęli próbę mediacji między Litwinami a Mazowszanami. Biskup krakowski 

Zbigniew Oleśnicki w 1443 roku listownie prosił Kazimierza Jagiellończyka, aby 

zaprzestał rozstrzygania konfliktu zbrojnie, a sporną kwestię o ziemię drohicką 

oddał do rozpatrzenia sądowi polubownemu i przystąpił do rozmów. Nie odnio-

sło to oczekiwanego skutku259, a jedynie opóźniło działania wojenne. 

Wiadomo, że do zasadniczych działań militarnych o ziemię drohicką do-

szło latem 1444 roku. Najpewniej wojskami litewskimi dowodził Jan Gasztołd, 

wojewoda wileński i trocki, członek litewskiej rady hospodarskiej. Był on  

osobiście zainteresowany w odwecie, gdyż na skutek aneksji terenów pogra-

 
256 AGAD, MK 3, k. 294 (stara 292). Analogiczne nadanie z tego dnia dotyczyło Hornowa  

w powiecie mielnickim, które uzyskał Stanisław Czubiński. – tamże, k. 294 v (stara 292v). 
257 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 9, Lipsk 1842, s. 456 – Wykowski herbu Jastrzębiec  […] 

nazwani od dóbr Wykowa, które dobra w r. 1450 Bolesław książę Mazowiecki, zasłużonemu sobie 

na imię Borucie, chorążemu łomżyńskiemu nadał wiecznością. Odmienne zdania co do identyfi-

kacji postaci Boruty: J. Wiśniewski (Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od 

końca XIV do połowy XVII w., „Acta Baltico-Slavica”, 1964, t. 1, s. 124) i T. Jaszczołt (Ziemie 

drohicka i bielska…, s. 336, 356). 
258 Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Wladislawiensis et Gnesnensis (1422–

1533), wyd. B. Ulanowski, [w:] Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, 

cz. 3/1, Kraków 1908, nr 187, s. 75 – qui propter hoc, quod terras Drohiczyn et Bransko 

consulebat et favebat et persuadebat pro Mazovie. 
259 M. Wiszniewski, Historya literatury polskiej, t. 3, Kraków 1841, s. 401; A. Kopystiański,  

dz. cyt., s. 120.  

Szeroki grosz praski (srebro) 
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nicznych, utracił on posiadane od 1433 roku dobra z miastem Tykocinem.  

Jego też, w roli wodza wojsk litewskich, posiłkowanych tatarskimi, odnotowano  

w ruskim latopisie, zwanym „Kroniką Bychowca”260. O działaniach zbrojnych  

z sierpnia i września 1444 roku nie wiemy zbyt wiele. Tykocin i Suraż mogły 

być poddane bez większego oporu. Chyba nieprzypadkowo później wójt tyko-

ciński utrzymał swój urząd, a wójt suraski został nagrodzony przez Kazimierza 

Jagiellończyka przywilejem, zaś Suraż uzyskał prawo magdeburskie.  

Jeden z głównych punktów oporu mazowieckiego niewątpliwie stanowił 

gród w Brańsku. Potwierdzenie tego znajduje się w dwóch dokumentach,  

a także poświadczone jest wykopaliskami archeologicznymi. Przedstawiciele 

rodziny Wnorowskich prawie 80 lat później zeznali, że ich przodkowie posiada-

li przywilej i list graniczny na pewne dobra, ale w czasie, gdy Mazowszanie 

walczyli w Brańsku, został on spalony261. Zapewne chodziło o księgi ziemskie 

brańskie, do których owe dokumenty były wpisane. Ksiądz Zygmunt Dunin-

Kozicki, archiwariusz w konsystorzu krakowskim, w 1909 i 1910 roku w Wil-

nie dokonał wypisów z ksiąg ziemskich drohickich. Pośród nich jest wzmianka 

o szlachcicu z Przywózki (spod Sokołowa Podlaskiego), jako walczącym  

w Brańsku, a wcześniej także pod Oszmianą i Wiłkomierzem. Inny, nie do koń-

ca jasny, bo niepełny wypis z 1449 roku, wspomina o kimś, kto wcześniej ucze-

stniczył w walkach w Brańsku (post bellum quondam venerunt de Bransk)262. 

Wykopaliska archeologiczne na grodzisku „Zamczysko” w 1994 roku,  

w rejonie dawnej bramy, ujawniły spalone drewniane konstrukcje, metalowe 

groty i bełty, w tym jeden z fragmentem drzewca oraz żywicy i huby. Ten bełt 

służył do podpalania. Znaleziono też trzy kamienne kule o maksymalnej średni-

cy 80–83 mm263, które wystrzelono z urządzenia miotającego. Ślady te niewąt-

pliwie stanowią pozostałość po walkach. O tym, że Mazowszanie posiadali 

wówczas działa wzmiankuje Jan Długosz264. Nie można więc wątpić,  

że i Litwini mieli takie uzbrojenie. 
 

 
260 Polnoe sobranie russkich letopisej, t. 32, Moskva 1975, s. 101, 157; K. Pacuski, Kancelarie 

książęce a racja stanu Mazowsza. Dwa dokumenty książąt mazowieckich rzekomo z 1444 r.,  

[w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 491. 
261 Lietuvos metrika, kn. 17 (1530–1536), Vilnius 2015, s. 272; Vitoldiana. Codex privilegiorum 

Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386–1430, zebrał i wydał Jerzy Ochmański, Warszawa 1986,  

s. 115–116, nr 131 (iż koli Mazowszanie wojewali, w tot czas na Bronsku pohorieli jak[e]ż  

i Bronsk spalili). Edycja źródła w odnośnym fragmencie w tych publikacjach, różni się pojedyn-

czymi literami, co jednak nie zmienia sensu dokumentu.  
262 BPAU i PAN w Krakowie, rps 8823, Notaty Kozickiego, z. 9, k. 31, 42. 
263 Kule wykonano z granitu, a najmniejsza średnica wahała się od 69 do 71 mm. Zalegały 

niedaleko od siebie, dwie w miejscu dawnej bramy, a jedna w fosie, przed bramą.  
264 Jana Długosza dziejów Polski ksiąg dwanaście, ks. XI i XII, s. 658 – Mieli […] Mazowszanie 

mnóstwo wozów kosami uzbrojonych, dział wielkich i innej strzelby. Wzmianka dotyczy okresu 

tuż po zajęciu ziemi drohickiej przez Litwinów.   
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Kamienne kule armatnie z ok. 1444 r., znalezione w świetle bramy grodziska w Brańsku,  

w czasie wykopalisk w 1994 r. 
 

 

Nadpalone w 1444 r. drewniane elementy bramy do grodu w Brańsku  

i fragment cegły „palcówki”, odkryte z w czasie wykopalisk w 1994 r. 
 

 

Gdy militarny spór o Podlasie trwał, możnowładcy polscy w liście  

z 26 sierpnia 1444 roku prosili króla Władysława III o powrót z Węgier. Jed-

nym z powodów tej prośby było właśnie starcie zbrojne litewsko-mazowieckie 

o ziemię drohicką265. Król zajęty konfliktem z Turcją, odmówił przyjazdu do 

Polski266. W sprawie ziemi drohickiej polecił, aby wojska polskie wsparły Ma-

zowszan. Działania Litwinów uważał za niezgodne z jego poleceniem z 1440 

roku. Jednak rada koronna ociągała się z wysłaniem pomocy księciu Bolesła-

 
265 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 1. cz. 1, nr 125, s. 140–144; Jana Długosza dziejów 

Polski ksiąg dwanaście, ks. XI i XII, s. 641.  
266 20-letni król Władysław III życie zakończył 10 XI 1444 r. pod Warną, w wojnie z Turcją.  
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wowi IV. Zwłaszcza, że Litwini zbliżyli się już do Drohiczyna i we wrześniu 

podjęli próbę zdobycia grodu z wybudowanego naprzeciw niej zameczku267.  

W kolejnym etapie, Litwini zajęli powiat węgrowski. Według Jana Długo-

sza dopiero wówczas ruszyło rycerstwo koronne, ale tylko po to, aby zapobiec 

niszczeniu ziem polskich przez siły litewskie. Bolesława IV wspierał książę 

płocki Władysław I (pan na Wiźnie), który ostatecznie wycofał się. Wojskami 

mazowieckimi dowodził podkomorzy sandomierski Mikołaj Powała z Taczowa. 

W obozie książęcym pojawił się też książę Michał Zygmuntowicz, który liczył, 

że przeciągnie na swoją stronę część wojsk litewskich. Ostatecznie, po mediacji 

posłów królewskich, doszło do kolejnych rokowań mazowiecko-litewskich.  

W ich wyniku Bolesław IV otrzymać miał od Kazimierza książęcia litewskiego 

sześć tysięcy kop szerokich groszy praskich, a odstąpić praw swoich do ziemi 

drohickiej, wraz z nadaniem piśmiennem które nań posiadał, nawzajem zaś 

powiat węgrowski do swego księstwa na własność przyłączyć268. Według now-

szej teorii, wspomniane 6 tys. kop groszy, to tyle ile Bolesław IV przekazał  

w posagu swej siostrze Eufemii, zmarłej żonie Michała Zygmuntowicza269. 

Litwini mieli zwrócić Mazowszanom powiat węgrowski, ale tego nie uczynili.  

Według Kroniki Bychowca, Kazimierz Jagiellończyk po zakończonej 

kampanii i „uspokojeniu” sytuacji wewnętrznej na Litwie po 1445 roku, miał 

wybaczyć księciu Michałowi Zygmuntowiczowi oraz oddać mu ojcowiznę,  

w tym trzy grody podlaskie: Bielsk, Brańsk i Suraż. Jednak Adrian Kopystiań-

ski już w 1906 roku kwestionował taką możliwość. Stosunki między książętami 

litewskimi były złe. Nad zabezpieczeniem bytu księcia Michała radzono  

26 sierpnia 1444 roku, podczas obrad zjazdu panów polskich w Piotrkowie. 

Wyznaczono mu wówczas utrzymanie z dochodów miasta Proszowice i z żup  

w Wieliczce270. W źródłach krzyżackich pojawiały się informacje wywiadow-

cze, że obaj książęta litewscy mieli spotkać się 15 maja 1447 roku w Brześciu 

nad Bugiem, ale do tego nie doszło, podobno ze wzglądu na niechęć panów 

litewskich do księcia Michała. Jednak, na prośbę tego księcia, Kazimierz Jagiel-

lończyk miesiąc po objęciu tronu królewskiego w Polsce, spotkał się z nim  

w Kaliszu (24 VII 1447).  

 

 

 

 

 
 

267 Jana Długosza dziejów Polski ksiąg dwanaście, ks. XI i XII, s. 658.  
268 Tamże, s. 658-659. 
269 P. Sianko, dz. cyt., s. 206; K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, „Biblioteka Genealo-

giczna”, t. 1, Wrocław 1998, s. 155–157. 
270 Polnoe sobranie russkich letopisej, t. 32, Moskva 1975, s. 100–102; A. Prochaska, Uchwały 

walnego zjazdu piotrkowskiego 1444 r., „Ateneum” 1887, t. 2, str. 351. 
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VI. Złoty okres pod panowaniem Jagiellonów  

w Wielkim Księstwie Litewskim 

 
Na skutek wojny litewsko-mazowieckiej Brańsk w sierpniu 1444 roku po-

nownie znalazł się w Wielkim Księstwie Litewskim. Wielki książę Kazimierz 

Jagiellończyk, syn Jagiełły, na wcielonym obszarze utrzymał wcześniejszą od-

mienną strukturę administracyjną, utworzoną na potrzeby osiadłej tutaj szlachty. 

Z ziemi drohickiej wyodrębniła się i została powiększona o obszar tak zwany 

zanarwiański, ziemia bielska, w której Bielsk stanowił centrum władzy hospo-

darskiej i był głównym ośrodkiem gospodarczym, a Brańsk i Suraż stanowiły 

centra lokalnej władzy przede wszystkim dla zamieszkującej ten obszar szlachty 

polskiej, z ulokowanymi w tych miejscowościach sądami ziemski. Po przyłą-

czeniu terenów za Narwią ustanowiono dodatkową kadencję sądu w Goniądzu. 

Z czasem, wraz ze zwiększaniem praw szlachty i coraz szerszego przejmowania 

polskich wzorców w ziemi bielskiej, Brańsk zyskiwał i umacniał swoją pozycję 

względem wymienionych ośrodków.  

Zabudowa grodu w Brańsku, totalnie zniszczona w 1444 roku, nie nadawa-

ła się do odbudowy ze względu na koszty i przestarzałą formę obronną. Do tego 

utrzymywanie mostu i pomostów do grodu było kosztowne. To pewnie dlatego 

podjęto decyzję o wzniesieniu nowego drewnianego dworu hospodarskiego 

umocnionego palisadą, ale już po drugiej stronie rzeki271. Obiekt ten stał się 

miejscem odbywania sądów ziemskich. Nie zmieniano już tej lokalizacji do 

XVIII wieku. 

 

1. Magdeburski przywilej miejski. Miasto i mieszczanie 

 

Obecny stan wiedzy pozwala nam cofnąć miejską historię Brańska o kilka-

dziesiąt lat, w stosunku do znanego przywileju magdeburskiego z 1493 roku. 

Właściwie wszyscy historycy, którzy zajmowali się podlaskimi miastami w XV 

wieku nie wątpili, że Brańsk znacznie wcześniej posiadał przywilej wójtowski  

i prawo chełmińskie. Niestety oryginalne dokumenty poświadczające ten stan 

prawny nie zachowały się ani w oryginale, ani w kopiach oraz regestach. 

Żmudne poszukiwania doprowadziły do odnalezienia pośrednich wzmianek 

świadczących o tym, że rzeczywiście Brańsk był ośrodkiem miejskim przed 

1493 rokiem.   

W 1458 roku w aktach pojawia się mieszczanin (providus) Czyż de Bransk, 

który ustanowił swego syna Wasyla zastępcą do występowania przed sądem 

drohickim przeciwko Jakubowi z Płonowa272. W aktach ziemskich drohickich  

 
271 Obszar nieruchomości z obecną remizą OSP, hydrofornią, wybrukowany plac zwany 

„Końskim Rynkiem” i części działek przyległych.  
272 NIAB Mińsk, f. 1759, op. 2, d. 22, k. 42. 
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w 1464 roku wspomina się Czcibora z Brańska273. Niewątpliwie ten Polak był 

pochodzenia szlacheckiego lub mieszczańskiego, ale nic więcej o nim nie wie-

my. W aktach konsystorskich diecezji łuckiej w 1471 roku wspomina się miesz-

czanina Stefana, rzemieślnika z Brańska, a także Klemensa z Brańska, w 1476 

roku mieszczanina Mikołaja274. W 1477 roku wymieniono kilku mieszczan 

(concivis) z Brańska: Stefana, Mikołaja, Mateusza, Jana „Fabera”275 i Piotra 

Rasora. W dokumentach ziemskich drohickich w 1480 roku mieszczanie brań-

scy (cives de Bransk)  mieli być świadkami napaści na drodze koło Puchał na 

Świętosława z Czartajewa, przez Jakuba i Jana Puchalskich276. Ponadto sąd 

drohicki w końcu 1478 roku nakazał Piotrowi Kuczyńskiemu z Kuczyna zapłatę 

kary pieniężnej na rzecz mieszczanina brańskiego Filipa277. W aktach konsy-

storskich biskupa łuckiego znajduje się rozstrzygnięcie z 30 kwietnia 1484 roku 

w sprawie sporu o zaręczyny w Brańsku, między Anną żoną Mikołaja, a miesz-

czaninem278 Marcinem i jego córką Barbarą279.  

W 1480 roku wzmiankuje się wójta z Brańska (advocatus de Branszk),  

który w ciągu dwóch tygodni miał stawić przed sąd poręczycieli: Wojtkowskie-

go i woźnego Denisa oraz Andrzeja Miodusa i Stanisława, przeciwko Janowi  

i Jerzemu z Twarogów280. Z lutego 1490 roku pochodzi informacja o wójcie 

brańskim Piotrze i siedmiu ławnikach, którzy potwierdzili odpowiednie zaopa-

trzenie Marcina z Gdańska281.  

Wójt był wyznaczany przez wielkiego księcia i reprezentował hospodara 

na terenie miasta. Wykonywał funkcje sądownicze wobec mieszczan i prze-

wodniczył posiedzeniom ławy złożonej z wybranych przez siebie ławników282. 

Wobec wielkiego księcia był zobowiązany do służby ziemskiej (wojskowej), 

ponadto prowadził w mieście działania policyjne (później w znacznej części 

zastąpiony w tym przez instygatora), do niego należała także administracja mia-

stem, którą z czasem, w uzyskiwanych pełniejszych wersjach prawa magdebur-

skiego, przejmowała rada miasta (rajcy, tj. radni) na czele z burmistrzem.  

 
273 BPAU i PAN w Krakowie, rps 8824, NK, z. 9, k. 49v – Cczybor de Bransk. 
274 ADS, D 1, k. 14v. Inne wpisy z Brańska z 1474 r. – tamże, k. 33 i 33v; k. 44v – 1477 r., 47v – 

1478 r. (honesta Margaretha de Bransk).  
275 Faber (łac.) – rzemieślnik, kowal. Jan faber de Branszk civis w 1479 r. pozwał Jana z Płonowa 

o różne krzywdy, ale nie stawił się w sądzie i przegrał sprawę (Rosyjskie Państwowe Archiwum 

Akt Dawnych [RGADA] w Moskwie, f. 356, op. 2, d. 7, k. 3v) 
276 ADS, D 1, k. 46v; BPAU i PAN w Krakowie, rps 8822, NK, z. 1, s. 366; RGADA Moskwa,  

f. 356, op. 2, d. 7, k. 7. 
277 AGAD, Księga ziemska drohicka II/1, k. 270, cyt. za: T. Jaszczołt, Kuczyńscy i Lubowiccy 

herbu Ślepowron (Korwin) w ziemi drohickiej od XV do połowy XVI wieku – zarys dziejów rodzi-

ny, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. IV (2008), s. 173.   
278 Użyto określenia providus (opatrzny), jedno z określeń mieszczanina, uboższego rzemieślnika. 
279 ADS, D 1, k. 79 v. 
280 AGAD Warszawa, Księgi grodzkie drohickie, seria II, nr 1, k. 460v; Z. Romaniuk, Nowe 

źródła do dziejów miast podlaskich w XV i na początku XVI w., „Białostocczyzna” 2002, nr 1–2, 

s. 50. 
281 APG, 300, R/Ee 1, s. 1476 (regest). 
282 Ława miejska stanowiła organ pomocniczy wójta, z czasem uznawana za organ miejski.   
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Radę i burmistrza wybierano na rok, na świętego Marcina (11 listopada). Ustę-

pująca rada wyłaniała kolejną. Posiedzenia rady prowadził burmistrz. W radzie 

dominowali przedstawiciele patrycjatu. Magistrat miał kompetencje uchwało-

dawcze, zarządcze i sądownicze (poza sprawami kryminalnymi podlegającymi 

wójtowi). Władze miasta obradowały i urzędowały w ratuszu, który zlokalizo-

wano pośrodku Rynku. Tutaj prowadzono księgi miejskie, przechowywano 

dokumenty, wzorce miar i wag, odbywały się „schadzki”, czyli zebrania miesz-

czan i rady. W pobliżu była studnia i stał pręgierz. Każde miasto posiadało swój 

znak – herb. W przypadku Brańska była to Pogoń. To dość wyjątkowy przypa-

dek na Podlasiu, posługiwania się przez miasto znakiem wielkoksiążęcym.  

Być może związane to z sądownictwem ziemskim podnoszącym rangę miasta. 

Herb znajdował się na pieczęci miejskiej, której najwcześniejsze znane użycie 

poświadczone jest w 1569 roku283.  

Zaskakuje aż siedmiu wójtowskich ławników w Brańsku już 1490 roku.  

To jedna z najliczniejszych, o ile nie najliczniejsza ława pośród miast podla-

skich, gdzie zazwyczaj było ich od trzech do pięciu. Z treści przywileju miej-

skiego Brańska z 1493 roku wiadomo, że władca rozszerzył magdeburgię także 

na Rusinów (wyznawców prawosławia). Można więc wysnuć przypuszczenie, 

że to już wielki książę litewski Witold mógł nadać wójtostwo dla Brańska, gdyż 

to on czynił ograniczenia w zamieszkiwaniu Rusinów w miastach, jak to było  

w przypadku Bielska284. Nie da się też wykluczyć, że Witold przejął organizację 

miast na tym terenie stworzoną przez księcia mazowieckiego Janusza I (przy-

kład Tykocina). W zachowanych Witoldowych przywilejach wójtowskich dla 

Drohiczyna i Bielska, wzmiankuje się te ośrodki miejskie jako już posiadające 

charakter miejski. Mielnik w 1440 roku otrzymał od księcia mazowieckiego 

Bolesława przywilej na prawo chełmińskie oraz na łaźnię i postrzygalnię, czyli 

zapewne wójt już był tam wcześniej. Dokument dla Mielnika z 1440 roku  

w zakresie łącznie wymienionych w nim postrzygalni i łaźni jest zbieżny z na-

danym dla Brańska w 1493 roku. Stanowi to być może dodatkową przesłankę 

świadczącą o wcześniejszym posiadaniu przez Brańsk przywileju (chełmińskie-

go?), jeszcze z czasów mazowieckich lub Witoldowych, z nabytymi ówcześnie 

prawami, ponownie przytoczonymi w dokumencie magdeburskim.  

Nadawanie praw miejskich (tzw. lokację miast) stosowano na terenie  

Polski od połowy XIII wieku, na Mazowszu od przełomu XIII/XIV stulecia,  

a w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XIV wieku. Lokalne formy tzw. 

prawa polskiego zastępowano wówczas wzorcem saksońskim miasta Magde-

burg, stąd też nazywane było prawem „teutońskim” (niemieckim). Władcy  

 
283 Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791, wyd. W. Semkowicz, S. Kutrzeba, Kraków 1932, s. 218, 

nr 112. Pod dokumentem z 18 III 1569 r. przywieszona była sigillo oppidi Branscensis. W herbie 

Węgrów w XVI w. miał w herbie Kolumny, czyli słupy Giedymina. Po przejściu we władanie 

Radziwiłłów zamienione na Trąby.  
284 Z. Romaniuk, Bielsk w latach 1366–1513, s. 12; tegoż, Przywileje wielkoksiążęce…, s. 252;  

K. Pietkiewicz, dz. cyt., s. 176. 
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i właściciele miast dostosowywali nadawane prawo magdeburskie do własnych 

potrzeb i lokalnych warunków, tworząc jego polskie odmiany. Przykładowo 

prawo średzkie – od rozwiązań przyjętych w mieście Środa Śląska w 1235 roku, 

chełmińskie – od Chełmna na Pomorzu, które posiadało to prawo od 1232 roku. 

Zazwyczaj nadanie prawa magdeburskiego lub jego odmian poprzedzało usta-

nowienie wójta miejskiego, pełniącego rolę zasadźcy i sędziego. Najważniej-

szym prawem było uzyskanie przez mieszkańców statusu mieszczan i wiążą-

cych się z tym gwarancji zwolnień od wielu uciążliwości i obowiązków nakła-

danych na inne ośrodki przez władcę oraz jego urzędników. Po uzyskaniu 

przywileju obowiązki i prawa były ściśle określone w wydanym dokumencie. 

Każde miasto uzyskiwało prawa we własnym zakresie. Istniał zwyczaj, że ko-

lejni władcy potwierdzali wcześniejsze przywileje, czasami je poszerzając.  

Pełniejsze miejskie prawo magdeburskie dawało możliwość wyboru władz 

(burmistrza i rajców), a także stosowania własnego znaku miasta, czyli herbu, 

umieszczanego na pieczęciach miejskich. Magdeburgia upoważniała władze 

miejskie do „ius gladii”, czyli prawa zasądzania kary śmierci przez ścięcie mie-

czem, a także innych kar, w tym stosowania tortur w celu wymuszenia zeznań.  

W krajobrazie miasta centralnym miejscem był duży plac zwany rynkiem, na 

którym jednym z nielicznych, ale najokazalszych obiektów był ratusz, a poten-

cjalnych przestępców miał odstraszać widok pręgierza. Uzyskanie przywileju 

miejskiego nie było łatwe i wiązało się z dużym wydatkiem. W perspektywie 

czasu przynosiło jednak korzyści mieszczanom.   

Zdaje się, że Kazimierz Jagiellończyk zapamiętał opór ziemi drohickiej  

w 1444 roku, przeciwko podporządkowaniu się jego władzy. Z 48-letniego pa-

nowania tego władcy na tym obszarze, przywilejów, szczególnie miastom nadał 

on bardzo mało (Suraż 1445285, Mordy 1488). Zupełnie inaczej postępował jego 

syn Aleksander Jagiellończyk, który za swego 14-letniego panowania (do 1506 

r.) co najmniej dziesięciokrotnie obdarzał miasta podlaskie różnymi przywile-

jami, w tym pełniejszymi wersjami prawa magdeburskiego. Po części sprzyjała 

temu koniunktura gospodarcza i chęć zwiększenia dochodów skarbu panujące-

go. Szacuje się, że w końcu XV wieku na terenie Wielkiego Księstwa Litew-

skiego było przynajmniej 80 osad miejskich (miast i ośrodków o charakterze 

miejskim), znanych ze źródeł historycznych286, z tego kilkanaście na Podlasiu.  

 
285 Z Podlasia tylko Suraż uzyskał wcześniej przywilej magdeburski, jednak uproszczony. 

Kazimierz Jagiellończyk jednego dnia (16 XI 1445) nadał temu miastu prawo wójtowskie i miej-

skie, jeszcze bez burmistrza, rajców i pewnych innych uregulowań. Prawo magdeburskie w Sura-

żu poszerzył dopiero Aleksander Jagiellończyk, w 1501 r. – W. Jarmolik, Prawa miejskie Suraża 

za Jagiellonów, „Białostocczyzna” 1995, nr 3, s. 3–7; AGAD, Księga ziemska suraska 2, k. 477–

479v. Suraż zapewne wcześniej posiadał przywilej wójtowski, ale ślad po nim pewnie zatarło 

nadanie Kazimierza Jagiellończyka, zwłaszcza, że nadania mogli dokonać książęta mazowieccy. 

Wskazywać na to może nadanie w 1445 r. dwóch przywilejów jednego dnia.    
286 G. Błaszczyk, Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492–1569, Poznań 2002,  

s. 171.  
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To zapewne wspomniany w 1490 roku miejski wójt brański Piotr czynił 

starania o nadanie dla Brańska magdeburskiego przywileju miejskiego, gdyż  

w treści dokumentu Aleksander Jagiellończyk poświęca tej postaci sporo miej-

sca. Ponadto wójt miejski musiał być zaangażowany w takie działania, gdyż  

z ramienia księcia odpowiadał za rozwój ośrodka. 

Kanclerz Jan Łaski wręcza królowi Aleksandrowi Jagiellończykowi uchwały sejmowe, 1506 r. 

Ilustracja ze „Statutu Łaskiego”, który zawierał między innymi wzorzec 

 miejskiego prawa magdeburskiego 
 

W połowie stycznia 1493 roku w Wilnie delegacja mieszczan brańskich 

uzyskała audiencję u wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. 

Prośby mieszczan zostały wysłuchane, z pewnością nie bez wsparcia trzosem, 

jak to było w zwyczaju. Hospodarska kancelaria przygotowała pergaminowy 

dokument. Reprezentanci miasta Brańska odebrali z rąk Aleksandra pergamin  

z prawem magdeburskim. Było to 18 stycznia 1493 roku, w piątek, w dniu ów-

cześnie czczonej świętej Pryski287. Po powrocie do Brańska, z treścią przywileju 

zapoznano mieszkańców miasta, a dokument złożono do zamykanej, okutej 

metalem skrzynki. Odtąd, przez kolejne stulecia, był to najważniejszy dokument 

archiwum miejskiego.  

Podkreślić należy, że Brańsk jako pierwsze miasto podlaskie otrzymał 

rozwiniętą (rozbudowaną) wersję prawa niemieckiego. Był to także jeden  

z pierwszych ośrodków, który posiadał taki przywilej w Wielkim Księstwie 

Litewskim.  

 
287 Biblioteka Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: BO), perg. 2236. 
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Oryginalny magdeburski przywilej miejski Brańska z 18 I 1493 r., nadany przez wielkiego księcia 

litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. Fot. BO, pergamin 2236 
 

Niektóre przywileje magdeburskie w Wielkim Księstwie Litewskim 

za panowania Aleksandra Jagiellończyka  
 

Kowno 18 VIII 1492 

Wilno 26 XI 1492 

Troki 17 XII 1492 

Drohiczyn 4 X 1498 

Mińsk 14 III 1499  

Suraż 27 VIII 1501 

Brańsk 18 I 1493  Mielnik 1 X 1501 

Brześć 28 VII 1495, 15 III 1505 Wysokie (Mazow.) 4 I 1503 

Bielsk 17 XI 1495, 18 VII 1499 Kamieniec 26 VI 1503 

Grodno 21 III 1496 Łosice 10 V 1505 
  

Nakreślenie średniowiecznych granic miasta nie jest możliwe. Niewątpli-

wie w XV wieku obejmowało ono obszar znacznie większy. Już w drugiej  

połowie tego stulecia na gruntach Brańska osadzono bojarów Poletyłów, z za-

daniem wypełniania obowiązków służebnych wobec namiestnika (starosty) 

brańskiego. Grunty Poletył wcinają się w obszar miejski od strony północnej 

Brańska. Od strony zachodniej w trzeciej ćwierci XVI wieku zaczął wyodręb-

niać się obszar Glinnika, który do tego czasu był lasem i pastwiskiem miejskim, 

a także miejscem wybierania gliny na potrzeby brańskich garncarzy i zdunów. 

W 1562 roku teren ten uzyskał Tomasz Owsiany. Zapewne już od XV wieku 
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uposażenie wójtów miejskich, stanowiły włóki później zwane Dworem Kier-

snowskim, a od XVIII wieku Kiersnówkiem (część tych ziem po 1864 r. w ra-

mach uwłaszczenia nadano chłopom z Chojewa)288. Kolejne uszczuplanie było 

związane z pomiarą włóczną, a w XIX wieku Brańsk przegrał ciągnący się od 

XVI wieku sądowy spór z wsią Popławy o łąki nad Nurcem. Po drugiej wojnie 

światowej, brańską osadę młynarską Jarmarkowszczyzna, włączono do wsi 

Bronka.  

Od momentu uzyskania przywileju mieszczanie brańscy przestali podlegać 

prawu hospodarskiemu i zwyczajowemu, a także urzędnikom „zamkowym” 

(starościńskim). W przypadku wątpliwości co do stosowania magdeburgii 

wskazano, że wzorować się należało na miastach Wielkiego Księstwa Litew-

skiego już posiadających taki przywilej. Zapewne chodziło o Wilno (domnie-

many przywilej z 1387, znany z 1441 r.) i Kowno (1463, 1492 r.). Odwoływa-

nie się w razie konieczności do rozwiązań stosowanych w innych miastach, 

było dość częste. Także akt miejski z Brańska w 1529 roku stał się wzorcem dla 

podlaskiego miasteczka Narew289.  
 

Fragment dawnego Koziego Rynku przy ul. Piłsudskiego, w pobliżu zbiegu ulic Boćkowskiej  

i Bielskiej. Na zdjęciu widoczne domy (od lewej): Dąbrowskich, Skłodowskich i Kosków.  

Na pierwszym planie studnia ocembrowana drewnem, później zamieniona na pompę.  

Fot. ks. J. Chwalko, wiosna 1945 r. 

 
288 Po uwłaszczeniu chłopów przez cara w 1861 r., część rozparcelowanej ziemi „skarbowego” 

(rządowego) folwarku w Kiersnówku, sąsiadującego z Brańskiem, nadano wsi Chojewo. Obecnie, 

ponownie jest to obszar wsi Kiersnówek.  
289 Lietuvos metrika, kn. 12 (1522–1529), Vilnius 2001, nr 775, s. 625; Akty litovsko-russkogo 

gosudarstva (XIV-XVI st.), opr. Dovnar-Zapolskij, Moskva 1899, s. 225. 
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W Brańsku dokumentem na prawo miejskie objęto nie tylko katolików, ale 

i prawosławnych Rusinów, co miało duże znaczenie dla procesu integracji 

mieszkańców290. W ten sposób włączono też do obszaru miasta przedmieście291, 

w którym skupiło się osadnictwo ludności wyznania prawosławnego. W tej 

części Brańska był już niewielki rynek w kształcie wydłużonego trójkąta, poło-

żony u zbiegu ulicy Bielskiej z ulicą Brodową (obecnie Boćkowska). Rynek 

ten, zwany „Kozim”, utracił swe funkcje wraz z włączeniem wschodniej części 

Brańska do obszaru objętego prawem magdeburskim. Kozi Rynek nadal jest 

czytelny w przestrzeni miejskiej, ale został częściowo zniekształcony w 1961 

roku przez przesunięcie osi ulicy Bielskiej i przyłączenie jego fragmentu do 

niektórych prywatnych działek. Elementem charakterystycznym tamtego rynku 

było ujęcie wody istniejące tutaj do lat 90. XX wieku. 

W brańskim przywileju magdeburskim dokładnie opisano kompetencje 

miejskiego wójta, najważniejszej postaci w Brańsku, której powierzono władzę 

sądowniczą nad mieszczanami. Wójt podlegał tylko hospodarowi lub osobom 

upoważnionym dokumentem opatrzonym pieczęcią książęcą. Sądził mieszczan 

zgodnie z zapisami w dokumencie, za bazę mając prawo magdeburskie. W ak-

cie przewidziano też rozstrzyganie sporów między mieszczanami a osobami 

niepodlegającymi prawu miejskiemu. O ile w sporze uczestniczył szlachcic, 

wójt rozstrzygał sprawę razem ze starostą lub książęcym namiestnikiem.  

W rozpatrywaniu konfliktu mieszczanina z chłopem sprawę wspólnie sądzili 

wójt i starosta lub jego namiestnik (vieceregens). W Brańsku w 1498 roku vie-

ceregensem był Abraham Mazur292. Ten Mazur jako namiestnik brański wspo-

mniany jest także około 1501–1504 roku, w czasie, gdy Mikołaj Mikołajewicz 

Radziwiłł był starostą bielskim (1493–1504), sędzią bielskim Piotr Łuba (1501–

1505), a podsędkiem Stanisław Kostro293.   

Mieszczan zwolniono z obowiązku uiszczania daniny wosku pszczelego  

i od opłaty „kapy” (kopczyzny, czopowego), czyli podatku za prawo pędzenia 

napojów alkoholowych i ważenia piwa. Nie musieli już także naprawiać bieżą-

cych uszkodzeń grobli za mostem na Nurcu, ani kolejno pełnić straży przy 

brańskim zamku (dworze królewskim)294. Jednak, gdyby powódź przerwała 

 
290 G. Błaszczyk, dz. cyt., s. 178, pisze, że objęcie prawem magdeburskim w miastach nie tylko 

katolików (Polaków i Niemców), ale i prawosławnych (Rusinów) zmieniło się od przywileju dla 

Drohiczyna w 1498 r. Faktycznie już ponad pięć lat wcześniej taki zapis pojawił się w przywileju 

wydanym dla Brańska, stąd nie był to „model drohiczyński” jak pisze autor, a „model brański”, 

który później znalazł się także w przywileju dla Drohiczyna.  
291 Przedmieście – to zabudowany obszar przylegający do miasta, ale też peryferyjna dzielnica 

miasta. Przedmieściem co najmniej od 1732 r. określano wschodnią część Brańska. Nadal 

używana jest potocznie na obszar położony na wschód od początków ulicy Piłsudskiego. 
292 ADS, D 149, k. 297v. Fundacja kościoła w Łubinie, 14 VIII 1498 r. Świadkiem jej spisania był 

ów vicegerens de Bransko. 
293 ANK, ZZG 15, s. 664–669.  
294 Zamek (dwór książęcy) – wzniesiono w Brańsku w połowie XV w. , na prawym brzegu Nurca, 

ok. 200 m w dół rzeki od Rynku. Straż („klik”) polegała na nocnym pilnowaniu by nie doszło  

do kradzieży, zniszczeń, ale polegała też na zapobieganiu pożarom.  
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groblę, wówczas do brańszczan należała jej odbudowa. Tak samo, jakby doszło  

do najścia miasta przez nieprzyjaciela, to nie tylko do straży, ale i do obrony 

zamku musieli stawić się wszyscy mężczyźni. Podwody miasto dawało wyłącz-

nie dla podróżującego władcy i tylko do najbliższej miejscowości, gdzie była 

stacja zmiany podwód.  

W dokumencie brak jest odniesień do uposażenia wójta, co może świad-

czyć o tym, że wynikało to z wcześniejszego przywileju. Tradycyjnie wójt po-

bierał trzecią część kar od zasądzonych wyroków oraz z opłat miejskich.  

Nie powinno więc dziwić, że wójtowie należeli nie tylko do elit miast, ale rów-

nież do osób najzamożniejszych. Przywilej o tym nie wspominał, ale do obo-

wiązków wójta należało też sprowadzanie osadników, rozmierzanie i wyzna-

czanie parcel oraz gruntów, ściąganie opłat i podatków, a także dbałość o ład. 

Książę uwalniał mieszczan od podatków, oprócz wnoszonych z każdej 

włóki po 20 szerokich groszy praskich295, z corocznym terminem płatności na 

świętego Marcina (11 XI). Było to główne fiskalne obciążenie mieszczan.  

Nakaz używania w rozliczeniach szerokich groszy praskich wskazuje na silne 

związki Brańska z Mazowszem i Koroną, gdzie ten pieniądz był normą w usta-

laniu rozliczania należności, w przeciwieństwie do obszarów podlegających 

Litwie, z obowiązującymi tam groszami litewskimi. Średniowieczna płynność 

pieniądza powodowała, że w obiegu zdarzały się tutaj monety z różnych części 

Europy, a wówczas grosze praskie czy litewskie były wagowym przelicznikiem 

srebra dla innych monet.  

Mieszczanie mogli wybudować łaźnię, a dochody z jej użytkowania, tak 

jak z wagi296 miejskiej (ta była koło ratusza), miały służyć pożytkowi miasta.  

Z jatek mięsnych nakazano daninę naturalną w postaci kamienia (ok. 13 kg) 

łoju i pół funta (ok. 23 dag) pieprzu. Miasto mogło też wybudować postrzygal-

nię sukna, ale z racji jej posiadania do skarbu książęcego wnoszono rocznie 

stałą opłatę 60 groszy praskich (kopy groszy). Uboższym mieszczanom pozwo-

lono posiadać w domach młyny ręczne (żarna), ale pozostali mieszkańcy miasta 

musieli mleć zboże w młynie starościńskim nad Nurcem. Mieszczanom można 

było polować na własnych gruntach na zwierzęta i ptaki, z wyjątkiem kuropatw, 

zajęcy i większej zwierzyny. To ostatnie pozwolenie było symboliczne,  

 
295 Czeskie srebrne grosze zwane „praskimi” lub „szerokimi”, używane były do rozliczeń w latach 

1300–1547. To bardzo popularna moneta obiegowa i przeliczeniowa środkowej Europy. 

Wybijano je według tego samego wzorca przez prawie 250 lat. W XIV i XV w. w Polsce koń 

kosztował ok. 300 groszy praskich, kusza 60–120 groszy, wół ok. 30 groszy, baran 8 groszy, buty 

chłopskie 4 grosze.  

W ziemi drohickiej rozlicznie groszami praskimi stosowano już w czasie epizodu mazowieckiego 

z lat 1440–1444. Pojawienie się groszy praskich w przywileju miejskim Brańska może być 

utrzymaniem tradycji wynikającej z nadań, jeszcze z czasów Janusza I lub Bolesława IV.  
296 Waga – było to pomieszczenie w ratuszu lub dodatkowy budynek obok ratusza, w którym 

przechowywano miary objętości, wagi, długości. Kupcy, handlarze i nabywcy mogli tutaj towar 

zwarzyć i zmierzyć, ale za tę usługę płacili. Wiele miast miało też własne jednostki miary.  

W Brańsku co najmniej od XVII w. były to „szanki brańskie”, a jeden taki szanek duży to beczka 

o pojemności ok. 180,4 litrów, zaś szanek mały był o połowę mniejszy.  
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bo zakaz polowań obejmował niemal wszystkie zwierzęta, poza mniejszymi  

od zająca. Ów zapis musiał wywoływać emocje i budzić nieporozumienia.  

Prawie 30 lat później, w 1522 roku ten zapewne błędnie sformułowany zapis 

poprawił król Zygmunt I Stary wskazując, że chcąc: uściślić a jednocześnie 

rozszerzyć prerogatywy zawarte w przywileju nadającym magdeburgię, brata 

naszego Aleksandra, wówczas wielkiego księcia litewskiego, postanowiliśmy,  

że wolno będzie odtąd tym naszym mieszkańcom miasta Brańska polować na 

niektóre większe zwierzęta oraz na małe zwierzęta jak np. zające i kuropatwy  

i jakiekolwiek inne ptaki, w odpowiednim jednak do tego czasie i bez konieczno-

ści uprzedniego powiadamiania nas i naszego dworu królewskiego, tzn. staro-

sty297. Na podkreślenie zasługuje monarsza troska o tzw. okres ochronny zwie-

rząt.  

W przywileju magdeburskim 

dla Brańska z 1493 roku nie wspo-

mina się o targach i jarmarkach, 

gdyż zapewne normował to wcze-

śniejszy dokument. Trudno sobie 

wyobrazić, że wytyczono rynek, na 

którym nie odbywano cotygodnio-

wych targów i dorocznych jarmar-

ków. Pewnie tradycja targowania  

w poniedziałek w Brańsku była tak 

dawna, że nikt tego nie kwestiono-

wał i weszło to w zwyczaj. Pośred-

nio o dwóch jarmarkach w czasach 

Aleksandra Jagiellończyka świad-

czy wzmiankowany przywilej kró-

lewski Zygmunta I Starego z 1522 

roku, odwołujący się do aktu z 

1493 roku, a nadający miastu trzeci 

jarmark na dzień św. Barbary298.  

Na ogólnych prawach i zasa-

dach magdeburgii, około 1515–1520 roku (a może wcześniej) uformowały się 

kolejne organy samorządu miejskiego, burmistrz299 z radą miasta, a w centrum 

Rynku wzniesiono ratusz. Od XVI wieku burmistrzem był mieszczanin lub 

szlachcic, zaś pisarzem miejskim szlachcic osiadły w mieście. Jedna z najstar-

szych zachowanych do dzisiaj spraw załatwianych przez burmistrza Brańska 

 
297 BO, perg. 2237. 
298 Jarmarki w Brańsku odbywały się: w maju (nazajutrz św. Szymona Apostoła, po 1582 r. 

według kalendarza juliańskiego), 13 VII na św. Małgorzatę, a największy na św. Barbarę (4 XII). 
299 W sąsiednim Bielsku burmistrzem już w 1505 r. był Iwan Sieheniewicz. Być może został nim 

w 1503 r. po śmierci wójta Jakuba Hoppena. Czy w Brańsku pierwszy burmistrz został wybrany 

po śmierci wójta Piotra lub jego następcy, tego nie wiemy.    

Król Zygmunt I Stary 
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(proconsul oppidi nostri Bransko) dotyczy jego prośby z listopada 1546 roku  

do królowej Bony, aby potwierdziła ona przywilej miejski sprzed dziesięciu lat, 

w sprawie dziesięciny płaconej przez mieszczan300.     

Brańsk od średniowiecza stanowił ośrodek lokalnego rzemiosła i handlu, 

ale w znacznym stopniu nosił także charakter agrarny, szczególnie w dzielni-

cach zwanych „Binduga” i Kozi Rynek z ulicą Brodową („Przedmieście”). 

Szczegółowe wyliczenia struktury zawodowej Brańska nie są możliwe, gdyż nie 

ma źródeł podających takie dane, a ponadto część mieszczan byli to rolnicy 

dorabiający rzemiosłem lub rzemieślnicy posiadający też ziemię. Rejestr pomia-

ry włócznej z 1562 roku nie wymienia przedstawicieli grup zawodowych,  

a jedynie z niektórych „przydomków” przy imionach możemy domyślać się 

wykonywanego rzemiosła. Na tej podstawie wyróżniono 15 zawodów wyko-

nywanych przez 30 osób: flis, dziewięciu szewców, miecznik, rzeźnik, dwóch 

traczy, siodlarz, zdun, trzech krawców, krawcowa, rybak, kuśnierz, trzech ko-

wali, trzech garbarzy, złotnik, cieśla. Jest to oczywiście tylko część rzemiosł 

funkcjonujących w mieście. Pośród znanych dominują zawody obrabiające 

skórę (14 znanych osób): szewcy, kuśnierze, garbarze, siodlarz. Stanowią one 

blisko połowę wszystkich pozostałych. Brańskie rzemiosło zaspokajało potrze-

by rynku lokalnego. Odbiorcą produkcji miecznika, siodlarza i złotnika była 

zapewne przede wszystkim lokalna i przyjeżdżająca do miasta szlachta. Z in-

nych źródeł wiadomo, że w 1555 roku w Brańsku mieszkał przedstawiciel za-

wodu związanego z ochroną zdrowia, Andrzej „chirurgus” (medyk), w kolej-

nym dokumencie określony jako „cirulicus” (cyrulik)301. Niewątpliwie więcej 

było rzemieślników związanych z obróbką drewna. Być może należał do nich 

Andrzej Biendurzanin (z Bindugi), mieszczanin brański i sługa (poddany) kró-

lewski, który w 1552 roku wiódł spór z Mikołajem Zaleskim, sługą Mikołaja 

Hlebowicza, pana na Rudce302. Chodziło o drewno i inne leśne pożytki.         

Ponadto w 1562 roku z osób funkcyjnych wymienia się: wójta, burmistrza 

Jana Sierheja (szewca303), pisarza miejskiego Marcina Kalnickiego, hajewnika, 

strzelca, handlarkę solą („solnierkę”), 13 jatek rzeźniczych, najemnika do prac 

rolnych – „bronnika”. Byli też młynarze. Być może Erazm Aksamit był po-

strzygaczem sukna. Istnienie wielu rzemiosł, ale także początki handlu (jatki, 

osoba sprzedająca sól) świadczy o postępującej specjalizacji zawodowej i roz-

wijającym się handlu.  

We władzach miasta w 1552 roku byli: Mikołaj Kalnicki – burmistrz,  

zaś rajcami Mikołaj Pochwat i Aleksy. W 1555 roku burmistrzem był Mikołaj 

 
300 BO, rps 7911/III. Papiery Kościów-Zbirohowskich. Dokumenty do historii miasta Brańska.  
301 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 2, k. 301, 368. 
302 AGAD, KGB 1, k. 867. Tamże, KGB 18, k. 20. W 1612 r. wymieniony jest Albertus filius 

honesti ac famati Pauli Bal de Bienduga w Brańsku. Jego przydomek „Bal” i zamieszkiwanie  

w Brańsku może świadczyć o powiazaniu tej rodziny ze spławem drewna.  
303 PKGE, s. 350. Niektórzy z mieszczan mieli dość oryginalne przydomki. Przykładowo: 

„Piczka”, „Schabek”, czy „Koczkodan”.  
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Warsztat szewski w XV w. 

Die Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen, 

Biblioteka Miejska w Norymberdze 

 

Pochwat (Pofat, także w 1557 r.), a rajcami: Mateusz Rożek (burmistrz w 1550 

r.), Maciej Tyczka, Marcin Kalnicki, Jan Sierhej i Maciej Schabek304.     

Brańsk w XV i XVI stuleciu ciągle znajdował się w fazie specjalizacji  

zawodowej, polegającej na oddzieleniu się rzemiosła, handlu i rolnictwa, cho-

ciaż zjawisko dwuzawodowości we wspomnianych dziedzinach uległo niemal 

zanikowi dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Wraz z koncentracją i postę-

pującą specjalizacją rzemiosł, zaczęły się kształtować początki cechów rze-

mieślniczych. W Wielkim Księ-

stwie Litewskim pierwsze cechy 

założono w Wilnie (1495). Na 

Podlasiu najdawniejsze cechy 

poświadczone są w Bielsku (1516, 

1540 r.). Miasto to stanowiło naj-

silniejszy ośrodek gospodarczy 

Podlasia. Zaskakuje wczesna me-

tryka cechu w Wysokiem (1524 

r.). Rozwój cechów był związany 

z prawem magdeburskim. Z Brań-

ska i Suraża wzmianki o cechach 

pochodzą dopiero z pierwszej 

połowy XVII stulecia, co jednak 

nie wyklucza wcześniejszego ich 

istnienia, szczególnie w najlicz-

niejszych zawodach przetwarzają-

cych skórę i glinę.  

Grzegorz Błaszczyk zapropo-

nował, aby miasta połowy XVI 

wieku w Wielkim Księstwie Li-

tewskim według zaludnienia i licz-

by domów poklasyfikować na: miasteczka, małe miasta, miasta i wielkie mia-

sta. Taki podział lokował Brańsk pośród „miast”, gdyż na 366 parcelach zasie-

dlonych w 1562 roku, zamieszkiwało od 1750 do 2200 osób305. 

 
304 AGAD, KGB 1, k. 825; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 70, k. 20v (1550); op. 2, k. 210–210v 

(Nicolaus Pochwath); AGAD, KGB 8, k. 85; Mikołaj Pofat w 1562 r. mieszkał w Brańsku, przy 

ul. Suraskiej – PKGE, s. 329. W 1538 r. wspomina się w Brańsku wicesgerensa Mikołaja 

Pofatowicza (Pophatowicza), który trzy lata później określany jest już jako burgrabia brański. 

Zapewne były to osoby tożsame, ale całkowitej pewności nie ma. 

NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 2, k. 160v. Maciej Schabek w 1552 r. służył u Jana Olędzkiego 

(AGAD, KGB 1, k. 825). W 1562 r. pośród „consules” (rajców) brańskich wymieniono: Macieja 

Tyczkę, Stanisława Surmę, Jerzego Kalnickiego, Grzegorza Jajko. Ławnikami byli: Maciej 

Mieskusz(?) i Maciej Pączek. Pośród mieszczan wymieniono: Walentego Pierlewskiego, 

Sebastiana Leskowicza, Chwieczka Krywoszicza, Stanisława Koszanika, Iwana Szarzio(?), 

Bogdana, Nauma, Chwiećkę Wusa(?), Franca Mężaja, Bartłomieja Wydrę, Iwana Szwiecza, 

Ostapko Kuszewicza, Macieja Pofata, Chwiećkę Żuka. Pisarzem miejskim Marcin Kalnicki. – 

NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, dz. 4, k. 95v.    
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O znaczeniu Brańska i obsłudze ludności zamieszkującej w promieniu  

kilkunastu kilometrów, świadczyły funkcjonujące tutaj dwie parafie (katolicka  

i prawosławna), targi, administracja starostwa. Zaś szerszy zakres miały umiej-

scowione w Brańsku urzędy szlacheckie, ziemski i grodzki, a także jarmarki 

obsługujące handel nie tylko lokalny, ale i odleglejszy. Ówczesne miasta to 

ośrodki administracyjne, ale i gospodarcze, w których grupowała się produkcja 

rzemieślnicza, co ułatwiało wymianę towarową.  

Mieszczanie migrowali zarobkowo, wyjeżdżali też w związku ze swoją 

edukacją, czasami osiedlali się w innych ośrodkach. Niestety na temat migracji 

brańszczan zachowało się niewiele informacji. Na Żuławy (Prusy Książęce)  

w latach 1525–1534 udawali się robotnicy sezonowi, głównie żniwiarze z Brań-

ska, Bielska i Ciechanowca, poświadczani tam kilkakrotnie (raz z Drohiczy-

na)306. Robotnicy z Podlasia z pewnością bywali na Żuławach także przed 1525 

rokiem, ale nie znamy rozmiaru tego zjawiska, gdyż nie zachowały się doku-

menty. Takich miejsc dodatkowego zarobkowania było z pewnością więcej. 

Duchowni rodem z Brańska wzmiankowani są w kurii biskupów łuckich  

i w Łucku: ks. Paweł z Brańska 1530–1550, ks. Jan z Brańska 1549–1550.  

W Drohiczynie oraz Kadłubach pracował ks. Stanisław z Brańska307. Grupa 

młodych mieszkańców miasta pobierała nauki na Akademii Krakowskiej. Nie-

którzy osiedlali się w innych miastach. W Knyszynie w latach 1555–1577 

mieszkał sławetny Hieronim Brańszczanin308, a w 1560 roku w Kleszczelach 

przy ulicy Osowej Adam z Brańska309. Erazm Jan Przedaczek z Brańska  

17 maja 1557 roku został mieszczaninem Starej Warszawy310. Około 1501–

1505 roku mieszczanie brańscy Wojtek Druski (Truski, Truszkowski, szlach-

cic?) i Wojtek Klimaszewicz z bratem Wasilewiczem, z nadania królewskiego 

„siedzieli” już na źrebiu w Koszewie i z tej ziemi pełnili służbę oraz płacili 

podatki. Sędzia Łuba chciał ten źreb przejąć, ale bezskutecznie311. W 1552 roku 

 
305 G. Błaszczyk, dz. cyt., s. 175–176 (według podziałów przyjętych na Białorusi, Brańsk byłby 

małym miastem, a klasyfikacja ukraińska zaliczyłaby Brańsk do miast średnich); Z. Romaniuk, 

Straty na Podlasiu w czasie „potopu” na przykładzie starostwa brańskiego, „Białostocczyzna” 

1997, nr 1, s. 47 – tutaj propozycja innego przeliczania liczby mieszkańców w odniesieniu do 

ilości domów. Zdaje się, że przyjęcie siedmiu osób na dom jest zbyt optymistycznym 

przelicznikiem, stąd proponuję przyjęcie dla Podlasia 6 osób, dodatkowo pomniejszając ogólny 

wynik o 20%, który wynika z wyliczenia osób samotnych.  
306 A. Mączak, Robotnicy rolni z Mazowsza i Podlasia na Żuławach w początkach XVI wieku, 

„Rocznik Białostocki”, t. III, 1962, s. 401–407. 
307 Z. Romaniuk, Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, Brańsk 2012, s. 147; ADS,  

D 149, k. 298. 
308 Akta albo sprawy sądów miasta knyszyńskiego 1553–1580, wstęp i opracowanie Józef 

Maroszek, Białystok 1999, nr 133, 246, 470, 473. Hieronima zwano też Jeronim lub Hrin.  
309 J. Zieleniewski, Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560, „Studia Podlaskie”,  

t. 3 (1991), s. 210. 
310 Album Civium Civitatis Antique Varsoviae. Księga przyjęć do prawa miejskiego Starej 

Warszawy 1506–1586, opr. Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2000, s. 84, poz. 1112.  
311 AGAD, Kapicjana, p. 40, s. 497– 498.  
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mieszczanin brański, „opatrzny” Waśko, był młynarzem w sąsiedniej wsi 

Brzeźnica312.  

W magdeburskim przywileju miejskim z 1493 roku wspomniano,  

że w przypadku nakładania podatków na całą Rzeczpospolitą (w rozumieniu 

kraju), wnosić go musieli także brańszczanie. To zastrzeżenie było nadużywane 

przez władców, którzy by podreperować stan kasy państwa, co rusz obciążali 

miasta różnymi podatkami. W 1501 roku w Mielniku ustalono, że miasta Wiel-

kiego Księstwa Litewskiego mają wnosić „ordyńszczyznę”, czyli specjalną 

daninę na rzecz hospodara, w wiązkach skór sobolich (1 wiązka = 40 skórek)  

i w postawach313 sukna różnych gatunków, krajowych i importowanych (trickie, 

nowohońskie, mahalskie i łuńskie). Najzamożniejsze Wilno dawało 3 wiązki 

sobole i 8 postawów sukna dobrego gatunku. Podlaskie miasta należały do gru-

py, która wnosiła tylko daniny w postaci sukna. Po dwa postawy materiału kra-

jowego dawały: Drohiczyn, Bielsk, Goniądz, a po jednym postawie: Mielnik, 

Brańsk, Suraż i Rajgród314. Na 65 miast hospodarskich i ośrodków miejskich 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, Brańsk był jednym z 26, zobowiązanych do 

wnoszenia ordyńszczyzny. 

Z możliwości zasilenia skarbu podatkami i opłatami obciążającymi miasta 

korzystał również król Zygmunt I. Miasta realizowały zobowiązania w postaci 

wyekwipowanych konnych jeźdźców wystawianych na wyprawy wojenne. 

Około 1509 roku Wilno musiało wystawić ich 150, Bielsk 50, Drohiczyn 60, 

Mielnik 20, Brańsk i Suraż po 15, a białoruski Mińsk tylko 10 jeźdźców z koń-

mi315. Za zwolnienie z tego obowiązku miasta płaciły po kopie groszy od każ-

dego jezdnego (Bielsk 50 koni – 50 kop gr), ale z niewiadomej przyczyny 

Brańsk i Suraż wnosiły podwójną opłatę, z 15 koni każde płaciło po 30 kop 

groszy. Być może w przypadku tych miast musiały one wystawić lepsze konie  

i jeźdźców solidniej wyekwipowanych. Podobne ilości koni wystawiano w 1512 

roku316. Zgodnie z ustawą z 1529 roku, o służbie i opłacie wojennej, miasta 

wnosiły składkę pieniężną. Najwięcej płaciło Wilno, bo 1500 kop groszy litew-

skich. Miasta podlaskie płaciły: Bielsk i Drohiczyn po 100 kop groszy, Suraż  

i Mielnik po 20 kop, Brańsk i Kleszczele po 10 kop, Narew 5 kop groszy litew-

skich317. 

 
312 AGAD, KGB 1, k. 731. 
313 Postaw – czyli sztuka tkaniny, zazwyczaj sukna. Miał od 27 do 63 łokci długości. Tuzin 

postawów to bela.  
314 Lietuvos metrika, kn. 5 (1427-1506), Vilnius 2012, s. 286-287, nr 449. Sukno łuńskie, to 

inaczej londyńskie; a  „mahlaskie” vel „machelskie” produkowano w Mechelen w Belgii.  
315 K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka, Poznań 

1995, s. 177; Lietuvos metrika, kn. 5, s. 171–172, nr 103; Akty litovsko-russkago gosudarstva,  

s. 152 – spis pochodzi z 20 IX 1501 r.  
316 Lietuvos metrika, kn. 8 (1499–1514), Vilnius 1995, s. 463, nr 624. Tym razem tylko Wilno 

miało wystawić znacznie więcej koni, bo 500. Z podlaskich miast: Bielsk 50, Brańsk i Suraż po 

15, Drohiczyn 60, Mielnik 20; Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, t. 27, Petersburg 1910, kol. 184, 

189, 194, 234, 239, 248, 257, 267, 268, 280, 319.           
317Zbiór praw litewskich…,  s. 140;  J. Jaroszewicz, Obraz Litwy…, t. 2, s. 303.  
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Nałożono także obowiązek „serebszczyzny”, czyli podatku gruntowego 

opłacanego srebrnymi monetami. W 1512 roku Bielsk i Drohiczyn płaciły po 50 

kop groszy, Brańsk i Suraż 30 kop, Mielnik 20 kop groszy318. Jesienią 1534 

roku serebszczyzna była w wysokości: 500 kop groszy z Wilna, po 100 kop 

groszy z Drohiczyna i Bielska, 40 kop z Kleszczel, 30 kop z Mielnika, po 20 

kop z Brańska i Suraża, 15 kop z Łosic319. W tym samym roku, 10 czerwca, król 

Zygmunt I obciążył miasta inną daniną, zwaną „ordyńszczyną”. Brańsk i Suraż 

miały zapłacić ją w wysokości po 5 kop groszy. Pieniądze zebrane przez władze 

poszczególnych miast odbierał objeżdżający teren królewski dworzanin Bogusz 

Puzowski320. Król 16 marca 1560 roku informował swoich skarbowych urzęd-

ników litewskich, że wszyscy mieszczanie brańscy przesłali do niego prośbę, na 

skutek której odstępuje on od egzekwowania opłacenia zaległej serebszczyzny 

za 1554 rok w wysokości 50 kop groszy. Brańszczanie byli ponoć z niej zwol-

nieni obietnicą królowej Bony, która jednak nie wystawiła na to przywileju. 

Ponadto mieszczanie żalili się, że nie byli w stanie zapłacić tego podatku, gdyż 

Brańsk niedawno nawiedziła epidemia i w jej wyniku niemało miasto spusto-

szało321. 

Sporadycznie miasta obciążano też kosztem utrzymania jeńców będących 

w niewoli. Sześć lat po wojnie polsko-moskiewskiej z 1519 roku, pięciu ruskich 

jeńców i sześciu kupców z Pskowa, Wiaźmy i innych miast, więzionych w Biel-

sku, w 1525 roku przewieziono do Brańska i Suraża322.  

W związku z potrzebą kraju, wojną z Moskwą, 2 września 1567 roku król 

nałożył na miasta dodatkowy podatek. Podlaskie miasta wnosiły go w wysoko-

ści: Bielsk – 180 kop groszy, Tykocin, Drohiczyn i Brańsk po 60 kop, Mielnik, 

Łosice i Kleszczele po 50 kop, Suraż 40, a Narew 30 kop groszy323.  

Mieszczanie brańscy „zubożeni i zniszczeni” nieznaną bliżej tragedią  

z 1567 roku (pożarem, nieurodzajem, a może epidemią), wysłali swą delegację 

do króla Zygmunta Augusta z prośbą o zwolnienie ich z obowiązku zapłaty 210 

kop groszy litewskich opłat i podatku za 1568 rok oraz poboru po 30 groszy za 

lata 1567–1568. Władca przychylił się do prośby i 13 marca 1568 roku w Kny-

szynie wydał mieszczanom przywilej uwalniający ich od tego obowiązku.  

Litewski podskarbi ziemski miał wziąć z miasta tylko 60 kop groszy za 1568 

rok, 10 kop groszy zaległej wpłaty i po sto kop groszy za 1567 i 1568 rok324.  

 
318 K. Pietkiewicz, Polityka w. ks. litewskiego Aleksandra wobec miast, „Białostocczyzna” 2002, 

nr 102, s. 34–37.  
319 Lietuvos metrika, kn. 227 [8] (1533–1535), Vilna 1999, s. 137, nr 312 (20 XI 1534). 

Serebszczyznę wybierano też za 1559 i 1560 r.  
320 Lietuvos metrika, kn. 7 (1506–1539), Vilnius 2011, s. 620, nr 379.  
321 Lietuvos metrika, kn. 37 (1552–1561), Vilnius 2011, s. 347, nr 353. 
322 Lietuvos metrika, kn. 7 (1506–1539), s. 631, por. s. 637.  
323 Lietuvos metrika, kn. 531 [9] (1567–1569), Vilnius 2001, s. 35–36, nr 1.  
324 Tamże, s. 84–85, nr 73. 
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To tylko przykłady innych podatków nakładanych na mieszczan w XVI  

wieku325. 

Pierwszy, choć ogólny, opis miasta znajdujemy w inwentarzu sporządzo-

nym 2 maja 1558 roku, w momencie przejmowania starostw brańskiego i sura-

skiego przez Krzysztofa Olendzkiego, z rąk Mikołaja Sękowskiego, namiestni-

ka królowej Bony. Miasto podatku „prętowego”326, od działek na których stały 

domy, od siedlisk i ogrodów rocznie płaciło 30 kop groszy. Ze 127,5 opodat-

kowanych włók miejskich wnoszono 63 kopy i 45 groszy, a od 149 morg miej-

skich 2 kopy i 29 groszy. Na moście pobierano „mostowe” (roczny dochód  

5 kop gr). Z 13 jatek (budek handlowych z mięsem, stały w Rynku) rzeźnicy 

dawali do dworu po pół funta pieprzu i po kamieniu łoju. Mieszczanie ponosili 

część kosztów utrzymania stacji królewskiej w Narwi, która była etapem podró-

ży na trasie z Wilna do Krakowa. Z dzierżawy browaru i domu wójtowskiego 

uzyskiwano 105 groszy. Za dzierżawę ogrodu wójtowskiego mieszczanin Sier-

hej płacił 16 groszy. Z opłat targowego uzyskiwano 2 kopy i 40 groszy (już po 

potrąceniu 1/3 należnej miastu). Cały dochód z miasta stanowiło 108 kop  

i 51 groszy. Na rzece Nurzec, koło mostu znajdował się młyn o trzech kołach,  

z których dwa mełły zboże, a trzecie być może okresowo napędzało folusz.  
 

Ludność miasta była mieszana etnicznie, głównie pochodzenia polskiego, 

ale i rusińskiego (np. diak Iwan, „pop ruski”, Jakub i Stefan Popowicze – po-

tomkowie duchownego prawosławnego, Ławryn Trachimowicz, Hacz Taraso-

wicz, Taras Kwaśnik). Wspomniani są także Katarzyna Cyganka („Cyganowa”) 

i Baltazar Cygan327. Obcokrajowcami (Niemcami?) mogli być Erazm, Lenart  

i Andrzej, zwani „Przechrzciczami”, w tym przypadku zapewne to synowie 

osoby przechrzczonej z protestantyzmu. Zgodnie z nadanym w 1493 roku pra-

 
325 Szerzej o podatkach i opłatach w XVI w. w Wielkim Księstwie Litewskim – S. Kutrzeba, 

Historia ustroju Polski w zarysie, t. 2, Litwa, Lwów 1920.  
326 Pręt był podstawową jednostką miary gruntu w mieście. Jego długość to 4,46 m, a po-

wierzchnia pręta kwadratowego – 1,995 ara. Z porównywania niektórych obecnych nierucho-

mości w Brańsku, z istniejącymi od XVI w., jeden pręt miał 4,33 m, co jest zbieżne z prętem 

znanym z Polski środkowej. Była to jednak miara dość płynna, niekiedy równa też 4,70 m.  

– M. Kulesza, Z problematyki rozmierzania miast średniowiecznych na obszarze Polski środko-

wej, „Acta Universitatislodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 2000, nr 3. 
327 Nie wiadomo czy są to przydomki, czy rzeczywiście byli Cyganami (Romami) – AIVAK,  

s. 36; PKGE, s. 321, 334 (ul. Strzelnicza), 335, 350. Przedstawiciele tej grupy etnicznej w XVI 

wieku już mieszkali na Podlasiu. – E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi  

w XVI–XVII wieku, Warszawa 2020, s. 132. W 1568 r. w Brańsku zjawił się Cygan Wojciech 

Rozemberg, a w 1571 r. Maciej Ciutka z „roty” Wojciecha Piotrowicza oraz Sebastian Antonio-

wicz z roty zmarłego Antoniego, wszyscy z określnikiem strenuus [„dzielny”]. Tenże „rotmistrz” 

Wojciech Piotrowicz Rozemberg był najpewniej synem i następcą [...] przywódcy cygańskiego 

Piotra Rotemberga. Natomiast w 1576 r. w aktach grodzkich mielnickich i brańskich występował 

szlachetny Łukasz Wojciechowicz, Cygan jm. pana wojewody podlaskiego, być może syn tegoż 

Wojciecha i wnuk Piotra. Pobyt Cyganów w tych stronach poświadczony jest też w poł. XVII w.: 

Walenty Grafemberk – starszy „Cyganin”[!], Rokita, Tomasz Ślepy Cygan, z żonami i innymi 

Cygankami. – NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 141, k. 638–639 – tutaj opis ich przestępczej 

działalności koło Bielska i ukrywaniu się w lesie między Brańskiem a Rudką.    
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wem miejskim, w Brańsku mogli osiedlać się tylko chrześcijanie wyznania 

katolickiego i prawosławnego. To powodowało, że osadnicy innych wyznań, 

którzy chcieli tutaj zamieszkać, musieli zaakceptować obowiązujące prawo. 

Tłumaczy to także brak osadnictwa żydowskiego w Brańsku, ale i w innych 

miastach podlaskich, aż niemal do końca XVIII wieku. Wyznawcy innych reli-

gii mogli przebywać w mieście dłużej (nawet kilka lat), lecz nie na stałe i za 

zgodą władz miasta.     

Pośród mieszczan dość licznie osiedlała się w Brańsku także polska szlach-

ta (Popławski, Puchalski, Kalnicki, Wyszkowski, Olędzki, Niewiński, Pierlew-

ski, Szerejowski, Bujno i in.)328. Ziemię na terenie miasta posiadali również 

bojarzy, Kiersnowski i Poletyło, a nawet chłopi (Ustian z Bronki, Pacz z Cho-

jewa)329. Dochodziło do spowinowacania rodzin szlacheckich i mieszczańskich, 

mieszczańskich i chłopskich. Wymowny jest przykład brańskiego mieszczanina 

Macieja Tyczki, syna plebejusza i szlachcianki, żonatego ze szlachcianką  

z sąsiedniej wsi Popławy, który swoje córki wydał za szlachciców330.  

Pośród szlachty, ale i u władców mieszczaństwo cieszyło się poważaniem, 

które umożliwiało bezpośredni dostęp do władców, u których delegacje z Brań-

ska nie były rzadkością. Jednak w każdej znanej delegacji był też co najmniej 

jeden szlachcic mieszkający w mieście. Ze szlachty wywodzili się też duchow-

ni, nauczyciele szkoły parafialnej i in. 
 

Dokładniejsze rozplanowanie miasta znamy z około 1563 roku331. Sporzą-

dzony wówczas rejestr pomiary włócznej zawiera wykaz wszystkich parceli  

i działek rolnych, z podaniem właściciela i powierzchni. Pomiar Brańska  

w 1559 roku rozpoczął Stanisław Dziewałtowski-Skoczek, superintendent  

królewskich mierników332. Po jego śmierci w 1562 roku, prace prowadził dwo-

rzanin królewski Andrzej Dybowski, który między kwietniem a lipcem 1563 

 
328 PKGE, s. 320–327; AGAD, KGB 1, k. 866v, 870v–871 – 1552 r. Alberti Pyotrasko nobilis in 

Branysko agris. Tenże też w 1555 r. – NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 2, k. 38; szlachecka rodzina 

Szołajdzik, jako mieszczanie brańscy w 1550 r. – NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 70, k. 173v, 175, 

301–301v (Szołajdznia allegationes de mandato officii. Ingrossate). W 1517 r. honesta Anna 

Czekorkowa[?] de Branӱsko była w sporze ze szlachetnym Mikołajem. – ADS, D 1, k. 96.    
329 Inventarz y lidzba skarbowa starostw brańskiego i saraskiego 1558, [w:] Akty izdavaemye 

Vilenskoj Archeografičeskoj komissiej dla razbora drevnich aktov, Vilno 1887, t. 14, s. 25–37; 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Kamera Wojny i Domen, sygn. 2946 (stara 2409) i 2357 

(stara). Tutaj fragmenty inwentarza pominięte w edycji z 1887 r., dotyczące Rynku i ul. 

Młyńskiej. Cały inwentarz zachował się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie. W 1887 r. wyda-

no tylko jedną trzecią tego źródła.   
330 AGAD, MK 119, k. 307. 
331 Uvoločnoe izměrenie gorodov Brjanska i Saraža s prinadležaščimi k nim volostjami, sostav-

lennoe Devjaltovskim-Skočkom v 1560–1563-m g., [w:] PKGE, s. 320–419. Oryginał księgi  

z pomiarą włóczną został spalony przez okupantów w AGAD w Warszawie, w czasie lub po 

powstaniu warszawskim w 1944 r. 
332 Stanisław Dziewałtowski, w 1559 r. wymieniony jest jako rewizor królewski w Brańsku.  

– ANK, ZZG 18, s. 14. 
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roku poprawił i dokończył pomiar, pod nadzorem ks. Adama Pilchowskiego333. 

Miernikami pracującymi w terenie byli Józef Gołąb (Golomb), Marcin Niwiński 

i Mikołaj Konacki. Korekta pomiaru Dziewałtowskiego znalazła odzwierciedle-

nie w sporządzonym rejestrze: A naprzód miasto Bransko, którego prętowanie 

według rejestru pana Dziewałtowskiego tu w ten regestr wpiszane, wszakże na 

niektórych miesczach, poprawującz onego porządku udzielanego dla szłusznich 

przyczyn, niektórych placzow umniejszyło się, a na niektórych miesczach przy-

czyniło się. Mieszkańcy zyskali na „zaokrąglaniu” powierzchni ich nieruchomo-

ści, płacąc niższe podatki. Odliczano od opodatkowania place węższe jak pręt,  

a także drobne części ziemi jak łokcie i ćwierci łokcia.  

W centrum miasta znajdował się Rynek o powierzchni 2 morg i 2½ pręta, 

czyli 1,24 ha334. Rynek ten zaliczał się do największych na ówczesnym Podla-

siu335. Dniem targowym był poniedziałek. W Rynku stał ratusz, niewątpliwie 

drewniany. Pierzeje przylegające do placu targowego dzieliły się na parcele, 

wschodnia miała ich siedem (tutaj domy mieli Jan Strzelec i Matisz Flis), pół-

nocna o dziesięciu parcelach (aż cztery z nich posiadali Kalniccy), wschodnia  

z ośmioma parcelami (tutaj mieszkał burmistrz Jan Sierhej), a południowa (od 

rzeki) tylko z trzema, gdyż były tutaj zabudowania wójtowskie (znajdujące się 

we władaniu starosty) i nieruchomości stanowiące własność spadkobierców 

zmarłego namiestnika brańskiego Mikołaja Koryckiego, szwagra przyszłego 

prymasa Jakuba Uchańskiego, byłego proboszcza bielskiego336. Na obszarze 

między rzeką, ówcześnie Bronką, a placami rynkowymi, znajdowały się trzy 

place z domami, ale tylko jeden z nich był zamieszkały. Obszar ten porządko-

wano, a mieszczan przesiedlono na nową ulicę nazwaną Topiczewską  

 
333 I.T. Baranowski, Adam Pilchowski działacz agrarny z czasów zygmuntowskich, „Przegląd 

Historyczny” t. 20 (1916), nr 2, s. 141–151. Pochodził z Mazowsza, ukończył Akademię Kra-

kowską. Sekretarz królowej Bony, proboszcz w Sierpcu, kanonik warszawski, proboszcz kossow-

ski, od 1565 r. proboszcz warszawski, referendarz podlaski, referendarz koronny, prezydent 

Trybunału Głównego Koronnego (1578/1579), biskup chełmski od 1579 r. Zmarł w 1586 r. Prace 

pomiarowe w Brańsku i we włości brańskiej prowadzono także po 1563 r.  
334 W 1558 r. Rynku ostawiono na zjazd targu z ratuszem i z jatkami prętów 62½ (1,25 ha). – 

APB, KWiD, sygn. 2946 (stara 2409). Są to wypisy z 8 V 1783 r. z książki oryginalnej inwen-

tarza starostw brańskiego i suraskiego roku 1558, w Archiwum Skarbu Koronnego znającej  

się […] w Warszawie. Dla porównania Rynek w Bielsku zajmował tylko 26 prętów (0,5 ha).    
335 Ówcześnie największe rynki były w Drohiczynie, Brańsku i Goniądzu, mniejsze w Mielniku  

i Tykocinie, a najmniejsze w Surażu i Bielsku, gdzie do handlu wykorzystywano też ulicę zwaną 

Szeroką. Wytyczenie tak dużego placu targowego w Brańsku, o kształcie rombu, ukazywać może 

zamiar większego rozwoju. Jednak wydaje się, że nie został on zrealizowany, gdyż wówczas 

przez miasto przebiegały tyko szlaki o średnim znaczeniu. Poza urzędami zabrakło innego 

istotnego impulsu.  
336 Prymas Jakub Uchański (wcześniej też proboszcz bielski) sprawował opiekę prawną nad 

małoletnimi dziećmi zmarłego sędziego Koryckiego oraz jego nieruchomościami także w Brań-

sku, brat Elżbiety z Uchańskich, wdowy po Koryckim. Nadmienię. Inny kuzyn prymasa, Tomasz 

Uchański, zarządzał Hodyszewem (1560), który był częścią starostwa brańskiego. Do bliskich 

osób z kręgu prymasa należał także dziekan gnieźnieński Sebastian Brzozowski, syn Teofila – 

podstarościego grodzkiego brańskiego.  
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(w kierunku Topczewa, obecnie ul. T. Kościuszki). Na terenie pozyskanym nad 

rzeką rozbudowano starościńską słodownię i browar.   

Z rogów Rynku odchodziło pięć ulic: 

- Młyńska, prowadząca w kierunku mostu i do młyna na Nurcu (obecnie część 

ulicy H. Sienkiewicza). Placów było przy niej 49, głównie po prawej stronie 

(38). Przy tej ulicy mieszkali m.in. Jan Doktor, kramarzykowa, Walenty Szwiec 

(szewc) i inni. Po drugiej stronie ulicy (od rzeki) cztery place stanowiły wła-

sność dworu królewskiego, stąd korzystały z nich osoby pełniące posługi na 

jego rzecz (np. dwóch cieśli), a kolejne cztery były miejskie (domi przysudu 

mieskiego), te głównie użytkowała rodzina Tyczków. Nazwa ulicy utrzymała 

się do początku XX wieku, 

- Ruska, prowadząca w kierunku cerkwi. Obecnie to odcinek ulicy  

H. Sienkiewicza od Rynku do ronda koło cerkwi. W 1562 roku wymierzono 

tutaj 32 place (w tym Tomka miecznika, diaka Iwana, „ruskiej proskurnicy” – 

czyli kobiety wypiekającej proskury vel prosfory, to jest chlebki pszenne na 

hostie do cerkwi). Po prawej stronie była uliczka z zejściem do kościoła (za-

chowana do dzisiaj). W końcu tej ulicy znajdował się cmentarz prawosławny. 

Nazwa tej ulicy przetrwała do początku XVIII wieku. Zmieniona na Cerkiewną 

(wzm. 1718),   

- Lacka, prowadząca z Rynku w stronę kościoła. Nazwa „lacka”, to synonim 

określenia „polska”. Wymierzonych miała 47 placów (m.in. rzeźnika Jakuba, 

tracza Wita, szewca Pawła, siodlarza Jana), z uliczką „dla wody” prowadzącą  

z ulicy Ruskiej do Lackiej. Ulicę zamykał kościół rzymskokatolicki z cmenta-

rzem, plebanią, zabudową plebańską i szkołą. Nazwę około 1584 roku zmienio-

no na ulicę Kościelną, chociaż jeszcze w XVIII wieku określana była Lacką.  

Do dzisiaj nazywa się ul. Kościelną,  

- Strzelnicza, prowadząca z Rynku w kierunku wsi Glinnik, stąd później zwana 

była też Glinicką. W czasie pomiary włócznej częściowo przecięła niektóre 

„gumna” (place z rolniczą zabudową gospodarczą) mieszczan i wychodziła na 

piaszczysty nieużytek nazywany „Strzelnicą”, miejsce, w którym strzelcy kró-

lewscy odbywali ćwiczenia (obecnie teren cmentarza prawosławnego). Przy tej 

ulicy były 24 place (m.in. Iwana szewca, Iwana diaka, Baltazara Cygana),  

a także 12 starych ogrodów (Jana strzelca, Jana siodlarza, Jakuba rzeźnika i in.). 

Nazwa ulicy utrzymała się do XIX wieku, gdy zmieniono ją na Glinicką,  

a w XX wieku na Mickiewicza,  

- ślepa uliczka z Rynku do dworu. W pobliżu był sad. W 1563 roku wzmianko-

wano, że place miejskie w tym miejscu „dla biskości dworu ruszyć się mają”. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku tę uliczkę nazywano Psią, a po likwidacji 

dworu królewskiego i zabudowy, w latach 60. XIX wieku przedłużono i połą-

czono ją z ulicą Młyńską. Wówczas uzyskała nazwę Senatorska. Zabudowa 

dworska w XVI wieku obejmowała drewniany dwór z budowlami towarzyszą-

cymi. 
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 Zygmunt August 20 stycznia 1566 roku udzielił odpowiedzi na prośby 

szlachty podlaskiej w czasie sejmu. Jedno z zapytań dotyczyło zabudowy placu 

dworskiego w Brańsku. Szlachta wnioskowała o wybudowanie wież więzien-

nych dla ujętych przestępców i zbrodniarzy. Zapewne chodziło o wieże wię-

zienne, „górną”, przeznaczoną dla sprawców lżejszych przewinień i „dolną”, 

dla skazanych za groźniejsze czyny. W prośbie napisano: A wież w zamku dro-

hickiem, w Brańsku, w Mielniku nie masz, prosicie Jego królewską mość, aby 

byli zbudowane dla srogości na złe, a ku pociesze dobrym ludziam, a w tym, aby 

omieszkanie żadne nie było. Zapadła decyzja, że rozkaże Jego królewska mość 

panom starostom, aby byli zbudowane, co panowie starostowie ex officio suo 

mają i mieliby już dawno opatrzyć.  Szlachta bielska prosiła monarchę o plac, 

na którym znajdował się ogród dworski, przeciwko rynku w Brańsku ku rzece,  

z przeznaczeniem na zbudowanie lamusu albo sklepu [piwnicy] dla chowania 

ksiąg ziemskich i dla domu sądzenia roków i dla pewniejszego pokoju i bez-

pieczności. Król obiecał sprawdzić o jaki plac chodzi i polecić wytyczyć dział-

kę, na której szlachta będzie mogła wybudować obiekt na chowanie ksiąg. Od-

mówił natomiast placu na siedzibę sądu, wskazując, że: niech się te sądy tam 

odprawują, gdzie się do tego czasu odprawowali337, czyli w dworze królew-

skim. Obiekty te zostaną wzniesione, ale znacznie później338.        

Pozostałe ulice Brańska według pomiary z 1563 roku, we wschodniej czę-

ści miasta to: 

- Kozia, zwana Kozim Rynkiem. Rozpoczynająca się od niewielkiego cmenta-

rza prawosławnego („ruskiego”, o pow. 1¾ pręta siedliskowego) i „ruskiego 

kościoła” (cerkwi prawosławnej), tutaj też znajdowała się plebania „popa ru-

skiego” i dom diaka oraz ogrody, zwolnione z podatku. Z ulicy były także dwa 

zejścia (uliczki) nad rzekę. Drugie w sąsiedztwie szpitala Świętego Ducha. Zda-

je się, że ulica sięgała dalej jak obecnie, za trójkątną działkę, gdzie za szpitalem 

i kościołem Świętego Ducha była uliczka tworząca trzecią pierzeję Koziego 

Rynku (zachowana do dzisiaj). Przy ulicy było 58 placów, a mieszkali tam m.in. 

krawiec Waśko i kuśnierz Kacz. W końcu XVIII wieku zaliczono ją od tzw. 

Przedmieścia (to także obszar do wschodniej granicy miasta). 

- Suraska, z Koziego Rynku do gościńca suraskiego prowadzącego przez wieś 

Załuskie Kościelne, Malesze itd. W 1563 roku przy tej ulicy było 17 placów.  

W 1690 roku to już tylko „uliczka Suraska”. Obecnie zasadniczo jest to ulica  

P. Ściegiennego,  

- Bielska, do obecnej chwili zachowała swoją nazwę. Było przy niej  

37 placów, w tym sześć nowych wymierzonych w 1562 r. Te już rok później 

zaczęto zabudowywać, korzystając z trzyletniej wolnizny (1563–1565),  

 
337 Dokumenty Moskovskago Archiva Ministerstva Justicii, t. 1, Moskva 1897, s. 186–190. 
338 Zapewne nobiles Joannes et Matheus Wińscy – molitorem capitaneatus branscensis, Matheum 

dictum Radziszewski osadzeni w 1592 r. de carceribus Curiae Branscen., karę obywali już  

w zbudowanym więzieniu („wieży”). – NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 10, k. 780.  
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- Brodowa, to obecna Boćkowska, chociaż pierwotnie zaczynała się kilka  

działek dalej, za kościołem Świętego Ducha. Placów było przy niej 47. Miała 

zejście (uliczkę) do rzeki. Mieszkali przy niej m.in. kowal Stanisław, szewc 

Oleszko, zdun Hacz. Nazwa utrzymywała się do początków XIX wieku.  

Zachodnią stronę miasta stanowiła najdłuższa ulica, Binduga, przy której 

były 63 place. Z prawej strony Binduga miała połączenie uliczką z gumnami,  

a z lewej był przejazd do młyna na Nurcu (obecnie część ul. Jana Pawła II),  

a dalej szeroka aż na 6 prętów uliczka (zachowana do dzisiaj) będąca dojazdem 

do rzeki oraz portu rzecznego (Bindugi). Przy Bindudze mieszkało m.in. trzech 

garbarzy, krawcowa, rybak (Szymon). 

W czasie pomiary włócznej w 1562–1563 roku wytyczono ulicę Topi-

czewską (w XVII wieku Topczewska, obecnie ul. T. Kościuszki). Większą jej 

część przeznaczono na place i ogrody miejskie będące rekompensatą za grunty 

przejęte w innych rejonach Brańska. I tak, place w ten sposób otrzymali pan 

(Wojciech) Jasieński, Cichoszewki i Rosłomieczka, których działki między 

Rynkiem a Bronką/Nurcem posłużyły do budowy królewskiej słodowni, koło 

browaru339. Wspomnieć też należy, że na ulicę zajęto fragment ogrodu cerkiew-

nego, za co „pop ruski” otrzymał dwukrotnie większy ogród przy tej ulicy.  

W ramach zamiany zamieszkali przy niej też: krawiec Konrad, szewc Paweł ze 

złotnikiem. Za place w Rynku na potrzeby dworu, grunty przy ulicy Topiczew-

skiej otrzymali: tracze Jakub i Wit, Erazm Aksamit, Walenty Koczkodan, Sid-

kowski. Już wówczas do ulicy Topiczewskiej dochodziła droga, jeszcze bez 

nazwy, która z czasem (w 2 poł. XVII w.) przekształciła się w ulicę Folwarczną 

(Folwarki, obecnie Jana Pawła II), prowadzącą do ul. Binduga i dalej do młyna 

koło mostu. Przy ulicy Topiczewskiej wytyczono 20 placów i wszystkie były  

z nowej pomiary, dlatego przy tej ulicy obowiązywała trzyletnia wolnizna. 

Pierwszy czynsz osiedleni i przesiedleni mieli płacić dopiero za 1566 rok.  

W XIX wieku ulicę zwyczajowo zwano Świrydzką, gdyż była to pierwsza miej-

scowość, na przedłużeniu ulicy. Od 1919 roku jest to ulica Kościuszki.    

W całym mieście placów było 392, a przed pomiarą 366, czyli między 

1561 a 1563 rokiem przybyło 26 placów. Ponadto w mieście były cztery domy 

„przysądu dwornego”, z których nie płacono czynszu, ale zamieszkiwanie  

w nich odpracowywano na rzecz dworu. Były także zabudowania plebańskie 

katolickie (ok. 6–7) i prawosławne (4), zwolnione z podatków i opłat. W sumie 

na terenie miasta: miejskich, mieszczańskich (w tym też szlacheckich), dwor-

skich i plebańskich zabudowanych placów było około 407. Place te zajmowały 

 
339 Słodownię zaczęto budować wiosną 1563 r. – PKGE, s. 339–340. Po koniec XVIII w., gdy 

karczem na terenie miasta przybyło, pojawił się problem z suszeniem słodów na piwo. Czyniono 

to między domami co przyczyniało się do zagrożenia pożarowego. W 1781 r. dwaj mieszczanie 

brańscy nie zważając na rozkazy Najjaśniejszego Pana i Rady Nieustającej o porządku miast 

napisane i wydane […] między domami i budowiskami […], gdzie ustawicznych trzeba się strzec 

[…] ogniew, słody suszą. – Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie (dalej jako ADD), Zespół Akt 

Parafii Brańsk (ZAP Brańsk), IX/Tx/1, s. 66.   
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powierzchnię 4622 pręty. Miejskich placów gumiennych (rolniczych) było 123,  

o łącznej powierzchni 1890 prętów. Lasu miejskiego wymierzono 9 włók 

16 morg, a opiekował się nim zapewne wspomniany w mieście „hajewnik” 

Steczko, który miał grunt przy granicy z wsią Poletyły340. Włók rolniczych było 

142, czyli o osiem mniej jak w 1558 roku341.  

Jesienią 1562 i wiosną 1563 roku przydzielono 275 morg mieszczanom, 

ale i szlachcie zamieszkującej w Brańsku, aby tak wiele jako i pierwej każdy 

gruntu swego trzymał. Wyznaczaniem morg zajmowali się tak urzędnicy dwor-

scy, jak i miejscy. Ślad po szesnastowiecznym morgowaniu (podziale na morgi) 

pozostał do dzisiaj w nazwie miejscowej pól „Morgi”, za ulicą Poniatowskiego, 

przy drodze do Patok. Było też kilka „wypustów”, czyli łąk miejskich, na któ-

rych mieszczanie mogli wypasać bydło i konie. W Brańsku tradycyjnie była to 

łąka między mostem i rzeką a dworem, przy gruntach wsi Popławy. Ale także 

nad Nurcem na tzw. „Bielach”, po drugiej stronie grobli, w kierunku wsi Brzeź-

nica. Był to obszar zalewany wiosną wodami wezbranej rzeki. Wypust miejski 

znajdował się też na końcu ulic Brodowej i Bielskiej. 

Bystry Nurzec zmieniał swe koryto, co powodowało spory, głównie ze 

wsią Popławy. Już w rejestrze pomiary włócznej (1563) zapisano: Nurzec, która 

rzeka rozdzieliła się na dwie równe części, to jest, jedna część chyli się pod 

sioło ziemian Popławskich, którą mieszczanie brańscy mienią być własnym 

nurtem rzeki Nurcza, a druga część chyli się pod miasto, którą także ziemianie 

Popławscy mienią być własnym nurtem tejże rzeki Nurcza. A potem te obydwie 

części rzeki wpadali w rzekę Bronkę i cokolwiek jest wypustu w tym rozdzieleniu 

rzeki Nurcza, to ziemianie popławscy z mieszczanami między sobą spór wiodą. 

Tego spornego nadrzecznego gruntu było około siedmiu włók (ok. 126 ha)342.  

Poza placami gumiennymi ulicy Binduga, trzy działki nienadające się pod 

zabudowę przeznaczono na miejsca, z których mieszczanie bezpłatne mogli 

brać glinę i piasek. „Glinianki” wymierzono również na końcu ulicy Bielskiej 

(ślady wybierania do dzisiaj widać między ulicą Armii Krajowej a drogą do 

leśniczówki), a także w pobliżu gruntów wsi Glinnik. Las między Glinnikiem  

a Świrydami (5 włók i 10 morg) mieszczanie posiadali nie wnosząc za niego 

opłat. Jego część tego za zgodą króla przejęła wieś Świrydy, gdyż nie posiadała 

własnego lasu, z którego można było pozyskiwać drewno na opał.    

Na wschodnim skraju Brańska, znajdował się młyn Jermaka Rojewicza.  

Od imienia młynarza przyjęła się nazwa osady – Jarmarkowszczyzna343. 

 
340 AIVAK, s. 36; ANK, ZZG 20, s. 226. W 1550 r. wzmiankuje się „hajewnika” z Poletył.  
341 PKGE, s. 356. Te osiem włók w 1561–1562 r. przejęto pod folwark Kiersnowski i na wyrów-

nanie gruntów wsi Kiersnowo.     
342 PKGE, s. 346–347. 
343 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 3, k. 198–199. Królowa Bona w 1545 r. rozstrzygnęła spór 

pomiędzy sędzią ziemskim M. Koryckim, a chłopami Waśkiem Steczko i Danielem Klimko,  

o grunt przy rzece Bronka z młynem królewskim, położonym na terenie wsi Poletyły (Poleczili). 

Król Zygmunt August w 1545 r. potwierdził to rozstrzygnięcie. Młyn przed 1561 r. znalazł się w 

posiadaniu „Gyermaka”, potem „Jermak”, jako oboczność „G” i „J” w pisanej staropolszczyźnie.  
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Na prośbę mieszczan brańskich Marcina Kalnickiego, Walentego Pierlew-

skiego (szlachcic) i Hryna Koziczykowicza, król Zygmunt August 9 październi-

ka 1562 roku, dał każdemu z nich po pół włóki. Tomasz Owsiany, pisarz ziem-

ski bielski, od królewskich urzędników będących w Brańsku w sprawie pomiary 

włócznej, uzyskał prawo do 12 włók miejskich (z tych osiem wcześniej sam 

kupił) na uroczysku „Glinnik”. Zygmunt August 19 sierpnia 1562 roku po-

twierdził Owsianemu i jego rodzinie prawo posiadania tej ziemi, ale z obowiąz-

kiem opłacania czynszu do skarbu królewskiego, na równi z mieszczanami 

brańskimi344. Ta ziemia została później przekształcona w wieś Glinnik.   

Na terenie miasta były także jurydyki, które nie podlegały prawu miej-

skiemu (władzom miasta), a także tereny objęte zwolnieniami od podatków  

i innych obciążeń miejskich (libertacje). W Brańsku zaliczały się do nich tereny 

zarządzane przez starostę hospodarskiego, ziemia parafii katolickiej i prawo-

sławnej (od końca XVI w. unickiej), a także grunty należące do szlachty345. 

Jurydyki osłabiały siłę ekonomiczną miasta. Prowadzono na nich „partackie 

rzemiosło” i karczmy, co powodowało konflikty z mieszczanami.  

Najgłośniejszy był konflikt plebana brańskiego Mikołaja Kossobudzkiego 

z Przasnysza z mieszczanami, o dziesięcinę346. Ważną rolę odgrywali w nim 

kanclerz litewski, wojewoda wileński i starosta bielski Olbracht Gasztołd – 

dzierżawca brański, a także jego namiestnik brański, Lenart Kosiński347.  

Konflikt ujawnił się zapewne około 11 listopada 1524 roku, w tradycyjnym 

czasie płacenia powinności. Mieszczanie brańscy zaczęli wówczas odmawiać 

płacenia dziesięciny należnej plebanowi348. Wzajemne udowadnianie racji nie 

dało rezultatu, gdyż proboszcz nie posiadał dokumentu fundacyjnego kościoła, 

który został w wyniku różnych niepomyślnych wydarzeń zagubiony, zniszczony  

i zatracony349. Zniszczenie wspomnianego dokumentu fundacyjnego kościoła 

 
344 PKGE, s. 356–357; BO, rps 7911/III. Papiery Kościów-Zbirohowskich. Dokumenty do historii 

miasta Brańska (rozstrzygnięcie Stefana Batorego z 23 I 1580 r.); AGAD, Kapicjana, p. 9, s. 263  

i n. Król Zygmunt August 10 XI 1562 r. nadał mieszczanom brańskim 6 włók i 12 morgów na 

„Glinniku”, bez obciążenia opłatami. Służyły one jako pastwisko miejskie, do pozyskiwania 

drewna na opał. Grunt ten mieszczanie już wcześniej używali na tych zasadach. NIAB Mińsk,  

f. 1708, op. 1, d. 3, k. 180 – przywilej z 1558 r.    
345 J.M. Szczerba, Jurydyki i libertacje królewskich miast podlaskich do połowy XVII wieku, 

„Studia Podlaskie”, t. I (1990), s. 21, 27, 38–39.  
346 Z. Romaniuk, Konflikt plebana brańskiego z mieszczanami w drugiej ćwierci XVI wieku,  

„Studia Podlaskie” t. 7 (1997), s. 89–96. Ksiądz Mikołaj Kossobudzki z Przasnysza, parafię brań-

ską objął ok. 1521 r. i plebanem był do 1555 r. Ponadto to proboszcz torczyński (ANK, ZZG 18, 

s. 7, 8, 50). Słownik Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu (http: 

//www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=29989).  
347 Lenart Kosiński jako „vicesgerentis” (namiestnik) brański wzmiankowany jest od 1525 do  

7 IV 1527 r. – ANK, ZZG 55, s. 392; T. Jaszczołt, Leonard Kosiński, [w:] Słownik biograficzny 

białostocko-łomżyńsko-suwalski, z. 2, Białystok 2003, s. 63–65. 
348 W tym samym czasie, a także później płacenia dziesięciny odmawiali także parafianie  

z Drohiczyna i Suraża, ale również z niektórych parafii wiejskich, np. z Domanowa k. Brańska.    
349 ADD, ZAP Brańsk, sygn. III/Q/1; Lietuvos metrika, kn. 12, s. 592–593, nr 752. Wiosną 1525 

r. strony konfliktu nie mogąc się pogodzić we własnym zakresie oraz za pośrednictwem Olbrachta 

Gasztołda, zwróciły się o rozstrzygnięcie do króla Zygmunta I. 
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oraz erekcyjnego parafii nastąpiło najprawdopodobniej w 1444 roku, w trakcie 

wojny mazowiecko-litewskiej o ziemię drohicką. Przez następne dziesięciolecia 

proboszczowie brańscy nie odnawiali tych dokumentów. Zwyczajowo, dopóki 

pamięć ludzka sięgała, mieszczanie powinności wobec plebana brańskiego wy-

pełniali bez pretensji. Impulsem do konfliktu była reakcja na próbę zwiększenia 

obciążeń podatkowych wobec mieszczan, których płacenia brańszczanie soli-

darnie odmówili. Rozwikłanie konfliktu na miejscu okazało się niemożliwe. 

Bez rozstrzygnięcia zakończyło się także odwołanie stron do Olbrachta Gasz-

tołda, wojewody wileńskiego, kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego  

i starosty bielskiego oraz dzierżaw-

cy brańskiego350.  

W sporze z mieszczanami sta-

rosta Olbracht Gasztołd popierał 

proboszcza. Wobec tego, że na 

miejscu środki prowadzące do ugo-

dy i porozumienia zostały wyczer-

pane, wiosną 1525 roku wszyscy 

zaangażowani w konflikt o dziesię-

cinę (pleban, mieszczanie oraz 

Olbracht Gasztołd) z prośbą o roz-

strzygnięcie zwrócili się do króla 

Zygmunta I.   

Król jako prawny opiekun (jus 

patronatus) kościoła w Brańsku 

wydał 10 maja 1525 roku w Kra-

kowie werdykt w formie odnowio-

nej fundacji kościoła, co miało 

zapewnić bezpieczeństwo i spokój 

parafii. Król zobowiązywał wójta 

brańskiego oraz wszystkich miesz-

czan (katolików i prawosławnych) 

do płacenia dziesięciny wytycznej 

ze wszystkich obsianych pól oraz 

szczegółowo określał inne powin-

ności wsi parafialnych (szlachec-

kich, kmiecych i osad młynar-

skich), a także dworu brańskiego. Zygmunt I przychylił się nie tyle do próśb 

plebana brańskiego Mikołaja, ile do sugestii Olbrachta Gasztołda. Zawierały 

 
350 Lietuvos metrika, kn. nr 12 (1522–1529), Vilnius 2001, s. 592–593; ADD, ZAP Brańsk, 

III/Q/1; J. Siedlecki, Kościół katolicki w Brańsku w XV–XVIII w., „Ziemia Brańska”, t. II–III, 

1990/1991, s. 11–12 oraz E. Borowskiego, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, Brańsk 

1995, s. 7–8 (s. 87–88 treść przywileju); Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 124. 

Nagrobek kanclerza litewskiego Olbrachta  

Gasztołda (zm. 1539), w katedrze w Wilnie 
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one przypuszczalnie zeznania świadków o beneficjach kościelnych i obciąże-

niach na rzecz plebana351.  

Zygmunt I błędnie uznał, że najbardziej bezstronny w sporze będzie Gasz-

tołd. Rozwiązanie to, jak się później okazało, jeszcze bardziej pogmatwało 

sprawę, gdyż nie uwzględniało racji mieszczan. Mało precyzyjny dokument 

królewski z 1525 roku doprowadził do kolejnej kontrowersji. Wójt i mieszcza-

nie brańscy ponownie kilkakrotnie interweniowali u Zygmunta I w sprawie 

zawyżania i nieprawnego pobierania dziesięciny z części pól zasianych żytem  

i zbożami jarymi. Król, za pośrednictwem Olbrachta Gasztołda, zobowiązał 

plebana Mikołaja do zwrotu mieszczanom nieprawnie pobranej dziesięciny  

i naprawienia wyrządzonych szkód. W związku z tym, że proboszcz nie wyko-

nał polecenia królewskiego, Zygmunt I będąc w Gdańsku 21 czerwca 1526 roku 

wysłuchał skarg delegacji mieszczan brańskich dowodzących, że pleban prawa 

do dziesięciny nie ma, a tę za ubiegły rok pobrał od nich siłą. Zygmunt I wysto-

sował więc kolejny list do plebana, w którym informował go, że do zbadania 

sprawy na miejscu wysłał swego dworzanina Szczęsnego (Feliksa) Jałoczkiewi-

cza. Do czasu jego przyjazdu nakazał ks. Mikołajowi wstrzymanie się od pobie-

rania danin od mieszczan pod groźbą odebrania nieprawnie wyegzekwowanych 

pieniędzy i ich zwrotu pokrzywdzonym352. Tym razem to pleban udał się do 

króla, który wysłuchał go 18 września 1526 roku w Warszawie. Ksiądz Kosso-

budzki okazał przywilej królewski z 1525 roku zezwalający mu na pobieranie 

dziesięciny, a tymczasem mieszczanie nadal niesłusznie według plebana odma-

wiali dawania dziesięciny snopowej. Król uznał, że skoro już wcześniej (1525) 

wydał przywilej na dziesięcinę, to teraz mieszczanie muszą ją uiszczać pleba-

nowi. Dopilnować tego miał sługa brański wojewody Gasztołda. Zygmunt I 

unieważnił wówczas własne listy wydane mieszczanom brańskim w Gdań-

sku353.    

Konflikt nie ustawał. Zygmunt I 29 kwietnia 1527 roku przyjął w Krako-

wie delegację protestujących mieszczan brańskich przeciwko ponownemu nie-

prawnemu pobieraniu dziesięciny przez plebana Mikołaja, który powoływał się 

przy tym na wadliwy dokument królewski z 1525 roku. Solidarna odmowa pła-

cenia dziesięciny przez mieszczan spotkała się tym razem z próbą przymuszenia 

ich, poprzez rzucenie na nich klątwy przez plebana. Zdjęcie klątwy uzależnione 

było od uregulowania roszczeń na rzecz parafii. Zygmunt I po skargach miesz-

czan brańskich dowodzących niesłusznego obciążenia ich obowiązkiem płace-

nia dziesięciny, upomniał ks. Mikołaja Kossobudzkiego i nakazał mu odwołać 

klątwę oraz wstrzymać się przed kolejnym wyklinaniem do momentu, póki na 

Podlasie nie przyjedzie wojewoda wileński Olbracht Gasztołd. Możliwe, że 

chodziło tutaj o przyjazd Gasztołda na sądy ziemskie do Brańska. Wojewoda 

 
351 ADD, ZAP Brańsk, III/Q/1. 
352 AGAD, ML 199, k. 29; Lietuvos metrika, kn. 14 (1524–1529), Vilnius 2008, s. 93, nr 42 (40). 
353 Lietuvos metrika, kn. 14, s. 332–333, nr 804 (706).  
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wileński na miejscu dokładnie zbadał sprawę, to znaczy porównał zapis w przy-

wileju z faktycznymi roszczeniami plebana wobec mieszczan354. Werdykt  

Olbrachta Gasztołda miał być obowiązujący, jednak taki nie był.  

Król sześć dni później (23 V 1528) wydał kolejny akt odnowionej fundacji 

kościoła w Brańsku. Skorygował w nim część błędów zawartych w dokumencie 

z 1525 roku355. Ten akt sporządzony w obecności Olbrachta Gasztołda, chociaż 

uwzględniał część pretensji mieszczan, nadal nie zakończył sprawy.  

Król Zygmunt I w Wilnie, 17 maja 1528 roku, kilka dni przed wydaniem 

odnowionej fundacji kościoła, skierował pismo do Lenarta Kosińskiego zarzu-

cając mu grabieże, a także sądzenie mieszczan brańskich Bogdanowiczów  

i szlachcica Jana Popławskiego nie według zwyczaju, przez co ponieśli szko-

dy356. Być może ten spór był jednym z elementów rozprawiania się przez Ko-

sińskiego z opornymi w sprawie dziesięciny. Okazało się, że zadawniony kon-

flikt mieszczanie kontra pleban, to nie tylko sprawa dziesięciny i klątwy, ale  

i różnych niesnasek w mieście. Ksiądz Mikołaj złożył do króla skargę na byłego 

gasztołdowskiego namiestnika brańskiego (vicesgerentis) Lenarta Kosińskiego, 

że gdy pełnił on tę funkcję polecił357, aby proboszcz pod groźbą kary 1000 kop 

groszy (wysokość dwukrotnej dziesięciny od mieszczan) nie wypuszczał na 

teren miasta żaków z plebanii (tutaj w znaczeniu jurydyki proboszcza). Ksiądz 

Mikołaj, obawiając się kary, przez 16 tygodni nie wypuszczał uczniów z „ple-

banii”. Utrzymując ich poniósł koszt 10 kop groszy. W tym czasie tak kapłani, 

jak i żacy mieszczanom dali spokój i krzywd nie czynili. Dla pewności umowy 

gasztołdowski komornik pobrał zastaw od proboszcza (40 zł) i od Kosińskiego 

(barana). Król zadecydował, że proboszczowi od Kosińskiego należy się zwrot 

poniesionych kosztów. Do momentu zwrotu, pleban uzyskał dworskiego chłopa 

Gawryła, który w przypadku niespłacenia należności, miał odpracować owe  

10 kop groszy na rzecz księdza358.  

W tym samym czasie król kolejnym dokumentem rozstrzygnął jeszcze inną 

skargę plebana brańskiego na Lenarta Kosińskiego. Słudzy Kosińskiego porwali 

z pola plebańskiego chłopa Jeśka, orzącego sochą i zabrali wołu. Chłopa pusz-

czono dopiero po czterech tygodniach, po interwencji dwóch kapłanów wysła-

nych w tej sprawie przez ks. Mikołaja do Kosińskiego. Woła jednak nie zwró-

cono. Lenart Kosiński zeznał, że wszystko odbyło się bez jego wiedzy.  

 
354 AGAD, ML 199, k. 460; Lietuvos mertica, kn. 14, s. 373, nr 865 (765).  
355 ADD, ZAP Brańsk, III/Q/3. 
356 Lietuvos metrika, kn. 14, s. 389, nr 900 (798). 
357 Uczestniczyli w tym Krzysztof, komornik Gasztołda i dwaj ziemianie z sąsiednich Popław.  
358 Lietuvos metrika, kn. 6 (1528–1547), Vilnius 1997, s. 33–34, nr 17; I.T. Baranowski, Podlasie 

w przededniu Unii Lubelskiej, „Przegląd Historyczny”, t. VII (1908), s. 59. W tym czasie Lenart 

Kosiński, sługa Olbrachta Gasztołda, miał też spór ze szlachtą ze wsi Jakubowskie, których 

pojmał w Brańsku. – Lietuvos metrika, kn. 15 (1528–1538), Vilnius 2002, s. 283–284, nr 217.  
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Król rozkazał zapłatę porwanemu chłopu odszkodowania w wysokości połtinu  

groszej (30 gr)359.  

Spór o dziesięcinę osłabł, ale niedługo ponownie przybrał na sile. Załago-

dziło go dopiero rozstrzygnięcie królowej Bony, o czym będzie jeszcze mowa.   
 

2. Chrześcijańskie świątynie i parafie  
 

Czas pierwotnej fundacji świątyni chrześcijańskiej w Brańsku nie jest  

znany nawet w przybliżeniu. Pewne jest jedynie to, że nastąpiło to w średnio-

wieczu. Świątynia musiała już istnieć co najmniej od końca XIV lub od pierw-

szych dziesięcioleci XV wieku, na co wskazuje ówczesna ranga administracyjna 

i gospodarcza Brańska. Trudno jest założyć, że kościoły katolickie w pobliskich 

wsiach istniały wcześniej jak w Brańsku, a fundowano je w: Kuczynie w 1419, 

Dziadkowicach w 1431, Winnej przed 1432, Topczewie w 1433, Rudce w 1442 

roku. Przebudowa brańskiego grodu w końcu XIV wieku, jest przesłanką 

świadczącą za istnieniem świątyni w tym czasie.  

Podczas wykopalisk dawnego cmentarza chrześcijańskiego między  

cerkwią a kościołem, odnaleziono pochówek w drewnianej kłodzie, który mógł 

pochodzić z XIV lub początku XV wieku. Te nikłe jak dotąd informacje, nie 

dają możliwości głębszych analiz. Będą one możliwe po ewentualnym zlokali-

zowaniu starszych pochówków chrześcijańskich w obrębie miasta, czy po odna-

lezieniu szczątków pierwotnych religijnych obiektów kultowych. Świątynie  

w Brańsku, aż do połowy XIX wieku były wznoszone z drewna. Ich lokalizacja 

co najmniej od XV stulecia była taka sama jak i dzisiaj, z wyjątkiem cerkwi, 

która w latach 1861–1936 znajdowała się w obrębie Rynku. Rejestr pomiary 

włócznej z 1562 roku lokalizację katolickiego kościoła parafialnego przy ulicy 

Lackiej (obecnie Kościelnej) wzmiankuje słowami: idąc z Rynku do kościoła 

[...] tamże poświętnego cmentarza z kościołem 7 prentów, plebanii z domkami 

kapłańskimi, szkołą i z ogrodami mórg 2/14.  

Między wrześniem 1444 a czerwcem 1447 roku wielki książę litewski  

Kazimierz Jagiellończyk nadał katolickiemu plebanowi brańskiemu trzech ludzi 

o imionach Żoden, Stepan i Petr Koża, z daniną trzech wiader miodu360. Brań-

ska parafia krótko, do 1425 roku znajdowała się w diecezji włodzimierskiej,  

a potem łuckiej, aż do 1799 roku. Wiadomo też, że ks. Jakub (Jacobo plebano 

de Bransko) pierwszy znany z imienia pleban brański, 11 marca 1460 roku był 

świadkiem sporządzenia dokumentu fundacyjnego kościoła w Domanowie. 

Wymienia się go także w aktach konsystorza janowskiego 9 lutego 1474  

roku361. Z końcowych lat proboszczowania Jakuba, znani są dwaj wikariusze 

 
359 Lietuvos metrika, kn. 6 (1528–1547), s. 34, nr 18; J. Pociej, O dziesięcinach kościelnych na 

Rusi, Warszawa 1845, s. 27–28. 
360 Lietuvos metrika, kn. 3 (1440–1498), Vilnius 1998, s. 63 (z ogólnym wskazaniem daty 

wpisania do metryki 11 IX 1449 r., s. 60); Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, t. 27, s. 109; 

Dokumenty Moskovskago Archiva Ministierstva Justicii, t. 1, Moskva 1897, s. 54, n. 12. 
361 ADS, D 1, k. 26v, 31v; D 157, k. 71.  
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pełniący posługę w Brańsku, Mikołaj (24 IV 1472) i Maciej (1 VII 1474)362.  

Co najmniej w latach 1477–1484 plebanem był ks. Stanisław363.  

W drugiej połowie XV wieku, w pobliżu Brańska ufundowano kilka  

innych kościołów katolickich, w: Piórkowie (Wyszkach, 1457), Domanowie 

(1460), Wyszonkach (parafia 1464, świątynia była wcześniej), Dołubowie 

(1465), Jabłoni (przed 1485, parafia 1493), Rudołtowie (Łubinie, 1498). Z cza-

sem wiernych przybywało i świątynie te podnoszono do rangi parafialnych. 

Uformowana na początku XVI wieku sieć parafialna przetrwała w stanie niemal 

niezmienionym aż do drugiej połowy XIX / pierwszej połowy XX wieku. Koło 

Brańska rangę kościołów parafialnych uzyskały: Dołubowo (1465), Jabłoń – 

1493, Domanowo – 1519, Wyszki – 1522, Topczewo – przed 1528, Boćki – 

1528, Łubin – 1530, Rudka (po 1486 a przed 1522). Niektóre z tych parafii 

wyłoniły się z okrajanej, pierwotnie rozległej parafii Brańsk, ale i z fragmentów 

innych sąsiednich. Funkcjonowanie sieci parafii w tym rejonie diecezji łuckiej 

w największym stopniu uporządkowali księża biskupi łuccy: Jan Andruszewicz 

Pudełko, ordynariusz w latach 1491–1501/1502 i Paweł Holszański, ordyna-

riusz w latach 1507–1536.  

Zapewne około 1509–1514 roku plebanem w Brańsku został wybitny  

duchowny, ks. kanonik Adam Jakubowicz z Kotry (Vilnietis). Od 1478 roku 

studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie cztery lata później uzyskał stopnień 

bakałarza, a w 1487 roku magistra. Zgodnie ze zwyczajem pozostał jeszcze na 

uczelni (1488/1489), by wykładać. Przyjął święcenia kapłańskie. Od 1492 roku 

był sekretarzem królewskim. To on jako sekretarz wielkoksiążęcy, spisał  

18 stycznia 1493 roku dokument nadający magdeburskie prawo miejskie dla 

Brańska. Ówcześnie nawet nie przypuszczał, że w przyszłości zostanie pro-

boszczem w tym mieście. Wyprawiano go z poselstwami do Moskwy. W listo-

padzie 1494 roku dostarczył tam dokument zapewniający, że Helena Iwanowna 

(Moskiewska), po poślubieniu księcia Aleksandra Jagiellończyka, pozostanie 

przy wyznaniu prawosławnym. W 1499 roku ks. Adam sporządził łaciński tekst 

unii wileńskiej. W latach 1506–1511 wymieniany jest jako pleban w Semelisz-

kach na Litwie. Od 1507 roku kanonik wileński i sandomierski. Był związany  

z wojewodą Janem Sapiehą, panem na Boćkach, który sprawował opiekę nad 

Heleną, wdową po Aleksandrze Jagiellończyku. Ksiądz Jakub w 1509 roku 

sporządzał dokument dla Heleny. Nie wiadomo, kiedy ks. Adam uzyskał brań-

skie probostwo. W Wilnie, 8 lipca 1514 roku, już jako pleban brański, wystarał 

się u króla Zygmunta Starego o źreb364, zwany Zaniewo: k kostiełu Matki Boży 

w Bronsku365. W ostatniej, testamentalnej woli Jana Sapiehy, ks. Adam z Kotry 

 
362 Tamże, k. 27v, 33v. 
363 Tamże, k. 78v. 
364 Źreb – nazwa obszaru ziemi, a nie miara gruntu. Źreb mógł oznaczać całą wieś lub jej część.  
365 AGAD, ML 195, k. 285 (druk: Lietuvos metrika nr 9) – Sekretariu latinskomu, kanoniku 

wilenskomu, plebanu Bronskomu, kniaziu Adamu, dano żerebiey na imie Zaniewa, k kostiełu 

Matki Boży w Bronsku. Nadanie odbyło się w obecności wojewody wileńskiego Mikołaja Radzi-
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został wyznaczony jako jeden z gwarantów wykonania tego aktu z maja 1517 

roku. Pleban zmarł kilka dni później, przed 25 maja366. Po nim probostwo  

w Brańsku objął ks. Leonard „Beatus”, wzmiankowany 23 października 1517 

roku, gdy był w sporze z Marcinem, kowalem z Brańska367. Ksiądz Leonard 

zapewne pracował tutaj kilka lat.  

Kolejnym proboszczem brańskim od około 1521 roku był ks. Mikołaj  

Kossobudzki z Przasnysza368. W związku z konfliktem z mieszczanami o dzie-

sięcinę i przynależne mu dobra, 10 maja 1525 roku uzyskał od króla Zygmunta 

I akt odnawiający fundusz parafialny. Jednak ten wadliwie sporządzony doku-

ment wywołał ostre protesty w mieście. Był kilkakrotnie zmieniany przez króla 

(1528, 1534, 1546), o czym mowa w innym miejscu. Pleban wchodził w spory 

prawne z mieszczanami brańskimi i okoliczną szlachtą. W 1543 roku ofiarował 

dziesięcinę z Koszewa na fundusz dziekana w kościele katedralnym w Łucku, 

blokując w ten sposób przekazywanie jej na rzecz plebana w Łubinie. W 1545 

roku został dziekanem katedralnym łuckim. Wydzierżawił prawa do ściągania 

dochodów z dóbr należących do niego z racji kanonii łuckiej i z beneficjum 

brańskiego. Oprócz probostwa brańskiego, miał też torczyńskie (k. Łucka, 

1544–1552). Wydzierżawiał dochody z działalności gospodarczej probostwa. 

Dochody z brańskiej plebanii i od poddanych kościelnych 7 marca 1545 roku 

i 11 lipca 1549 roku wydzierżawił szlachetnemu Franciszkowi Borowskiemu, 

„służebnikowi swojemu”, który musiał płacić plebanowi w ratach rocznie sto 

kop płaskich groszy litewskich. Świadkiem spisania umowy był m.in. ks. Jan  

z Brańska, wikariusz w Łucku. W marcu 1552 roku zrezygnował z kanonii łuc-

kiej i plebanii w Torczynie, ale objął łucką dziekanię katedralną (wcześniej był 

wicedziekanem), z dodatkowym uposażeniem probostwem w Kamieńcu.  

Ks. Kossobudzki plebanem brańskim był do śmierci w 1555 roku369, chociaż 

ostatnie lata życia spędzał już w Łucku, a w Brańsku ustanawiał swych komen-

darzy (zastępców): ks. Marcina (1545), ks. Pawła (1546), ks. Marcina Osmól-

skiego (1552–1562). Pomagali im wikariusze: Paweł (1542–1548, wikariusz 

senior), Marcin (1542–1545), Jakub (1544).   

 

 
wiłła i wojewody połockiego oraz starosty bielskiego Olbrachta Marcinowicza Gasztołda. Źreb 

Zaniewo, w 1534 r. wymieniony jako młyn Zaniewski nad Bronką, w połowie XVI w. był już  

w starostwie brańskim i później znany był jako Jarmarkowszczyzna.  
366 ADS, D 1, k. 91v (95v); V. Ališauskas, T. Jaszczołt, L. Jovaiša, M. Paknys, Lietuvos katalikų 

dvasininkai XIV–XVI a., Vilnius 2009, s. 20–21; Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 32. 
367 ADS, D 1, k. 95v; F. Papée, Adam z Wilna (zm. 1517), PSB, t. 1 (1935), s. 21; Z. Romaniuk, 

Kościół katolicki w miastach podlaskich w późnym średniowieczu, [w:] Małe miasta. Religie, pod 

red. M. Zemło, Lublin 2006, s. 21–22. 
368 Urodzony około 1490 r. Pochodził z rodziny szlacheckiej Macieja z Kossobud. W 1505 r. 

studiował na wstępnym wydziale sztuk Akademii Krakowskiej. – Z. Romaniuk, Z dziejów para-

fii…, s. 33; AGAD, Metryka Koronna (Mazowiecka), nr 32, k. 111; ADS, D 6, k. 166–166v, D 2, 

k. 20v; D 3, k. 60v–61, 109v; D 4, k. 24; D 7, k. 126v, 133v–134; D 8, k. 19; D 9, k. 36.    
369 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 2, k. 250v. 
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W czasie proboszczowania ks. Kossobudzkiego, królowa Bona ufundowała 

w Brańsku szpital i kościół szpitalny św. Ducha. Najprawdopodobniej to  

ks. Kossobudzki uczestniczył w fundacji altarii świętej Anny w Brańsku. Księ-

dzem altarzystą w latach 1552–1553 był Jakub Jankowski z Domanowa370. 

Nie ma pewności co do kolejnego domniemanego plebana brańskiego.  

Tak z Brańska, jak i Bielska brakuje informacji o proboszczach z drugiej poło-

wy lat 50. XVI wieku. Być może był nim ks. Walenty Chądzyński h. Ciołek, 

syn podkomorzego drohickiego i bielskiego Macieja i Anny Kłodzińskiej. Po-

chodził z rodu osiadłego w Chądzynie koło Sterdyni. Kanonik płocki (1555–

1580), według niektórych też pułtuski. W 1586 roku archidiakon dobrzyński.  

W maju 1556 roku wymieniony jest jako proboszcz „bragiscensis” (brański?)  

i „bialensis” (bielski?). Z analogiczną formą zniekształcenia spotykamy się 

w tym samym źródle w stosunku do starosty brańskiego i suraskiego Mikołaja 

Sękowskiego (capitanei bragiscenis et serascensis, 3 VI 1557 r.)371. W 1556 

roku zboże ks. Chądzyńskiego spławiał do Gdańska Maciej Dzięgielewski.  

Przed 6 października 1561 roku372 prebendę brańską objął muzyk  

i dworzanin królowej Bony, kanonik 

wileński Alessandro Pesenti (de Pesen-

tis). Urodził się ok. 1490 roku w Weronie 

we Włoszech, w rodzinie Battisty i Zu-

zanny. Nadworny muzyk kardynała Ippo-

lita d’Este w Ferrarze. Od papieża Leona 

X otrzymał dwa beneficja kościelne w 

Ferrarze, co oznacza, że już ówcześnie 

był duchownym. Pierwszy raz przyjechał 

do Polski razem ze wspomnianym kardy-

nałem w 1518 roku, na krakowskie zaślu-

biny Bony Sforzy z królem Zygmuntem I. 

Po śmierci kardynała latem 1521 roku 

ponownie przybył do Polski i został przy-

jęty na dwór królowej Bony, jako muzyk–organista. Był doskonałym wirtuo-

zem, współtwórcą kapeli królewskiej, kompozytorem 33 pieśni wielogłoso-

wych. Bona nazywała go „swoim najukochańszym muzykiem” i objęła protek-

cją. Miał być altarzystą św. Doroty w katedrze na Wawelu, ale z nieznanych 

 
370 AGAD, KGB, 1, k. 676–676v.  
371 Regestra thelonei…, s. 107, 492, 578. Możliwe, że ks. Chądzyński był proboszczem  

w Brańszczyku i w Bielsku, ale na Mazowszu. Dalsze badania pewnie wyjaśnią ten problem. 
372 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 3, k. 636v; ANK, ZZG 53, s. 11; Z. Romaniuk, Z dziejów 

parafii…, s. 34; A. Chybiński, Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800, Kraków 1949,  

s. 99; E.L. Polańska, „Zamieszkują kraje bardzo od siebie dalekie, ale duchem są sobie bliscy”.  

Z kręgu badań nad związkami polsko–weneckimi w czasach jagiellońskich, „Roczniki Humani-

styczne”, 2012, nr 3, s. 380, 382; PSB, t. 25 s. 652; M. Gumowski, O medalu Aleksandra 

Pesentiego, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, t. 9, z. 1–4 (1913),  

s. CXC. 

Ksiądz Alessandro Pesenti  

na medalu Caraglio z poł XVI w. 
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przyczyn nie objął tej altarii. Sprowadził do Polski medaliera Gian Giacomo 

Caraglio, który odwdzięczając się mu w 1539 roku wykonał medal z jego podo-

bizną. Zachowały się trzy egzemplarze medalu, dwa we Włoszech i jeden  

w Berlinie. Pesenti wielokrotnie pełnił misje polityczne w imieniu Bony w Fer-

rarze i w Mantui. Wdzięczność Bony objawiała się nadawaniem kolejnych be-

neficjów kościelnych. Otrzymał dziekanię przemyską (1523), prebendę kaplicy 

św. Krzyża w katedrze krakowskiej (1523). W 1531 roku Jan Dantyszek  

pomógł mu potwierdzić szlachectwo w czasie swej misji u cesarza Karola V.  

15 sierpnia 1531 roku otrzymał kanonię wileńską i związany z nią dom kapitul-

ny, a także plac. W ramach kanonii posiadał prebendę Haniewicze i część  

Korzenia, plebanię Proszowice (1537). Dostał też altarię Świętego Krzyża  

w katedrze w Wilnie (1542), kantorie: wiślicką (ok. 1545), warszawską (1545), 

sandomierską (ok. 1547), prepozyturę oszmiańską (ok. 1550), kustodię war-

szawską (ok. 1556). Ponadto dwór królewski przyznał mu 200 florenów rocznej 

pensji, zabezpieczonej na dochodach archidiakonatu warszawskiego. Miał też 

obywatelstwo miasta Kazimierza, gdzie posiadał dom z placem (1532, sprzedał  

w 1550). W 1554 roku zapisał katedrze wileńskiej 30 zł rocznie na swoim  

majątku, w intencji modlitw za jego duszę. 

Nie można wykluczyć, że już w 1555 lub 1556 roku, z woli królowej  

Bony, objął brańskie probostwo po ks. Mikołaju Kossobudzkim. Jako pro-

boszcz brański wspomniany jest 6 października 1561 roku. Plebanem brańskim 

był do śmierci w listopadzie 1576 roku. Ksiądz Pesenti przynajmniej na począt-

ku swego proboszczowania w Brańsku wydzierżawiał dochody z kościelnych 

folwarków. W 1561 roku dzierżawcą „plebanii brańskiej” w Bronce był Stani-

sław Wierzbowski, syn byłego pisarza ziemskiego w Brańsku. Zaś jako dzier-

żawca plebańskich gruntów w 1562 roku wzmiankowany jest Wojciech  

Wyszkowski, sędzia grodzki brański373.  

Organy w miejskich kościołach na terenach polskich, upowszechniły się  

na przełomie XV/XVI wieku. Organy, a raczej pozytyw lub regał (mniejsze 

wersje tego instrumentu) były w brańskim kościele już w 1559 roku, gdyż wy-

mienia się pracującego tutaj organistę, szlachetnie urodzonego Andrzeja.  

Ta wzmianka o organiście jest jedną ze starszych na Podlasiu374. Nie wiadomo 

czy i jaki wpływ na umuzykalnienie miał fakt objęcia probostwa w Brańsku 

przez wybitnego muzyka renesansu ks. Alessandro Pesenti, wirtuoza gry  

na organach.  

Na prośbę ks. Pesenti król Zygmunt August 5 lipca 1564 roku, w czasie 

trwania tzw. sejmu w Bielsku, uwolnił od podatków poddanych i „ogrodników” 

kościelnych w Brańsku. Ten bardzo utytułowany duchowny, zapewne tylko 

pomieszkiwał w Brańsku, ustanawiając swojego komendarza, którym co naj-

 
373 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, dz. 3, k. 636v, 625v (nobili Stanislao Wierzbowski arendatores 

plebanialis branscensis de Bronka); AIVAK, s. 508. 
374 Pierwsze organy na Podlasiu pojawiły się przed 1510 r. (Trzcianne).   
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mniej w latach 1562–1565 był ks. Stanisław Adamowski375. Zapewne także 

później, gdyż po śmierci ks. Pesenti został on brańskim proboszczem. 

Przez około 400 lat dzieje szkolnictwa w Brańsku były ściśle związane  

z Kościołem rzymskokatolickim. Za zorganizowanie i prowadzenie szkoły, 

zwanej parafialną, odpowiadał proboszcz. Chociaż nie zachowały się informa-

cje źródłowe z XV wieku, nie ma wątpliwości, że szkoła w Brańsku już wów-

czas funkcjonowała. Wynikało to z obowiązku nakładanego przez władze ko-

ścielne na plebanów. Trudno też sobie wyobrazić by Brańsk, ówcześnie będący 

ośrodkiem sądownictwa ziemskiego, nie posiadał szkoły parafialnej, gdy taka 

funkcjonowała w nieodległej wsi parafialnej Wyszonki (powiat brański) w 1464 

roku. Szkołę wymienia się także w 1517 roku, we wpisie do akt konsystorskich, 

powierzającym kuratelę nad Janem z Brańska376. Z przywileju króla Zygmunta I 

z 1525 roku dla kościoła brańskiego wynika, że już poprzedni plebani brańscy 

od dawna posiadali plac, na którym stała szkoła. Dokument określał też, że 

uczniowie szkoły parafialnej za śpiew w kościele jutrzni i koronki do pięciu ran 

Chrystusa, winni być wynagradzani co tydzień pięcioma chlebami i beczułką 

piwa. Szkoła znajdowała się na placu kościelnym niedaleko świątyni. Nauczali 

w niej „rektorzy” – czyli dyrektorzy, bakałarze, kantoniści, organiści i księża. 

Były to placówki prowadzone nie więcej jak dla 20–30 uczniów, wywodzących 

się z okolicznej szlachty i w mniejszym stopniu z mieszczan. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Bursa Ubogich (Bursa  

Jagiellońska), na rogu ulic  

Gołębiej i Wiślnej w Krakowie. 

W XV i XVI w. mieszkali w niej 

studenci z Rusi i Litwy studiujący 

teologię i filozofię 

 

Pośród byłych absolwentów szkoły znajdujemy urzędników szlacheckich  

i miejskich oraz duchownych. Od połowy XV wieku na Wydziale Sztuk Aka-

demii Krakowskiej studiowało kilku brańszczan377: Mikołaj syn Jakuba (1451), 

Andrzej syn Bartłomieja (1462), Błażej syn Jana (od 18 VI 1491 r., a w drugim 

semestrze naukę podjął Mikołaj Kopernik, jest więc prawdopodobne, że mogli 

się widywać), Adam syn Piotra (1499, studiował z Janem Dantyszkiem,  

 
375 ADS, D 12, k. 139v. 
376 ADS, D 1, k. 93v.  
377 Z. Romaniuk, Studenci z miast podlaskich na Akademii Krakowskiej…, s. 265–281. 
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późniejszym dyplomatą, biskupem, poetą okresu renesansu), Stefan syn Alek-

sego (1511–1514, spisywał uniwersyteckie akta, w 1519 roku uzyskał stopień 

bakałarza), Marcin syn Aleksego (1518, brat Stefana, uczył się razem z Mikoła-

jem Rejem), Stanisław syn Aleksego (1524, brat Stefana), Jan Borowski syn 

Stanisława (1548, późniejszy mierniczy, uczestniczył w pracach przy pomiarze 

włócznej w Surażu. W 1569 roku składał w Brańsku przysięgę wierności  

Koronie z dóbr Borowskie), Marcin syn Bartłomieja zapewne Kalnicki378,  

Jan syn Michała (1558). 

Społeczność prawosławna zamieszkiwała w Brańsku co najmniej od XV 

wieku. Wspomina o niej miejski przywilej magdeburski z 1493 roku. Pierwsza 

znana wzmianka o duchownym prawosławnym i psalmiście (diak Iwan) pocho-

dzi z 1558, a o cerkwi z 1562 roku. Świątynia pw. Szymona Słupnika (Symeona 

Stylity) zlokalizowana była na placu, na którym cerkiew stoi obecnie. Społecz-

ność prawosławna zamieszkiwała głównie wschodnią część Brańska oraz ulicę 

Ruską (Cerkiewną), prowadzącą z Rynku do cerkwi379. Niewielki cmentarz 

prawosławny, o powierzchni 1¾ pręta siedliskowego (około 40 m2), znajdował 

się koło cerkwi, częściowo w obecnej ulicy Piłsudskiego. 
 

3. Miasto uposażeniem królowych i możnowładczym zastawem 
 

3.1. W rękach Heleny Iwanowny, Radziwiłłów i Gasztołdów 
 

Brańsk, co najmniej od lat 30. 

XV wieku stanowił własność monar-

szą. Po śmierci Aleksandra Jagielloń-

czyka, jego brat Zygmunt I,  

5 stycznia 1507 roku uposażył wdo-

wę Helenę, siostrę księcia moskiew-

skiego. Helena otrzymała wówczas 

od króla Zygmunta I dożywotnio 

zamek Bielsk z miastami Surażem i 

Brańskiem i ze wszystkimi bojarami i 

sługami putnymi380 i lu-dźmi ciągły-

mi381 i dannikami382 bielskiego powia-

tu i z ich wszystkimi ziemiami naszy-

mi i barciami, i bobry i lasy i dąbro-

 
378  W 1548 r., studiował razem z Janem Borowskim z Brańska. W latach 1563–1569 pisarz 

miejski w Brańsku. W imieniu brańszczan w 1569 r. złożył przysięgę wierności królowi. 
379 Z. Romaniuk, Cerkiew unicka w Brańsku, „Ziemia Brańska” t. IV (1993), s. 23–24. 
380 Bojarzy putni – mieli obowiązek służby „listowej”, czyli przewożenia listów wielkoksiążęcych 

i namiestniczych. 
381 Tjagłyje ludi – ludzie ciągli (tacy, których pociągano – wzywano do pracy), czyli chłopi, 

którzy musieli wykonywać prace zlecone przez hospodara lub jego służby starościńskie.  
382 Dannicy – zależna ludność zobowiązana do składania danin, wynikających z prawa lennego.  

Król Aleksander Jagiellończyk z żoną  

Heleną Iwanowną, księżną moskiewską 
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Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński  

i namiestnik bielski. Zm. w 1521 r. 

wy i gaj i z ich łąkami i z łowami…383, z wyjątkiem dochodów z komory wo-

skowej w Bielsku. Miasta te musiały jednak nadal świadczyć w ramach ogól-

nych poborów na państwo. Królowa Helena przebywała zazwyczaj w Wilnie, 

ale są wzmianki o jej pobycie także w Bielsku. Sugestia niektórych badaczy 

wiąże Helenę z rzekomą fundacją ikon do cerkwi w Bielsku i w Brańsku, ale te 

są późniejsze i nie mogły być fundowane przez Helenę384. Podlaskie dobra kró-

lowa posiadała do śmierci, 20 

stycznia 1513 roku. Potem po-

wróciły one (w tym i Brańsk) do 

domeny monarszej.  

Zapewne niedługo później, 

jeszcze w 1513 roku dobra te 

zostały oddane w zastaw Mikoła-

jowi Mikołajewiczowi Radziwił-

łowi, kanclerzowi wielkiemu 

litewskiemu i wojewodzie wileń-

skiemu. W kwietniu 1515 roku, 

król Zygmunt I polecił owemu 

Radziwiłłowi udać się do Bielska, 

w celu rozstrzygnięcia sporu sę-

dziego ziemskiego Jerzego Racz-

ka Puczyckiego z ziemianami 

bielskimi, o wysokość ponoszo-

nych opłat, zaznaczając, że w tej 

sprawie obowiązuje prawo pol-

skie (nadane w 1501 r.) i Radziwiłł nie powinien kierować się dawnymi wpisa-

mi do ksiąg ziemskich, dokonywanymi przez jego poprzedników. W królew-

skim dokumencie zapisano, że jakoby sędziowie ziemscy za Kazimierza Jagiel-

lończyka i Aleksandra Jagiellończyka, sudiami byli  

u Belsku (sędziami byli w Bielsku)385. Jednak nie ma potwierdzeń odbywania 

roków ziemskich w tym mieście. Zapewne pisarz sporządzający dokument za-

sugerował się nazwą urzędu (bielski), a nie faktycznym miejscem odbywania 

 
383 Lietuvos metrika, kn. 8 (1499–1514), Vilnius 1995, s. 187–188, nr 189. 

Król Aleksander zmarł 19 VIII 1506 r. Helena ur. 19 V 1476 r. była córką Iwana Srogiego i Zofii 

Paleologówny, bratanicy ostatniego cesarza konstantynopolitańskiego. Wywodząc się z rusko-

bizantyjskiego kręgu kulturowego, wierna prawosławiu pozostała do końca życia. Od 15 II 1495 

r. żona Aleksandra Jagiellończyka. Była też siostrą Wasyla, wielkiego księcia moskiewskiego, 

który chciał ją wykorzystać do własnych celów politycznych, by móc uzyskać tron litewski. 

Zmarła 20 I 1513 r. i została pochowana w Wilnie w soborze Preczysteńskim.  
384 J. Tomalska, Historia jednego zabytku. Ikona Matki Boskiej Bielskiej, „Białoruskie Zeszyty 

Historyczne”, z. 36 (2011), s. 39; Tejże: Sanktuaria maryjne na Podlasiu, Białystok 2020, s. 157. 
385 Litovskaja metrika, t. 1, Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, t. 20, Peterburg 1903, kol. 887–889. 
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kadencji sądów (Brańsk, Suraż). Zaś w Bielsku prowadzono księgi zamkowe,  

z rozstrzygnięciami tamtejszego starosty, według statutu litewskiego386. 

Na ten czas przypada także wyodrębnianie się z województwa trockiego, 

nowej jednostki, województwa podlaskiego. Pierwszym wojewodą latem 1513 

roku został Jan Sapieha, pan na Boćkach. Jego śmierć (1517) spowodowała, że 

10 lipca 1520 roku król Zygmunt I odnowił utworzenie województwa podla-

skiego. Brańsk stanowił część „terytorium bielskiego”, czyli późniejszej ziemi 

bielskiej.  

Z łaski króla Zygmunta I Olbracht Marcinowicz Gasztołd, kanclerz wielki 

litewski i wojewoda wileński, 15 kwietnia 1522 roku uzyskał pozwolenie wy-

kupu różnych dóbr zastawnych po wojewodzie wileńskim Mikołaju Radziwille, 

zmarłym w 1521 roku, z rąk jego spadkobierców: biskupa Mikołaja, Jana i Sta-

nisława, Radziwiłłów387. Król 4 sierpnia 1522 roku doprecyzował Gasztołdowi 

zasady nabycia praw do dóbr zastawnych: Bielska, Suraża, Brańska, Narwi  

i Kleszczel, z przynależącymi wsiami388. Jak widzimy, pośród tych nabytków 

znalazł się też Brańsk z okoliczną włością.  

Olbracht Gasztołd to wnuk Jana vel Iwaszki, który podobnie jak jego 

dziad, nie darzył sympatią ziemian bielskich (szlachty ziemi bielskiej). Po tym 

jak został starostą bielskim, brał udział w posiedzeniach sądu ziemskiego  

w Brańsku osobiście, ale częściej przez upoważnionych swoich namiestników 

brańskich i suraskich. Dosyć szybko doszło do sporów tego możnowładcy li-

tewskiego ze szlachtą. Narzędziem w ręku Gasztołda stali się urzędnicy, głów-

nie sędzia ziemski bielski Raczko Puczycki i Lenart Kosiński, namiestnik brań-

ski 1525–1527, dworzanin królewski389. W tle tego był także długotrwały  

i wyczerpujący konflikt dwóch potężnych rodów litewskich, Gasztołdów z Ra-

dziwiłłami, w którym ważną rolę odgrywało Podlasie, a głównie Tykocin,  

Waniewo i Goniądz. Gasztołd posiadał także dobra położone na północny  

zachód od Brańska (Mazury w powiecie brańskim, Jabłonka i in.)390.   

Czas pozostawania w gasztołdowskim zastawie i starostowania przez  

Olbrachta Gasztołda nie był dobry dla Brańska, ale i innych dóbr podlaskich.  

 
386 ANK, ZZG 53, s. 17, 36: z ksiąg zamkowych bielskich, 1550, 1553, 1558 r. 
387 Po zmarłym w październiku lub listopadzie 1521 r. wojewodzie wileńskim Mikołaju 

Radziwille dziedziczyli jego synowie: Mikołaj – biskup miednicki (żmudzki), Stanisław i Jan – 

podczaszy litewski. Przypisywany do uczestnictwa w odsprzedaży biskup wileński Wojciech 

(Albrecht, Olbrycht) Radziwiłł zwany „Jałmużnikiem”, nie mógł uczestniczyć w odsprzedaży 

zastawu m.in. Brańska, gdyż zmarł 5 VII 1519 r. Został pomylony z Mikołajem, biskupem 

miednickim. 

Pozwolenie na wykup obejmowało: Bielsk, Suraż, Brańsk, Narew i Kleszczele. – AGAD, perg. 

6352; Inventarium omnium et singulorum…, s. 363 (tutaj 27 IV 1522); Podlasie 2, s. 107. 
388 AGAD, perg. 759.  
389 Litovskaja metrika, kol. 886–889, nr 219 (17 III 1516) i nr 220 (IV 1515); PSB, t. 7, s. 302; 

ANK, ZZG 53, s. 2 – Leonard Kosiński, vicesgerentis in Bransko, 1525 r. 
390 M. Kuźmińska, Olbracht Marcinowicz Gasztołd. Działalność Olbrachta Gasztołda 1503–

1522, „Ateneum Wileńskie”, t. 13 (1927) s. 349–391; tejże, Olbracht Marcinowicz Gasztołd 

(dokończenie), „Ateneum Wileńskie”, t. 14 (1928) s. 120–174.  
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Starosta wyzyskiwał mieszczan oraz okoliczną szlachtę, stosując przy tym róż-

ne wybiegi prawne, wykorzystując niejasne zapisy i przeciąganie procedur  

sądowych itd. Nic zatem dziwnego, że mieszczanie brańscy zabiegali o dopre-

cyzowanie zapisów przywileju miejskiego z 1493 roku, w którym niejasno 

sformułowano prawo do polowań, co zapewne powodowało karanie mieszczan 

przez urzędników starosty. Już cztery miesiące po uzyskaniu przez Gasztołda 

pierwszego dokumentu na wykupienie od Radziwiłłów też Brańska, 25 lipca 

1522 roku mieszczanie uzyskali od Zygmunta I potwierdzenie swoich praw,  

ale i szczegółowy opis zwierząt, na które mogli polować391.  

Znane są niektóre pobyty Olbrachta Gasztołda w Brańsku, głównie zwią-

zane z kadencyjnym odbywaniem sądów ziemskich. Przykładowo od 13 do 17 

października 1527 roku, gdy gościł on tutaj swego przyjaciela, biskupa 

kamienieckiego Wawrzyńca Międzyleskiego. Ten zatrzymał się w Brańsku  

w drodze z Krakowa na Żmudź, gdzie z polecenia prymasa miał wizytować 

tamtejszą diecezję392. W biskupim orszaku znajdował się dr Mikołaj Sokolnicki, 

profesor Akademii Krakowskiej. Ostatniego dnia pobytu bpa Międzyleskiego  

w Brańsku (17 X), spisano umowę sprzedaży Gasztołdowi dóbr Zasław (litew-

ski), przez Mikołaja Juriewicza (Paca?393)394. W 1530 roku Gasztołd rozsądzał  

w Brańsku sprawy, w składzie orzekającym mając sędziego ziemskiego Jerzego 

Raczkę i podsędka Andrzeja Rytela395.  

 
 

 
391 BO, perg. 2237; Inventarium omnium et singulorum…, s. 363. 
392 W. Pociecha, Królowa Bona 1494–1557, t. 2, Poznań 1949, s. 105. 
393 O ile ta wzmianka jego dotyczy Mikołaja Paca, to w końcu 1527 r. był on łowczym i podko-

morzym litewskim, a w latach 1543–1546 wojewodą podlaskim. 
394 Lietuvos metrika, kn. 1 (1380–1584), Vilnius 1998, s. 120, nr 579. 
395 BO, perg. 2238 – wypis z akt ziemskich „brańskich” zwierający cztery wpisy sprzedaży 

działów dóbr Jabłonia czyli Jabłoń, na rzecz Olbrachta Gasztołda, wojewody wileńskiego;  ANK, 

ZZG 15, s. 22; Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie (dalej: 

LMAVB), perg. F1–106 (królewskie rozstrzygnięcie dotyczące dóbr Olbrachta Gasztołda, 25 II 

1530 r.).  
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Brańsk według rejestru „pomiary włócznej” z 

1562 r. (rekonstrukcja Z. Romaniuk) 

3.2. We władaniu dobrodziejki 

królowej Bony (1533–1556) 
 

Działania gospodarcze w Wielko-

polsce i na Mazowszu przysporzyły 

królowej Bonie Sforzy, żonie Zyg-

munta I, popularności i opinii opie-

kunki uciśnionych396. Podstawę praw-

ną podejmowanych przez nią działań 

w 1528 roku stworzył Zygmunt I, 

upoważniając Bonę do wykupu dóbr 

zastawionych w Koronie  

i Wielkim Księstwie Litewskim397, w 

związku z zamiarem odbudowy dome-

ny królewskiej. Na Podlasiu chodziło 

też o załagodzenie destrukcyjnego sporu Radziwiłłów z Gasztołdami.  

Już w połowie 1528 roku Zygmunt I podjął działania by odzyskać dobra 

Dołubowo z Chrościanką (obecnie część Holonek), Widźgowem, Filipami-

Wierzbowem, które zapewne pierwotnie stanowiły część włości brańskiej, bę-

dącej uposażeniem Wita Raczyńskiego, sędziego brańskiego, ale i jego potom-

ków. Po śmierci sędziego, od sędziny Doroty Raczyńskiej przejął je jej bratanek 

Jan Stecko, zwany Cybulka, starosta drohicki. Jego prawa do tych dóbr w 1501 

 
396 A. Sucheni-Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548, wyd. 2, Warsza-

wa 2007, s. 155-156.  
397 J. Siedlecki, Działalność królowej Bony w Brańsku w latach 1533–1556 i fundacja szpitala, 

„Przegląd Historyczny” t. 79 (1988), z. 2, s. 217. 

Bona Sforza 
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roku potwierdził Aleksander Jagiellończyk, ale Stecko nie był bezpośrednim 

potomkiem Wita, stąd być może późniejsza próba odzyskania dawnego hospo-

darskiego majątku Dołubowo. Król Zygmunt I  

18 czerwca 1528 roku nadał ten majątek w „dzierżawie brańskiej” [!] swej żo-

nie, Bonie Sforzy. Jednak dożywotnio prawa do majątku przysługiwały Steczce 

i jego małżonce. Ostatecznie w 1546 roku Jan Harynek, podkomorzy łomżyń-

ski, jako krewny Doroty Witowej odzyskał je od królowej Bony, wykupując 

także udziały od pozostałych spadkobierców. Tym samym królowa Bona już w 

1528 roku stała się właścicielką części dawnej „włości brańskiej”. Być może to 

ona zainicjowała dalsze działania, aby to władztwo poszerzyć398.   

W 1532 roku szlachta ziemi bielskiej (ziemianie) planowała poddanie się 

pod jej opiekę. Uważano, że ucisk Olbrachta Gasztołda jest nieznośny i przy 

poparciu królowej Bony, mogliby uwolnić się od uciążliwości tego starosty 

bielskiego. Gasztołd był w sporze ze szlachtą, która domagała się zrównania jej 

praw z posiadanymi przez szlachtę polską, a to spotykało się ze zdecydowanym 

sprzeciwem starosty, gdyż ograniczałoby jego władzę i dochody. Posługując się 

sędzim ziemi bielskiej Jerzym Raczkiem z Puczyc, zablokował działalność są-

dów ziemi bielskiej w Brańsku i Surażu399. Szlachta ziemi bielskiej czując po-

parcie Bony, podjęła kolejne kroki. Jesienią 1532 roku zebrała się na sejmiku, 

najpewniej w Brańsku i podjęła uchwały o złożeniu do króla skargi na sędziego 

Raczka oraz o dobrowolnym opodatkowaniu się i przekazaniu zebranych pie-

niędzy królowej Bonie, aby za zgromadzone środki wykupiła ziemię bielską  

z rąk Gasztołda. Uchwalony podatek przewidywał wpłatę z 8 włók400 osiadłych 

po kopie groszy, od ogrodników po 3 grosze, najbiedniejsi zaś ziemianie, upra-

wiający ziemię własnymi rękami, mieli wspólnie złożyć się na opłacenie podat-

ku według powyższej normy401. Szlachta wysłała do króla swych delegatów, 

Stanisława Wierzbowskiego i Mroczka Krassowskiego (mieli dobra rodowe za 

Hodyszewem), aby wystarali się u króla o nowy przywilej na prawo polskie, 

który zniósłby wszelkie dotychczasowe ograniczenia i pod względem prawnym 

zrównał ziemię bielską z ziemią drohicką. Szlachta działania swe uzgodniła  

z królową, która delegatów zaopatrzyła w listy wierzytelne do Zygmunta I. 

Delegaci przybyli do Krakowa w listopadzie 1532 roku. Bona obiecała dalszą 

pomoc w uwolnieniu się od ucisków Gasztołda. Wskazała, że akcja zbierania 

 
398 BPAU i PAN w Krakowie, dok. perg. 86; E. Rykaczewski, Omnium et singulorum…, s. 360; 

Lietuvos metrika, kn. 1 [1] (1380–1584), Vilnius 1998, s. 108, nr 516; A. Jabłonowski, Polska 

XVI-wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Podlasie, cz. 2, Warszawa 1909, s. 133; 

Lietuvos metrika, kn. 4 [224], s. 329, 374; ADS, D 4, k. 38–39;  T. Jaszczołt, Osadnictwo Podla-

sia nadbużańskiego w XV i początkach XVI wieku, s. 164–165.     
399 Taka praktyka była stosowana przez Olbrachta Gasztołda już wcześniej. Król Zygmunt I 

musiał 20 VI 1525 r. zająć się sprawą Wypycha z Wyszonek, wobec absentia vicecapitaneo 

Branscensi necnon iudici et subiudici. – Lietuvos metrika, kn. 4 (224), 1522–1530, Vilnius 1997, 

s. 166–167, nr 197.  
400 Włóka – miara powierzchni równa 30 morgom, czyli 17,955 ha. Faktycznie nie była stałą 

wielkością.   
401 W. Pociecha, dz. cyt., s. 98–100.  
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środków na wykupienie dóbr powinna mieć charakter ogólny, stąd do współ-

działania należało zaangażować mieszczan. Na poborców podatkowych wyzna-

czyła Baltazara Pietkowskiego z Pietkowa oraz znanych już nam Stanisława 

Wierzbowskiego i Mroczka Krassowskiego. Królowa obiecała, że po wykupie-

niu ziemi bielskiej od Gasztołda, za pośrednictwem Wierzbowskiego prześle 

szlachcie przywilej na prawo polskie, wzorowany na prawie obowiązującym już 

w ziemi drohickiej.  

Bielscy urzędnicy ziemscy nadal ociągali się z wypełnianiem swoich  

powinności. Król Zygmunt I 21 listopada 1532 roku surowo ich upomniał  

i wezwał do działań zgodnych z obowiązkami, pod karą utraty urzędów.  

Na 16 grudnia 1532 roku zwołał do Brańska sejmik powiatowy. Stanisław 

Wierzbowski jako poseł królewski, miał tego dnia doręczyć szlachcie królew-

skie listy w sprawie wyzwolenia jej od dotychczasowych ucisków. Olbracht 

Gasztołd kolejny raz sprzeciwił się woli królewskiej, a i sędzia Raczko uzależ-

niony od swego starosty, odmawiał odbywania sądów ziemskich. Z 1533 roku 

pochodzi kilka królewskich rozstrzygnięć sporu sędziego Raczka z ziemianami 

bielskimi402.    

Taka postawa Raczki zmusiła króla do wyznaczenia Baltazara Pietkow-

skiego na tymczasowego zastępcę sędziego. Ten spotkał się z niespodziewanym 

utrudnieniem, gdyż Gasztołd nie dopuścił go do wypełniania czynności sędzie-

go. Zabrał skrzynię z aktami sądowymi i zdeponował ją u plebana brańskiego 

Mikołaja Kossobudzkiego. Ksiądz przyjmując kłopotliwy depozyt w postaci 

ksiąg ziemskich, starał się zapewne odwdzięczyć w ten sposób Gasztołdowi  

za jego wcześniejszą stronniczość w czasie sporu z mieszczanami o dziesięcinę. 

Ukrycie ziemskich akt sądowych potwierdził komornik królewski Stani-

sław Świerszcz. Gasztołd listem z 25 kwietnia 1533 roku otrzymał od Zygmun-

ta I nakaz wydania owej skrzyni z dokumentami sądowymi w ręce podsędka 

ziemi bielskiej Baltazara Pietkowskiego403, ale w obecności świadków, ziemian 

lub woźnych sądowych. Król „naganił” Gasztołda za to, że delegaci powiatu 

bielskiego skarżyli się na jego urzędników przeszkadzających w zbiórce pienię-

dzy na wykup. Przypominał, że już wcześniej pisał do niego, aby nie blokował 

on tej akcji, a przyczyniał się do pomyślnego jej zakończenia. Zagroził, że  

 
402 Lietuvos metrika, kn. 227 [8] (1533–1535), Vilna 1999, s. 55 (nr 56, z 11 X 1533 o przywilej 

ziemski), 60 (nr 74, z 18 X 1533), 62 (nr 80, z 24 X 1533).  
403 Baltazar Pietkowski – syn Mikołaja Pietkowskiego, pana na Pietkowie (między Brańskiem  

a Łapami). Według popisu z 1528 r. na służbę ziemską (wojenną) wystawiał cztery konie ze 

swoich dóbr Michałowo w parafii Suraż. Miał dwóch synów Stanisława i Baltazara (żonaty  

z Anną Grajewską). W 1530 r. wzmiankowany jako chorąży bielski. Sędzia ziemi bielskiej od 

1533 do co najmniej 25 XI 1536 r. Zmarł przed 1538 r. – A. Boniecki, Poczet rodów w Wielkim 

Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 1887, s. 247; Odgraniczenie sądowe, 

„Athenaeum”, t. 1 (1842), s. 89; E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 72–73; AGAD, ML 

207, s. 16-17; ML 209, s. 301–306; A, Jabłonowski, Podlasie, cz. 1, s. 196; Urzędnicy podlas-

cy…, s. 55 (nr 211), 185; P. Sobieszczak, Pietkowo. Pomiędzy dworem a wsią, Łapy 2014, s. 22–

23, 33. Władysław Pociecha (Królowa Bona, t. III) zniekształcił jego nazwisko na Patkowski,  

a błąd ten powtórzyło za nim kilku autorów.  
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w przypadku dalszego utrudniania dobra bielskie, brańskie i suraskie nie-

zwłocznie zostaną mu odebrane. W kwietniu 1533 roku Zygmunt I wysłał na 

teren powiatu bielskiego komornika Stanisława Izdbieńskiego z poleceniem, 

aby przebywał tam dopóty, dopóki zbiórka pieniędzy nie będzie zakończona. 

Komornik zabezpieczał spokojny jej przebieg. Środki na wykupienie składali 

ziemianie (szlachta), wójtowie, burmistrzowie, rajcy i wszyscy mieszczanie 

oraz słudzy z włości, tak bojarzy, jak i chłopi, podlegający staroście Gasztołdo-

wi404. Po upływie około roku od rozpoczęcia działań w sprawie zbiórki, jesienią 

1533 roku zgromadzono część pieniędzy, które przekazano królowej. Brakującą 

kwotę próbowano pozyskać ze środków ziemiańskich już wcześniej zgroma-

dzonych na wyposażenie zamku bielskiego w armaty i na inne cele405, ale za-

pewne i tych pieniędzy było za mało. Pozostałą część królowa Bona wyłożyła  

z własnych zasobów. Konsekwencją niewpłacenia Bonie całej kwoty miało być 

opóźnienie w nadaniu ziemianom bielskim prawa polskiego, analogicznego do 

posiadanego przez szlachtę drohicką. Prawo to ziemianie bielscy otrzymali do-

piero 23 lutego 1547 roku, na sejmie wileńskim406. Natomiast w znacznej części 

działaniom królowej Bony, przypisać można przekształcenie w 1536 lub  

w 1537 roku starostwa w Brańsku, w grodowe. W konsekwencji tego, starostwa 

brańskie i suraskie, oddzieliły się od bielskiego i przestały podlegać tamtejsze-

mu staroście, a podstarostowie brańscy zostali niezależnymi starostami grodo-

wymi. 

Ostatecznie król Zygmunt I, w swojej miłosierności ulitował się nad  

niepokornym Raczkiem i zostawił go przy sędziostwie ziemskim. Rozkazał mu 

jednak, aby poddanych sądził prawem polskim i nie bronił im apelacji do króla. 

Sędzia Raczko wkrótce zmarł.  

Już od dawna zwracano uwagę na wspomnianą zbiórkę pieniędzy, która 

wymagała porozumienia wszystkich stanów, zapewne reprezentowanych przez 

 
404 Bielsk był ówcześnie siedzibą starosty wielkoksiążęcego, który zarządzał całą ziemią bielską. 

W Bielsku odbywały się sądy zamkowe, którym do 1569 r. podlegali m.in. okoliczni bojarzy. 

Brańsk, Suraż i Goniądz to ośrodki ziemskiego prawa polskiego obejmującego szlachtę,  

z wiodącą pozycją tego pierwszego. W latach 30. XVI w., wraz umacnianiem się politycznej 

pozycji szlachty, czołowa pozycja Brańska pośród miast ziemi bielskiej ugruntowała się poprzez 

lokalizację w tym ośrodku urzędu grodzkiego. Wybór nie był przypadkowy, gdyż Brańsk od 

dawna stanowił również zasadnicze miejsce gromadzenia się rycerstwa / szlachty na różne zjazdy 

i sejmiki. Na obozowisko szlachty zarezerwowano łąki na północ od zabudowy, które zwano 

„Błonie”. Nazwa ta zachowała się do dzisiaj w mianie ulicy Błonie.  
405 Lietuvos metrika, kn. 15 (1528–1538), Vilnius 2002, s. 155–156, nr 125; E. Kalinowski, 

Szlachta ziemi bielskiej…, s. 72–73; AGAD, ML 207, s. 16–17. W 1538 r. byłych poborców 

oskarżano o nadużycia. Pozwanymi byli: Mroczek Krasowski i Baltazar Pietkowski (już nieżyją-

cy, stąd pretensje zgłaszano do jego synów), Jan Mieński i Marcin Jałbrzyk Wyszyński.  
406 Przywilej potwierdzający prawo polskie z 22 II 1501 r., poszerzony o zrównanie w prawach  

z ziemia drohicką. Posłami ziemi bielskiej na sejm w 1547 r. byli Jan Mieński z Mnia i Marcin 

Jałbrzyk Wyszeński z Wyszonek. – PAN Biblioteka Kórnicka (BK), sygn. BK241: Tenor 

privilegii districtus Bielscensis, 1547 r.; druk: Volumina legum, t. 1, Petersburg 1859, s. 287–288 

(588–589); M. Lubavskij, Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, Moskva 1915, s. 365–369 

(z 1501 r.), 386–388 (ziemi bielskiej z 23 II 1547 r., tego samego dnia przywilej ponownie 

uzyskała także ziemia drohicka). 
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ich przedstawicieli (liderów). Jest to pierwsza znana na Podlasiu tak powszech-

na akcja, w której Brańsk stanowił jeden z głównych ośrodków oporu przeciw-

ko samowoli starosty407.  

Dokument potwierdzający wykup ziemi bielskiej przez Bonę z rąk Gasz-

tołda, król zatwierdził 22 grudnia 1533 roku. Z dniem tym w ręce królowej 

przeszły: Bielsk nad rzeką Białą, Suraż nad Narwią, Brańsk i Kleszczele nad 

Nurcem, miasto Narew i mnóstwo wsi, za ogromną sumę 5 tys. złotych węgier-

skich i 2760 kop groszy litewskich, zapłaconych Olbrachtowi Gasztołdowi. 

Królowa od tej pory zyskiwała wszelkie pożytki, dochody, podatki płynące  

z miast, wsi, lasów, borów, pól, stawów, rzek, młynów, pasiek, barci, placów, 

sadów, spichrzów, pszczół, dani miodowej, wosku, mostowego, myt itd.  

Bona dobra te nabywała dożywotnio, a po niej odziedziczyć je miał Zygmunt 

August. Na użytek skarbu królewskiego pozostawiono tylko dochody płynące 

ze stacji, komory i karczem bielskich, tak jak było i w czasach Gasztołda408. 

Innym polem sporów było ograniczanie przez wójtów praw burmistrzow-

skich i mieszkańców miast, stąd mieszczanie podejmowali próby wykupywania 

wójtostw (np. w Bielsku). W Brańsku wójtostwo na początku lat 30. XVI wieku 

było w rękach Leonarda Biernatowicza oraz braci, Piotra i Macieja. Królowa 

Bona wykupiła je od nich płacąc 120 kop groszy litewskich. Tę transakcję  

26 czerwca 1536 roku w Wilnie zatwierdził król Zygmunt I409. Pozwoliło to 

królowej na swobodniejsze zarządzanie miastem, a także na zwiększenie swoich 

dochodów z uposażenia wójtostwa w grunty (Kiersnówek), a także z wpływów 

od wyroków wójtowskich. Bona wójtostwo miejskie powierzała swoim „lan-

dwójtom” („lentwójtom”), czyli zastępcom na urzędzie wójta, nadal określa-

nych w niektórych dokumentach jako „advocatus” lub „viceadvocatus” (wójt, 

podwójci). W 1540 roku wójtem brańskim był Piotr z Topiczewa (Topcze-

wa)410. 

Administracja kilkudziesięciu starostw i dzierżaw, będących w posiadaniu 

królowej, wymagała rozbudowy kancelarii Bony i licznych urzędników. W jej 

imieniu podlaskimi dobrami zarządzali wyznaczeni namiestnicy nazywani nie-

kiedy faktorami, administratorami. Namiestnikami królowej w Brańsku, ale 

 
407 W. Pociecha, dz. cyt., t. 3, s. 98–100; Acta Tomiciana, t. 16, cz. 1, oprac. Władysław Pociecha, 

Poznań 1952, s. 180–190; J. Siedlecki, Działalność królowej Bony w Brańsku…,s. 217–227.  
408 ANK, Zbiór Rusieckich, dok. perg. 207: Zygmunt, król polski, oddaje dobra królewskie 

Bielsko, Suraż, Brańsko, Narew i Kleszczele królowej Bonie dożywotnie, ponieważ ta zwróciła 

Wojciechowi [= Olbrachtowi] Gasztołdowi, wojewodzie wileńskiemu i kanclerzowi litewskiemu,  

z własnych prywatnych funduszów kwotę 5000 zł węg. i 2700 kóp litewskich, ciążącą na tych 

dobrach; W. Pociecha, dz. cyt., t. 3, s. 112; L. Kolankowski, Zygmunt August. Wielki Książę 

Litwy do roku 1548, Lwów 1913, s. 222, 355–366 nr 4 (treść królewskiego dokumentu z 22 XII 

1533 r. w sprawie wykupu z rąk Olbrachta Gaszłołda: Bielska, Suraża, Brańska, Narwi i Klesz-

czel).  
409 W. Pociecha, Królowa Bona 1494–1557, t. 3, Poznań 1949, s. 138, 243. Pieniądze na wyku-

pienie wójtostwa pochodzić mogły z dobrowolnego opodatkowania się mieszczan, z zaległych 

środków, których nie zebrano w 1533 r., a teraz je uregulowano.  
410 ANK, ZZG 20, s. 6.  
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jednocześnie i w Surażu, byli: Mikołaj Korycki (1533–1541), Andrzej Buniński 

(1542 – 9 VII 1546411), Tomasz Owsiany (9 VII 1546 – 21 VI 1554412) i Miko-

łaj Sękowski z Sarbiewa (21 VI 1554 – do 2 V 1558). Podstarościmi, czyli za-

stępcami starostów byli powoływani przez nich przedstawiciele głównie lokal-

nej szlachty: Marcin Buniński (1541), Stanisław Poniatowski (1542–1543), 

Wawrzyniec Przetpolewski (1543–1550), Jan Mieński (1552 zm.), Wincenty 

Mieński (1553–1559)413. 

Królowa Bona wchodząc we władanie Brańskiem, stała się zarazem  

najwyższą zwierzchniczką mieszczan i ich prawną opiekunką. Zgodnie z przy-

wilejem miejskim mogli oni bezpośrednio zwracać się do niej z prośbami.  

W prawie 530-letniej historii miasta to właśnie królowa Bona zapisała się naj-

mocniej w świadomości zbiorowej mieszczan, do dzisiaj przekazywanej z poko-

lenia na pokolenie. Nadal opowiada się różne legendy i łączy miejsca z jej oso-

bą. Panuje przekonanie, że mieszkała w Brańsku, co oczywiście nie jest prawdą. 

Jak dotąd udało się potwierdzić tylko jeden krótki pobyt królowej w mieście,  

w trakcie przejazdu monarszej rodziny z Warszawy na sejm do Brześcia, gdy po 

gościnie w rezydencji Kiszków w Ciechanowcu, 11 czerwca 1544 roku wyje-

chali w kierunku Brańska, a dwa dni później byli już w Bielsku414. W podróży 

tej Zygmuntowi Staremu towarzyszyła żona, Bona Sforza415. Postój w Brańsku 

trwał maksymalnie dzień lub dwa.  

Czym Bona Sforza zasłużyła sobie na taką trwałą i pozytywną pamięć  

w Brańsku? Niewątpliwie wynikało to z jej sprawności i skuteczności w działa-

niu, co udowodniła pomagając pozbyć się nadużywającego władzy Olbrachta 

Gasztołda. To dobre wejście utrwaliła sprawą wykupu wójtostwa miejskiego,  

a także ostatecznym uregulowaniem dziesięciny płaconej plebanowi. Przypo-

mnijmy, że jej mąż wielokrotnie zmieniał swoje zdanie w tej sprawie.  

Król Zygmunt I, 11 marca 1534 roku,  zatwierdził rozliczenie roczne do-

konane z brańskim proboszczem w imieniu mieszczan przez Bartosza Kalnic-

kiego i Jana Schaba416. Zapewne rozliczenie to dotyczyło dziesięciny. Wzajem-

ne zadrażnienia i urazy między proboszczem a mieszczanami brańskimi z lat 

 
411 ANK, ZZG 15, s. 5. W niektórych opracowaniach omyłkowo jako „Burzyński”. Jako namiest-

nik brański Bony Sforzy w 1541, 1543 (ANK, ZZG 15, s. 7) i w 1545 r. (AGAD, Księgi ziemskie 

drohickie, sygn. 2, k. 394v–397) wymieniany jest Maciej Lewicki, administrator starostwa 

bielskiego.  
412 ANK, ZZG 15, s. 14. Bona regina Poloniae, Magna Dux Lithvaniae etc. G. Andream Buniński 

officio factoratus Branscensis et Sarazensis privavit, in ejusqe; locum g. Thomam Owsiany de 

Wola cum facultate, judicia castrensia bielscensia et branscensia, judicandi, constituit. Craco-

viae, die 9 julii anno 1546 – ANK, ZZG 20, s. 96; ZZG 15, s. 54, 58 – pisarz ziemi bielskiej 

1568–1578; ZZG 18, s. 8. 
413 ANK, ZZG 18, s. 2–18.  
414 A. Gąsiorowski, Itinerarium dwu ostatnich Jagiellonów, „Studia Historyczne” 1973, nr 2,  

s. 267. Zapewne nie była to jedyna wizyta Bony Sforzy w Brańsku. 
415 Bona Sforza 15 VII 1544 r. z Brześcia napisała list do Jana Dantyszka. – BCzK, rps 1601,  

s. 733–736.  
416 Lietuvos metrika, kn. 227 [8] (1533–1535), Vilna 1999, s. 107, nr 216. 
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poprzednich doprowadzały do dalszych sporów sądowych. Wiadomo, że miesz-

czan popierała szlachta mieszkająca w Brańsku. Król Zygmunt I w Wilnie  

1 czerwca 1534 roku, czyli prawie pół roku po wykupieniu ziemi bielskiej z rąk 

Gasztołda, kolejny raz prostował zapisy w dokumencie wydanym proboszczo-

wi. Znalazło to odzwierciedlenie w treści:  
 

w drugim przywileju niektóre dobra niejaką omyłką temu kościołowi były 

przypisane, które do tego kościoła prawem, ani dawnym zwyczajem by-

najmniej nie należały, niektóre też opuszczone, które z dawna do tego ko-

ścioła prawem należały skąd między tegoż kościoła rządcą teraźniejszym 

Mikołajem z Przasnysza i niektórymi szlachcicami i mieszczanami z Brań-

ska kłótnia prawna i różnica robiła się, nie bez stron samych kosztu 

prawnego. My chcąc temu rozróżnieniu i wycieńczeniu gruntownie zapo-

biec i błąd ten znieść [...] ten kościół [...] znowu od nowa ufundować  

i nadać chcieliśmy.  
 

Tym razem król dopuścił dowody prokuratorów naszych z Brańska.  

Powinności mieszczan określono następująco:  
 

mieszkańcy miasta naszego Brańska katolicką wiarę naszą i obrządek 

rzymskiego Kościoła wyznający, także greckiego czy ruskiego wyznania, 

[...] z każdej włóki jedną kopę żyta zboża zamiast dziesięciny wytycznej 

corocznie dawać będą powinni i sześć groszy liczby i monety litewskiej 

[...] na świętego Marcina [...] przyrzeczonego kościoła wiecznemi czasami 

dawać będą powinni i są obowiązani417. 
  

Te zapisy nie rozwiązały problemu pretensji mieszczan. 

Władca miał już chyba dosyć tej sprawy, bo w 1536 roku zajęła się nią 

królowa Bona. Jednak i ona tym razem nie zadowoliła mieszczan, stąd 24 listo-

pada 1546 roku w Krakowie, uwzględniając prośby burmistrza i mieszczan 

brańskich, ponownie uregulowała sprawy płatności dziesięciny. W akcie tym 

określono, że mieszkańcy miasta z każdej włóki obsianej oziminą winni dawać 

kopę żyta, a z zasiewów jarych od włóki płacić 7 groszy i 9 denarów418. W na-

stępnych latach mieszczanie zaprzestali protestów, stąd wniosek, że Bona 

wdzięczna za pomoc w wykupieniu Brańska z rąk Gasztołda spełniła przynajm-

niej część oczekiwań mieszczan, którzy od tej pory płacili ją w wysokości pra-

wie o połowę niższej.  W ten sposób zakończył się długi spór o dziesięcinę ple-

bana z mieszczanami. W tym konflikcie uderza zorganizowanie całej społecz-

ności mieszczańskiej, skupionej przez władze miejskie, konsekwentnie walczą-

cej o własny interes ekonomiczny. Ówczesne konflikty o dziesięcinę były dość 

powszechne na Podlasiu419. Ciągle dyskusyjne, chociaż prawdopodobne jest 

 
417 ADD, ZAP Brańsk, III/Q/4; AGAD, Kapicjana, p. 30, k. 95–100. 
418 BO, rps 7911/III. Papiery Kościów-Zbirohowskich. Dokumenty do historii miasta Brańska; 

ADD, ZAP Brańsk, III/Q, Kopia przywileju królowej Bony z 1546 r.; AGAD, Archiwum 

Radziwiłłów, XXV, 361. Lustracja starostwa brańskiego z 1661–1664 r., k. 3v; Z. Romaniuk,  

Z dziejów parafii…, s. 124. 
419 Przykładowo, w 1541 i 1542 r. trwał spór, któremu z plebanów, brańskiemu czy łubińskiemu, 

dziesięcinę z dóbr Koszewo miał uiszczać Stanisław Grajewski (ten znacznie bliżej do Łubina), 
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zakwalifikowanie ówczesnych sporów o dziesięcinę jako efektu szerzącej się 

idei reformacyjnej420. 

Królowa w 1548 roku zapobiegła także pomysłowi przeniesienia z Brańska 

do Tykocina sądownictwa ziemskiego, co zamierzał uczynić jej syn, który od 

1530 roku był koregentem, a po śmierci ojca, od 1 kwietnia 1548 roku królem. 

Gdy dowiedziała się o zamiarze przeniesienia sądów, natychmiast napisała w tej 

sprawie list do Zygmunta Augusta, nie tylko jako do monarchy, ale i do syna: 
  

Najjaśniejszy Panie, najdroższy nasz synu! Najlepszego zdrowia i wszel-

kich pomyślności od Boga. Korycki421 sędzia bielski będąc tutaj, powie-

dział nam, że niektórzy z tykocińskiej szlachty, otrzymali od Waszej  

Królewskiej Mości, przywilej na przeniesienie z Brańska do Tykocina są-

dów ziemskich. Rzeczone sądy w Brańsku, chociaż to nasze dobra, są dla 

nas bez żadnego użytku, a nawet wynikają stąd raczej przykrości dla nas  

i dla sług naszych, czyli sprawujących nasze interesa. Lecz ponieważ pod 

Brańskiem daleko więcej znajduje się szlachty niźli pod Tykocinem, i gdy 

od dawnych już czasów sądy owe odbywają się w Brańsku, prosimy prze-

to, aby Wasza Królewska Mość zwracając raczej uwagę na większą liczbę 

szlachty, nie przystawał na prośbę kilku, albo inaczej na życzenie tykociń-

skiego starosty i dozwolił, aby sądy rzeczone odbywały się w Brańsku, 

wedle sposobu i zwyczaju zatrzymanego dotychczas i zachowywanego za 

życia śp. Najjaśniejszego ojca Waszej Królewskiej Mości. Co, że Wasza 

Królewska Mość uczynisz, jako rzecz godną i słuszną, gdy większa część 

szlachty o to uprasza, o tym nie wątpimy.  

[…] Życzymy Waszej Królewskiej Mości najdłuższego zdrowia i wszelkich 

powodzeń wedle życzenia. Warszawa, dnia 17 grudnia 1548 roku. 

Tejże Waszej Królewskiej Mości matka, Bona królowa. Jego Królewskiej 

Mości, synowi naszemu najukochańszemu422. 
 

Z innych dobrodziejstw wprowadzonych za sprawą królowej Bony wymie-

nić należy zapoczątkowanie pomiary włócznej, dzięki której zyskali wszyscy. 

Pierwsze „na włoki wymorgowanie” na terenie włości brańskiej prowadzono 

 
czyli w której parafii była ta wieś. Ks. Kossobudzki w 1543 r. dziesięcinę z Koszewa przekazał na 

fundusz dziekański w katedralnym Łucku, ale i w ten sposób nie udało się mu utrzymać Koszewa 

przy brańskiej parafii. – ADS, D2, k. 20v, 27v, 66v, 67, 143–144; D3, k. 59–60; D149, k. 297–

298 – Koszewo już w 1530 r. znalazło się w parafii Łubin. Czy w tym przypadku podziałał 

przykład Brańska? O sporach o dziesięcinę pisał też: Ł. Gołaszewski, Spory o dziesięciny: 

świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku, Warszawa 2016.  
420 Z. Romaniuk, Konflikt plebana…, s. 93-94.  
421 Mikołaj Korycki, podstarości brański 1524, w 1531–1532 r. podsędek, a w latach 1537–1546 

sędzia ziemski bielski. Od 1537 r. dzierżawca (starosta) brański i suraski. Zmarł w 1553 r. – 

ANK, ZZG 53, s. 8, 12; Z. Romaniuk, Mikołaj Korycki, [w:] Słownik biograficzny białostocko-

łomżyński, z. 1, Białystok 2002, s. 76–77. 
422 Zbiór pamiętników do dziejów polskich, t. 1, wyd. Włodzimierz Stanisław de Plater-Broel, 

Warszawa 1858, s. 158-159: Królowa Bona do Zygmunta Augusta prosząc, aby z Brańska sądów 

ziemskich do Tykocina nie przenosił, tudzież o wynagrodzenie dla Szymona Butholca tłumacza do 

arabskiego języka (pominięto treść łacińską, a zamieszczono tłumaczenie na język polski, według 

W.S. de Plater-Broela, bez fragmentu o Szymonie Butholcu, który nie był związany z Brań-

skiem). Obszerny fragment tłumaczenia zamieścił też: A. Jabłonowski, Podlasie, cz. 2, s. 14. 

Szerszy kontekst tej sprawy naświetla E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 78–79. 
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już w latach 30. XVI wieku423. Zasady, które rozpoczęły jednolity pomiar  

w oparciu o włókę, określono ustawą sejmową z 1 kwietnia 1557 roku. Nowe 

rozmierzanie nadało polom, łąkom i pastwiskom regularny kształt, łatwiejszy 

do użytkowania, ujednoliciło zasady wnoszenia opłat, które zróżnicowano 

zgodnie z jakością gruntu, zaś w mieście za działki siedliskowe w zależności  

od położenia przy Rynku lub przy ulicy. Ta reforma agrarna stworzyła jasną,  

łatwiejszą do nadzoru strukturę fiskalno-własnościową. Uporządkowano sto-

sunki własnościowe w mieście. Wytyczono nową ulicę Topiczewską (obecnie 

ul. Tadeusza Kościuszki). Bezpośredni wpływ pomiary włócznej na Brańsk to 

też wyprowadzenie z miasta gospodarczej części starostwa, do utworzonego 

przed 1549 rokiem424 folwarku Bonowo (Bonów), nazwanego tak na cześć  

monarchini. Obecnie to wieś Bujnowo. 

To przebudowa miasta w wyniku pomiary doprowadziła zapewne do  

nowego rozplanowania przecięcia ulic między kościołem a cerkwią. Domyślać 

się można, że pod nową ulicę Topiczewską i pod przedłużenie ulicy Cerkiewnej  

i Koziego Rynku, zajęto część cmentarza, którego relikty odkryto w 2004 roku. 

Nadzór archeologiczny także nad budową kanalizacji w ulicy Sienkiewicza 

(między Rynkiem a ulicą Piłsudskiego) ujawnił wówczas na głębokości około 

100–130 cm konstrukcję drewnianej nawierzchni drogi z XVI wieku, która była 

użytkowana jeszcze w kolejnym stuleciu. Nawierzchnię o szerokości minimum 

450 cm wykonano z dębowych desek i kłód. Na solidnych legarach (średnica 

około 30 cm) z belek ułożone były dwie, a na części jedna warstwa desek (dłu-

gości 400–450 cm, grubości 5–7 cm, szerokości 25–35 cm) i rozłupanych pni. 

W miarę zbliżania się do Rynku, drewniana nawierzchnia drogi była coraz so-

lidniejsza. Zalegające na legarach dwie warstwy belek były ułożone ściśle, niż-

sza warstwa poprzecznie, a górna wzdłuż osi ulicy425. Utwardzenie nawierzchni 

z użyciem dębu pociętego na deski, w ówczesnych czasach było niezwykle 

kosztowne. Umacnianie drewnem stwierdzono także na początku ulicy Mickie-

wicza oraz w niewielkiej części ulicy Jana Pawła II. Częściej odcinki podmaka-

jącego gruntu ulicznego stabilizowano gałęziami (ulice: Boćkowska, Kościelna, 

Kościuszki, Sienkiewicza i in.).  

Na prośbę mieszczan brańskich królowa Bona listem z lata 1551 roku  

pisanym do Zygmunta Augusta, wsparła ich starania o królewskie potwierdze-

 
423 PKGE, s. 381–382. Wzmianka o pomiarze w dokumencie królowej Bony dla bojarów 

Szpaków, z 7 VII 1540 r. Jerzy Wiśniewski uważał, że miało to miejsce między 1528 a 1535 r., 

gdy z obszaru wsi Malesze przesiedlono bojarów Szpaków na teren sąsiedni. – J. Wiśniewski, 

Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny – geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany 

etniczne, „Acta-Baltico-Slavica” r. 11 (1977), s. 34. Dokument z listopada 1538 r. wspomina 

„miarę” albo „pomiarę bielską” przy mierzeniu włók dóbr Głęboki Stok – NIAB Mińsk, f. 1744, 

op. 1, d. 1, k. 527v (cyt. za: E. Kalinowski, dz. cyt., s. 74).  
424 AGAD, ML 212, k. 895: Bonow, 27 VIII 1549 r.  
425 M. Karczewska, M. Karczewski, Brańsk, gm. Brańsk, woj. podlaskie. Wyniki nadzoru archeo-

logicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową na rondo skrzyżowania ulic: Koś-

ciuszki, Sienkiewicza, Piłsudskiego i Kościelnej, mps opracowania konserwatorskiego w archi-

wum WKZ w Białymstoku, Białystok 2004, s. 12-15.  
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nie wcześniejszego rozgraniczenia części Brańska, zwanej Glinnik, z wsiami 

szlacheckimi Pietraszki, Markowo i Domanowo. Rozgraniczenia dokonał  

Olbracht Gasztołd 2 października 1524 roku, gdy mieszczanie zaczęli skarżyć 

się na próby odbierania gruntów miejskich przez szlachtę426.  

Wcześniej, 28 grudnia 1550 roku, królowa ufundowała „szpital” i przy nim 

kościół św. Ducha w Brańsku. Ówczesne szpitale były faktycznie przytułkami 

dla ubogich427. Poza kościołem parafialnym i budową grodu, a później dworu 

królewskiego zwanego „zamkiem”, był to odosobniony przypadek fundacji 

instytucji społecznej w Brańsku przez monarchów. Zazwyczaj panujący ograni-

czali się do czerpania dochodów z miasta, czasami, z łaski dodając mieszcza-

nom jakieś prawo. Wszystkie pozostałe obiekty w Brańsku mieszkańcy musieli 

wznieść sami. Królowa fundacji tej dokonała będąc w Warszawie, gdzie wła-

ściwie zamieszkała po śmierci męża w 1548 roku. Stąd mogła lepiej doglądać 

swych starostw na Mazowszu i na pobliskim Podlasiu.  

Monarchini fundację szpitala uzasadniała słowami: 

Między innymi chrześcijańskimi książąt obowiązkami, nie może być żaden 

większy ani ważniejszy nad pobożność i szczodrobliwość, którą chociaż 

wszystkich innych, osobliwie jednak prawdziwie ubogich, w miejscach 

państwa swego znajdujących się, wspierać powinni. Przeto my, chcąc te-

mu zaradzić, ażeby ubodzy, którzy w mieście naszym Brańsku Wielkiego 

Księstwa Litewskiego są tu i ówdzie po ulicach i domach żywności szuka-

jący, nie włóczyli się i nie rozbiegali, ale żeby mieli miejsce pewne, w któ-

rym by mieszkali i żywność, którą by życie swoje utrzymywać mogli. Naj-

przód plac z ogrodem i zabudowaniami postawionymi potym postawić się 

mającym w mieście Brańsku przez nas kupiony, zwany „Powalczyńska” 

na szpital tegoż miasta wyznaczyliśmy i pozwoliliśmy. […] Do którego 

szpitala ubogie osoby jakiego bądź stanu i płci przyjęte być mogą i w nim 

zostawać i mieć swoje pomieszkanie powinne będą428.   

 
426 Pierwotnego rozgraniczenia miasta Brańska od gruntów ziemian ze wsi Pietraszki, Markowo  

i Domanowo oraz Doroty Izarowej, dokonał namiestnik borysowski Kasper Kuncewicz, na 

polecenie Olbrachta Gasztołda. Gasztołd rozgraniczenie zatwierdził 2 X 1524 r. w Bielsku. 

Granica biegła między rzeczkami Domanówka i Markówka. W 1551 roku mieszczanie z Brańska 

prosili królową Bonę o pomoc w uzyskaniu monarszego potwierdzenia tej granicy. Bona 

przychyliła się do tych próśb i wysłała list do Zygmunta Augusta prosząc, aby on to uczynił, co 

się stało 14 VIII 1551 r. – BO, rps 7911/III. Papiery Kościów-Zbirohowskich. Dokumenty  

do historii miasta Brańska. Zachowało się kilka dokumentów dotyczących tej sprawy.  
427 Do obiegu omyłkowo trafiła informacja, że fundacje królowej Bony odbywały się w przeciągu 

trzech dni (25 XII szpital i 28 XII kościół św. Ducha). Faktycznie obie fundacje miały miejsce  

w jednym dniu, 28 XII 1550 r. – ADD, ZAP Brańsk, III/I/6, Inwentarz kościoła parafialnego  

w Brańsku 1818, k. 19–20v; Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 149, k. 14v–15 (kopia zde-

fektowana); J. Siedlecki, Działalność królowej Bony w Brańsku…, s. 224–226 (wydano z kopii  

z defektami, stąd omyłka). Fundację szpitala w Brańsku wpisano do Metryki Litewskiej królowej 

Bony, obecnie znajdujących się w RGADA w Moskwie (f. 389, op. 1, d. 33, k. 97v-98v), z datą 

28 XII 1550 r. Zaraz potem (k. 98v-99) jest tam przywilej Bony z 28 VIII 1550 r., przyznający  

ks. Łukaszowi roczną pensję w wysokości 2 kop groszy litewskich. W AGAD (MK 412, k. 175v) 

znajduje się informacja, że 15 II 1552 r. dokument dla szpitala wydał lub potwierdził Zygmunt 

August. Królowa Bona w 1550 r. szpital ufundowała też w Grodnie. 
428 ADD, ZAP Brańsk, sygn. V/H/1, k. 2–3; E. Borowski, Dzieje parafii…, s. 19–20. 
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Miejsce na „szpital” wybrano przy dawnym Kozim Rynku na Przedmie-

ściu. Był tutaj trójkątny plac w rozwidleniu ulic Bielskiej i Brodowej (Boćkow-

skiej), zwany „Powalczyński”. Zapewne królowa Bona zamieniła ów plac  

z mieszczaninem „Powalczykiem”, na atrakcyjną parcelę przy Rynku, gdyż 

miał on tutaj nieruchomość w 1558 i 1562 roku. W lipcu 1555 roku, w doku-

mencie królowej Bony, wspomniany jest mieszczanin brański Georgius Po-

walczik (Jerzy Powalczyk)429. Do placu fundacyjnego dochodziła ulica Kozi 

Rynek. Ta nazwa według jednej z teorii może sugerować istnienie na tym daw-

nym obrzeżu umocnienia w postaci „kozła”. Inne przypuszczenie odnosi  

do nazwy własnej „Kozi Rynek”, czyli małego rynku.  

Trójkątny plac, na którym do 1660 r. stały szpital i kościół Świętego Ducha, opisany na  

fragmencie pruskiego planu Brańska z 1798 r. jako „Alter Kirchen Platz” (stary plac kościelny) 
 

Bona szczegółowo określiła finansowanie przytułku z dochodów folwarku 

Bonowo. Co kwartał poszczególne części tego folwarku na zmianę dostarczały 

niezbędne zaopatrzenie dla pensjonariuszy. Fundacyjna roczna norma świad-

czeń obejmowała: 52 solanki (średnie beczki) żyta, po 4 solanki grochu i kaszy 

gryczanej oraz owsa, 4 fury siana, na święta sól i mięso, 4 kopy (240) groszy 

litewskich. Ponadto w okresie „zimowym” (od 28 października do 23 kwietnia), 

tygodniowo dwie fury drewna na opał, które dostarczali chłopi ze wsi starostwa. 

Kobieta i mężczyzna usługujący w szpitalu otrzymywali po 40 gr litewskich 

rocznie. Ksiądz, opiekun kościółka Świętego Ducha, otrzymywał rocznie  

2 kopy (120) groszy litewskich, które wypłacano mu na św. Marcina (11 XI)430.  

 
429 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 2, k. 210–210v.  
430 E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 19–20; Z. Romaniuk, Zarys 

dziejów parafii…, s. 74–75; F. Giedroyć, Zapiski do dziejów szpitalnictwa w dawnej Polsce, 

Warszawa 1908 (1907), s. 19–20.  
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Królowa pieczę nad przytułkiem powierzyła swym brańskim namiestni-

kom oraz jednemu z rajców miejskich. Pierwszym prepozytem szpitalnego ko-

ścioła był ks. Łukasz z Łowicza (1550–1564), który został odpowiednio uposa-

żony. Miał troszczyć się o stan duchowy biednych i chorych. Zważywszy na 

wielkość parceli, ów kościół z pewnością nie był okazały. Nie wiadomo, czy 

stanowił obiekt odrębny, czy połączony ze szpitalem. Pewnie już wiosną 1551 

roku na „Powalczyźnie” wzniesiono drewniane budynki i poddano adaptacji 

istniejącą tam zabudowę. Szpital miał pomieścić piętnastu ubogich obojga płci. 

Do pomocy w obsłudze pensjonariuszy opłacano kobietę i mężczyznę.   

Dopóki żyła królowa Bona, nie 

było problemu ze świadczeniami na 

rzecz fundacji. Jednak kilka lat po jej 

śmierci, król listami z 14 i 27 grudnia 

1563 roku musiał przypomnieć staro-

ście brańskiemu Krzysztofowi Olędz-

kiemu i podskarbiemu litewskiemu 

Ostapowi Wołłowiczowi, o obowiąz-

ku uiszczania świadczeń na szpital w 

naturze i w gotówce. Pomimo tego, 

także w następnym roku ks. Łukasz z 

Łowicza skarżył się, że podstarości 

brański Franciszek Zubrzycki stosował 

zaniżoną miarę do zboża na przytułek.  

Siedem miesięcy po zaślubinach 

króla Zygmunta Augusta z Katarzyną 

Habsburżanką, w drodze z kierunku 

Wilna, monarsza para po dniu 11 lute-

go 1554 roku zatrzymała się Brań-

sku431. Stąd wyruszyli do Lublina, 

gdzie król udawał się na obrady sejmu.  
Małżonkowie Katarzyna Habsburżanka i Zyg-

munt August na portretach L. Cranacha mł., 1565 r. 
(Muzeum książąt Czartoryskich w Krakowie) 

 

 
431 ANK, ZZG 53, s. 4: Sigismundus Augustus Rex Poloniae cum Catharina consorte sua, die  

11 februarii Vilnam proficiscendo, in Bransko stationem suam habuit, a[nn]o 1554, de qua hic in 

actis terr[estr]ibus surazen[sibus] in anno 1556 facta est mentio. Postoju tego nie odnotowuje 

itinerarium Zygmunta Augusta – A. Gąsiorowski, Itinerarium…, s. 269.   
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Królowa Bona od pewnego czasu poróżniona z synem, podjęła decyzję  

o powrocie do rodzinnego księstwa Bari we Włoszech. Przed opuszczeniem 

kraju, dekretem z 25 stycznia 1556 roku, wszystkie posiadłości w Koronie,  

a także na Litwie przekazała Zygmuntowi Augustowi. Na początku lutego po-

żegnała się z Zygmuntem Augustem i udała się w kierunku Włoch. Do rodzin-

nego Bari dotarła w maju. Otruta, zmarła tam 19 listopada 1557 roku. 
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Królowa Bona Sforza (1494–1557)  
Malował Lucas Cranach, oryg. w zbiorach Muzeum książąt Czartoryskich w Krakowie 
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Oryginalny dokument dotyczy opłacenia podatków przez miasto,   

sporządzono w języku polskim 6 X 1582 r. w brańskim ratuszu  
(zbiory Biblioteki książąt Czartoryskich w Krakowie, rps MNK 550)   

Dokument uwierzytelniono pieczęcią miejską z herbem „Pogoń”. Edmundas Rimša (Pieczęcie 

miast WKL, s. 327) wiąże tą renesansową pieczęć z działalnością królowej Bony w Brańsku 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Schematyczna rekonstrukcja wyglądu najstarszej pieczęci miejskiej Brańska z poł. XVI w. 

wg E. Rimšy (z lewej) i W. Wittyga (z prawej) 
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4. Włość, czyli starostwo brańskie 

 

Po wykarczowaniu lasów, zagospodarowywano dobra wielkoksiążęce koło 

Brańska. To proces głównie piętnastowieczny. Oprócz istniejących miejscowo-

ści, zapewne niektóre osady leśne przekształciły się w kolejne wsie. Sprowa-

dzano do nich osadników pochodzenia ruskiego i polskiego. Nowe miejscowo-

ści wzmocniły istniejące już osadnictwo włości hospodarskich z wcześniejszego 

okresu (XIV–XV wiek). Brak źródeł pisanych i niedostateczne przebadanie 

obszaru pod względem archeologicznym, nie pozwala na głębszą analizę faz  

i nasilenia osadnictwa późnośredniowiecznego i wczesnego nowożytnego. Nie-

które wsie zasiedlone przez ludność kmiecą wymieniają źródła dopiero z pierw-

szych dziesięcioleci XVI wieku, chociaż ich początki, niewątpliwie są starsze 

co najmniej o kilkadziesiąt lat. Brak jest obecnie podstaw do twierdzeń  

o ciągłości osadniczej wsi kmiecych koło Brańska od wczesnego średniowiecza.   

Monarsza domena, zarządzana przez namiestników (starostów) brańskich, 

została poważnie uszczuplona poprzez nadania urzędnikom sądowym w XV 

wieku. Sędziom i podsędkom ziemskim (brańskim, zwanym też bielskimi) na-

dano szereg dóbr w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu Brańska: Piórkowo 

(Wyszki), Kalnica, Rudołtowo (Łubin), Dołubowo, Wyszonki. Włość brańska 

ukształtowała się w drugiej połowie XV wieku, a za sprawą królowej Bony 

przekształciła się w wydajne starostwo brańskie, z folwarkami.  

Król Zygmunt August po przejęciu dóbr po swojej matce, 2 maja 1558 ro-

ku starostą brańskim i suraskim mianował Krzysztofa Olędzkiego z Chodowa. 

Starostwo brańskie posiadał on do śmierci 6 września 1565 roku432, jako zastaw 

za pożyczkę 4400 kop groszy udzieloną królowi. Pieniądze te były drobną czę-

ścią środków, które Zygmunt August potrzebował na wojnę z Moskwą.  

Po śmierci Krzysztofa, zgodnie z testamentem, schedą po nim zajmował się brat 

Janusz Olędzki z Zembrowa. To, dlatego 4 i 29 października 1565 roku uzyskał 

on od Zygmunta Augusta prawo zastępczego objęcia (surogacji) starostwa brań-

skiego433. Nie wiadomo na jakiej zasadzie w 1566 roku dzierżawcą i surogato-

rem brańskim tytułował się Kacper Irzykowicz434, późniejszy podkomorzy 

 
432 AGAD, KGB 3, k. 80; ANK, ZZG 18, s. 12; R. Niewiatowska, Olędzcy herbu Rawicz, 

właściciele Siedlec w XVII wieku, „Szkice Podlaskie”, t. 8 (2000), s. 5–29. 
433 W 1566 r. zastawy na starostwach brańskim i suraskim chciał wykupić podczaszy litewski  

i starosta drohicki Mikołaj Kiszka, ale król Zygmunt August nie zgodził się na to. – Biblioteka 

im. Książąt Czartoryskich w Krakowie, Teki Naruszewicza, t. 75, s. 315. Mikołaj Kiszka  

w pobliżu Brańska posiadał już liczne dobra, w tym Rudkę i Ciechanowiec; ANK, ZZG 15, s. 65 

(Janusz Olędzki surrogator). 
434 ANK, ZZG 15, s. 50. Kacper Irzykowicz aulicus SRM, tenutarius branscensis, surrogator 

officij capitanealis, 1566 r. Od 1567 do 1578 r. podkomorzy mielnicki, wójt bielski od 1576 r. 

Być może było to związane z faktem, że 14 IX 1566 r. w Lublinie król wydał Krzysztofowi 

Olędzkiemu przywilej na trzyletni zastaw Brańska, z folwarkami i wsiami. Olędzki zmarł nie 

doczekawszy się spłaty 4400 kop groszy litewskich. Pieniądze te posłużyły królowi do opłacenia 

części kosztów związanych z walką z nieprzyjacielem naszym, wielkim księciem moskiewskim.  

W lipcu przed świętym Jakubem, w imieniu króla Kacper Irzykowicz i Łukasz Górnicki, przeka-
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mielnicki. Jednak to Janusz Olędzki za zgodą króla Zygmunta Augusta z 3 maja 

1567 roku, 25 czerwca przekazał starostwo brańskie Janowi Dulskiemu, staro-

ście rogozińskiemu i suraskiemu, odzyskując zastaw w kwocie 4400 kop groszy 

litewskich. Od tego mementu to Jan Dulski na trzy lata stał się zastawnym  

posiadaczem starostwa brańskiego, z możliwością przedłużenia kontraktu na 

kolejne okresy. Skwapliwie z tego korzystał i władał tym intratnym starostwem 

do śmierci, 28 marca 1590 roku435. Częste zmiany starostów spinał działający  

w ich imieniu podstarości, którym w latach 1559–1569 był lokalny szlachcic 

Teofil Brzozowski436. 

Niektórzy ze starostów (namiestników) brańskich to ciekawe postacie  

ze względu na ich działalność polityczną. Przykładowo Mikołaj Sękowski na-

miestnik brański królowej Bony od 1554 do 1558 roku, w późniejszym czasie 

zasłynął jako polski dyplomata. Poseł do Neapolu i Madrytu, w latach 1576–

1588. W tym czasie był stabilnym i aktywnym źródłem informacji o Polsce we 

Włoszech i w Hiszpanii. […] wniósł dodatkowy i niezwykły element „miękkiej 

dyplomacji” do działań polskiej służby zagranicznej w Neapolu i Madrycie437. 

Głównym celem działania Sękowskiego była próba odzyskania sum neapolitań-

skich, czyli bajecznych pieniędzy, które zostały podstępnie wyłudzone od Bony 

Sforzy, po jej powrocie do Włoch.  

 Innym dyplomatą, już w okresie swego długiego starostowania w Brańsku 

w latach 1567–1590 i w Surażu, był Jan Dulski. Świadek śmierci Zygmunta 

Augusta w Knyszynie. Doradca Stefana Batorego, kasztelan chełmiński, sena-

tor, podskarbi wielki koronny, poprzez żonę spowinowacony z kanclerzem  

i hetmanem wielkim koronnym Janem Zamoyskim, najpotężniejszym polskim 

magnatem tamtych czasów. Latem 1573 roku uczestniczył w poselstwie do 

Paryża, które miało dopilnować zaprzysiężenia przez Henryka Walezego arty-

kułów dotyczących swobody wyznaniowej i możliwości wypowiedzenia posłu-

 
zali dobra brańskie opiekunom dzieci zmarłego Olędzkiego, Januszowi Olędzkiemu i Tomaszowi 

Owsianemu. Król na tych samych warunkach wydzierżawił Janowi Dulskiemu, staroście rogoziń-

skiemu i suraskiemu, oraz jego potomkom, miasto Brańsk z włością: folwarki „Bunowo”[!]  

i Kiersnowski, wsie Załozie, Malesze, Chojewo, Kadłubówka, Szpaki, Patoki, Oleksin (wójtostwa 

i wsie bojarskie), do czasu monarszej spłaty pełnego zastawu. Dulski uzyskiwał także w każdym 

roku królewski list przemytny na szkutę jedną, zwalniający od cła. Dulski był jednak zobowiąza-

ny, corocznie w dzień świętej Łucji płacić Zygmuntowi Augustowi ponad 177 kop groszy litew-

skich 26 gr 5 denarów 1/3 denara. Poddani mogli być też pociągani do robót przy królewskim 

dworze (zamku) w Knyszynie i innych, ale nie w żniwa. – Lietuvos metrica, kn. 530 [8] (1566– 

1572), Vilnius 1999, s. 44–47, nr 46; s. 47–48 nr 47, s. 48–49 nr 48 oraz powiązane s. 53–57 nr 

56 – 3 V 1567, a 7 IX 1567 r. s. 62–63 nr 62.      
435 AGAD, KGB 13, k. 149–151; ANK, ZZG 15, s. 52. W opracowaniach dość często podaje się 

błędny rok objęcia przez niego starostwa brańskiego, jakoby w 1570 r. Dulski starostą suraskim,  

z zastawem 6 tys. kop groszy litewskich, był co najmniej od 1563 r. – ANK, ZZG 18, s. 20.  
436 ANK, ZZG 18, s. 14; AGAD, Lustracje, rewizje i inwentarze królewszczyzn... oraz dóbr 

biskupstwa krakowskiego i łuckiego 1549–1880, sygn. 149, k. 126.  
437 E. Kowalczyk, Making Diplomacy through Culture: Mikołaj Sękowski, the Polish Envoy to 

Naples and Madrid in the Late Sixteenth Century, “Legatio: The Journal for Renaissance and 

Early Modern Diplomatic Studies”, 2019, nr 3, s. 39–62. 
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szeństwa królowi, po czym wręczyć mu dokument elekcyjny i dopilnować 

szybkiego przyjazdu króla do Rzeczpospolitej438.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medal wybity w 1585 r. na cześć Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, starosty brańskiego 

 

W 1563 roku dwór króla Jego Mości w mieście Brańsku, nad rzeką Nur-

czem, z dawna zasadzony, znajdował się na placu o powierzchni jednej morgi  

i 20 prętów. To było centrum całego starostwa. Przypisane do niego były fol-

warki439 Kiersnowski (Kiersnówek) i Bonowo (Bujnowo), który założony był 

kilkanaście lat wcześniej, ale w ramach pomiary na skutek powiększenia jego 

obszaru przesunięciu uległa wieś Kadłubówka, a także zamieniono grunty brań-

skiego proboszcza katolickiego.  

Folwark Kiersnowski, „z dawna zasadzony”, przylegał do miasta od strony 

wschodniej i położony był nad rzeką Nurzec. Sąsiadował z gruntem będącym 

uposażeniem wójta brańskiego. Folwark obsługiwali chłopi z włości, zobowią-

zani do pańszczyzny. Za gospodarczą działalność folwarku bezpośrednio od-

powiadał gumienny (ciwun), którym w 1562 roku był Waśko Czerepko z Olek-

sina. W Folwarku były: budynek mieszkalny „dworski”, zabudowa gumienna, 

w tym obora, ogród dworski. Folwark zajmował obszar 15 włók i 24 morg.  

Na terenie folwarku działały trzy młyny.  

Folwark Bonowo o 35 włókach ornych, także istniał już w momencie roz-

mierzania na włóki. Położony był między gruntami plebana brańskiego, wsi 

bojarskiej Kadłubówki, dóbr Łubin i graniczył z polami wsi Malesze, z włości 

brańskiej. Znajdowała się tutaj zabudowa dworcza starodawnego bonowskiego, 

z gumnem i oborą. Folwark w czasie nawału prac związanych z siewem czy 

zbiorem plonów, a także w miarę innych potrzeb obsługiwali chłopi z włości, 

zobowiązani do pańszczyzny „ciągłej”. Do stałej pracy w folwarku osadzono  

14 z planowanych 20 „ogrodników” (1563 r.)440, gospodarujących na przydzie-

lonych niewielkich sześciomorgowych działkach zwanych ogrodami, bez wła-

 
438 K. Lepszy, Jan Dulski, PSB, t. 5, s. 461–462. Jan Dulski (ur. 1534–1590) – podskarbi wielki 

koronny od 1580 r., starosta brański, kasztelan chełmiński od 1573 r., starosta suraski od 1566 r., 

starosta tczewski. Luteranin. Żonaty z siostrzenicą kanclerza Jana Zamoyskiego. T. Ż, Opis 

dwóch rzadkich medali polskich, „Dwutygodnik Literacki”, pod red. Waleriana Kurowskiego, 

Kraków 1844, t. 1, s. 24–25 (medal). 
439 W 1558 r. był trzeci folwark – siedlecki, ale w czasie pomiary został zlikwidowany.  
440 W 1558 r. ogrodników było 10.  
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snego inwentarza. Folwarkiem zarządzał gumienny, a w 1562 roku był nim Jan 

Koboski z Malesz. Na terenie folwarku pracował młyn Waśki Puhacza, na rzece 

Bronce. Struktura gruntów folwarcznych w Bonowie była następująca: grunty 

orne 68% całkowitej powierzchni, łąki i pastwiska 10,5%, grunty „ogrodników” 

11%, gumno, sadzawki, drogi, ogród warzywny, łącznie 2%441. Bujnowo z cza-

sem stało się głównym ośrodkiem gospodarczym starostwa brańskiego.  

Oprócz folwarków starostwo brańskie składało się z 15 wsi podzielonych 

na cztery wójtostwa, w tym 13 wsi było chłopskich (Zamianowo niemal perma-

nentnie wydzierżawiano) i dwie bojarskie (Kadłubówka i Szpaki). Chłopi  

najczęściej obrabiali po jednej włóce.   

Wójtostwo świrydowskie. Wójtem był Sieńko Paskowicz. Składało się  

z czterech wsi:  

- Załozie (Załuskie Koronne) o 18 włókach gruntu „średniego” (w 1558 roku  

12 włók) z których 16 z czynszem, daninami i z dwoma dniami pańszczyzny  

w tygodniu, a dwie włóki na „osadzie”442 zwolnione z pańszczyzny (młynarzy 

Sieńka Krupy i Choczka Rojewicza), 

- Świrydy o 40 włókach gruntu „średniego” (w 1558 roku 49 włók, ale razem  

z Zaniami), z tego 23 były ciągłe443 po 2 dni pańszczyzny w tygodniu, z czyn-

szem i daninami, a 6½ włóki znajdowało się na osadzie, zaś kolejnych 10½ na 

osadzie, po pomiarze w 1563 roku, jeszcze nie objęto w użytkowanie, 

- Zanie o 9 włókach, z tych 7 ciągłych z czynszem, daninami i z dwoma dniami 

pańszczyzny w tygodniu, a pozostałe dwie włóki były wójtowskie (Sieńka  

Paskowicza), zwolnione od powinności. 

- Malesze o 74 włókach dobrego gruntu (w 1558 roku 55½ włóki z „obrubem 

szpakowskim”), z których 71 było ciągłych przez dwa dni w tygodniu. Z tych 

70 włók było na czynszu, jedna na osadzie. We wsi znajdowała się cerkiew 

(pop Stepan), uposażona dwiema włókami. Wolnizną objęta była włóka gu-

miennego bonowskiego Jana Koboski. We wsi mieszkał kowal Janko. Były trzy 

zaścianki (kolonie, często zamieszkałe przez szlachtę), w tym jeden na dawnych 

gruntach bojarów szpakowskich. 

Wójtostwo chojewskie. Wójtem był Klimko Kubak (Kubaj) z Chojewa. 

Składało się z trzech wsi, w tym dwóch bojarskich: 

- Chojewo o 50 włókach gruntu średniego (w 1558 roku 32½ włóki), z których 

47 było na czynszu, jedna na osadzie. Włóki wójta i kowala dworskiego Iwana 

były wolne od obciążeń. Włókę użytkował też koleśnik (kołodziej) Josko Hryń, 

z zawodu też bondar, czyli bednarz. We wsi mieszkali Pasko „Lithwin” i drugi 

kowal Stryczko. Chojewo miało dwa zaścianki.   

 
441 P. Złotkowski, Bujnowo w XVI–XVIII wieku, „Białostocczyzna” 1994, nr 4, s. 40–42. 
442 Z włók na osadzie, tzw. „danników”, należności chłopi wnosili w naturaliach, a potem czynsz 

uiszczano pieniędzmi.   
443 Z włók „ciągłych” chłopi musieli odrabiać pańszczyznę w dworskim folwarku, ówcześnie  

w wymiarze dwóch dni w tygodniu.  
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- Kadłubówka była dwukrotnie przemieszczana, w związku z gruntami nada-

nymi plebanowi brańskiemu i rozwojem folwarku bonowskiego. W 1562 roku 

pleban brański otrzymał grunty w innymi miejscu. Kadłubówkę ponownie prze-

siedlono w stare miejsce (Sioło po staremu na swoich sielidbach siedzieć bę-

dzie). Wieś bojarska (od poł. XVII w. szlachecka) zajmowała 8 włók, z dawnym 

obowiązkiem wożenia listów królewskich.  

- Szpaki, wieś bojarska na siedmiu włókach gruntu średniego, częściowo prze-

siedlona w związku z powiększaniem folwarku bonowskiego i zwiększenia 

nadania Malinowskim z Kalnicy, a także szeregiem innych częściowych  

zamian. Z posiadanych gruntów zobowiązani byli płacić rocznie 3 kopy groszy 

z włóki (ogółem 630 groszy), co wynikało z przywileju królowej Bony z 7 lipca 

1540 roku. Królowa dokumentem tym zwolniła bojarów szpakowskich z obo-

wiązku wożenia listów namiestników brańskich do Bielska, Brześcia i pobli-

skiego Terebunia. W czasie pomiary obciążenie to zamieniono na 97 groszy  

z każdej włóki (ogółem 679 groszy). Osadnictwo bojarów Szpaków nie było 

zbyt odległe czasowo i sięgało ledwie kilkudziesięciu lat wstecz, tak jak i boja-

rów Poletyłów.    

Wójtostwo hodyszewskie. Wójtem był Samson Paszkowicz ze wsi Jośki. 

Składało się ono z trzech wsi:  

- Hodyszewo „drugie”444, o 34 włókach gruntu średniego (w 1558 roku  

36 włók). We wsi mieszkali kowal Ochodko, Julia – żona koleśnika (kołodzie-

ja), wójt Samson. Była tutaj cerkiew, którą opiekował się „pop ruski” Christo, 

uposażony dwiema włókami. Czynsz płacono z 32 włók, świadczenia obejmo-

wały też daniny z dowozem do Brańska, nie było wyznaczonej pańszczyzny, 

poza tłoką445. Wieś miała zaścianek „Wolkonohi” (Wołkonogi).  

- Jośki, wieś o 18 włókach gruntu dobrego (w 1558 roku 12 włók), z których  

od świadczeń była zwolniona włóka wójtowska, a 17 było na czynszu i osadzie,  

z obowiązkiem świadczeń rzeczowych z dowozem do Brańska i tłoką.  

Wieś miała zaścianek i ogólny wypust w dwóch miejscach.  

- Patoki, wieś o 22 włókach gruntu średniego (w 1558 roku 19 włók). Około 

1561 roku zamieniona na „pasznię” (pastwiska i rolę), ale z braku odpowiedniej 

siły roboczej już w 1562 roku wycofano się z tej zamiany i powrócono do 

wcześniejszego rozlokowania mieszkańców. Śladem owej „paszni” są grunty 

zaścianka zwanego „Lidymo”, na południe od obecnej miejscowości. We wsi 

mieszkał stary wójt Piotr. Powinności z włók w Patokach w znacznej części 

odbiegały od obowiązków innych wsi. Z opłat były zwolnione włoki: jedna na 

dworskiego cieślę, dwie na rybaków, dwie na bednarzy i po jednej na koleśnika 

 
444 Hodyszewo „pierwsze” wyodrębniło się z Hodyszewa, we włości brańskiej, po nadaniu 

Andrzejowi Rytelowi, a po nim namiestnikowi i sędziemu Mikołajowi Koryckiemu. Po przejściu 

w ręce prywatne, z czasem uzyskało nazwę Kiewłaki. Hodyszewo „pierwsze” nie wchodziło  

w skład włości brańskiej (starostwa brańskiego).   
445 Tłoki do żniwa i młocki odbywały żony rolników. 
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(kołodzieja), piwowara oraz słodownika. Ciągłych było 13 włók, z których  

odrabiano pańszczyznę przez dwa dni w tygodniu. Wieś miała dwa zaścianki. 

Wójtostwo oleksińskie. Wójtem był Jan Dziermiasko ze wsi Oleksin,  

uposażony dwiema włókami. Składało się z czterech wsi: 

- Oleksin, wieś o 63 włókach gruntu średniego (w 1558 roku 42 włóki),  

z których od świadczeń były zwolnione dwie wójtowskie i jedna gumiennego 

kiersnowskiego, a także trzy włóki młynarskie będące na osadzie. Z 57 włók 

płacono czynsz, z obowiązkiem świadczeń rzeczowych z dowozem do Brańska  

i dwudniową pańszczyzną. Wieś miała dwa zaścianki. We wsi mieszkał ławnik 

Piotr Poliksa, kuśnierz Sacz, koleśnik, młynarz Burkat, Simko Krakowski, 

wspólną włókę użytkowali Maczko Rusin z Polakiem Piotrem. Pomiarę włóczną 

zakończono tutaj dopiero w 1565 roku. 

- Klichy nad rzeczką Czarną, wieś o 16 włókach gruntu średniego (w 1558 roku 

33 włóki, ale razem z Holonkami), z których pięć było oczynszowanych  

(z daniną i dwudniową pańszczyzną) a 11 na prawie osadniczym. Pomiaru wsi 

dokonał mierniczy Marcin Niwiński w 1562 roku. 

- Siedlec, wieś o 27 włókach gruntu średniego (w 1558 roku 25 włók i „wioska 

Wolica” z 15 ogrodami), wszystkie były na czynszu, nie odrabiano z nich 

pańszczyzny. Przy tej wsi był zaścianek Solniki, porośnięty lasem i krzakami.    

- Holonki nad rzeczką Czarną, wieś o 23 włókach gruntu średniego. Z tego 18½ 

włóki było na osadzie i płacono od nich czynsz, a także odbywano z nich tłokę 

w folwarku. Po pomiarze 2½ włóki pozostawało jeszcze nie objętej. W tej wsi 

trzy włóki miał Marcin Niwiński, z tych dwie „na miernictwo” w powiecie 

brańskim i suraskim, król w 1563 roku zwolnił od opłat. Były cztery zaścianki. 

Ze wsi starostwa zamieszkiwanych przez chłopów, z włóki „ciągłej” i „na 

osadzie” daniny obejmowały: dwie beczki owsa i jej dowiezienie, wóz siana i 

jego odwiezienie, gęś, kury, jajka, dwa i pół grosza na stację królewską. Z czę-

ści włók dodatkowo danina obejmowała jeszcze beczkę żyta i jej odwiezienie. 

Ponadto w skład starostwa brańskiego wchodziła wieś Zamianowo  

(20 włók), obecnie Zaminowo. Pierwotnie był to folwark z wsią Wolica zasie-

dloną „ogrodnikami” z dworem Mikłaszewskim, stanowiącym część Sielca. 

Dwór otrzymał miano po Mikłaszu vel Mikołaju Koryckim. Ów Korycki, staro-

sta i dzierżawca brański, w drugiej połowie lat 40. XVI wieku dokonał zamiany 

z królową Boną Sielca we włości brańskiej na inne w dzierżawie suraskiej446. 

Po wyjeździe Bony do Włoch i przejęciu jej dóbr przez syna, Zygmunta Augu-

sta, ten dobra te zmienił z Michałem Sapiehą (z prawem dożywocia, zmarł po 

1591 r.), wojewodzicem podlaskim, na most na Bugu z przewozem oraz z pla-

cem i ogrodem w Drohiczynie. Król transakcję potwierdził 8 września 1558 

roku447. Nazwa Zamianowo, od zamiany z czasów Bony, przyjęła się, a w XIX 

 
446 AGAD, ML 213, k. 37–38.  
447 Lietuvos metrika, kn. 37, s. 224–225, nr 163 i 164; PKGE, s. 27; AGAD, MK 412, k. 177v; 

Sapiehowie. Materjały historyczno-genealogiczne i majątkowe, Petersburg 1890, t. 1, s. 74–75.  
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wieku uległa przekształceniu w Zaminowo. Po śmierci Sapiehy dobra te wróciły  

do starostwa brańskiego, w domenie królewskiej.   

Dwór w Brańsku i chłopi z włości brańskiej byli zobowiązani do świad-

czenia „stacji”, w czasie przejazdów monarchy ze świtą oraz wojskową eskortą. 

Jak był to uciążliwy obowiązek świadczy posiadamy dokładny wykaz danin  

i zakupów w związku z zatrzymaniem się „królowej i królewny448” w Narwi  

2 sierpnia 1558 roku, w czasie podróży z Wilna do „Polski”. Łącznie obejmuje 

on zrealizowany obowiązek od poddanych z włości brańskiej i suraskiej. Impo-

nują dowiezione wówczas do Narwi ilości i różnorodność zwierząt, drobiu,  

a także plonów. Sługa Charliński do kuchni królewskiej pobrał na obiad: wołu, 

siedem jałowic, trzy cielęta, barana, baranka, 30 kurcząt, 90 kur, 52 gęsi, dwie 

faski i garniec masła, dwie kopy (120) jaj, beczkę pasternaku, trzy kopy (180 

główek) kapusty, półtora korca krup, 30 wieńców cebuli, osiem wiązanek pie-

truszki. Na wieczerzę: 30 kurcząt, dwie kopy jaj, garniec masła, pół korca  

rzepy. Na śniadanie: 12 kurcząt, 12 „kurów pospolitych”, 72 jajka, cielę.  

W dokumencie innego służącego królewskiego odnotowano, że ze staro-

stwa brańskiego i suraskiego dostarczono wówczas także: woła tłustego, cztery 

jałowice, dwa cielęta, 36 gęsi, sto starych kur, 40 kurcząt, pięć kop jaj, korzec  

i 20 wieńców cebuli, dwa korce krup, dwa korce rzepy, korzec grochu, cztery 

garnce masła, 24 wiązanki marchwi, 40 głów kapusty. 

Z dworu do kuchni dano „pawa” (pawia), 11 kapłonów449, dwa i pół korca 

białej (pszennej) mąki, dwa połcie mięsa, dwa połcie słoniny. Chleba sitnego 

230 dużych bochnów, chleba „rozchodnego rżanego” (codziennego, pospolitego 

żytniego) 540 bochenków, chleba „rżanego chędogiego” (porządnego żytniego) 

180 bochenków, chleba pszennego 700 bochenków. Piwa pszennego dziesięć 

beczek, piwa rozchodnego 23 beczki. 

Do tego za pieniądze króla kupiono: cztery zające (po 3 grosze), 15 gołębi, 

dwa i pół korca gruszek, garniec ogórków, raki za 8 groszy, półtora garnka 

miodu przaśnego450, mleko i śmietanę, osiem serów, sól, pięć beczek miodu 

(pitnego), 30 „sklenic kurowych” (dużych kufli szklanych) i sześć „szklenic” 

(szklanic), 60 świec łojowych. 

Na konie i służbę obozową przekazano: osiem jałowic, dwa barany, gar-

niec masła, sześć kur, dwie gęsi, dwa korce grochu, trzy korce krup, 150 beczek 

owsa. Z dworu dano na ten cel: trzy połcie słoniny, 510 bochnów chleba żytnie-

go, 18 bochnów chleba białego, piwa rozchodnego 14 beczek, sto wozów siana, 

30 wozów słomy. Kupiono półtora korca soli. Tatarska eskorta otrzymała od 

 
448 Nie wiadomo kogo spisujący inwentarz miał na myśli. Zapewne chodziło o żonę Zygmunta 

Augusta, Elżbietę Habsburżankę i jedną z sióstr króla, Annę lub Katarzynę. Nie mogły to być 

obie siostry monarchy, gdyż żadna z nich w 1558 r. nie była królową.  
449 Kapłon – wykastrowany i specjalnie utuczony młody kogut, z którego przygotowywano 

wykwintne dania.  
450 Miód pszczeli – świeży, płynny uzyskiwany dawniej z plastrów jasnych, a także podawany  

w plastrach.  
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poddanych starościńskich jałowicę, 30 bochnów chleba i z dworu beczkę piwa. 

Niektóre wozy potrzebowały naprawy i smarowideł do osi, stąd dostarczono też 

dwie beczki smoły, wiadro dziegciu i łoju czynszowego z mieszczan brańskich 

kamieni dwa.  

Rejestr wydatków związanych ze „stacją” królewską obejmuje także 

chmiel do warzenia piwa i miodu pitnego, naprawę stołów i ław we dworze  

w Narwi i papier na „błony” do okien451. A był to tylko jeden krótki postój  

członków rodziny królewskiej. 

        

Ważny element działalności gospodarczej starostwa stanowiło młynarstwo. 

Młyny włości brańskiej rozliczano w oparciu o miary dzielone na trzy. Dzier-

żawcami od 1560 roku byli Żydzi, Izrael i Dawid Izaakowicze452. Młyny staro-

stwa:  

- o trzech kołach, na Nurcu w Brańsku, w 1562 roku prowadziły dzieci zmarłe-

go młynarza Borkowskiego, które użytkowały także włókę gruntu przypisaną 

do tego młyna, 

- Jana Borzymowskiego na Nurcu (późniejsze Otapy), z dwoma kołami, przypi-

sany do folwarku Kiersnowskiego (Kiersnówka), z 30 morgami gruntu, 

- na Nurcu Jewlasza Kiersnowskiego, z jednym kołem (późniejsza Majorowi-

zna), z 24 morgami gruntu, 

- na Bronce, Iwana Zegwina (późniejsze uroczysko Kumat453), z jednym kołem 

walnym i 33 morgami gruntu, 

- Sieńka Krupki na strumieniu Bobrek (obecnie Panasówka), z jednym kołem  

i 34 morgami gruntu, W pobliżu była wieś Krupki, zlikwidowana około 1562 

roku,   

- Jermaka Rojewicza na rzece Bronce (późniejsza Jarmarkowszczyzna), z jed-

nym kołem i 29 morgami gruntu, 

- Waśki Puhacza (późniejsze Puhacze, obecnie część Bujnowa) na rzece Bron-

ce, o jednym kole i 33 morgach gruntu, 

- Pacza Romanowicza na rzece Nurcu (późniejsze Pace), o dwóch kołach,  

w tym jedno obsługiwało folusz, 

 
451 AIVAK, s. 32–33. 
452 Tamże, s. 406; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, dz. 3, k. 636 (1561 r., arendarz Moszko był  

w sporze ze spadkobiercami brańskiego młynarza Franciszka Borkowskiego zwanego Turosicz), 

k. 642v – arendarz młyna królewskiego w Brańsku Judaeus Hrahel, tenże także w 1562 r. (NIAB 

Mińsk, f. 1708, op. 1, dz. 4, k. 95v – Brańsko arendae iudais repositio, k. 463 – Hrahel oskarżony 

przez brańskiego kantora Nikodema Komarowskiego, szlachcica, o naruszenie godności, do 

czego miało dojść w domu mieszczanina przy ulicy Młyńskiej). Na przełomie 1565/1566 roku 

Bujno, poseł podlaski, wniósł pod obrady sejmu litewskiego skargę na wielką niewolę od Żydów, 

którzy dzierżawili cła, myta i inne dochody skarbowe. – Podlasie, 3, s. 88.  

Młynarzem w Brańsku w 1551 r. był chrześcijanin, „honestus Nicolaus”. – AGAD, KGB 1,  

k. 128v. 
453 P. Złotkowski, Historyczne nazewnictwo osobowe podlaskiego rodu Kiersnowskich w XVI–

XVII stuleciu, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, t. 8 (2019), s. 349. 
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- Jarosza Miśkrowicza (v. Niestrowicza) na rzece Nurcu (później młyn Miele-

chy koło Chojewa), z jednym kołem,   

- Jana Burkata na rzekach Lichczej (Leśnej) i Czarnej, z jednym kołem i dodat-

kowo zamontowanym foluszem. Nazwa osobowa Burkat jest pochodzenia  

germańskiego (Burghard). To początek późniejszej wsi Burchaty,  

- Jurka Sacza i Szymka Surojeskowicza (późniejsza, zanikła już osada Wysoc-

kie), na rzece Lichczej (Leśnej), młyn zwano też Surojeska, z jednym kołem,  

- Matisa, Pawła i Piotra Turulionica (późniejsza wieś Torule) na rzece Czarnej, 

z jednym kołem,  

- Szymona Wilkinia na rzece Czarnej, w uroczysku Wilkinie, z jednym kołem,  

- Szczęsnego Siedleckiego (obecnie obszar wsi Wojtki), na rzece Czarnej,  

z jednym kołem, 

- Jewlasza Żeguni i Iwana Maleszowa (późniejsze Onaczki koło Torul, osada 

zanikła) na rzece Lichczej (Leśnej), z jednym kołem, 

- Klimko Malesicz na rzece Lichczej (późniejsza, zanikła już osada Żegunie, 

obszar wsi Wojtki i Solniki), w uroczysku Żeguniowie Srakowie, z jednym 

kołem, 

- Wojtka, Pawła z braćmi Solników (późniejsza wieś Solniki) na rzece Lichczej 

(Leśnej), z jednym kołem. 

Młynów dworskich w starostwie brańskim było 17 (w 1558 r. 25 młynów). 

W trzech młynach, z pobieranych jako wynagrodzenie trzech porcji „wymioł-

ku”, dworskim arendarzom płacono dwie, trzecią zatrzymując sobie.  

Zaś 14 młynów należność wnosiło pieniędzmi. Młynarze byli też zobowiązani 

do dworskich prac ciesielskich, z niewielkich działek ziemi przy młynach, ale 

mogli też wnieść w to miejsce opłatę. Młyny te dawały dworowi królewskiemu 

dochód w wysokości ponad 64 kop groszy.     

W 1563 roku starostwo, bez folwarków i Zaminowa przekazanego  

Sapieże w dożywocie, zajmowało powierzchnię 409 włók, z czego 32 włoki 

objęto wolnizną, 139 włók było na osadzie (w tym 15 włók bojarskich – Kadłu-

bówka i Szpaki), a 238 ciągłych. Folwarki zajmowały 63 włóki, Zamianowo 20 

włók. Do tego trzeba dodać osady młynarskie i chłopskie. Ogółem, bez miasta 

Brańska, obszar starostwa szacować można na niewiele ponad 500 włók, czyli 

prawie 9 tys. ha.  

W trakcie przemierzania gruntów i nowego wytyczania granic doszło do 

konieczności zamiany części ziem z sąsiednimi dobrami szlacheckimi, ale nie 

wszyscy chcieli się na to zgodzić (np. Poletyły)454. Regulowano granice staro-

stwa od południa z dołubowskimi dobrami Adama Harynka, z wsią Puchały,  

z dobrami Michała Sapiehy. Znacząca zamiana dotyczyła gruntów kościelnych 

plebana brańskiego w obszarze na wschód od miasta po folwark Bonowo i wieś 

 
454 Mieszczanie w 1565 r. kwestionowali budowę domów „pośród włók miejskich” przez bojarów 

Poletyłów i pozywali ich do sądu. Brańszczan reprezentowali burmistrz Jan Syryj (Sierha)  

i Kondrat Waśkowicz. Król 2 II 1566 r. rozstrzygnął sprawę na niekorzyść mieszczan.  
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Kadłubówkę włącznie. Wówczas uformowano granice, w które przesiedlono 

plebańskich poddanych i ostateczny kształt uzyskały dwie wsie Załozie (Zału-

skie Kościelne) i Bronka do których przyłączono też uposażenie młyna pro-

boszczowskiego. Scalona ziemia kościelna uzyskała powierzchnię ponad 22 

włók, co o 4 włóki pomniejszyło obszar kościelny, ale pleban zyskał lepsze 

ziemie i w jednym miejscu. Likwidacji uległy wówczas wsie królewskie włości 

brańskiej Krupki (10 włók w 1558 r.) i Czuczerepki (10 włók w 1558 r.). Pół-

nocną granicę starostwa korygowano w niewielkim stopniu na wysokości wsi 

Załuskie Koronne, a większym z wsią Poletyły. Tutaj zgody na zamianę części 

gruntów nie wyrażali bojarzy Kirył i Hawrył Poletyłowie, którzy ostatecznie 

otrzymali część ziem miasta Brańska. Korygowano też granice zewnętrzne wło-

ści brańskiej na odcinkach wsi Malesze, Chojewo (z Kiersnowem i Chrząsz-

czami – późniejsze Truski), Świrydy, Zanie, Jośki, Hodyszewo. Zlikwidowano 

wieś Wolicę i część młynów. Jak widzimy pomiara włóczna dokonała znacz-

nych zmian w rozplanowaniu miejscowości. Już wcześniej pola podzielono na 

trzy części, dostosowując do gospodarki trójpolowej, które teraz wyrównano. 

Rejestr z 1558 roku i pomiar z 1562–1563 roku służyły do rozstrzygania sporów 

jeszcze w XIX wieku.  

Włość, czyli starostwo brańskie, była ośrodkiem gospodarczym stanowią-

cym uposażenie brańskiego starosty grodzkiego. Uposażenie to powiększono 

przez dodanie dochodów ze starostwa suraskiego. W starostwie brańskim upra-

wiano przede wszystkim zboża: żyto, pszenicę, jęczmień i owies. Ponadto 

groch, „jarycę” (zboże jare), grykę, z łąk pozyskiwano siano. Z niewielkiej ho-

dowli bydła, na sprzedaż przeznaczano nieliczne sztuki, w 1558 roku cztery 

byki i dwoje cieląt. W folwarkach ogółem były 162 sztuki bydła. Ponadto skar-

miano świnie (69 sztuk). Niewątpliwie rozwój gospodarki folwarcznej w staro-

stwie nastąpił poprzez powiększenie folwarku Bonowo. Wówczas funkcjono-

wały jeszcze folwarki kiersnowski, sielecki i na wójtostwie.  

O ponadlokalnej gospodarce folwarcznej świadczą dość liczne kontakty 

handlowe z Gdańskiem, skąd brańskie zboże trafiało na chłonne rynki Europy 

Zachodniej. Jan Dziankowski, sługa królowej Bony, 26 marca 1555 roku stat-

kami rzecznymi dotarł do komory celnej we Włocławku i zgłosił tam transport 

do Gdańska 30 łasztów455 pszenicy ze starostwa brańskiego i suraskiego. Półto-

ra miesiąca później (15 V) ten sam sługa działający z polecenia starosty brań-

skiego i suraskiego Mikołaja Sękowskiego, zgłosił we Włocławku 20 łasztów 

zboża. Po sprzedaniu zboża w Gdańsku nie wracano z pustymi ładowniami. 

Przykładowo 3 czerwca 1557 roku Jan Januszewski, sługa starosty Sękowskie-

go wracał przez Włocławek z trzema beczkami śledzi, a zapewne i z innymi 

towarami. Wiosną następnego roku (25 IV 1558), być może tożsamy sługa  

 
455 Łaszt – miara objętości towarów sypkich. Jeden łaszt to od 3000 do 3840 litrów. 
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starosty brańskiego, odnotowany jako „Janusius”, wracał na Podlasie z cztere-

ma beczkami śledzi i piwa456.  

Inwentarz z 1558 roku podaje, że obsługę szkut (statków rzecznych)  

zaopatrzono w chleb wypieczony z mąki uzyskanej w brańskim starostwie aż  

z 47 solanek żyta. Wyliczenia wskazują, że taka ilość zjedzonego chleba w cza-

sie podróży była dość realna. Duże zużycie zboża do wypieku chleba tłumaczo-

no koniecznością wyprawienia aż czterech szkut, na które załadowano sto sola-

nek, a do tego dla wiatrów i dla małej wody szkuty nierychło do Gdańska  

i z Gdańska przyszły za niedziel 9. Ponadto w skład diety flisów wchodziły: 

groch, śledzie, sól, mięso i piwo. Zboże podwodami dowożono do portu rzecz-

nego nad Bug457, gdzie załadowano je na trzy szkuty. W Zakroczymiu wynajęto 

czwartą. Obsługa każdej szkuty składała się z ratmana, sternika i 14–15 flisów. 

Zatrudniano też kucharza. Zboże spławiano partiami, najczęściej wiosną na-

stępnego roku, gdy cena była bardziej opłacalna. Łącznie, ze starostwa brań-

skiego i suraskiego, z plonów 1558 roku sprzedano w Gdańsku 1611 solanek 

żyta, czyli 64 łaszty gdańskie i 26 korców zboża (211 ton). Te dane pozwalają 

na ustalenie, że do jednej solanki458 wsypywano 2,4 korca zboża, czyli około 

131 litrów, z tym, że litr żyta waży około kilograma, pszenica jest nieco lżejsza, 

a jęczmień cięższy. Owsa ze starostwa brańskiego z plonów 1558 roku sprzeda-

no w Gdańsku 588 solanek, czyli 77 ton (z suraskiego dodatkowo 152 solanki). 

Zbyto również 18 beczek jęczmienia, osiem beczek grochu, 33 połcie słoniny, 

18 sadeł459. Wiosną 1559 roku król informował swego dworzanina Stanisława 

Włoszka i pisarza skarbowego litewskiego ks. Jana Makowieckiego, że 213 

łasztów i 50 korców zboża użętego w 1558 roku w starostwie brańskim, które 

do Gdańska spławił starosta Maciej Sękowski, z pomocą starosty zakroczym-

skiego Mateusza (Macieja) Chądzyńskiego, w Gdańsku sprzedał za 3288 zł 

„sprawca jego towarów leśnych” Hanus Skop, który z otrzymanej zapłaty rozli-

czył się z królem460.  

Zwolnienie z opłat celnych uzyskiwały szkuty, na które król (lub w imieniu 

władcy starosta grodowy) wystawił odpowiedni dokument. Wiadomo, że trans-

port w 1558 roku z jednej szkuty musiał wnosić cło w Wyszogrodzie i Płocku, 

 
456 Regesta thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI, wyd. S. Kutrzeba, F. Duda, Kraków 

1915, s. 38, 49, 492, 495.  
457 W zależności od poziomu wody w rzece Bug, były to porty rzeczne w Nurze, Zuzeli, a nawet 

w Serocku.   
458 Solanka – beczka na sól. Nazwa pochodzi od tego, że po dystrybucji soli przydzielanej  

na każdy powiat, pozostawały beczki, które wtórnie wykorzystywano do transportu zboża.  

Z niektórych danych wynika jednak, że beczki z solą bywały też pojemności znacznie większej 

(250 kg). Sól na Podlasie docierała za pośrednictwem żup solnych w Warszawie (Solec)  

i w Goniądzu, ale trafiała i „na przykomorek drohycki” (1613 r.), w Niwicach (Niemirowie), 

Tykocinie, Nurze, Augustowie – czyli tam, gdzie docierały statki rzeczne. Beczka soli kosztowała 

72 grosze (1607 r.), w 1613 r. już 100 groszy, w 1623 r. 4 złote (120 groszy). Sól była 

podstawowym środkiem służącym do konserwacji żywności.    
459 PKGG, s. 25, 27–29, 31–33.  
460 Lietuvos metrika, kn. 37, s. 270, nr 247.  
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gdyż płynęły cztery, a posiadane zwolnienie opiewało na trzy szkuty461. Znany 

jest jeden taki dokument wystawiony przez urząd grodzki w Brańsku na zwol-

nienie z cła we Włocławku, z 1562 roku. 

5 kwietnia 1561 roku komora celna we Włocławku odnotowała, że Jakub 

Górski (sędzia grodzki brański), sługa starosty brańskiego Krzysztofa Olędz-

kiego transportował 50 łasztów zboża, Wisłą do Gdańska. Zaś 29 marca 1569 

roku Jan Krzywański, sługa starosty brańskiego Jana Dulskiego, transportował 

60 łasztów zboża462. Można założyć, że sprzedaż spławianego zboża w Gdańsku 

odbywała się corocznie lub niemal corocznie, przysparzając starostom znacz-

nych dochodów.  

Mieszkańcy włości brańskiej byli pociągani do różnych posług naznaczo-

nych przez króla poza terenem starostwa. Przykładowo w połowie stycznia 

1569 roku Zygmunt August polecił skierowanie do pilnych prac przy zamku 

tykocińskim od 14 do 29 (!) lutego463 80 ludzi z końmi i wozami, a potem drugą  

i trzecią taką zmianę na kolejne 14-dniowe prace. Robotami w Tykocinie kie-

rował Hiob Prejtufs vel Brejtfus464. Podwody do transportu zboża do portów 

rzecznych nad Bugiem, czy do przewożenia towarów do kilkudziesięciu  

kilometrów, nie były rzadkością. 

Echem dawnych stosunków był też obowiązek świadczenia posług i prac  

z dóbr hospodarskich nad rzeką Narew (np. późniejsze Doktorce i okolice) przy 

naprawach i odbudowach grodów (zamków) w Bielsku, Brańsku i Surażu. Usta-

ły one w 1524 i 1536 roku, wraz z nadaniem tych dóbr sługom królowej  

Bony465.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z lewej włoski medal „Salvator Mundi” (Zbawiciel Świata) z XVII/XVIII w. znaleziony  

w Brańsku. Z prawej: ołowiana plakietka z XVII w. (?) wyłowiona z rzeki, na wysokości  

Rynku w Brańsku. Motyw biblijny (Jonasz i wielka ryba?) 

 
461 PKGE, s. 32, Regesta thelonei…, s. XXXI. 
462 Regesta thelonei…, s. 193, 252.  
463 Luty 1569 roku miał 28 dni. Winno być do 28 lutego.    
464 Lietuvos metrika, kn. 531 [9] (1567–1569), Vilnius 2001, s. 157–158, nr 164. Nr 163 dotyczy 

zwolnienia dwóch ludzi z włości brańskiej, z końmi z Knyszyna, gdyż nie byli już tam potrzebni.   
465 AGAD, dok. perg. 670; Lietuvos metrika, kn. 12 (1522–1529), Vilnius 2001, s. 579–580,  

nr 738; Lietuvos metrika, kn. 19 (1535–1537), Vilnius 2009, s. 239, nr 235 (234). 
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5. Ośrodek szlacheckich sądów i sejmików ziemi bielskiej 

 
5.1. Ugruntowanie sądownictwa ziemskiego  

 
Co najmniej od 1451 roku sędzią brańskim był Wit z Raczyna, pan na  

Dołubowie, były dworzanin Zygmunta Kiejstutowicza (1437). Funkcja Wita  

w 1455 roku została określona jako iudex bielscenis (sędzia bielski), co nie 

oznaczało miejsca odbywania sądów, którymi faktycznie były Brańsk i Suraż,  

a zakres terytorialny sądu, okręg bielski. Po 1444 roku Brańsk był pierwszym 

ośrodkiem sądowniczym (z sędzią), a Suraż drugim (z podsędkiem466). Wit pan 

na Dołubowie, Chrościance i Widźgowie, ostatni raz jako sędzia brański (iudex 

branscensis) odnotowany jest w dokumentach z 31 października 1465 roku  

i 28 kwietnia 1466 roku467. Z ostatniej daty znamy skład orzekający w Brańsku. 

Rozstrzygnięcie w sprawie dóbr Mieczsług (obecnie Grodzkie468) wydali wów-

czas sędzia Wit z Dołubowa i podsędek Stanisław Kostro469. Z 28 kwietnia 

1466 roku pochodzi dokument wpisany do akt ziemskich brańskich, a świad-

czyli w tym dokumencie dziedzice dóbr Mień i Topczewo (Topiczewo)470.  

Ponadto znane są też rozstrzygnięcia dotyczące Krasowa i Tłoczewa, które  

wpisano do księgi ziemskiej brańskiej 28 maja 1459 roku471.  

 
466 Podsędkowie surascy: Arwist z Kobylina 1431–1452 (Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego, 

s. 177), Wisław z Piórkowa (Wyszek) 1454–1457. Źródła niemieckie z wcześniejszego okresu,  

w 1429 r. wymieniają Jana Kobylińskiego jako sędziego suraskiego (Richter so Suraze –  

Z. Romaniuk, Z dziejów sądownictwa szlacheckiego w ziemi bielskiej, s. 56) i Pawła z Wyszonek 

sędziego powiatu suraskiego (iudex districtus surasensis) 24 V 1438 r. – AGAD, MK 3, k. 212 

(stara 213); Z. Wdowiszewski, Nieznane zapiski heraldyczne II. Zapiski mazowieckie z XV i XVI 

w., „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 8 (1926-1927), s. 150, nr 4 (Pachol). 
467 Bibl. Nauk. PAU i PAN w Krakowie, rps 8824, NK, z. 9, k. 34v (Vytko iudice bransky, 1451), 

37, 40, 46v; ADS, 25 D, k. 258–258v i D 149, k. 305; ANK, ZZG 682, s.1-3; AGAD, Kapicjana 

38, s. 342–343, dok. 185; Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego, s. 276. Być może miał syna 

Jarosława (Bibl. PAU i PAN w Krakowie, rps 8824,NK, z. 9, s. 37). 

Dobra Dołubowo, Widźgowo, Chrościanka (obecnie część wsi Holonki) i Filipy (wieś zmieniła 

nazwę lub uległa likwidacji), w dzierżawie brańskiej, król Zygmunt I 18 VI 1528 r. podarował 

swej żonie Bonie Sforzy.     
468 Grodzkie (w XV w. Mieczsług) – okolice szlacheckie, w gminie Kulesze Kościelne powiatu 

wysokomazowieckiego.  
469 Stanisław Kostro z Wyszonek – podsędek brański w 1477 r. – Bibl. Nauk. PAU i PAN  

w Krakowie, rps 8824, NK, z. 10, s. 27; rps 8823, NK z. 14, s. 3 – Costro subj[udex] by[elscenis] 

1458–1463. 
470 Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego, s. 123, 276, 428. Ignacy Kapica jako źródło ich 

pochodzenia wskazał: 1466, in Actis terrestribus Branscensibus.  
471 ANK, ZZG 20, s. 18. Wspomniany jest też wpis z 16 IV 1481 r. do księgi ziemskiej bielskiej 

(czyli brańskiej). Tomasz Jaszczołt dostrzega możliwość prowadzenia w XV w. wspólnych 

wpisów z sesji sądów ziemi bielskiej w Brańsku i Surażu.  
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Kolejnym sędzią brańskim, zwanym bielskim, co najmniej od 1470 do  

24 czerwca 1495 roku był Rafał Raczko Puczycki472. Po nim sędziował  

Jan Stecko Cybulka z Dołubowa (wzm. 20 V 1498)473.  

Sąd ziemski 

S. Sarnicki, Statuta y metrika przywilejów koronnych językiem polskim spisane, Kraków 1594  
 

Sędziowie, a także część podsędków, zazwyczaj otrzymywali dobra nieda-

leko Brańska: sędzia Paweł w Wyszonkach, sędzia Wit i sędzia Jan Stecko  

w Dołubowie, podsędek Wisław – w Piórkowie (od jego imienia nazwanym 

Wyszkami), podsędek Stanisław Kostro w Wyszonkach, podsędek a potem 

sędzia Piotr Łuba w Rudołtowie (Łubinie) podsędek 1498–1501, sędzia 1501–

1505. Podsędek Maciej Malinowski – podsędek ziemski bielski (1502–1515) 

otrzymał Kalnicę474. 

 
472 Bibl. Nauk. PAU i PAN w Krakowie, rps 8822, NK, z. 1, s. 304–305 (1472); 8824, NK, z. 9, 

k. 43v (iudex Bransk 1463?); Akty Litowskoj Metriki, wyd. Fedor Iwanowicz Leontowicz, t. 1, cz. 

1, Warszawa 1896–1897, nr 189, s. 72–73; ANK, ZZG 33, s. 13–14; T. Jaszczołt, Wit Raczyński  

z Dołubowa, [w:] Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, z. 3, Białystok 2005,  

s. 145–146; tegoż i tamże: Rafał Raczko Puczycki, s. 143–145. 
473 Akty Litowskoj Metriki, t. 1, nr 394, s. 156–157.  
474 Z. Romaniuk, Z dziejów sądownictwa szlacheckiego w ziemi bielskiej, s. 58–59; AGAD, ML 

194, s. 269–270; Lietuvos metrika, kn. 8 (1499-1514), Vilnius 1995, s. 188–189, nr 192 – 

podsędek ziemski Stanisław (omyłkowo, faktycznie Maciej) Malinowski, otrzymał od króla 

Aleksandra Jagiellończyka dobra Kalnica (między 1501 a 1506 r.). Ponadto zatwierdził zakup 

przez niego łąk nad Bronką, koło granicy z ludi brań[sz]czanie, na imia Poletyłowie, od 

Stanisława, Paszka i Macieja Andrzejkowiczów, a także od Doroty Chrebtowny – mieszczan 

brańskich. Zakup łąk 8 I 1507 r. potwierdził też Malinowskiemu, król Zygmunt I. Przy 

przekazaniu gruntów obecny był wójt brański, a sprzedaż łąk wpisano w księgi miejskie Brańska. 
ADS, D 149, k. 252 – fundacja kaplicy w Poświętnem; Lietuvos metrika, kn. 9 (1511–1518), 
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Z dokumentu fundacyjnego kościoła w Turośni, później nazwanej Turośnią 

Kościelną, znamy postacie związane z urzędem ziemskim w Brańsku. Nadania 

na rzecz świątyni w Turośni 12 maja 1515 roku w Brańsku dokonał właściciel 

tych dóbr, sędzia ziemski (od 1508 r.) Jerzy Raczko475, a jako świadkowie akt 

poświadczali: Maciej Malinowski z Kalnicy – podsędek ziemski, Stanisław 

Wierzbowski pisarz ziemski (1515–1549), Maciej Patocki – namiestnik brań-

ski476 (viceregente in Bransk) starosty Olbrachta Gasztołda i Andrzej Rytel477. 

Niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie sądów miał proces emancy-

pacji szlachty ziemi bielskiej. Prawo ziemskie uzyskane przez nią 22 lutego 

1501 roku, uboższe w stosunku do posiadanego przez szlachtę mazowiecką, 

zrównywało jednak ziemian bielskich z drohickimi478. W 1516 roku szlachta 

drohicka uzyskała poszerzenie swoich wolności, a ziemianie bielscy w stosunku 

do nich pozostali z prawami ograniczonymi. Rysuje się tutaj zauważony w lite-

raturze problem współzawodnictwa obu ziem w dochodzeniu do pełni praw  

i o prymat w województwie479. Ziemia bielska uzyskała pełny przywilej ziem-

ski, ale dopiero w 1547 roku. Tego samego dnia potwierdzenie dokumentu 

otrzymała także ziemia drohicka. Prawo ziemskie na Podlasiu zostało ujednoli-

cone, a piętnastowieczna tradycja sądownictwa ziemskiego w Brańsku utrzy-

mana i ugruntowana. Nawet król Zygmunt August nie zdołał jej zmienić  

w 1548 roku.  

Pomimo wprowadzenia w 1547 roku pełnego prawa polskiego dla szlachty,  

nie wszyscy urzędnicy litewscy je respektowali. W październiku 1551 roku  

w Wilnie król Zygmunt August przyjął na audiencji Ignacego Sakowicza i in-

nych szlachciców skarżących się na Piotra Kunińskiego, namiestnika bielskie-

go, że „pazury swoje poznać” dawał, nasyłał swoje sługi i czynił grabieże, pró-

bując okoliczną szlachtę samowolnie przywrócić na przysąd zamku bielskiego. 

Król listownie nakazał namiestnikowi i jego następcom: szlachty w powiecie 

bielskim sądzić nie masz, okrom sędziego i podsędka bielskiego w Brańsku, 

prawem polskim480. Władca w ten sposób jeszcze raz potwierdził, że prawo 

 
Vilnius 2017, s. 288, nr 514; Lietuvos metrika, kn. 4 (224), 1522–1530, Vilnius 1997, s. 389, nr 

487. 
475 Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie (dalej: CGIA Grodno), f. 31, op. 2, d. 

273, k. 7–8; ADS, D 155, k. 209–210 – fundacja kościoła w Turośni, 1515 r. 
476 Lietuvos metrika, kn. 4, s. 237–238, nr 278. Wzmianka dotyczy okresu między 1513 a 1528 r. 

Wspomina się tutaj namiestników gasztołdowskich: bielskiego Kniazika, brańskiego Marcina  

i suraskiego Jana Suchego. Maciej Patocki to były wójt goniądzki.  
477 Andrzej Rytel, dworzanin Aleksandra Jagiellończyka, w 1505 r. otrzymał Lizę k. Brańska. 

Zapewne około 1515 r. podjął pracę jurysty w brańskim sądzie, by nabyć praktyki. Podsędek 

ziemski bielski w latach 1521–1531. 
478 Szlachta drohicka prawo polskie uzyskała od Kazimierza Jagiellończyka 19 VI 1445 r. 

Potwierdzone ono zostało przez Aleksandra Jagiellończyka 11 IX 1494 r.  
479 Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik,  

M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994, s. 17; E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…,  

s. 159–160. 
480 AGAD, Kapicjana, p. 9, s. 52–53 (odpis listu królewskiego z 20 X 1551 r.); J. Siedlecki, Sądy 

ziemskie i grodzkie szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XVI–XVIII w., „Zeszyty Naukowe Filii 
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litewskie i zwyczajowe szlachty nie obejmuje, a rozliczana ona będzie przez 

sędziego i podsędka, ze stosowania prawa polskiego, przez sąd ziemski w Brań-

sku. W 1554 roku Zygmunt August określił składy orzekające w sporach „oby-

wateli” litewskich z koronnymi. W przypadku ziemi bielskiej uczestniczyć  

w nich mieli starostowie tykociński i brański oraz podsędek bielski, a z Korony 

starosta łomżyński Mikołaj Trośnicki (Troszyński), cześnik i podsędek łomżyń-

ski481.    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zygmunt August, król Polski (1530) 1548–1572 

Ryc. V. Solis, 1840. Biblioteka Narodowa 

 

Sąd ziemski rozpoznawał przede wszystkim sprawy cywilne szlachty osia-

dłej. Kompetencja sądów ziemskich rozciągała się na szlachtę we wszystkich 

sprawach, poza tzw. artykułami starościńskimi. W składach orzekających zasia-

dali sędzia z podsędkiem, ale też starosta [najczęściej jego podstarości] i pisarz 

 
Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku”, z. 60, Humanistyka. Prace historyczne, t. XI, 

Białystok 1988, s. 34–35, 58–59. 
481 Lietuvos metrika, kn. 37 (1552–1561), Vilnius 2011, nr 78, s. 163. 



 

166 

 

sądowy mogli samodzielnie prowadzić sprawy niesporne i część spornych482. 

Roki (kadencje tych sądów) w Brańsku odbywano kilka razy w roku: 2 stycznia, 

około św. Jana Chrzciciela (ok. 24 VI), a także w pierwszy poniedziałek po 

świętym Michale (poniedziałek po 29 IX). Możliwe, że posiedzenia w sprawach 

niespornych i mniejszej wagi odbywały się co dwa tygodnie483. Sądzono po-

szczególnymi parafiami. Skład orzekający tworzyli: sędzia ziemski bielski, 

podsędek ziemski bielski i pisarz ziemski bielski484. Mianowania na te funkcje 

dokonywał król, ale spośród kandydatów wyłanianych ze szlachty na sejmiku. 

W pewnych sytuacjach możliwe też było wyznaczenie zastępcy sędziego (sur-

rogata). Sąd ziemski zbierał się na kadencje w kilku miejscach ziemi bielskiej. 

Objeżdżając powiaty rozpatrywał sprawy początkowo w Brańsku i Surażu, a od 

XVI wieku w Goniądzu485, od 1581 roku dodatkowo w Tykocinie486, który  

przejął jurysdykcję Goniądza. Taki stan trwał do 1768 roku.  

Czasami posiedzenia sądów ziemskich w Brańsku nie odbywały się z winy 

króla. Szlachta w 1551 roku na sejmie skarżyła się, że podsędek ziemski Maciej 

Lewicki, zaangażowany w sprawy monarchy często jest nieobecny w sądzie. 

Król nie chcąc zrezygnować ze sprawnego w załatwianiu spraw Lewickiego 

polecił, aby na „roki” w których nie będzie mógł on brać udziału, wyznaczał  

na swoje miejsce szlachcica gruntownie obeznanego ze sprawami sądowymi487.  

Bywało, że prawo ziemskie z przyczyn proceduralnych okazywało się nie-

skuteczne. Zygmunt August na sejmie 20 stycznia 1566 roku udzielił odpowie-

dzi na prośby szlachty podlaskiej. Jedna była związana z kilkudziesięcioma 

przypadkami zabójstw między członkami rodzin (ojciec zabił syna, syn ojca, 

żona męża, brat brata), a sprawcy zbrodni pozostawali bezkarni. Powodem tego 

stanu było kadencyjne sądzenie przez sądy ziemskie, praktycznie raz do roku 

wydające wyroki. Wnioskowano, aby te przypadki przez sześć lat sądził sąd 

grodzki, pracujący (odbywający roki) znacznie częściej, zgodnie z prawem 

polskim, z możliwością pozywania przed sąd, przez rok i sześć tygodni. Szyb-

sze i nieuchronne wymierzane kary, miało zahamować zbrodnie. Król te propo-

zycje zaaprobował488.  

Po otrzymaniu 22 lutego 1501 roku przez ziemię bielską prawa ziemskiego 

sędziami byli: Piotr Łuba (1501–1505), Jerzy Raczko (1508–1533), Baltazar 

Pietkowski (1535–1536), Wacław Krassowski (1537), Mikołaj Korycki (1537–

 
482 W. Pociecha, Królowa Bona 1494-1557, t. 3, Poznań 1949, s. 98. 
483 W XV w. sesje w Drohiczynie odbywano co dwa tygodnie (tak jak w Koronie i na Mazow-

szu), co zauważył Tomasz Jaszczołt, analizując zapisy sądowych ksiąg drohickich.   
484 J. Siedlecki, Sądy ziemskie i grodzkie…, s. 35. 
485 W XV wieku, a możliwe, że i w pierwszych dziesięcioleciach XVI stulecia Goniądz miał 

własne sądy.  
486 Volumina legum, t. 2, Petersburg 1895, s. 266–267; J. Soszyński, Dwa spisy zaginionych 

podlaskich ksiąg sądowych z 1647 roku (tykocińskie ziemskie inscriptionum i decretorum), 

„Studia Podlaskie” t. IX (1999), s. 111. 
487 I.T. Baranowski, dz. cyt., s. 69. 
488 Dokumenty Moskovskago Archiva Ministerstva Justicii, t. 1, Moskva 1897, s. 186–190. 
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1553 zm.)489, Maciej Lewicki (1553–1559 zm.), Wincenty Mieński (1559–1564 

zm.), Stefan Proszeński 1565 (surogator), Marcin Jałbrzyk Wyszeński (1565–

1567 zm.), Wojciech Wyszkowski (1567–1591).  

Podsędkowie ziemscy to: Piotr Łuba (1498–1501), Kostro (1501?)490,  

Maciej (Stanisław) Malinowski491 (1502–1515), Andrzej Rytel492 (1521–1531 

zm.), Mikołaj Korycki (1531–1537), Maciej Lewicki (1537–1553), Józef  

Markowski (1553–1569 zm.).  

Pisarze ziemscy: przed 1515 Maciej – pleban z Topczewa, Stanisław 

Wierzbowski (1515–1549), Wojciech Jasieński (1549–1551 [1561]), Paweł 

Domanowski (1551–1552, surogartor), Marcin Jałbrzyk Wyszeński (1552–

1557, surogator), Mikołaj Mieński (1558–1560, surogator), Tomasz Owsiany 

(1561–1578).   

Podpiskowie ziemscy: Marcin Kocięcki 1538, Marcin Mażeński (Mężyń-

ski?) 1543, Jan Borzymowski 1544 i 1549–1564, Bartłomiej Kossewski 1546–

1550, 1552 i 1554, Wojciech Dąbrowski 1550, Józef Ożarowski 1551, Paweł 

Domanowski 1551, Krzysztof Krassowski 1553, Marcin Jałbrzyk Wyszeński 

1556, Wawrzyniec Drożeński (Drożęcki) 1564, Jakub Wnor (Wnorowski, wójt 

suraski) 1569–1578, Rafał Dąbrowski 1569–1572493. Ważną funkcję wypełniali 

także woźni sądowi.  

Funkcjonowanie sądu ziemskiego podnosiło rangę miasta, w którym się  

on znajdował. Ośrodki te były centrum obszaru zwanego powiatem (districtus), 

w obrębie którego szlachta korzystała z prawodawstwa polskiego, a nie litew-

skiego. Przywilej na prawo polskie uniezależniał szlachtę od lokalnych na-

miestników i urzędników hospodarskich, z bezpośrednią podległością wielkie-

mu księciu litewskiemu.  

Znanych jest szereg wzmianek o powiecie brańskim, które dowodzą istnie-

nia takiej jednostki już od połowy XV wieku. Pierwszy raz powiat brański zo-

stał wymieniony 2 czerwca 1441 roku w kontekście nadania Piotrowi Pachoło-

wi dóbr Mień, położonych w tej jednostce494. Wyszonki w powiecie brańskim 

(Wyszonki in villa et bonis nostris haereditarijs in dristictu Bransk sittis)  

 
489 Z. Romaniuk, Mikołaj Korycki, [w:] Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, z. 1, 

Białystok 2002, s. 76–77; ANK, ZZG 18, s. 1 – 1537 anno, ex actis castrensis branscensibus. 

Nicolaus Koriczki haeres de Siedlecz, judex bielscensis, tenutarius branscensis et sarasensiss; 

Lietuvos metrika, kn. 14, s. 240, nr 591 (510) – ziemianin brański Jakub Chwalczewski  

w styczniu 1526 r. skarżył się królowi na Koryckiego, że ten pojął za żonę wdowę po jego bracie, 

bez odpowiedniego zabezpieczenia bratanków.  
490 ANK, ZZG 15, s. 668. 
491 Stanisław vel Maciej znany jest też z dokumentu z 14 VIII 1498 r., dotyczącego fundacji 

kościoła w Łubinie (ADS, D149, k. 297-297v). Zapewne już wówczas posiadał dobra Kalnica  

i pracował w kancelarii ziemskiej w Brańsku.  
492 Już w 1505 r. otrzymał Lizę k. Brańska. Był dworzaninem Aleksandra Jagiellończyka. 
493 ANK, ZZG 15, s. 9-10, 57; ZZG 16, s. 45; ZZG 18, s. 4.   
494 AGAD, MK 3, k. 258 (stara 256) – Mijen […] in districtu Bransko sitam; NIAB Mińsk,  

f. 1708, op. 1, d. 37, k. 150v–151; Herbarz Kapicy-Milewskiego…, s. 276. Więcej o mazowiec-

kim rodzie Pachołów h. Rola – Z. Romaniuk, Rudka. Dzieje miejscowości, majątki i parafii,  

s. 274; T. Jaszczołt, Ziemie drohicka i bielska…, s. 346, 358.  
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wymieniono 2 stycznia 1464 roku w dokumencie dotyczącym fundacji kościo-

ła495. W księdze ziemskiej drohickiej w 1474 roku odnotowano Macieja z Ol-

szewa zastawiającego za 3 kopy groszy część dwóch nieruchomości w Olsze-

wie, szlachetnemu Maciejowi de districtu Bransk. Dwa lata później wspomina 

się Jakuba Skrzypkowskiego de districtu Bransky496. W 1489 roku w powiecie 

brańskim (in districtu branscensi) wymienia się wieś Sikory497. Nie było to 

jeszcze chyba ówcześnie ugruntowane nazewnictwo, a pewnie i podległy ob-

szar. Sąsiedni powiat suraski sięgał po Domanowo na zachód od Brańska, co 

odnotowano 10 marca 1460 roku w dokumencie fundującym i uposażającym 

kościół w tej wsi (Domanowo villa nostra in districto surazensi)498.  

Namiestnik bielski Olechno Sakowicz w 1477 roku wymieniony jest jako 

starosta bielski, brański, suraski, goniądzki i rajgrodzki, co zarazem zakreśla 

obszar jednostki, którą zwać się będzie ziemią bielską, z wyodrębnionymi 

mniejszymi włościami (gospodarczymi starostwami). Niektóre z nich zwane 

były też powiatami. Ziemia bielska w 1541 roku dzieliła się na cztery powiaty: 

bielski, suraski, brański i goniądzki499. Wspomina się także powiat rajgrodzki, 

niekiedy i knyszyński. W późniejszym czasie, wraz z politycznym wzrostem 

znaczenia ośrodków szlacheckich, powiat bielski został wchłonięty przez po-

wiat brański. W końcu XVI stulecia ukształtowały się trzy powiaty (czasami  

w źródłach określane jako „trakty”) ziemi bielskiej: brański, suraski i tykociń-

ski. Funkcjonowały one do drugiej połowy XVIII wieku. Podział na powiaty 

związany był z centrami sądownictwa ziemskiego. Pozycję zwierzchnią nad 

powiatami ziemi bielskiej sprawował Brańsk, w którym odbywały się sejmiki  

i sądy szlacheckie oraz siedzibę miał starosta grodowy.  

Około 50 lat temu w rzece Nurzec, na wysokości grodziska w Brańsku, 

znaleziono miecz. Wykonany on został około 1500 roku w jednym z najlep-

szych ośrodków produkcji uzbrojenia późnośredniowiecznego w Passau (Pasa-

wa) na terenie Niemiec. Ów miecz w 1979 roku trafił do zbiorów Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie i został zarejestrowany pod numerem inwenta-

rzowym 42599. Według opisu pracownika Muzeum, Michała Mackiewicza,  

to egzemplarz niezwykle ciekawy w kontekście ewolucji broni siecznej. Ilustruje 

bowiem początek procesu zmiany oprawy rękojeści […] z systemem kabłąków, 

obłęków i oślich podków. Jest to broń wybitnie bojowa, kawaleryjska, używana 

m.in. przez ciężkozbrojnych kopijników. Miecz ma długość 107 cm (rękojeść 

„półtoraręczna”), w tym głownia 86 cm, inkrustowana mosiężnym drucikiem, 

 
495 ANK, ZZG 15, s. 333–336. 
496 AGAD, Księgi grodzkie drohickie, seria II, nr 1, k. 17v, 101. 
497 Herbarz Kapicy-Milewskiego…, s. 373. Sikory – obecnie grupa wsi szlacheckich w gminie 

Kobylin-Borzymy powiatu wysokomazowieckiego. 2 XII 1449 r. na rozprawie w sądzie zamb-

rowskim wspomniano, że Mathiam Szykorzyca Wlostowica qui sedet circa Branysko – A. Wolff, 

Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, Kraków 1937, s. 17, zap. 65. 
498 ANK, ZZG 683, s. 1–3, 4–6; ADS, D 149, k. 285v–289. 
499 E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 68. ANK, ZZG 20, s. 107, w 1544 r. wspomina się 

Cziarnowo in districtu branski. 
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ze znakiem mieczniczym, w postaci nabijanego mosiądzem wilka pasawskie-

go500. Jak już wspomniałem, taki sam egzemplarz znaleziono około 1923 roku 

w Ciechanowcu, a obecnie znajduje się on w zbiorach muzealnych w Grodnie.  

Nigdy już nie poznamy okoliczności zagubienia tej ważnej zewnętrznej 

oznaki rycerskiej. Być może wynikało to z jakiegoś konfliktu, a te rozpatrywały 

sądy. Przykładowo do sądu w Brańsku trafiła sprawa Macieja Gębałki z Bojanki 

(Bujenki), poddanego Mikołaja Kiszki. Ów Maciej w 1562 roku skarżył się  

w sądzie, że szlachcic Jakub Radziszewski pokaleczył go mieczem na ulicy 

Młyńskiej w Brańsku, naprzeciw domu Macieja Tyczki501.  

 

 
Znaleziony w Brańsku miecz z „Wilkiem”, 

marką pasawską, z ok. 1500 r. Obok  

powiększenie znaku „Wilk”.  

Fot. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

 

 

5.2. Sądownictwo grodzkie 

 

Królowa Bona wsłuchując się w sugestie szlachty i zapewne nie mogąc 

doprowadzić do końca realizacji obietnicy zrównania praw ziemian bielskich  

z drohickimi, w 1536 roku zaproponowała wprowadzenie tutaj sądownictwa 

powiatowego, na wzór polski502. Chodziło o sądy grodzkie, w których orzekał 

starosta grodowy. Działały one w każdej ziemi. Na terenie ziemi bielskiej gród 

był w Brańsku. Sądy odbywały się w dworze królewskim, czyli tam, gdzie  

i kadencje sądu ziemskiego.   

Sądy grodzkie miały podstawową przewagę nad sądownictwem ziemskim, 

bo działały z większą częstotliwością. Sesje sądowe w grodach odbywano co 

sześć tygodni, zaś roki urzędu grodzkiego503 jeszcze częściej, co dwa tygodnie. 

Początkowo kompetencje tych sądów były ograniczone, ale z czasem uległy 

 
500 http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/miecz-druga-polowa-xv-pocz-xvi-wieku.php – dostęp  

3 V 2021 r.; Z. Romaniuk, Miecz pasawski z Brańska, s. 9–10.  
501 NIAB Mińsk, f. 1706, op. 1, d. 6, k. 477v. 
502 J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, s. 378. 

Wcześniej sądownictwo grodzkie objęło ziemię drohicką. Jeronim (Hieronim), sędzia grodzki 

drohicki (7 IX 1518 – 21 I 1522) – Litovskaja metrika…, t. 1, kol. 1313, nr 62; kol. 1557, nr 225. 
503 Urząd grodzki (officium castrense) wyodrębnił się z sądu grodzkiego w XVI w. Rozstrzygał  

w pilnych sprawach spornych, a także prowadził początkowe postępowanie. Orzekał w nich 

sędzia grodzki lub podstarości.    

http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/miecz-druga-polowa-xv-pocz-xvi-wieku.php
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poszerzeniu, kosztem sądownictwa ziemskiego. W brańskim grodzie rocznie 

rozpatrywano po kilka tysięcy spraw.   

Po powołaniu grodu, przez kilkanaście lat używano kancelaryjnych formuł 

i nazw urzędów nawiązujących do ziemi bielskiej, analogicznie jak w przypad-

ku sądów ziemskich: Termini castrensi bielscensi in Bransko Curia Regali  

celebrati, feria secunda in vigilia Epifaniarum Anno Domini 1551, coram gene-

roso Martino Kociancki504 de Łubino officii capitaneati castrensi bielscensi vi-

cecapitaneo et Alberto Wojeński505 judice castrensi bielscensi. Początkowo  

z Bielskiem sąd ten wiązał się poprzez tamtejszego starostę i z obsługiwanym 

obszarem (ziemią bielską). Jednak faktycznie siedzibą urzędu506 i odbywania 

sądów grodzkich był Brańsk. Część urzędników grodu używało w nazwach 

swych godności nie Bielska, a Brańska, np. Leon Samorodowicz w 1550 roku 

burgrabius curiae regalis branscensis. Starostwie bielscy powoływali swoich 

podstarościch507 (zwanych też surogatorami) brańskich, by odciążyć siebie od 

obowiązku dość częstego uczestniczenia w sądach grodzkich508. Już kilkanaście 

lat po powołaniu urzędu grodzkiego w Brańsku, wyodrębniono niezależnego 

starostę grodzkiego brańskiego. Z czasem ów starosta grodzki, w systemie  

sądownictwa szlacheckiego ziemi bielskiej, stał się postacią czołową.  

Najstarsza księga grodzka brańska obejmowała lata 1537–1541, ale nieste-

ty jest obecnie zaginiona509. Dzięki wypiskom z tej najstarszej księgi dokona-

 
504 Marcin Kocięcki (Kociencki, Koczianczki) rodem z województwa płockiego. Posiadał część 

dóbr Łubin (wzm. 1539). Od 1538 do 1550 r. podpisek ziemski bielski. Podstarości grodzki 

brański 1547–1551, komornik ziemi bielskiej 1548, pisarz grodzki brański 1556–1558. – ANK, 

ZZG 1, s. 13, 33; ZZG 15, s. 12–14, 16, 20; ZZG 18, s. 2; ZZG 287, s. 1.  
505 Zmarł w 1552 r. pełniąc funkcje sędziego grodzkiego bielskiego i podsędka ziemskiego 

mielnickiego. 
506 J. Siedlecki, Kancelaria ziemi bielskiej w Brańsku w XVI–XVIII w., „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Warszawskiego. Filia w Białymstoku. Prace Historyczne”, t. 12 (1989), s. 29–54.  
507 J. Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, Poznań 1840, t. 2, s. 23-

24: pierwszy sędzia nazywał się podstarostą; drugi sędzią grodzkim; trzeci jak wszędzie pisarzem, 

z tą różnicą, iż w jednych województwach pisarz miał votum consultivum, w drugich decisivum. 
508 Podstarostwie i surogatorzy: do 1541 r. Marcin Buniński (vicecapitaneus curiae branscensis 

uti officii castri bielscensis), w latach 1541–1543 Stanisław Poniatowski, po nim Wawrzyniec 

Przedpolewski 1543–1550, Jerzy Malinowski z Kalnicy 1550, Jan Mieński z Mnia 1552, Wincen-

ty Mieński z Mnia 1552–1559, Franciszek Zubrzycki1562–1567 (Jerzy Malinowski 1565–1566 in 

loco vicecapitanei officji castrensis), Michał Wyszkowski 1567–1568, Stanisław Zbilitowski 

1569, Marcin Mieński 1569–1579. – ANK, ZZG 15, s. 1, 2, 4, 6, 10, 47, 49, 53, 58; ZZG 18, s. 6, 

18; ZZG 53, s. 9, 12, 16; AIVAK s. 403.  
509 ANK, ZZG 18 s. 1, 20 s. 1; Inwentarz b. Wileńskiego Archiwum Centralnego, oprac.  

I. Sprogis, Wilno 1929, s. 306, sygn. 7962; Katalog drevnim aktovym knigam gubernij: vilenskoj, 

grodnenskoj, minskoj i kovenskoj, takže knigam niekotorych sudov gubernij mogilevskoj  

i smolenskoj, chraniaščimsja nynie w Centralnym archive v Vilne, opr. N. Gorbačevskij, Vilna 

1872, sygn. 8003; J. Siedlecki, Spuścizna aktowa sądów ziemskiego i grodzkiego w Brańsku. 

Próba szacunku ilościowego, „Białostocczyzna” 1994, nr 4 (Ziemia Brańska, t. V), s. 98–104 

(autor szacuje, że w brańskim archiwum znajdowało się około 2 tys. ksiąg sądowych i innych);  

A. Wolff, Akta partykularne przedroz-biorowe Archiwum Głównego 1381–1835, [w:] Straty 

archiwów i bibliotek warszawskich w zak-resie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t.1, 

Warszawa 1957, s.175–221. M. Kulecki, Akta ziemskie i grodzkie podlaskie w Rosyjskim 

Państwowym Archiwum Akt Dawnych, „Archeion” XCVII (1997), s. 41–57 (w Moskwie znajduje 
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nym przełomie XVIII i XIX wieku przez Ignacego Kapicę, tylko w drobnej 

części znamy jej zawartość510.  

Od 1537 roku funkcjonował też urząd grodzki (officium castrense), w któ-

rym sędzia grodzki511 lub podstarości rozstrzygał pilne sprawy sporne, a także 

prowadził wstępne postępowania, orzekane później przez sąd grodzki. Utwo-

rzenie sądu i urzędu grodzkiego wymagało powołania nowych urzędników. 

Wojski bielski Andrzej Falkowicz512, w 1537 roku określony został jako admi-

nistrator capitaneatus et officio castrensis bielscensis, czyli de facto starosta 

brański królowej Bony. Zaś Mikołaj Korycki, sędzia ziemski bielski, od 1537 

do 1541 roku był tenutariuszem (dzierżawcą) brańskim i suraskim, królowej 

Bony513. Uposażanie dzierżawców bądź starostów brańskich, dodatkowo staro-

stwem suraskim, miało miejsce przez kolejne kilkadziesiąt lat, do starosty Jana 

Dulskiego. Oprócz starostów, podstarościch i sędziów, ważną rolę w toczonych 

procesach i sprawach odgrywali pisarze514 i podpiskowie515 grodzcy oraz inni 

urzędnicy516.  

Pieczę nad brańskim grodem (dworem królewskim) sprawował burgrabia, 

mianowany przez starostę, spośród szlachty. Kompetencje burgrabiego w części 

zazębiały się z zadaniami podstarościego. Burgrabia prowadził egzekucję  

sądową, dokonywał aresztowań zakłócających sesje sądowe i przestępców,  

 
się dziewięć ksiąg i fragmentów ksiąg grodzkich brańskich z lat 1593–1691). Rosyjscy archiwiści 

omyłkowo umieścili niewielką ilość sądowych ksiąg brańskich w archiwum obwodowym w 

Birańsku w Rosji. Możliwe, że pośród nich znajduje się najstarsza, zaginiona księga grodzka 

brańska z lat 1537–1541.  
510 ANK, ZZG 18, ZZG 20. Acta castrensia branscensia perperuarum 1537–1541.  
511 Tamże, ZZG 18, s. 15. W 1551 r.: Albertus Wojeński judex castrensis bielscensis in nuntium 

terrae bielscensis ad comitia generalia vilnensia ex terra bielscensi electus. Zaś w 1552 r. (s. 6) 

Jan Mieński officji capitaneatus castri bielscensis vicecapitaneus, ad SRM, in negotiis terrae 

bielscensis ex eadem terra electus nuntius, razem z Pawłem Brzozowskim, komornikiem ziemi 

bielskiej. W 1554 r. (s. 10) Wincenty Mieński i Marcin Czajka. Wybór tych delegatów (posłów) 

niewątpliwie odbył się w Brańsku. – ANK, ZZG 15, s. 4, 10–17, 21; ZZG 1, s. 29; ZZG 18, s. 4. 

Wojeński był zarazem podsędkiem ziemskim mielnickim. Sędziowie grodzcy: Wojciech 

Wojeński z Wojeńca 1542–1552 (zm.), Paweł Domanowski z Domanowa 1552–1560 (zm.), 

Wojciech Wyszkowski z Wyszek 1561–1568, Jan Kulesza 1568 sędzia gr ziemi bielskiej, Jakub 

Górski 1568–1579. – ANK, ZZG 15, s. 54–55; ZZG 18, s. 7, 16; ZZG 53, s. 6, 16. J. Siedlecki 

podaje, że Wojciech Wyszkowski w 1561 r. był jeszcze pisarzem grodzkim brańskim – 

(Kancelaria…, s. 45; AGAD, Kapicjana, p. 9, k. 203), co jest w sprzeczności z innymi 

wzmiankami. Wojciech Wyszkowski w 1550 r. wzmiankowany jest tylko jako visor curiae 

regatis branscensis, a w 1552 r. jako vicenotarius castrensis bielscensis. Stopniowo piął się po 

stopniach kariery urzędniczej.   
512 W latach 1542–1556 był starostą drohickim.  
513 ANK, ZZG 18, s. 2.  
514 Pisarze grodzcy: Maciej Maruszewski 1544–1545, Stanisław Kossak 1548-1550 (zm.), Józef 

Markowski 1550–1551, Stanisław Radgowski 1552–1564, Piotr Drozdowski 1564–1565, Michał 

Wyszkowski 1568–1572. – ANK, ZZG 15, s. 9, 15, 46, 53, 55; ZZG 20, s. 16 i in.      
515 Podpiskowie grodzcy: Jan Borzymowski 1549–1557, Bartłomiej Ussenski 1552, Andrzej 

Śliwowski 1562–1563 (zm); Adam Wyszeński 1564–1565, Jakub Szepietowski 1565–1582, 

Kalikst Wyszeński 1568; Kasper Błoński 1569. – ANK, ZZG 15, s. 46, 47, 54, 56; ZZG 18, s. 7, 

20.   
516 „Loco judicis castr. bielscensi”: Jan Borzymowski 1546, Jan Ziemak z Domanowa 1547, Kirył 

Kiersznowski 1547. – ANK, ZZG 15, s. 11, 12. 



 

172 

 

a także odpowiadał za bezpieczeństwo na drogach. Czasami podstarości był 

zarazem burgrabią. Później prowadzono nawet odrębne księgi burgrabiowskie. 

Urzędnikiem grodzkim pracującym w Brańsku w 1538 roku był vicegerens 

Mikołaj Pofatowicz (Pophatowicz), który w 1540 roku określany jest już jako 

burgrabia517. Po nim burgrabiami grodu brańskiego byli: Jakub Jabłoński  

w 1540 roku, Krzysztof Bystrzycki w 1541, Marcin Przetpolewski w 1542, 

Maciej Maruszewski 1542–1543, Stanisław Poniatowski 1545, Marcin Kocięcki 

1547–1548, Maciej Proszeński 1549, Leon Samorodowicz 1549–1552, Stani-

sław Buskowski 1553–1554, Mikołaj Tyski 1555–1558, Hipolit Jankowski  

(Janikowski)518 z Brześcianki 1558–1560 (1562?)519.  

       

 

5.3. Sejmiki szlachty ziemi bielskiej w czasach litewskich 

 

W Koronie i na Mazowszu zjazdy szlachty z terenu ziemi, ale i wojewódz-

twa, zwano sejmikami. Zbierały się one, aby wyłonić posłów na sejmy walne, 

uchwalać podatki, wybierać kandydatów na wakujące urzędy ziemskie.  

Od trzeciej ćwierci XVI wieku liczba sejmików uległa zwiększeniu. Zbierały 

się one dla załatwienia konkretnych spraw, stąd wyróżniamy sejmiki: przedsej-

mowe, relacyjne, elekcyjne, kapturowe, deputackie i gospodarcze. Tradycję 

sejmikowania szlachty polskiej przejęli ziemianie osiadli na Podlasiu, analo-

gicznie tak jak i w przypadku sądów. Co prawda nie ma bezpośrednich dowo-

dów na „sejmikowanie” na terenie ziemi bielskiej już w drugiej połowie  

XV wieku, ale jest to prawdopodobne w czasach Aleksandra Jagiellończyka. 

Istniał bowiem dawny zwyczaj gromadzenia się (wiecowania) rycerstwa–

szlachty w obrębie powiatów i ziem, by przykładowo sprawdzić gotowość  

bojową, czy zbierać się przed wyprawami wojennymi.  

Na jednym z takich zebrań, być może związanych z toczącą się wówczas 

wojną z Moskwą, na początku 1501 roku liderzy szlacheccy powiatu rzucili 

myśl, aby wybrać jako ich pełnomocnika sędziego ziemskiego bielskiego Piotra 

Łubę z Rudołtowa (Łubina), który miał przedstawić wielkiemu księciu litew-

skiemu Aleksandrowi Jagiellończykowi ich prośbę o nadanie przywileju ziem-

skiego. W dokumencie księcia Aleksandra z 22 lutego 1501 roku nadającym 

powiatowi (późniejszej ziemi) bielskiemu prawo polskie znalazł się zapis,  

że faktycznie sędzia Łuba imieniem i też polecaniem wsich ziemian tohoż powe-

tu przedstawił księciu Aleksandrowi ustawy ziemian powietu belskoho520.  

Nie wiemy, gdzie szlachta zebrała się, aby te „ustawy” uchwalić, ale z później-

 
517 Burgrabius curiae branscensis officji castrensis terrae bielscensis – ANK, ZZG 18, s. 2–3. 
518 ANK, ZZG 15, s. 54 – podstarości milejczycki 1568–1569. W 1563 r. posiadał Brześciankę.   
519 Tamże, ZZG 15, s. 5, 6, 9–13; ZZG 18, s. 2, 10, 2; ZZG 20, s. 344; NIAB Mińsk, f. 1708,  

op. 1, dz. 1, k. 5v. 
520 Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529 tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach 

od roku 1544 do roku 1563, wyd. A.T. Działyński, Poznań 1841, s. 82–83. 
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szej praktyki domyślać się można, że miało to miejsce w Brańsku, a ponadto  

to tutaj mieścił się urząd ziemski. Zgromadzenie szlachty bielskiej, na którym 

podjęto uchwały i wybrano delegata, uznać można za sejmik521. Zapewne uni-

kano gromadzenia się w Bielsku, w którym siedzibę miał namiestnik (starosta) 

rozstrzygający sprawy według praw litewskich i nie był zainteresowany wyzby-

ciem się kontroli nad polską szlachtą.  

Zwyczaj sejmikowania w Brańsku okrzepł, po tym jak to Zygmunt I przy-

chylając się do próśb szlachty, listem z 21 listopada 1532 roku zwołał zjazd 

powiatowy szlachty bielskiej do Brańska na 16 grudnia. Posłowie szlachty zie-

mi bielskiej wybrani wówczas w Brańsku, uczestniczyli w obradach sejmów 

litewskich. Wiadomo też, że posłami ziemi bielskiej na sejm wileński w lutym 

1547 roku byli: Jan Mieński oraz Marcin Jałbrzyk Wyszeński. To oni prosili 

króla o zrównanie w prawach ziemian bielskich ze szlachtą drohicką. Sejmik 

brański z 22–23 września 1549 roku zgromadził przedstawicieli 13 parafii: 

płońskiej – jeden szlachcic, pietkowskiej – dwóch, wyszkowskiej – jeden, do-

manowskiej – czterech, wyszyńskiej – czterech, dąbrowskiej – jeden, topczew-

skiej – trzech, kuleskiej – jeden, jabłońskiej – dwóch, łubińskiej – jeden, brań-

skiej – jeden, sokołowskiej – dwóch, kobylińskiej – dwóch szlachciców. Razem 

25 delegatów (deputatów?), ale poza nimi zapewne uczestniczyli i inni.  

Ze względu na pełnioną funkcję przewodniczył im podkomorzy ziemski Stani-

sław Skwarek Gąssowski, z parafii Płonka. Nie pojawili się przedstawiciele  

z parafii Suraż, Bielsk i Rajgród. Trzech reprezentantów parafii Goniądz, przy-

było drugiego dnia obrad (23 IX). Jako posłów wyłoniono sędziego grodzkiego 

brańskiego Pawła Domanowskiego z Domanowa, a także syndyka ziemi biel-

skiej Jana Mieńskiego z Mnia522.  

Sejmy litewskie miały mniejsze znaczenie jak koronne, gdyż ich rolę ogra-

niczali litewscy magnaci. Na sejmach litewskich szlachtę danej ziemi reprezen-

tował chorąży, a urzędników ziemskich i grodzkich marszałek ziemi. Jednak 

zazwyczaj to chorąży ziemski wybierał dwóch szlachetnie urodzonych „ludzi 

bacznych i roztropnych”, z którymi stanowili reprezentację ziemi na sejmie.  

Od 1564 roku szlachta na sejmikach wyłaniała posłów na sejmy litewskie.  

Zaś 30 grudnia 1565 roku Zygmunt August wydał przywilej, który upodobnił 

odbywane sądy ziemskie oraz szlacheckie sejmiki powiatowe w Wielkim Księ-

stwie Litewskim, do tych w Koronie. Wówczas posłem ziemi bielskiej wybra-

nym w Brańsku, był Tomasz Owsiany523.  

 
521 I.T. Baranowski, Podlasie w przededniu unii lubelskiej, s. 66. 
522 E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 80–81; NIAB Mińsk, f. 1706, op. 1, d. 4, k. 245–

246, 253v, 255v–256v; J. Siedlecki, Uczestnictwo szlachty ziemi bielskiej w sejmach litewskich do 

1569 roku, „Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku”, z. 71, t. 14, s. 25–44 (wykaz posłów).  
523 AGAD, Zbiór dokumentów perg. nr 7772. Zygmunt August wprowadza ustrój sejmikowy  

na Litwie, Wilno 30 XII 1565 r.; L. Hubert, Pamiętniki historyczne, t. 1, Warszawa 1861, s. 60-

61; J. Siedlecki, Sejmiki szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XVI-XVIII wieku, „Przegląd 

Historyczny”, t. 80 (1989), nr 2, s. 239–272. 
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W 1551 roku obradował sejmik ziemi bielskiej, który protestował przeciw-

ko powołaniu przez króla pisarzem ziemi bielskiej Wojciecha Jasieńskiego, 

gdyż jego kandydatura nie pochodziła z wyboru szlachty. Król nie odwołał jed-

nak Jasieńskiego, który swą funkcję pełnił od 1549 do 1551 roku, a potem  

zachował urząd do 1561 roku, 

ale pisarzami faktycznie byli 

surogatorzy na tym urzędzie.  

Historycy już w XIX/XX 

wieku zwrócili uwagę na fakt, że 

posłowie sejmowi po powrocie  

z obrad zapoznawali szlachtę  

z treścią obrad, a także ze spo-

sobem załatwienia ich wnio-

sków. Przykładowo w 1551 roku 

dotyczących zawyżonych opłat 

kancelaryjnych za sporządzanie 

ak-tów i za pieczęcie na doku-

mentach524. Jak widzimy, już 

wówczas kształtował się zwy-

czaj sejmików relacyjnych. 

Sejmiki na Podlasiu odby-

wały się odrębnie dla trzech 

ziem: drohickiej w Drohiczynie, 

mielnickiej w Mielniku, a w 

bielskiej w Brańsku. Ostatni 

sejmik szlachty w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego odbył się w Brań-

sku 11 listopada 1568 roku.  

 

 

6. Posłowie ziemi bielskiej i mieszczanie brańscy wobec  

    unii lubelskiej 

Król przed sejmem lubelskim w sprawie unii polsko-litewskiej, jesienią 

1568 roku wystosował instrukcję w sprawie zwołania i obrad sejmiku powiatu 

bielskiego, na 11 listopada. W czasie trwania sejmiku pisarz bielski Tomasz 

Owsiany odczytał monarszą dyspozycję, aby na sejm lubelski wybrać dwóch 

posłów, ludiej bacznych i roztropnych, gdyż dokonać się tam ma unia polsko-

litewska525.  

 
524 I.T. Baranowski, Podlasie w przededniu unii lubelskiej, s. 69; М. Любавский, Литовско-

Руссій сеймъ, Москва 1900, s. 434. 
525 Lietuvos metrika, kn. 531, Vilnius 2001, s. 128–130, nr 127; Н.А. Максимейко, Сеймы 

Литовско-русского государства до Люблинской унии 1569 г., Харков 1902, пр. 201; I.T. 

Baranowski, Podlasie w przededniu unii lubelskiej, s. 74. 

Wyidealizowany wizerunek szlachcica w uzbrojeniu 

w XVI w. Ryc. Juliusz Kossak 
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Na sejmie lubelskim obradującym od stycznia od początku marca 1569 ro-

ku atmosfera była dość burzliwa. Niemal wszyscy Litwini opuścili obrady, gdyż 

nie chcieli się zgodzić na warunki unii zaproponowane przez stronę polską. 

Poprzez wyjazd chcieli uniknąć bezpośredniej konfrontacji z Zygmuntem Au-

gustem, uczynili więc to skrycie, co rozgniewało króla. Podlascy posłowie, 

formalnie reprezentujący państwo litewskie, wykazywali różne postawy, oba-

wiając się reakcji (represji) możnowładców litewskich, a z drugiej strony król 

Zygmunt August, zarazem Wielki Książę Litewski, nalegał na przyjęcie zapro-

ponowanych warunków unii. Władca chcąc przymusić stronę litewską do po-

wrotu do Lublina, do dalszych negocjacji dotyczących unii, 5 marca odłączył 

Podlasie od Wielkiego Księstwa Litewskiego i wcielił je do Korony Polskiej. 

Oficjalną motywacją tej decyzji było przywrócenie ziem podlaskich, które przed 

przeszłemi czasy zupełnym, a całym prawem do Korony Polskiej zawsze należa-

ły.  

Postawa posłów bielskich, Teofila Brzozowskiego i Kaspra Irzykowicza, 

była niejednoznaczna. Co prawda pozostali w Lublinie, ale unikali zaangażo-

wania w sprawy unii. Brzozowski zachowywał się asekurancko i w ukryciu 

wyczekiwał na rozwój wypadków („umykał zrazu”526). Nie pojawił się przed 

senatem koronnym 4 marca, a co więcej miał zachęcać do takiej postawy po-

słów z powiatu drohickiego. Zaś Irzykowicz, o litewskich korzeniach, w obawie 

o posiadane i dzierżawione dobra w ziemi mielnickiej, przyszedł na posiedzenie 

senatu koronnego. Jednak, gdy podczas obrad zapowiedziano inkorporację Pod-

lasia do Korony, nie odzywał się i biernie przysłuchiwał się wypowiedziom 

innych. Już wcześniej odmówił gościny w Lublinie, finansowanej przez Pola-

ków, aby uniknąć posądzeń o przekupstwo. Powtarzał, że wraz z wyjazdem 

delegatów litewskich, wygasł jego mandat poselski. Po opuszczeniu obrad spo-

tkał się z nielicznymi urzędnikami litewskimi pozostającymi w Lublinie i zdał 

im relację z planów Polaków oraz z postawy posłów drohickich, którzy popiera-

li działania królewskie. Przekazał też, że rozumie czem to pachnie, a przez pa-

nów litewskich nie chciał być także okrzyknięty zdrajcą Litwy. Odmawiał pod-

jęcia pracy w polskiej izbie poselskiej. Jeszcze tego samego dnia wyjechał  

z Lublina w kierunku Podlasia. Jednak następnego dnia zawrócił z drogi, a być 

może został zawrócony przez królewskiego komornika527.  

Z podlaskich urzędników, przy ustanawianiu królewskiego aktu przywró-

cenia ziemi podlaskiej do Korony Polskiej528, 5 marca obecni byli tylko starosta 

drohicki Mikołaj Kiszka z Ciechanowca i poseł drohicki Adam Kosiński, pisarz 

 
526 BCzK, Teki Naruszewicza, teka 77, s. 92 (Nowiny lubelskie); „Nowiny Lubelskie” z marca 

1569 roku. Źródło do dziejów sejmu unii lubelskiej, Lublin 2019; O. Halecki, Przyłączenie…, s. 

32 – …trzymał się z dala i usprawiedliwiając się następnie przed królem, że nie uczynił zadość 

jego pierwszemu wezwaniu, twierdził, że początko-wo także inni pozostali w Lublinie posłowie 

podlascy obiecywali nie być u króla. 
527 O. Halecki, s. 41, 74, wg „Nowin lubelskich” (k. 89) omyłkowo miało to być 3 marca. 
528 Ostateczna redakcja dokumentu trwała jeszcze kilka tygodni, po 5 III 1569 r. 
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drohicki oraz marszałek podlaski. Za ówczesne zaangażowanie i poparcie, król 

między marcem a majem 1569 roku nagrodził ich urzędami z godnością sena-

torską. Mikołaj Kiszka został wojewodą podlaskim, a Adam Kosiński kasztela-

nem podlaskim529. W dokumencie nie wspomina się o obecności Teofila Brzo-

zowskiego, który dopiero tego dnia kajał się przed Zygmuntem Augustem,  

a przysięgę wierności królowi i Koronie złożył razem z innymi posłami podla-

skimi dopiero 9 marca. Niebawem powrócił do łask królewskich, bo już  

29 marca uzyskał podkomorstwo bielskie, odebrane Bohdanowi Sapieże530. 

Przy podpisywaniu wspomnianego aktu inkorporacji zabrakło też innych po-

słów podlaskich, wojskiego Aleksandra Hińczy i rotmistrza Stanisława Racz-

ka531, reprezentujących ziemię mielnicką oraz wspomnianego Irzykowicza, 

posła bielskiego532. 

Król dążąc do pełnego powodzenia inkorporacji żądał poparcia wszystkich 

reprezentantów Podlasia, a szczególnie posłów i urzędników, stąd podjął w tej 

sprawie szerzej zakrojoną akcję. Z Podlasia sprowadzono do Lublina posłów 

mielnickich. Aleksander Hińcza po powrocie twierdził, że na początku marca 

udał się na teren ziemi mielnickiej, aby uzyskać od tamtejszej szlachty wieści 

dla króla i sejmu. Ostatecznie 9 marca posłowie z Podlasia złożyli przysięgę 

wierności królowi i Koronie, za co w późniejszym czasie zostali nagrodzeni 

przez króla533. 

Zygmunt August 8 marca wysłał też wiadomość do wojewody podlaskie-

go, w której zobowiązał go do wpisania przesłanych dokumentów do akt grodz-

kich, ogłoszenia ich na rynkach i przy kościołach podlaskich miast grodowych 

(Brańsk, Drohiczyn i Mielnik), a dopiero później do ich imiennego przesłania 

urzędnikom i posłom, którym kolejny raz wypomniał, że wyjechali z Lublina 

nie opowiedziawszy się nam, tj. królowi polskiemu i wielkiemu księciu litew-

skiemu. Zobowiązywał posłów do bezzwłocznego przybycia do Lublina na 

 
529 BCzK, sygn. 949 Perg. – Zygmunt August król polski i wielki książę litewski na żądanie 

stanów koronnych przywraca i wciela do Korony Polskiej Podlasie i Wołyń jako z dawna i z ca-

łym prawem należące do Korony, Lublin 5 III 1569 (oryginał); Volumina legum, t. 2, Petersburg 

1859, s. 77–80.  
530 E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 82; O. Halecki, dz. cyt., s. 73–74. Swe stanowisko 

utracił także Marcin Mieński, surogator podkomorzego Sapiehy.  
531 L. Kolankowski, Posłowie sejmów Zygmunta Augusta, „Reformacja w Polsce”, nr 17–18 

(1928), s. 134.  

Król w listopadzie 1568 r. wysłał na sejmik bielski swego przedstawiciela (posła) Tomasza 

Owsianego, pisarza ziemskiego bielskiego, zaopatrując go w swą instrukcję, w której nakazał 

wybrać w powiatach po dwóch przedstawicieli mogących służyć radą w sprawie unii.  

W tej instrukcji nie wspomina się o miastach [Lietuvos metrika, kn. 531 (9) 1567–1569, Vilnius 

2001, s. 128–130, nr 127]; M. Ferenc, Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej (unie polsko-

litewskie w dyskusji sejmowej), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Prace 

Historyczne nr 141), z. 2/2014, s. 367–383.  
532 Za „Nowinami lubelskimi” (s. 89) Oskar Halecki (Przyłączenie…, s. 32–33) podaje,  

że Irzykowicz jednak nie wyjechał z Lublina, a zatrzymał się w tym mieście „kilka dni dłużej 

tylko dla załatwienia spraw osobistych”.  
533 Nie mamy pewności, czy ówcześnie uczynił to poseł mielnicki Stanisław Raczko, czy też 

później złożył przysięgę. Niewątpliwie był pośród akceptantów treści aktu unii z 1 VII 1569 r.    
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sejm i złożenia przysięgi wierności królowi polskiemu i Koronie polskiej, pod 

groźbą utraty urzędów, gdyby nie usłuchali wezwania. Jak wiemy posłowie 

podlascy już około 8 marca przyjechali do Lublina. A wymieniony dokument 

zobowiązywał ich do przybycia i złożenia przysięgi dopiero 27 marca534. Jednak 

żądania polskich uczestników sejmu w Lublinie zmusiły władcę do wcześniej-

szego przywołania posłów podlaskich i złożenia przysięgi wierności królowi  

i Koronie, co uczynili, jak wiemy 9 marca.   

We wspomnianych dokumentach króla z 8 marca 1569 roku pojawił się 

istotny element, wykraczający poza uprzywilejowany do działań politycznych 

stan szlachecki. Król kierował uniwersały albo listy nasze otworzyste, do 

wszech stanów tamtej podlaskiej ziemi (w innym akcie do któregokolwiek sta-

nu), a także do urzędów miejskich535. Dalsze moje rozważania skupią się na 

stanie mieszczańskim. Niewątpliwie król nieprzypadkowo w przesłanych li-

stach, w sposób nieco zawoalowany, zwracał się do tego stanu. Zapewne pamię-

tano jeszcze wspólną, zakończoną sukcesem akcję szlachty i mieszczan z 1532  

i 1533 roku, dotyczącą zebrania środków na wykupienie przez królową Bonę,  

z rąk starosty Olbrachta Gasztołda, ziemi bielskiej z miastami: Bielskiem, Brań-

skiem, Kleszczelami, Narwią i Surażem536. Taki sposób przejęcia dóbr, chociaż 

inspirowany przez królową Bonę, pokazał, że możliwa jest współpraca szlachty 

i mieszczan, a także wskazywał na wzrost znaczenia miast podlaskich, które 

można było wykorzystać do kształtowania polityki. Nie bez znaczenia był fakt, 

że w miastach osiadło sporo szlachty, która pełniła czołowe funkcje w lokal-

nych władzach, co widzimy w składach delegacji z Bielska, Brańska, Drohiczy-

na, Mielnika i Suraża.  

Trudno uznać za zbieg okoliczności, że najważniejsze podlaskie ośrodki 

miejskie, niejasny w stosunku do nich zapis w dokumentach królewskich ode-

brały w sposób niemal taki sam i bez dodatkowego wezwania wysłały swoje 

delegacje do Lublina, zaopatrując je w swe pełnomocnictwa. Nie wygląda to na 

przypadek, a na zorganizowaną akcję wykorzystania miast do wsparcia działań 

monarszych. Zapewne król zawiedziony postawą części posłów podlaskich, 

odwołał się nie tyle do politycznej, ile do propagandowej akcji dodatkowego 

wywarcia nacisku na możnowładców litewskich i zapobieżenia ewentualnym 

działaniom, takim z którymi spotkali się podlascy posłowie. Zaś miasta bez 

wahania poparły inkorporację, przy okazji prosząc o potwierdzenie posiadanych 

już praw w nowej, koronnej rzeczywistości.    

 
534 Król dodatkowo wezwał wojewodę podlaskiego Wasyla Tyszkiewicza do przyjazdu do 

Lublina i dopilnowania, aby uczynili to również posłowie podlascy – AU, s. 210 dok. 100, s. 212 

nr 102.  
535 AU, s. 207–209, nr 98. 
536 W. Pociecha, Królowa Bona (1494–1557), t. III, Poznań 1958, s. 112; Z. Romaniuk, Konflikt 

plebana brańskiego z mieszczanami w drugiej ćwierci XVI wieku, „Studia Podlaskie”, t. VII 

(1997), s. 91–92. 
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Siedem dokumentów monarszych z 8 marca 1569 roku, już 6–7 dni później 

dostarczyli na Podlasie królewscy komornicy, Jerzy Krupski – na teren ziemi 

bielskiej, Bartosz Bierecki – na teren ziemi drohickiej i Stanisław Łapka – na 

teren ziemi mielnickiej. Do Drohiczyna i Mielnika dotarły one 14 marca i zosta-

ły przekazane adresatom. Dokumenty te skierowane były do dygnitarzy, urzęd-

ników, szlachty, ale i do urzędów miejskich. Wiemy, że pośród aktów ogłasza-

nych w miastach był również ten o inkorporacji Podlasia537. Publiczne obwoły-

wanie woli monarszej w miastach, na rynkach i w świątyniach, odbywało się od 

14 do około 16 marca. Od tego czasu mieszczanie posiadali już oficjalną wiedzę 

o inkorporacji oraz o postawie wobec niej niektórych posłów. 

Miasta wyłoniły swoich delegatów, których zaopatrzono w pełnomocnic-

twa: Brańsk 18 marca, Bielsk 20 marca, Drohiczyn 24 marca. Delegaci z Brań-

ska, szlachetni Jan Szerejowski538 – burmistrz i Marcin Kalnicki539 – pisarz 

miejski, zapewne bez zbędnej zwłoki udali się do Lublina. Przedstawiciele 

miast podlaskich docierali tam w następującej kolejności: z Łosic przed 24 mar-

ca540 (miasto położone najbliżej Lublina), z Brańska i Bielska przed 26 marca,  

z Drohiczyna przed 30 marca, z Suraża przed 4 kwietnia, z Mielnika przed  

5 kwietnia, potem z Kleszczel, a z Augustowa przed 14 maja.      

Zachowała się treść pełnomocnictw udzielonych delegatom trzech miast.  

Z brańskiego dowiadujemy się, że mieli oni złożyć przysięgę wierności Koronie 

w imieniu całego miasta, a dodatkowo starać się o przychylność sejmujących 

stanów dla próśb mieszczan. Swoją obecność w Lublinie tłumaczyli tym, że 

treść listów królewskich odebrali jako wezwanie do przyjazdu na sejm, na dzień 

27 marca. Pełnomocnictwo Bielska nie wspominało już o odebraniu uniwersa-

łów królewskich jako wezwania i nie zawierało zobowiązania do złożenia przy-

sięgi królowi, ale określono w nim, że Bielsk był już w „Koronie polskiej”, 

tajemniczo nadmieniając, że działo się to „w pilnych potrzebach Rzeczypospoli-

 
537 AU, s. 214 nr 105, s. 216 nr 109. 
538 Jan Szerejowski, zwany też Sierhej (w 1566 r. Syryj!), rajca brański co najmniej od 1555 r. 

Jako burmistrz miasta wzmiankowany jest w latach 1562–1569. Był pochodzenia szlacheckiego, 

z zawodu szewc.  
539 Marcin Kalnicki, s. Bartłomieja. Urodził się około 1530 r. Pochodził ze szlachty (h. Pobóg?) 

wywodzącej się z dóbr Kalnica, położonych pięć kilometrów na wschód od Brańska. Marcin  

w 1548 r. podjął studia na Akademii Krakowskiej. W 1558 r. razem z braćmi (Piotr, Kacper,  

w 1563 r. wspomniani też: Jan, Jerzy, Baltazar „Balczer”) dzierżawili kilka włók gruntu  

w Brańsku. Pisarzem miasta Brańsk był co najmniej od 1562 r. Kalniccy mieli cztery 

nieruchomości przy północnej pierzei Rynku (w tym Marcin) i jedną przy zachodniej pierzei 

Rynku w Brańsku. Ponadto Marcin posiadał nieruchomość przy ul. Strzelniczej (obecnie ul. 

Adama Mickiewicza) i ponad dwie włóki gruntów rolnych i ogrodów. W 1563 r. prosił króla  

o dodatkowy przydział ziemi w Brańsku, co Zygmunt August uczynił nadaniem mu połowy włóki 

9 X 1562 r. W 1580 i 1581 r. opłacał należności z ziemi w Jabłoni Kościelnej i Głąbach (zapewne 

dóbr wniesionych mu przez żonę). – Z. Romaniuk, Studenci z miast podlaskich na Akademii 

Krakowskiej…, s. 276; W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908, s. 126; 

PKGE, s. 321, 334, 340, 344, 356–357.     
540 AGAD, Metryka Koronna, 101, k. 348–351v. Na prośbę burmistrza i rajców Łosic, król 

Zygmunt August 24 III 1569 r. konfirmował przywileje tego miasta wcielanego z Wielkiego 

Księstwa Litewskiego do Korony i polecił przystawić pieczęć koronną. 
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tej”, a delegaci mieli prosić posłów i króla, bez precyzowania o co, ale z kon-

tekstu wynika, że o potwierdzenie praw i o inne wolności. Drohiczanie w swo-

im upoważnieniu udzielonym delegatom wyrażali tylko nadzieję, że rządy ko-

ronne pozwolą im „swobodniej odetchnąć”, a także zgodnie z tym co zawierały 

listy królewskie, prosili o zachowanie dawnych ich przywilejów, w tym dwuna-

stoletniego zwolnienia od podatków541.  

Podczas obrad sejmu, już 26 marca 1569 roku wysłuchano przedstawicieli 

dwóch miast, Brańska i Bielska. Prosili oni o potwierdzenie posiadanych przy-

wilejów i przystawienie pod tymi dokumentami pieczęci koronnej, a nie litew-

skiej. Zgodnie zadeklarowali złożenie przysięgi jako wierni poddani królewscy  

i Korony542. Uczynili to przed królem 29 marca, na co otrzymali stosowne po-

twierdzenie. Jak zauważył Oskar Halecki: Najciekawszem w tych jednobrzmią-

cych aktach dla plenipotentów obu miast jest twierdzenie króla, przejęte po 

części z plenipotencji brańszczan, jakoby w uniwersałach swych rozkazał przy-

jechać na sejm 27 marca i złożyć przysięgę „wszytkim stanom i obywatelom 

ziemi podlaskiej”, chociaż, jak wiemy, w rzeczywistości rozkaz ten pierwotnie, 

według brzmienia samych uniwersałów, zwracał się tylko do dygnitarzy, posłów 

i starostów543.  

Przywileje miejskie Brańska i Bielska aprobowano następnego dnia.  

Aktywność mieszczan nie miała jednak wpływu na postawę posłów z poszcze-

gólnych ziem Podlasia, gdyż przysięgę złożyli oni wcześniej. Wykorzystanie 

miast i dopuszczenie ich przedstawicieli do wypowiedzi w czasie obrad sejmo-

wych, ukazywało ówczesne jeszcze spore ich znaczenie nie tylko gospodarcze, 

ale i polityczne.  

Król w dokumencie potwierdzającym przywileje miejskie Brańska zagwa-

rantował ich przestrzeganie także w Koronie. Ciekawie przedstawia się w tym 

kontekście zwolnienie ze świadczenia uciążliwych podwód (konie, zaprzęgi, 

wozacy), które miasto uzyskało w 1493 roku, a wcześniej było świadczone na 

rzecz monarszych „posłów i gońców”. Jeszcze przed unią lubelską, w 1551 

roku na litewskim sejmie postanowiono, aby zamiast fizycznych podwód,  

z każdej służby dawano po 6 groszy litewskich, za które wynajmowano środki 

transportu. Wprowadzanie tej uchwały sejmowej odbyło się dopiero w 1558 

roku, dokumentem Zygmunta Augusta „o podwodach”, którym nakazał, aby  

na stacjach po miastach i wsiach podwodnych utrzymywano konie, za które 

przejeżdżający w sprawach rządowych, podług ustanowionej ceny i przy okaza-

 
541 AU, s. 218–220, dok. 212-214.  
542 Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, cz. 3, Diariusz Lubelskiego 

Sejmu Unii, rok 1569, Poznań 1856, s. 118. W sobotę po śródpostnej niedzieli (dominica 

Laetare): Bielsk a Brańsk, miasta podlaskie, proszą, aby były ich przywileje approbowane,  

a Koronie incorporowane pod pieczęcią Koronną, a oni chcą jako wierni poddani WKMści  

i Koronie przysięgę uczynić.  
543 O. Halecki, dz. cyt., t. 2, s. 116.  
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niu listu podwodnego, opłacać obowiązani byli544. Lustrator Brańska w 1663 

roku zanotował, że miasto było z podwód zwolnione przywilejem z 1493 roku, 

ale nie chcąc zwyczajowi miast koronnych derogare [odstąpić] deklarujemy, aby 

in futurum ratione [w przyszłości z przyczyny] podwód dawali quotannis fl. 

6545. Z tego wynikać może, że do tego czasu przywilej magdeburski był respek-

towany, ale aby nie było różnicy z miastami koronnymi, takie opłaty wprowa-

dzono. To dość rzadki przypadek pozbawienia miasta nabytych praw.   
 

 

Król Zygmunt August potwierdza, że delegaci miasta Brańsk złożyli przysięgę wierności 
 

Koronie polskiej. Lublin 29 III 1569 r. 
BO, sygn. rps 7911/III. Papiery Kościów-Zbirohowskich. Dokumenty do historii miasta Brańska 

  
 

Kolejna, tak zorganizowana akcja mieszczan jak w 1569 roku w czasie  

obrad sejmu będzie miała miejsce dopiero prawie 220 lat później, gdy podejmą 

oni działania w sprawie rozszerzenia praw mieszczaństwa, w czasie Sejmu 

Czteroletniego.  
 

Województwo podlaskie, w tym Brańsk, znalazło się w granicach Korony 

(Polski), 5 marca 1569 roku. Kilka tysięcy szlachty ziemi bielskiej, parafiami 

(w tym z parafii tykocińskiej, rajgrodzkiej i goniądzkiej), 14 maja przysięgało  

w Brańsku wierność Koronie. W imieniu Zygmunta Augusta przysięgę odbierał 

komisarz królewski Stanisław Palczewski, w obecności lokalnych urzędników 

ziemskich i grodzkich: Jerzego Brzoski – chorążego, Wojciecha Wyszkowskie-

 
544 J. Jaroszewicz, Obraz Litwy…, s. 119–120. Kopia dokumentu jeszcze około 1844 r. znajdowa-

ła się w archiwum miasta Brańska, o czym wspomina J. Jaroszewicz. 
545 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. XXV, 361, k. 3. Opłata wynosiła 6 florenów.  
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go – sędziego ziemskiego, Tomasza Owsianego – pisarza ziemskiego, Teofila 

Brzozowskiego – podstarościego brańskiego, Jakuba Górskiego – sędziego 

grodzkiego i Michała Wyszkowskiego – pisarza grodzkiego546. Było to zapewne 

największe jak dotąd zgromadzenie szlachty w Brańsku. Akt przysięgi odbywał 

się najpewniej w miejscowej farze.   

Ostateczny akt unii zawarto w Lublinie 1 lipca 1569 roku547. Podlasie już 

koronne, stało się częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów, będącej związkiem 

dwóch państw, Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, połączo-

nych unią realną. Ten stan trwał do 1795 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan i Helena Trohonik, na srebrnym votum ofiarowanym do cerkwi unickiej w Brańsku.  

Ów Jan może być tożsamy z Janem Trochinikiem zwanym Ciekunem, wzmiankowanym w 1661 r., 

mieszkającym jeszcze we wsi Patoki, a później pewnie w Brańsku. Od 2 poł. XVII do końca XVIII 

wieku w Brańsku wzmiankowane są rodziny Trohoń, Truchoniuk 

 

 

 

 

 
546 AU, s. 236–264 (wydawcy błędnie określili miejsce składania przysięgi jako Bielsk,  

gdy faktycznie odbyło się to w Brańsku); NIAB Mińsk, f. 1706, op. 1, d. 2. Część przysięgę 

składała indywidualnie w późniejszym terminie (maj i czerwiec) w Lublinie i w Brańsku, a nie  

w Bielsku (np. AU, s. 297, 300, 308, 331). 
547 AGAD, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, nr 5627. Panowie rady i posłowie ziemscy 

Wielkiego Księstwa Litewskiego odnawiają unię z Koroną Polską, 1 VII 1569 r., na sejmie  

w Lublinie.  
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VII. W Koronie Królestwa Polskiego  

Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
 

1. Związki królów polskich z Brańskiem 
 

Po śmierci Zygmunta Augusta 7 lipca 1572 roku w Knyszynie, nastąpił 

okres bezkrólewia. Pierwszym królem elekcyjnym został Henryk Walezy, brat 

króla Francji, koronowany 21 lutego 1574 roku. Już w czerwcu uciekł z Polski 

by objąć koronę po swoim bracie we Francji. Formalnie koronę Rzeczpospolitej 

utracił dopiero 12 maja 1575 roku. Okres kolejnego bezkrólewia zakończył się 

w grudniu tego roku, po wyborze władcy, Anny Jagiellonki (siostry Zygmunta 

Augusta), której przydano męża Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu.  

Miasto zabiegało o potwierdzenie posiadanych przywilejów, a także ich 

poszerzenie przez kolejnych władców. Starania i skuteczność władz Brańska  

w tym zakresie ocenić należy pozytywnie. Tylko w przypadku trzech panują-

cych (Henryka Walezjusza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Stanisława 

Leszczyńskiego), panujących krótko, często w okresie niepokojów wewnętrz-

nych i wojen, nie udało się tego uczynić.  

W czasie bezkrólewi, gdy kraj nie miał monarchy, Brańsk nadal był  

jednym z sejmikowych miejsc w Rzeczpospolitej, w którym szlachta zawiązy-

wała konfederację kapturową (zwoływano sejmiki, powoływano sądy), by  

w czasie bezkrólewia odpowiedzialnie dbać o porządek w kraju. Sejmiki zyski-

wały na znaczeniu. Miasto okresowo przepełniały gromadzące się tutaj rzesze 

braci szlacheckiej. W czasie obrad sejmu elekcyjnego we wsi Kamień pod War-

szawą, pojawiła się delegacja miast królewskich z Podlasia, w tym z Brańska, 

skarżąc się na starostę Dulskiego (i innych starostów), który nakładał na miesz-

czan obciążenia niezgodnie z przywilejem koronnym. Delegatom 22 kwietnia 

1573 roku udało się uzyskać sejmowy zakaz stosowania takich praktyk przez 

starostów548.  

Jednak nie zawsze szlachcie udawało się zapanować nad konfliktami.  

Głośna w Rzeczpospolitej była sprawa sporu między Janem Zamoyskim a Ste-

fanem Bielawskim o prawo do starostwa knyszyńskiego. W lipcu 1574 roku 

(niedługo po ucieczce króla Henryka), doszło do zatargu o folwark Zabiele  

w starostwie knyszyńskim. Tarusa, szlachecki poddany S. Bielawskiego, zabił 

tam z broni palnej liczącego niewiele ponad 20 lat Piotra Kucieńskiego, posia-

dającego rozległe koligacje. Przyszły kanclerz i hetman wielki koronny, Jan 

Zamoyski, osobiście zainteresowany w tej sprawie, prosił o wsparcie w jej zała-

twieniu marszałka litewskiego Mikołaja Radziwiłła. Okazało się bowiem,  

że gród w Brańsku nie chciał przyjąć sprawy zabójstwa szlachcica z przyczyn 

proceduralnych, gdyż jeszcze kaptura nie postanowiono, przez co urzędnicy nie 

 
548 E. Kalinowski, Aktywność polityczna szlachty podlaskiej, „Kwartalnik. Historyczny”, r. 123 

(2016), z. 2, s. 272–273. 
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mieli upoważnienia do działania. Jednak najpóźniej w sierpniu przywieziono do 

Brańska ujętych czterech uczestników zajścia w Zabielu, ludzi Bielawskiego. 

Osadzono ich w więzieniu koło dworu nad Nurcem. Przed 15 października 

mieszczanie brańscy zostali zaskoczeni najazdem ludzi Bielawskiego na  

więzienie i uwolnieniem tych czterech aresztantów549.   

Nie to jednak było jednym  

z głównych problemów miesz-

czan. Kłopotliwy stał się proces 

„ciśnięcia się” (osadnictwa) 

szlachty do Brańska, z jednocze-

snym odmawianiem ponoszenia 

przez nich „ciężarów miejskich”, 

na równi z mieszczanami. Na-

gminność tego zjawiska zmusiła 

brańszczan do szukania w 1577 

roku sprawiedliwości u króla 

Stefana Batorego. Władca po 

wysłuchaniu delegacji mieszczan, 

1 kwietnia pisemnie polecił 

szlachcie posiadającej nierucho-

mości w Brańsku, aby powinno-

ści miejskie odprawowali i cięża-

ry miejskie wszelkie ponosili 

równo z mieszczany550. Latem 

tego roku mieszczanie brańscy 

przez swoich reprezentantów, 

burmistrza Baltazara Niemyj-

skiego i wójta Walentego Czarkowskiego551 wnieśli manifestację do ksiąg 

grodzkich na poborcę Sebastiana Brzozowskiego, który oskarżył mieszczan, że 

są oporni w przekazywaniu należności. Jednak ów poborca nie upominał się  

o należność, ani nie okazał stosownych dokumentów. Mieszczanie zaniepoko-

 
549 Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 1, 1553–1579, 

oprac. W. Sobieski, Warszawa 1904, s. 65–66, 85–86. 
550 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dział XXV – Inwentarze Dóbr Radziwiłłowskich, nr 361 

(Lustracja starostwa brańskiego 1661–1664, oryginał), k. 4v (Stephani regis… aby ludzie stanu 

szlacheckiego którzybykolwiek w mieście Brańsku pobudowali się, powinności miejskie odprawo-

wali i ciężary miejskie wszelkie ponosili równo z mieszczany die 1 aprilis anno Domini 1577); 

tamże, Metryka Koronna, Lustracje dz. XVIII, 64 (kopia skrócona), s. 561–564. 

Problem unikania przez szlachtę mieszkającą w mieście płacenia podatków musiał pojawiać się 

co jakiś czas, skoro mieszczanie w 1649 r. prosili o potwierdzenie uzyskanego przywileju króla 

Batorego.  
551 Ten Walenty Czarkowski w 1592 r. wspomniany jest jako podwójci brański – NIAB Mińsk,  

f. 1708, op. 1, d. 10, k. 206. Ławnikami miejskimi wówczas byli: Jan Krupa, Baltazar Kalnicki, 

Andrzej Odymieski, Jerzy Olędzki.  

Król Stefan Batory 
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jeni konsekwencjami, przedstawili w tej sprawie swoją wersję zdarzeń552. Wia-

domo, że podatki miejskie do skarbu królewskiego w tym roku wnosił Benedykt  

Niwiński553. Rok wcześniej (1576) król Stefan Batory potwierdził zwolnienie 

mieszczan brańskich z uciążliwego obowiązku świadczenia podwód554.  

Hermetyzujący się w XVI wieku stan szlachecki, dopuścił do nobilitacji 

mieszczanina brańskiego, Macieja Tyczki. To dość rzadki przypadek nawet  

w skali kraju. Ów Maciej Tyczka, omyłkowo wymieniany też jako Teczka, 

Tyszka. Był rajcą miejskim co najmniej od 1555 roku. Wiadomo, że trzy lata 

później mieszkał przy ulicy Młyńskiej (strona od rzeki) na parceli „przysądu 

miejskiego”, obok kuzynów, Jana Tyczki i niejakiego „Thicyńskiego” (Tyczyń-

skiego). Maciej Tyczka w 1558 roku posiadał w Brańsku dwie włóki gruntu,  

co było powyżej średniej. W 1562 roku Tyczka dysponował szeroką parcelą 

przy Rynku i dwiema innymi przy ul. Strzelniczej (jedna, aż na 60 prętów) oraz 

kolejną dużą działką z ogrodem przy ul. Binduga. Nadal zajmował nierucho-

mość przy ulicy Młyńskiej. Do uprawy posiadał dwie morgi i włókę. Drugą 

włókę być może przeznaczył na wiano córek. W 1564 roku był burmistrzem 

Brańska555. W 1572 roku dzierżawił grunt w szlacheckiej wsi Żochy, w parafii 

Domanowo. Tyczka był synem mieszczanina i szlachcianki Doroty Borowskiej. 

Poślubił szlachciankę Dorotą Popławską, córkę Piotra zwanego „Królewiczem” 

i Zofii. Ten ród Popławskich mieszkał w sąsiednich Popławach. Córki zrodzone 

z małżeństwa Macieja Tyczki z Dorotą z Popławskich, wydano za szlachciców. 

Lokalna zamożność i aktywność społeczna, a przede wszystkim powiązania 

rodzinne ze szlachtą, umożliwiły mu starania o nobilitację. Do swego herbu 

zgodzili się przyjąć go lokalni notable Mieńscy herbu Rola, panowie na Mniu  

w parafii Domanowo, a także urzędujący w Brańsku pisarz ziemski Tomasz 

Owsiany i podpisek Jakub Wnorowski. Czym zaskarbił sobie ich przychylność? 

Być może Tyczka był skoligacony z przyjmującymi go do „braci” i stąd oni byli 

też zainteresowani w uszlachceniu Tyczki. Po uzyskaniu poparcia przez miej-

scową szlachtę, nobilitacji Tyczki z nadaniem nazwiska Żochowski i herbu 

Rola, dokonał król Zygmunt August, kilka tygodni przed swoją śmiercią,  

31 maja 1572 roku. Akt ten potwierdził Stefan Batory w 1579 roku556.  

 
552 AGAD, KGB, nr 8 (1577), k. 291, 555. 
553 AGAD, ASK I, 47. Rejestry poborowe woj. podlaskiego, k. 298; CGIA Grodno, f. 2, op. 36,  

d. 1713, k. 1. 
554 BO, rps 2244. Potwierdzenie tego aktu przez króla Jana Kazimierza w 1649 r. Przywilej 

Stefana Batorego nie zachował się, a Jana Kazimierza jest mocno zdefektowany. Na obecną 

chwilę nie da się wykluczyć, że dokumenty Stefana Batorego z 1576 i 1577 r. mogą być tożsame.  
555 AGAD, Kapicjana, p. 9, k. 307 (16 X 1564, proconsul civitatis). 
556 AGAD, MK 119, k. 306–307v; AIVAK, s. 34–36;  PKGG, s. 321, 324, 333, 335, 336, 344, 

351; F. Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich, t. 1, Kraków 1896, s. 299, nr 138;  

Z. Romaniuk, 600 lat tradycji szlacheckiej. Popławy 1416–2016, s. 16 – już w 1528 r. w Popła-

wach mieszkało trzech Popławskich z przydomkiem „Królewicz”: Michał, Piotr i Jan. Jeden  

z nich pewnie był ojcem Doroty Popławskiej, żony Tyczki. W 1592 r. burmistrzem w Brańsku 

był szlachetny Sebastian Popławski. – NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 10, k. 223.  

W 1603 r. burmistrzem był Wojciech Popławski. – AGAD, Kapicjana, p. 12, k. 498. 
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Wchodzenie w rodzinne powiązania szlachty z mieszczanami nie było 

wówczas niczym szczególnym. Głównie dotyczyło to jednak uboższych szlach-

ciców, biorących sobie za żony mieszczanki, a także zamożniejszych mieszczan 

poślubiających szlachcianki ze skromniejszymi posagami. Wzajemne uprzedze-

nia przełamywano w czasie kontaktów związanych ze świadczonymi usługami 

czy handlem. Przychylny stosunek szlachty do mieszczan znajduje również 

odzwierciedlenie w uchwałach podejmowanych na sejmikach. Przykładowo po 

śmierci króla Stefana Batorego, wojewoda podlaski Mikołaj Kiszka zwołał sej-

mik województwa podlaskiego do Brańska na 21 stycznia 1587 roku. Szlachta 

skonfederowana w „kaptur” wzięła wówczas podlaskie miasta monarsze  

„pod swą obronę”557. 

Król Stefan Batory kilkukrotnie zatrzymywał się w Brańsku. Miasto to sta-

ło się jedną ze stacji na trasie z Korony i Mazowsza na Litwę i zyskiwało na 

popularności wraz ze wzrostem politycznego znaczenia Warszawy. Król latem 

1576 roku w czasie podróży przez Łomżę na Podlasie, odwiedził kilka ośrod-

ków miejskich. Jadąc z Suraża, noc spędził w Brańsku, gdzie 30 lipca wydał 

szczegółową instrukcję skierowaną do hetmana polnego litewskiego Krzysztofa 

Radziwiłła, w której omawiał sposób i przeznaczenie zaciągu wojsk, husarii  

i kozaków oraz nakazał zmobilizowanie z leśnictw litewskich 250 strzelców. 

Następnego dnia monarcha był już w Ciechanowcu. Na temat kosztów królew-

skiego pobytu w Brańsku wiadomo, że zasadniczo sfinansowane one były przez 

miejscowego starostę Jana Dulskiego, a ponadto z kasy królewskiej wydatko-

wano na stajnie i zakupy do kuchni 63 floreny i 5 groszy558. Drugi udokumen-

towany pobyt Batorego w Brańsku miał miejsce zimą 1579 roku, w czasie po-

dróży z Warszawy do Grodna. W Gródku, 5 lutego Stefan Batory przeprawił się 

przez rzekę Bug i udał się w kierunku Brańska, gdzie po noclegu, 6 lutego wy-

ruszył do Bielska (7 II) i Narwi (8–9 II)559. Nieco wcześniej wojsko koronne 

zgromadzone w Bielsku i Brześciu, zmierzało już do Wilna. Część tych oddzia-

łów niewątpliwie w drodze do Bielska, przechodziła także przez Brańsk.   

Kolejny, ale już tylko przejazd króla przez Brańsk miał miejsce w marcu 

1581 roku, w związku z podróżą z Warszawy na Litwę. Wiadomo, że Stefan 

Batory zatrzymał się wówczas w Ciechanowcu (30 III), a kolejnego dnia był już  

w Bielsku. Niewątpliwie więc jechał przez Brańsk, być może zatrzymując  

 
557 NIAB Mińsk, f. 1706, op. 1, d. 11, k. 142v–145. 
558 ANK, ZZG 15, s. 31 (Stephanus rex Poloniae in Bransko fuit, feria 2 ante festum Sancti Petri 

in Vinculis, anno 1576); AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego (dalej: ASK), 1, Rachunki 

Królewskie (dalej: RK), 250, k. 34v; tamże, Metryka Litewska, 60, k. 3v; Księgi podskarbińskie  

z czasów Stefana Batorego 1576-1586, wyd. A. Pawiński, cz. I, Warszawa 1881, s. 58 (Brańsk: 

victualia quaedam dedid, reliqa ex thesuario coempta, videlicet: ad stabulum avena diverso 

pretio facit f. 58–29. Ad coquinam et extraordinaria f. 4–6. Totius facit f. 63–5; M. Ferenc, 

Mikołaj Radziwiłł „Rudy” (1515–1584), Kraków 2008, s. 537; M. Wrede, Itinerarium króla 

Stefana Batorego 1576–1586, Warszawa 2010, s. 81. 
559 AGAD, ASK, 1, RK 352, k. 253v; M. Werde, Itinerarium króla Stefana Batorego…, s. 97. 
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się tutaj tylko na krótki popas560. Król zmierzając z Grodna do Warszawy,  

1 sierpnia 1582 roku miał postój w Bielsku, a następnego dnia (2 VIII) w Brań-

sku z noclegiem. Tutaj pisemnie nakazał znanemu już nam Stefanowi Bielaw-

skiemu, ówcześnie ekonomowi starostwa grodzieńskiego, by odebrał wójtostwo 

Krynki. Król wystawił w Brańsku także dokument nadający prawa staroście 

dorpackiemu, takie jakie miał starosta malborski, ale z podległością kasztela-

nowi warszawskiemu. Kolejnego dnia rano udał się do Ciechanowca561.  

Przejazdy króla Stefana Batorego zostały zapamiętane przez mieszczan  

i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Echem tego jest anegdota, której 

ostateczny kształt został zapewne zainspirowany dykteryjką Jędrzeja Kitowicza,  

o Auguście III Sasie562. W brańskiej wersji: bardzo chętnie przejazdem zatrzy-

mywał się w Brańsku Stefan Batory. O jednym z jego przejazdów opowiadają 

[…]. Na spotkanie i przywitanie króla wyszła ludność miasta Brańska. Z zacie-

kawieniem przyglądała się przejeżdżającym powozom, chcąc zobaczyć króla.  

W jednym z powozów oknem wyglądał olbrzymi pies, ulubieniec króla. W tłumie 

dały się słyszeć uwagi – „Patrzcie no, dyć nasz król ma gębę jak u psa”563.  

Kolejny król, Zygmunt III Waza, również w trakcie podróży na Litwę,  

a głównie z Litwy, kilkukrotnie zatrzymywał się w Brańsku dla odpoczynku. 

Zestawione itinerarium tego władcy podaje, że jadąc z Grodna, przez Narew 

(fines Regni), przez Bielsk, zapewne dotarł do Brańska 22 lutego 1589 roku, 

skąd udał się w kierunku Warszawy na sejm pacyfikacyjny. W 1602 roku 

owdowiały król Zygmunt III, z dwojgiem kilkuletnich dzieci przebywał w Wil-

nie, by być bliżej rozgrywających się wówczas spraw Inflanckich. Jednak Wiel-

kanoc tego roku postanowił spędzić w Warszawie. Wyruszył z królewiczem 

Władysławem i królewną Anną Wazówną trasą na Grodno i Narew (28 III), 

przez Bielsk (29 III) i 30 marca dotarł do Brańska. Po noclegu, rano udał się  

do Nura i dalej w kierunku Warszawy. Ostatni znany pobyt w Brańsku  

Zygmunta III (razem z małżonką), miał miejsce w 1611 roku. Para monarsza  

 
560 Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576–1586, wyd. A. Pawiński, cz. II, 

Warszawa 1881, s. 44; Podlasie, cz. 2 , s. 77–78. 
561 AGAD, ASK I, RK 263, k. 63v; Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576–1586, 

cz. II, s. 77; T. Christiani, Die Neubildung des Dorpater Rates zu Beginn der Polenzeit, Tartu 

2019, s. 74–75; C. Bach-Szczawińska, Z dziejów Krynek w XVI wieku, „Studia Podlaskie”, t. 12 

(2012), s. 22.  
562 J. Kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia polska, Warszawa 1971: (1752) – Pewnego razu August 

III Sas wybrał się na polowanie do Białowieży. Po drodze zasnął w karecie, a jego pies wystawił 

łeb przez okno. Okoliczni chłopi zbiegli się, by pierwszy raz w życiu zobaczyć monarchę i „biorąc 

buldoga za króla, dziwowali się niezmiernie, że z wejrzenia taki do psa podobny”.  
563 Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Brańsku, Kronika parafii brańskiej, mps, s. 3. 

Kronikę założył proboszcz ks. Henryk Kardasz w połowie lat 70. XX w. Nie wskazał źródła 

informacji, ale miała ona pochodzić od mieszkańców Brańska. W treści ogólnie wspomniał: Piszę 

tę historię Brańska jedynie na wyraźne zlecenia swych Władz duchownych, a pomocą mi służyły 

pozostawione monografie opracowane przez erudytów historyków z prawdziwego zdarzenia i his-

toryków – amatorów. Ksiądz wykorzystał także notatki wcześniejszego proboszcza Kazimierza 

Łomackiego, owoce jego żmudnych poszukiwań i badań nad przeszłością parafii brańskiej. Warto 

zwrócić uwagę, że tekst Kitowicza został wydrukowany w pełnej edycji „Pamiętników” w 1971 r.  
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z Wilna udawała się do Warszawy przez Narew (9 IX). Autor itinerarium do-

myślał się ówczesnego pobytu króla w Brańsku. Odnaleziony dokument  

z 11 września 1611 roku wystawiony564 w tym mieście przez królową Konstan-

cję Habsburżankę niezbicie dowodzi, że faktycznie para królewska zatrzymała 

się w Brańsku i zapewne 12 września ruszyła w kierunku Warszawy. Trakt  

z Litwy na Warszawę (nową stolicę Korony), przez Brańsk, zyskiwał na popu-

larności. 
 

 

 Wjazd Konstancji Habsburżanki do Krakowa, na zaślubiny z królem Zygmuntem III w 1605 r.  

wg tzw. Rolki Sztokholmskiej 
 

         Król Zygmunt III Waza                Królewicz Władysław               Królewna Anna Wazówna 

       

 
564 Królowa Konstancja Habsburżanka dokumentem z 11 IX 1611 r., wystawionym w Brańsku, 

poleciła Salomonowi Betkierowi, administratorowi wójtostwa narewskiego, zmniejszenie powin-

ności poddanych ze wsi Kamień, ponieważ nie są oni w stanie wykonywać ustalonych norm.  

– AGAD, KGB nr 18 (1612–1614), k. 1173v–1174. Marek Wrede, Itinerarium króla Zygmunta 

III 1587–1632, Warszawa 2019. 
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Zygmunt III 18 kwietnia 1589 roku w Warszawie potwierdził wszystkie 

przywileje Brańska, nadane miastu przez poprzedników565.  

Król Władysław IV Waza nie ma jeszcze opracowanego itinerarium.  

Jak dotąd odnalazłem jeden jego pobyt w Brańsku, ale za to bardzo znamienny.  

W połowie sierpnia 1643 roku radził tutaj senat, pod przewodnictwem króla. 

Najwyżsi dostojnicy w państwie 15 sierpnia niewątpliwie uczestniczyli w lo-

kalnych uroczystościach odpustowych w brańskiej farze. Król tego dnia wysta-

wił dokument kasztelanowi podlaskiemu Markowi Wodyńskiemu, zezwalając 

na ustąpienie przez niego praw do starostwa nurskiego566. Zapewne nie był  

to jedyny pobyt tego króla w Brańsku. Władysław IV 4 marca 1633 roku  

w Krakowie transumował wszystkie monarsze przywileje Brańska567. 

Król Jan Kazimierz w 1649 roku zatwierdził przywilej Stefana Batorego  

z 1576 roku. Dziesięć lat później, 30 kwietnia 1659 roku zwolnił mieszczan 

brańskich od podatków na 4 lata, licząc od ostatniego wojennego spustosze-

nia568. W czasie „potopu” wydał szereg odezw oraz poleceń skierowanych  

do szlachty i mieszkańców powiatu brańskiego.   

Jan III Sobieski 17 maja 1677 roku 

w Warszawie zatwierdził i transumował 

przywilej Zygmunta Augusta z 1569 roku 

(w tym dokumenty z 1493 i 1522 r.) oraz 

uzupełnił o nowe postanowienia dotyczą-

ce obowiązków i uprawnień mieszczan. 

Nadał miastu prawo do czwartego do-

rocznego jarmarku w poniedziałek po 

Świętej Trójcy569, ale ten nie przyjął się. 

Niestety oryginał dokumentu jest mocno 

uszkodzony570. Szczęśliwie jego pełna 

treść przytoczona jest w kolejnych mo-

narszych dokumentach, przykładowo  

z 1722 i 1768 roku, a kopia znajduje się 

m.in. w księdze kanclerskiej nr 43571. 

 
565 BO, perg. 2240 (oryginał, mocno uszkodzony). 
566 BK, sygn. 347, s. 381–382; AGAD, MK, 188, 29/3830, k. 21–21v (Brańsk, 15 VIII 1643);  

M. Broniarczyk, Udział kasztelanów mniejszych w pracach sejmowych na przykładzie senatorów 

z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w czasach Władysława IV, „Echa Przeszłości” t. XIX (2018), 

s. 146.   
567 BO, perg. 2241 (oryginał uszkodzony). 
568 BO, perg. 2244 (oryginał mocno uszkodzony); AGAD, KGB nr 37 (1659–1660), k. 193–

193v. Być może Jan Kazimierz był w Brańsku w na przełomie 1661/1662 r.  
569 Święto wypada w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. W zależności od Wielkanocy, 

obchodzone jest w maju lub czerwcu.  
570 BO, perg. 2245.  
571 AGAD, Księgi Kanclerskie, nr 43, k. 87–89. Zachowane są także inne kopie przywilejów 

miasta Brańska, przykładowo w zbiorach Ossolineum (Papiery rodziny Kościów-Zbirohow-

skich).  

Jan III Sobieski 
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August II Sas 27 listopada 1722 roku w Warszawie na prośbę brańszczan  

reprezentowanych przez pisarza miejskiego Grzegorza Truchniewicza i Grze-

gorza Wolskiego572 zatwierdził, a także transumował wcześniejsze przywileje 

miejskie Brańska. Niestety oryginał zginął, ale znane są kopie573. August III 

Sas 1 grudnia 1746 roku w Warszawie wysłuchał prośby Wojciecha Sikorskie-

go i Jana Łączyńskiego – starego i nowego burmistrza, po czym zatwierdził  

i transumował przywileje miejskie Brańska z 1493, 1569, 1677 i 1722 roku. 

Zachował się oryginalny dokument, ale jest uszkodzony przez zalanie574.  

Stolnika litewskiego i starotę przemyskiego Stanisława Poniatowskiego, 

późniejszego króla, związała z Brańskiem polityka. Hetman wielki koronny  

i kasztelan krakowski Jan Klemens Branicki, starosta brański, miał duży wpływ 

na decyzje podejmowane na sejmiku ziemi bielskiej. Nic więc dziwnego,  

że zgodnie z wolą hetmana 16 marca na sejmiku w Brańsku posłem na sejm 

nadzwyczajny 1761 roku wybrano Poniatowskiego i łowczego bielskiego Sta-

nisława Karwowskiego, dotąd lokalnego polityka. Sejm, który miał się zająć 

reformą monetarną, został zerwany 2 maja przez Familię Czartoryskich, przy 

poparciu posłów ziemi bielskiej Karwowskiego i Stanisława Poniatowskiego, 

kwestionujących legalność tego sejmu. Obaj posłowie spisali się zgodnie  

z planem „Familii” i Branickiego, a polityka i wspólne posłowanie związało 

ich jeszcze mocniej. W 1764 roku Karwowski gorąco popierał kandydaturę 

Stanisława Poniatowskiego do korony, za co ten już jako władca odwdzięczył 

się łowczemu intratnym starostwem augustowskim i ekonomią szawelską,  

starostwem narewskim, leśnictwem knyszyńskim, w końcu został regentem 

kancelarii koronnej575.  

Stanisław August Poniatowski 10 marca 1768 roku w Warszawie zatwier-

dził przywileje miejskie Brańska, z transumowaniem treści dokumentów  

z 1493, 1569, 1677, 1722, 1746 roku576.  

Z późniejszych wizyt Stanisława Augusta w Brańsku, dwie znane są do-

kładniej. Król latem 1784 roku jadąc z Warszawy na sejm grodzieński, przez 

Węgrów dotarł do rzeki Bug, którą pokonał promem. W Grannem. w budo-

wanym kościele urządzono ucztę, a noc władca spędził na plebanii śpiąc na 

podłodze na worze wypełnionym sianem. W Pobikrach Józef Kuszel, 

właściciel majątku, na śniadanie przygotował Stanisławowi Augustowi Ponia-

towskiemu bekasy świeże, arcysmaczne, z błot i smugów brańskich. W Brańsku 

zgromadziło się sporo gapiów ze szlachty i mieszczan, by zobaczyć władcę,  

a dołączyli do nich wierni zgromadzeni na ranną mszę świętą. Było to  

 
572 Grzegorz Wolski w 1729 r. był burmistrzem miasta. – ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, s. 360.  
573 Treść wpisani w potwierdzenia kolejnych władców (BO, perg. 2246 i 2247), a także do Ksiąg 

Kanclerskich (AGAD, KK, nr 43, s. 87–99); Kopie w BO, Papiery rodziny Kościów-

Zbirohowskich. Dokumenty dotyczące miasta Brańska.  
574 BO, perg. 2246.  
575 J. Siedlecki, Stanisław Poniatowski – poseł z Brańska, „Białostocczyzna” 1990, nr 2, s. 1–4. 
576 BO, perg. 2247 (oryginał). Kopię znamy też z przechowywanej w AGAD, Księgi Kanc-

lerskiej, nr 43, s. 87–99.  
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w niedzielę, 29 sierpnia 1784 roku. Przed pocztą, gdzie zatrzymała się kareta, 

króla witał brański starosta M.H. Starzeński ze znaczniejszą szlachtą. Czas 

poświęcony na zmianę zaprzęgu spędzono na rozmowie. Władcy towarzyszyło 

kilkanaście innych pojazdów i grupa jeźdźców. Potem karety ruszyły w dalszą 

drogę, w kierunku Bielska577.  

Stanisław August Poniatowski wracając z sejmu w Grodnie 29 listopada 

1784 roku zatrzymał się na nocleg w Hołowiesku i następnego dnia rano, przez 

Brańsk odjechał do Warszawy. 

W styczniu 1793 roku kolejny raz w granice Rzeczpospolitej wkroczyły 

obce wojska, a 23 dnia tego miesiąca w Petersburgu zawarto tajną rosyjsko-

pruską konwencję dotyczącą drugiego już ograbienia Rzeczpospolitej z ziem. 

Przywrócona przez targowiczan Rada Nieustająca, zgodnie z interesami Rosji  

i Prus żądała zwołania sejmu, który zatwierdzi rozbiór ziem polskich. Sejmiki 

w celu wybrania posłów na sejm do Grodna, obrady swe rozpoczęły 27 maja. 

Nic nie pozostawiono przypadkowi. Zabroniono udziału w nich ludziom, 

którzy znani byli z popierania uchwał Sejmu Czteroletniego. Wojsko rosyjskie 

usuwało opozycjonistów i przetrzymywało ich we własnych domach. Przeku-

pywano szlachtę, płacąc jej za odpowiedni wybór i zatwierdzenie przygoto-

wanych instrukcji poselskich. Po elekcji posłów odbywały się uczty, pito za 

zdrowie króla i carycy Katarzyny II. Na początku czerwca poseł rosyjski Jakob 

Sievers, główny „inżynier” tego rozbioru, gratulował carycy pełnego sukcesu 

na sejmikach, twierdząc, że: żaden jeszcze sejm nie kosztował tak mało. 

Najlepiej opisana wizyta królewska w Brańsku miała miejsce w czasie  

podróży na sejm grodzieński w 1793 roku. Król po wyjeździe z Warszawy  

i noclegu w Węgrowie, w Grannem przywitany został przez oddział rosyjski, 

który chciał pełnić honorową wartę i konwój monarchy, ale Stanisław August 

Poniatowski odmówił im, mając własną eskortę. Po obiedzie szlachta oraz du-

chowni powitali króla. Po noclegu, w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi 

Panny proboszcz granneński i dziekan drohicki Wojciech Gogolewski odprawił 

nabożeństwo. Po szybkiej zmianie koni w Pobikrach, dłuższy postój był  

w Brańsku, gdzie pojazdy zajechały przed południem. Króla z honorami powi-

tał szwadron kawalerii narodowej, na czele z dowódcą, generałem majorem 

Janem Suffczyńskim, specjalnie przybyłym z Bielska. Król zjadł obiad w towa-

rzystwie generała i majora Hussarzewskiego. Stanisław August dowiedział się, 

że w brańskim lazarecie przebywają ranny w nogę por. Stanisław Nelicki  

i dziewięciu szeregowych. Natychmiast posłał do nich swego lejbchirurga 

Franciszka Leopolda Lafontaine, który zbadał i opatrzył chorych, a także  

z polecenia i na koszt króla wynajął lepszy dom na lazaret. Następnego dnia  

(9 kwietnia) rano władca osobiście odwiedził por. Nelickiego i żołnierzy.  

Lafontaine słynący jako okulista, zainteresował się dwoma starymi ubogimi 

 
577 A.S. Naruszewicz, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, 

wyd. Magdalena Bober-Jankowska, Warszawa 2008, s. 23-25, 366.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
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osobami, które utraciły wzrok. Dokonał zabiegu usunięcia katarakty, u jednego 

z sukcesem, a drugiemu nie udało się pomóc. Władca udał się w dalszą podróż 

w kierunku Bielska578.  

Ostatnia wizyta królewska w Brańsku miała miejsce 8 stycznia 1795 roku. 

Była bardzo smutna, odmienna od wszystkich wcześniejszych. Stanisław Au-

gust Poniatowski uwięziony przez Rosjan udawał się z Warszawy do Grodna, 

w towarzystwie szambelana Józefa Duhamela, gen. Augustyna Gorzeńskiego  

i doktora Jana Boecklera. Ponadto w pojazdach towarzyszących karecie było 

około 140 innych osób (Mniszchowie i Tyszkiewiczowa, dwaj adiutanci, dwaj 

szambelanowie, czterej sekretarze, paziowie, kamerdynerzy, lokaje i in.).  

Królewską karetę eskortowali rosyjscy dragoni gen. Aleksandra Tormasowa. 

Podróży nie ułatwiała mroźna i śnieżna zima oraz przeprawa przez zamarznięty 

Bug. Dla bezpieczeństwa w Grannem, król pokonał rzekę idąc pieszo po lo-

dzie. Konie zmieniano na stacjach pocztowych w Pobikrach i w Brańsku,  

na nocleg zatrzymano się w Bielsku579.  

Ius patronatus, czyli prawo patronatu beneficjum kościelnego, wraz z pły-

nącymi z niego prawami i obowiązkami, spoczywało na fundatorze świątyni,  

a także na jego spadkobiercach prawnych. Monarsza fundacja kościoła w Brań-

sku powodowała, że kolejni władcy sprawowali opiekę nad beneficjum para-

fialnym, obdarzali je przywilejami, wspierali budowę świątyń, ale współdecy-

dowali także o tym, który duchowny zostanie proboszczem. Królewski patronat 

wykorzystywany był przez proboszczów do obrony przed zakusami fiskalnymi 

Magistratu, który próbował opodatkować ludzi mieszkających na terenie  

plebańskiej jurydyki.  

Przywileje i dokumenty władców Rzeczpospolitej Obojga Narodów,  

wydane w ramach „ius patronatus”: 

- Stefan Batory, król polski, 9 sierpnia 1583 r. w Krakowie, pozwolił probosz-

czowi brańskiemu ks. Stanisławowi Wilczopolskiemu pozyskać drewno z Pusz-

czy Białowieskiej do wzniesienia nowej świątyni w Brańsku. 

- Zygmunt III Waza, król polski, polecił staroście brańskiemu Janowi Leśnio-

wolskiemu, nadać Kościołowi w Brańsku ulicę Kościelną, co tenże uczynił  

12 maja 1594 roku.  

- Władysław IV, król polski, 14 marca 1635 roku w Warszawie zatwierdził 

posiadanie przez plebana brańskiego dwuwłókowego pola zwanego „Kacprow-

skie”, które wcześniej częściowo zakupił i otrzymał od mieszczanina Szymona 

Świrydzkiego ks. Piotr Popławski, proboszcz brański i sekretarz królewski. 

 
578 „Korrespondent Kraiowy y Zagraniczny”, 16 IV 1793, nr 31, s. 606-607.  
579 Odtworzono na podstawie: M. Żywirska, Ostatnie lata życia króla Stanisława Augusta, War-

szawa 1978, s. 64-69; Korespondencja Adama Naruszewicza 1762-1796, pod red. Tadeusza 

Mikulskiego, Wrocław 1959, s. 480-481; „Gazeta Warszawska” 1795, nr 3; TG, t. 316, s. 52;  

P. Jaxa Bykowski, Dwór królewski w Grodnie. Epizod biograficzny (1795-1797), Warszawa 

1884, s. 19, 35. A.J. Rolle jest autorem noweli Stanisław August w Grodnie, „Przewodnik  

Naukowy i Literacki”, Wilno 1875. 
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Nadany grunt zwolnił od władzy starościńskiej i od podatków miejskich oraz 

wszelkich innych obciążeń580.  

- Władysław IV, w 1645 roku w Warszawie, dekretem przysądził plebanii brań-

skiej łąkę „Popławy” nad Nurcem. 

- Władysław IV, 4 listopada 1646 roku w Warszawie konfirmował odnowiony 

w 1525 roku przywilej fundacyjny parafii. 

- Jan Kazimierz, król polski, dekretem z 1661 roku przysądził kościołowi brań-

skiemu dziesięcinę wytyczną z wójtostwa oleksińskiego.  

- Jan Kazimierz, 6 maja 1667 roku w Warszawie (w trakcie obrad sejmu gene-

ralnego koronnego), uwolnił od podatków Bractwo Różańca Świętego, w tym 

uposażenie altarii581.  

- Jan Kazimierz, 14 sierpnia 1668 roku w Warszawie (na miesiąc przed zrze-

czeniem się korony), potwierdził i ponownie uwolnił ziemie kościelne, w tym 

altarii różańcowej i św. Andrzeja spod władzy starosty brańskiego i władz mia-

sta oraz potwierdził proboszczowi wolny wyrąb lasów starościńskich, a także 

zwolnienie od wszelkich opłat i akcyzy oraz podatków w pieniądzu i naturze, 

ponadto od hiberny, czyli obowiązku zimowych stacji żołnierskich. Mieszkańcy 

ul. Kościelnej mieszkający na ziemi proboszczowskiej mogli pędzić gorzałkę, 

warzyć piwo na potrzeby własne i częściowo plebana, bez opłat miejskich582.  

- Michał Korybut Wiśniowiecki, król polski, 20 grudnia 1669 roku w Warsza-

wie, zabronił burmistrzowi, wójtowi miejskiemu i ławnikom oraz magistratowi 

Brańska, obciążania podatkami miejskimi ludzi mieszkających na ziemi  

kościelnej (na tzw. „poświętnym”) oraz pociągania ich przed urzędy miejskie583.    

- August II Sas, król polski, 20 kwietnia 1710 roku w Warszawie, pozwolił wy-

ciąć z puszczy jałowskiej „6 kop drzewa”, do odbudowy kościoła w Brańsku584. 

- Stanisław August Poniatowski, król polski, 14 maja 1778 roku w Warszawie, 

wydał rozstrzygnięcie w sprawie o młyn i grunty Krupki, między Łukaszem 

Czarniawskim, a proboszczem brańskim Ignacym Nagurczewskim. Ten doku-

ment nie był objęty prawem kolatorskim. 

Niektórzy proboszczowie brańscy posiadali tytuł sekretarza królewskiego. 

Byli to księża: Piotr Popławski (1618–1644), Sebastian Jawornicki (1644–1663) 

i Andrzej Świnołęski (1664–1681)585.  

 

2. Miejskie rzemiosło i handel 

 

W 1580 roku podatek od rzemieślników w Brańsku wnosili: dwaj krawcy, 

miecznik, rymarz, siodlarz, sześciu rzeźników, 10 zdunów586, 15 szewców,  

 
580 AGAD, MK 180, k. 433, nr 632.  
581 ADD, ZAP Brańsk, III/Q/8, k. 1–2.  
582 Tamże, k. 3–4. 
583 Tamże, k. 5–6.  
584 BCzK, rps 1819 IV/54, s. 189–192. 
585 Z. Romaniuk, Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 35–37. 
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kowal, 11 piekarek i przekupek oraz prasołów587. Łącznie zapłacili oni 20 zł 

18½ gr588.  

Specyfiką rzemieślniczą Brańska była obróbka skóry i gliny. Jednak zduni 

i garncarze w XVII wieku nie stanowili już tak licznej grupy. Nadal, w 1586 

roku zakład rzemieślniczy miał miecznik (gladiator concivis bransc.) Wawrzy-

niec Dudek589. Interesujące jest, że w 1592 roku pojawia się w źródłach farma-

copolam Branscensi, czyli aptekarz brański, którym był Maciej Górski590.  

Zawody związane z medycyną na Podlasiu skupiały się wówczas w głównych 

ośrodkach grodowych, w Drohiczynie i w Brańsku. Co wynikało z zapotrzebo-

waniem na ich usługi przez szlachtę, ale i część mieszczan.    

Ważnym elementem gospodarki miejskiej było rzemiosło. W Brańsku 

najważniejszą rolę odgrywało szewstwo, z fachami pokrewnymi zajmującymi 

się obróbką skóry (garbarze, kuśnierze, rymarze, siodlarze). W 1580 roku szew-

ców w Brańsku było piętnastu. Kon-

kurencja ze strony wiejskich „parta-

czy” wymuszała zrzeszanie się miej-

skich rzemieślników w ramach ce-

chów, które broniły ekonomicznych 

interesów swoich członków, także 

przed towarami ze skóry zwożonymi 

przez kupców na targi i jarmarki. 

Prawne ramy działania cechów wyni-

kały ze statutów zatwierdzanych 

przez władze miasta. Rzemieślnicy 

zabezpieczali się przed kaprysami 

władz miejskich, które mogły zmienić 

zapisy statutu prosząc władców o 

zatwierdzanie statutów normujących 

funkcjonowanie cechu.  

Z Brańska znany jest jeden statut 

cechowy wydany szewcom i garba-

rzom, zatwierdzony przez wójta miej-

skiego i zarazem starostę brańskiego 

Prokopa Leśniowolskiego oraz burmistrza Wojciecha Wróblewskiego, w czasie 

obrad w ratuszu 16 stycznia 1639 roku. Akt sporządził pisarz miejski Tomasz 

 
586 Zdun – rzemieślnik tworzący w glinie. Budował i naprawiał piece oraz kominy. Lepił garnki 

(przy większej specjalizacji garncarz), co wynikało z faktu, że w XVI w. używano jeszcze kafli 

garnkowych, chociaż widywałem w centrum Brańska także fragmenty kafli renesansowych  

z motywem roślinnym, bez barwnej polewy. A z Rynku pochodzą późniejsze fragmenty z zieloną 

polewą, zapewne z XVII w.   
587 Prasoł – kupiec zajmujący się sprzedażą soli, a czasami też mięsa.  
588 Podlasie, 1, s. 130. 
589 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 8, k. 370. 
590 Tamże, f. 1706, op. 1, d. 10, k. 206.   

Władysław IV w stroju koronacyjnym.  
Obraz Bartłomieja Milwitza 
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Popławski. Dwa miesiące później w Wilnie, dokument zatwierdził król Włady-

sław IV591. Jako, że zachowało się tylko tłumaczenie tego dokumentu na stary 

język niemiecki, omówię go dokładniej.    

Statut normował przeprowadzanie corocznych wyborów do władz cecho-

wych, dwa tygodnie po świętym Janie. Nazajutrz po wyborach wyłonieni starsi 

cechowi składali przysięgę w ratuszu, przed wszystkimi „braćmi”. Głównym 

elementem przysięgi był motyw zobowiązania do dbałości i nadzorowania usta-

lonego porządku. Gdy któremuś z braci dowiedziono zaniedbanie, miał zapłacić 

10 gr, które przeznaczano na cechową armatkę. Gdyby któryś z braci cecho-

wych sprzeciwiał się elekcji i był nieposłuszny, także płacił 10 gr. Najstarszy  

z rzemieślników miał prawo bezkarnego nieposłuszeństwa. Nie tolerowano 

opieszałości. Młodszych szewców i garbarzy zobowiązywano do wykonywania 

posług w kościele. W każde święto i na wszystkich mszach porannych zapalali 

świece na ołtarzu. Gdyby któryś z nich okazał się nieposłuszny lub się spóźnił, 

karano go daniną w postaci funta wosku. Młodsi cechowi mieli też swe obo-

wiązki w czasie jarmarków. W wypadku ich zaniedbania osadzani byli w wię-

zieniu ratuszowym, na czas określony przez starszego mistrza. Obowiązywało 

też posłuszeństwo i szacunek młodszych braci, wobec starszych. W przypadku 

nieprzestrzegania tej zasady groziła danina funta wosku. Statut rozstrzygał  

jak należało kontrolować wyroby szewców i garbarzy. 

Zebrania cechowe odbywały się co dwa tygodnie, a powiadamiano o nich 

przekazując sobie „pewien znak”. Za zatrzymanie tego znaku lub opuszczenie 

zebrania groziła kara jednego grosza. Na zebraniach, młodych członków cechu 

obowiązywało milczenie i hierarchiczne podporządkowanie starszym braciom 

cechowym. To starsi rozstrzygali sprawy cechowe. Za przeszkadzanie w obra-

dach groziła kara pół funta wosku. 

Starszych wybranych przez brać cechową musieli słuchać pozostali.  

Ich postanowienia obowiązywały cały cech. Gdyby ktoś się takiemu rozstrzy-

gnięciu przeciwstawił, osądzić go miał burmistrz miasta na karę więzienia. Ist-

niała możliwość odwołania się od wyroku burmistrzowskiego do sądu. Jednak 

ze względu na znaczne koszty procesu sądowego dopuszczano też, by oskarżo-

ny przed skierowaniem sprawy do sądu miał możliwość szukania sprawiedliwo-

ści u mistrza cechowego. Próba oszukania mistrza, zagrożona była karą funta 

wosku. Spod jurysdykcji cechowej wyjęte były procesy rzemieślników o ziemię  

i majątek, co obligatoryjnie rozstrzygał sąd miejski.  

Statut cechowy zakładał, że szewców mogło być w mieście od 8 do 10.  

By zapobiec konkurencji cenowej, zabroniono szewcom zaopatrywania się  

w surowce poza miastem. Gdyby brat cechowy złamał ten zakaz, musiał dać 

dwa funty wosku. Za ukrywanie przed cechem wykonywanej pracy lub doko-

 
591 APB, Kamera Wojny i Domen, 2357 „a” i „b” (stara sygnatura); Z. Romaniuk, Rzemiosło 

szewskie w Brańsku w XVI–XX wieku, „Acta Collegii Suprasliensis”, t. IX – Małe miasta. Gospo-

darka, Lublin 2007, s. 181–197.  
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nywanych zakupów, groziła kara pół kamienia592 wosku. Zakazem było też 

objęte sprzedawanie butów handlarzom miejskim bez wiedzy magistratu. 

Za zdradę tajemnicy cechowej, pierwszy i drugi raz karano daniną pół  

kamienia wosku, a trzeci raz kamieniem wosku. Zaś przy udowodnionym 

czwartym razie, co potwierdzić musiało najmniej dwóch świadków, szewca 

usuwano z cechu.  

Mistrz cechowy nie mógł przyjmować nowych członków do cechu, bez 

wiedzy pozostałych „braci”. Przyjęcie nowego członka poprzedzało przesłucha-

nie go pod przysięgą przed sądem miejskim, gdzie kandydat musiał wskazać 

skąd pochodzi, gdzie wyuczył się zawodu, czy zna kunszt szewski, podać ile 

czasu pracował już w zawodzie (minimum rok). Gdy tego nie dowiódł, nie miał 

prawa wykonywania zawodu w Brańsku przez rok. Przewidziano też sytuację, 

gdyby szewc chciał opuścić miasto, a byłby niezbędny. W takim przypadku  

musiał pozostać do chwili wykształcenia swego następcy.  

Członek cechu lub mistrz, który chciał pracować w Brańsku i należeć  

do konfraterni, musiał zapłacić 16 groszy za kolację dla całego składu cechu. 

Wnosił też opłatę 10 florenów (złotych polskich) na rzecz cechu i składał poda-

runek w postaci broni lub kolejnych 10 florenów. Zwolnić brata cechowego od 

różnych służb i powinności wobec miasta, mogła tylko rada starszych. Statut 

faworyzował synów mistrzów szewskich z Brańska. Gdy syn wyuczył się rze-

miosła u swego ojca płacił połowę stawki za kolację i na rzecz cechu oraz sześć 

florenów (w miejsce opłaty za broń). Jeszcze większe bonifikaty przewidziano 

w przypadku małżeństw syna szewca z córką innego szewca. Wówczas płacił 

on tylko osiem groszy, a za ślub z córką mistrza tylko sześć groszy i był zwol-

niony z kolacji dla cechu. Obowiązkowo wszyscy cechowi musieli uczestniczyć 

w pogrzebie zmarłego brata cechowego lub członka rodziny. Za złamanie naka-

zu groziła kara połowy funta wosku, wnoszona na rzecz cechu. Obowiązek 

dotyczył też pocieszania rodziny zmarłego i przyjmowania ich do swego domu. 

Jeśli brat cechowy tego nie czynił, płacił grosz.  

Mistrz przyjmując czeladnika, w ciągu trzech tygodni miał go przeegzami-

nować i na najbliższym zebraniu cechu poinformować, czy podejmuje się  

dalszego kształcenia. Jeśli tak, to czeladnik wnosił na rzecz cechu dwa floreny  

i sześć groszy. Ponadto płacił florena przy rozmowie z członkami cechu. Usta-

lono też, że czeladnik nie mógł odejść od mistrza z własnej woli na cztery tygo-

dnie przed jarmarkiem i cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Gdyby 

czeladnik mimo zakazu odszedł od mistrza, to ten zatrzymywał jego płacę,  

a dodatkowo cech mógł go ukarać.  

Gdy członek cechu rezygnował z uprawiania rzemiosła i po latach chciał 

powrócić do zawodu, nie mógł być traktowany jak początkujący szewc. Brano 

pod uwagę jego wcześniejsze doświadczenie oraz wniesione zobowiązania  

finansowe (opłaty cechowe). Wyjątek od takiego podejścia stanowili szewcy, 

 
592 Kamień to ok. 13 kg. 
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którzy wcześniej wyrządzili szkody cechowi lub wyjechali na wieś. Podkreśla-

no, że przy sprzedaży butów „bracia i siostry” (a więc i żony rzemieślników 

mogły uczestniczyć w zbycie towarów) mają być uczciwi. Obowiązywał zakaz 

odbierania klientów innym szewcom, członkom cechu. Za przewinienie w tym 

zakresie karał mistrz bractwa. Gdyby w trakcie sprzedaży doszło do bójki  

z winy rzemieślnika, miał on trafić przed sąd miejski.  

Chroniąc się przed partaczami593, mieszkającymi poza właściwym miastem 

(np. w jurydykach) i we wsiach, przyczyniającymi się do strat członków cechu, 

ich przewiny kierowano do osądzenia przez sąd wyższej instancji. Także ci, 

którzy przyjeżdżali do miasta by zakupić towar i odsprzedać go szlachcie  

z zyskiem, mieli być karani sądownie. W mieście szewcy mieli pierwszeństwo 

w zaopatrywaniu się w skóry.  

Podkreślano, że szewstwo było najważniejszym rzemiosłem w mieście.  

W związku z tym postanowiono, że gdy przychodził szewc z innego miasta lub 

ze wsi z własnym towarem na targ lub jarmark, musiał zapłacić na rzecz cechu 

po groszu za każdą parę długich butów i po pół grosza za parę innych butów. 

Obcy kupcy mogli sprzedawać dzień przed targiem i przed południem w dzień 

targu. Gdyby któryś z kupców chciał sprzedawać cały dzień targowy, musiał 

mieć zgodę mistrza cechowego. Natomiast by sprzedawać w dzień świąteczny 

przed południem, potrzeba było zgody burmistrza.  

W przypadku sprzedaży przez kupca lub kramarza butów wytworzonych 

poza Brańskiem, płacił on za każdą parę 2 grosze, zgodnie z dawnym zwycza-

jem. Gdyby jakiś brański szewc sprzedawał swoje buty za pośrednictwem kra-

marza i z tego tytułu inni szewcy ponieśliby straty, wówczas jego towary stawa-

ły się własnością cechu, a poza tym kramarz był karany przez sąd miejski. 

Księga chrztów parafii rzymskokatolickiej z Brańska, w latach 1644–1654 

wzmiankuje rzemieślników kilkunastu specjalności. Najwięcej, szewców i ko-

wali (po kilku), dwóch złotników, cieślę, bednarza, rzeźnika, cyrulika, kuśnie-

rza, krawcową, praczkę, paskarza, woźnicę, rybaka i winiarza. To pośrednio 

ukazuje różnorodność rzemiosła, chociaż niewątpliwie rzemieślników było 

znacznie więcej. Handlem trudnili się kupiec (mercator) Zygmunt Nakielski  

i solnik Wojciech.  

Potop szwedzki, głód, zarazy i najazdy wojsk, przede wszystkim moskiew-

skich, spowodowały katastrofalny upadek miasta. Lustratorzy królewscy  

w 1664 roku stwierdzili w Brańsku ogółem tylko sześciu rzemieślników594, ale 

nie wiadomo jakie reprezentowali branże. Byli oni tak dalece ubodzy, że nie 

pobierano od nich podatków. Zniszczone warsztaty rzemieślnicze w mieście 

długo nie odgrywały właściwej roli gospodarczej. Z tej okazji korzystali parta-

cze, którzy podjęli wówczas aktywną działalność. W inwentarzu starostwa 

 
593 Nie płacili danin na rzecz cechu.   
594 Z. Romaniuk, Straty na Podlasiu w czasie „potopu” na przykładzie starostwa brańskiego, 

„Białostocczyzna”, 1997, nr 1, s. 55; AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. XXV, sygn. 361. 
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brańskiego z marca 1667 roku w kilku okolicznych wsiach odnotowano między 

innymi szewców: Jośki – szewc Olesza, w bojarskich Szpakach – Stefan 

„szwiec” (szewc), pośród ogrodników w Bujnowie był Pawluk „szwiec”, we 

wsi Sielc mieszkał Adam Szewczyk595. W 1712 roku także w samym mieście, 

na terenie jurydyki proboszczowskiej przy ulicy Kościelnej, mieszkał Piotr 

Szewc z rodziną596. Zubożony i osłabiony cech, zagrożony konkurencją parta-

czy i kupców, z pewnością przeżywał kryzys.  

Przed 1676 rokiem rzemiosło nieco odbudowało swój potencjał. Po tym 

roku wymienia się w mieście rzemieślników kilkunastu różnych rzemiosł: złot-

nika (Jerzy), cyrulika, zduna, rybaka, miecznika, ślusarza, kowala, kuśnierza, 

szklarza (1678), młynarza, tkacza, bednarza, koleśnika (Grzegorz Sycewicz, 

1687–1688), „dubotłoka” (dubotołka, garbarza, 1691), szewca (cechmistrz Jan 

Poletyło, 1676–1689). O ile być może w czasie wojny cech szewców przerwał 

działalność, to co najmniej od 1676 roku był ponownie regularnie wybierany  

i zaprzysięgany, a mistrzowie szewstwa zatrudniali czeladników i uczniów597. 

Nie znamy liczby osób uprawiających w tym czasie poszczególne fachy, a tylko 

nazwy zawodów. 

Czasami pomiędzy członkami cechu dochodziło do konfliktów. Przykła-

dowo o podstępek i podkupienie się w kontaktach pokilkakrotnie (1687). W lip-

cu 1689 roku „uczciwy” Demian Borysik, szewc, oskarżył władze cechu: cech-

mistrza Bartosza Sakowicza, Wojciecha Kurnika, cechowego szafarza i pisarza 

Ambrożego Drabika, o ograbienie i pobicie kijem. W tym samym roku nowy 

zarząd cechu szewców (Jan Sakowicz – cechmistrz, Michał Gołębiewski – sza-

farz, czyli skarbnik i Ambroży Drabik – pisarz), wystąpili do akt radzieckich 

brańskich” przeciwko Michałowi Szewkowskiemu, „bratu cechowemu”,  

o częste znieważanie przez niego cechowych, o wywołanie tumultu i zerwanie 

„schadzki” (zebrania), nieuszanowanie przywileju królewskiego (tj. statutu 

cechowego). Szewkowski wszystkiemu zaprzeczył. Przed sądem obie strony 

przysięgały przed krzyżem. Sąd cechowy skazał już pozwanego na karę pięciu 

funtów wosku, co sąd miejski podtrzymał, a za nieposłuszeństwo ukarał dodat-

kowo bardzo wysoką grzywną, dwunastoma wiardunkami (144) groszy, a po-

nadto by w areszcie spędził cztery dni. Majster szewski Ambroży Drabik  

6 lipca 1688 roku zarzucił cechmistrzowi Janowi Sakowiczowi, że przez dwa 

lata pełnił urząd nieprawnie (bez „juramentu”, czyli wyboru i przysięgi) oraz 

zwoływał zebrania i sąd cechowy w niedziele i święta, a nie we wtorki. Działał 

 
595 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. XXV, nr 362a: Inwentarz włości starostwa brańskiego  

do dworu bujnowskiego należącej... przez Krzysztofa Łopatę spisany... 16 marca roku 1667. 
596 AGAD, Księgi grodzkie brańskie, ks. 47 (1692 r.), rejestr pogłównego z 22 IX 1712 r. 
597 Zmamy cały skład władz cechowych wybranych w 1688 r.: Iurament cechu szewców. 

Sławetni: Bartosz Sakowicz na cechmistrzowstwo, Wojciech Kurnik na szafarza, Grzegorz 

Poletyło, Grzegorz Bielanica (vel Bielamowski) na radzieckich, Ambroży Drabik na pisarstwo, 

którzy przed znakiem męki Pańskiej przysięgę wykonali na Ratuszu przy obecności sławetnego 

Wawrzyńca Miśkowicza burmistrza i całego magistratu. – NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2,  

k. 86v, 165v– 166.   
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w zmowie z szafarzem Michałem Gołębiewskim i pisarzem cechowym Dawła-

nowskim, wywierając presję na protestujących. Podburzał ucznia przeciwko 

majstrowi598.        

Po kolejnym kryzysie (wojny, zarazy) trwającym do pierwszych dziesię-

cioleci XVIII stulecia, sytuacja gospodarcza miasta uległa wyraźnej poprawie 

dopiero około połowy wieku. Wiadomo, że w latach 80. XVIII stulecia pośród 

aktywnych zawodowo mieszkańców Brańska, rzemieślnicy stanowili 18%. 

Ciągle dominowali szewcy, którzy byli nie tylko najliczniej reprezentowanymi 

rzemieślnikami, ale i najlepiej zorganizowanymi w Brańsku. Część z nich 

oprócz produkcji i naprawy obuwia, zajmowała się także przygotowywaniem 

surowca (skór) na własne potrzeby. Pozwalało to obniżyć koszty produkcji, ale 

z pewnością prowadziło do konfliktów z garbarzami. Ówcześnie było w Brań-

sku 17 szewców. W listopadzie 1783 roku cechmistrzem był Grzegorz Sako-

wicz, pisarzem „kunsztu szewskiego” Józef Kołoszkiewicz, a braćmi cechowy-

mi: Szymon Bielski, Michał Czarniawski, Tomasz Jakimowicz, Józef Kupra-

szewicz, Piotr Lewandowski, Andrzej Pajka, Szymon Pajka, Rajmund Pieczew-

ski, Krzysztof Piotrowicz, Jan Puchalski, Tomasz Puchalski, Jan Sakowicz, 

Tomasz Siedlecki, Antoni Szepietowski, Maciej Tymiński. W 1786 roku do 

cechu przyjęto Józefa Hryniewicza599. Wewnętrzna struktura cechu przewidy-

wała funkcjonowanie też trzech szafarzy, wybieranych spośród starszych  

cechowych. Szafarze prowadzili sprawy finansowe cechu, zbierali składki  

i wszelkie należności. Wyboru funkcyjnych cechu dokonywano co roku jesie-

nią, ale nie później jak na św. Marcina (11 listopada, tradycyjna elekcja władz 

miejskich). Po wyborach, elekci składali przysięgę przed Urzędem Radzieckim 

Burmistrzowskim, ...klęcząc przed figurą męki pańskiej. Do obowiązków szafa-

rzy cechowych, należała też pomoc przy wyborze urzędników miejskich. 

Cechmistrz zachował uprawnienia sądowe, w stosunku do członków cechu. 

Przykładowo 13 grudnia 1786 roku cechmistrz Grzegorz Sakowicz z pisarzem 

Józefem Kołoszkiewiczem, wydali dekret skazujący szewca Piotra Lewandow-

skiego na karę więzienia, odbywanej w wieży miejskiej oraz na grzywnę600. 

Lewandowski, zgodnie z prawem, odwołał się do prezydenta miasta Jana  

Zagórskiego, który złagodził wyrok. Taka zależność cechu od władz miejskich, 

wynikała ze statutu. Najniższą pozycję w korporacji zajmowali uczniowie. 

Władze cechu powoływały też straż cechową, która podlegała nie tylko 

cechmistrzowi, ale i władzom miejskim. Za pewne przewinienia woźny grodzki 

brański z radnymi próbowali 28 marca 1788 roku aresztować majstra szewskie-

go Józefa Kupraszewicza, ale ten: ...do szabli porwał się. Poskromić opornego 

majstra pomogła dopiero straż cechowa. Władze miejskie 22 marca 1779 roku 

 
598 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 11, 106v, 116, 120v–121.    
599 J. Siedlecki, Społeczeństwo Brańska w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, Zeszyty Naukowe 

UW w Białymstoku, z. 44, Humanistyka, t. VIII (1985), s. 55-56. Porównaj: ADD, ZAP Brańsk, 

IX/Tx/1, zapis z 10 XI 1783 r. 
600 Nie wiadomo za jakie przewinienia wydano taki werdykt w tej sprawie. 
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rozsądzały zadawniony spór szewca Tomasza Jakimowicza z Marcelą Siedlec-

ką, która w trakcie targu rozrzuciła ze stoiska jego buty.  

Urząd miasta w związku z konfliktem o pracę między majstrem szewskim, 

mieszczaninem brańskim Józefem Hryniewiczem, a pobierającym u niego dal-

sze nauki czeladnikiem z Bielska Sylwestrem Burzyńskim, 9 października 1787 

roku spisał kontrakt. Majster za uzgodnioną służbę w okresie pięciu kwartałów 

zobowiązał się zapłacić czeladnikowi Burzyńskiemu 40 zł. Dodatkowo majster 

zgodził się, by czeladnik w targowe poniedziałki miał prawo wystawienia swe-

go stołu z towarem, a pozyskane pieniądze mógł zatrzymać sobie. Czeladnik 

zobowiązał się do posłuszeństwa w dalszym pobieraniu nauki kunsztu szew-

skiego oraz do przestrzegania prawa cechowego i miejskiego. Tak majster, jak  

i czeladnik byli analfabetami, a dokument sporządził i podpisał Jan Harowicz, 

pisarz miejski601.  

Przywilejem magdeburskim z 1493 roku Brańsk został zwolniony z kop-

czyzny, czyli litewskiego podatku od karczem. Po włączeniu miasta do Korony, 

prawo to mieszczanom w 1569 roku potwierdził Zygmunt August, uznawali je 

też kolejni władcy. Wytwarzanie napojów alkoholowych prowadzono na własne 

potrzeby, ale przede wszystkim na handel. Miasto obdarzone przywilejami, 

położone przy trakcie z Korony i Mazowsza na Litwę, zapełniające się szlachtą 

w czasie sejmików, zjazdów szlacheckich, kadencji sądów, a także ludnością 

przybywającą na targi, jarmarki, odpusty i święta, przyczyniało się do zwięk-

szenia dochodów mieszczańskich. W XVI wieku, oprócz browaru królewskie-

go, pojawiło się tutaj kilkadziesiąt karczem i domów szynkowych, oferujących 

lokalnie warzone piwo, sycone miody, gorzałkę i inne. Oprócz miejsca rozryw-

ki i zaspokajania niektórych słabości bywalców, karczmy pełniły ówcześnie też 

inne role społeczne, jako miejsca kontaktów, pozyskiwania informacji, zawie-

rania transakcji, wymiany poglądów itd.  

Wniesione opłaty czopowego dają możliwość oszacowania liczby karczem. 

W przypadku Brańska w końcu lat 70. XVI wieku mogło ich być ponad 60,  

w tym piwne (najliczniejsze), miodowe i kilka gorzałczanych (od palenia  

i szynku gorzałki)602. Czyli jeden wyszynk na cztery – pięć domów! Poza tym 

były także karczmy na proboszczowskiej jurydyce.  

Lustracja starostwa brańskiego z 1664 roku zawiera pretensje mieszczan, 

które są wypadkową konfliktu narastającego już od pewnego czasu. Brańszcza-

nie żalili się lustratorom, że w szynkach wielką przeszkodę mają od księżej i sług 

kościelnych, iż owi w domkach swoich i szkole, piwa, miody i gorzałki szynkują. 

 
601 ADD, ZAP Brańsk, sygn. IX/Tx/1 – Księga Radziecka Miasta Brańsk z lat 1779–1789,  

k. 333–333v. 
602 E. Kalinowski, „Ni wino, ni woda”. Z alkoholowych dziejów szlachty bielskiej w XVI–XVII w., 

„Przegląd Historyczny”, t. CVIII (2017), z. 2, s. 238; AGAD, ASK, I, 47, k. 298, 383 (1579 r.), 

389 i 409 (1578 r.), 482v–483 (czopowe za 1578 r. kwartałami, a także szos i podatek od włók).  

Z Brańska w 1579 r. czopowego za piwo i miód wniesiono 174 zł i 19 gr, z za gorzałkę 9 zł i 18 

gr. Rok wcześniej tyle samo, a w 1577 r. 111 zł. Z ziemi bielskiej wyższe czopowe opłacały tylko 

miasta Bielsk i Augustów.  
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Jak widzimy także proboszcz próbował zwiększyć swe dochody poprzez sprze-

daż alkoholu, nawet w budynku szkoły parafialnej. To wszystko działo się  

z naruszeniem prawa, stąd proboszczowi zakazano takich praktyk na przy-

szłość603. Było to po okresie wojennych zniszczeń z lat 1655–1660. Jak można 

się domyślać, funkcjonowały także inne pokątne miejsca, w których handlowa-

no alkoholem. Nielegalny wyszynk choć ryzykowny, był kuszącym, prostym 

sposobem zarabiania pieniędzy. Nie zawsze mieszczanie chcieli ujawniać fak-

tyczną ilość sprzedawanego alkoholu. Aleksander Szepietowski i Tomasz Śred-

nicki, administratorowie ziemie bielskiej podatku czynszowego, zaskarżyli sła-

wetną Wawrzyńcową Jamiołczyńską, mieszczankę brańską, o to, że prowadząc 

z innymi szynkowanie piwem przywożonym (!), nie zadeklarowała do podatku 

sześciu beczek, a tylko trzy.  

10 kwietnia 1691 roku władze miejskie brańska „przyaresztowały piwo”  

w ilości dwóch szanek (beczki po ok. 200 litrów każda) Mateusza Jabłońskiego 

i Waśka Szkila, a także od Jana Kołtuna także dwie szanki i od Andrzeja Jaxy 

(Jaksy) dwie szanki „czystego piwa”. Był to skutek plotek między kobietami, że 

piwo tych mieszczan nie nadawało się do picia. Jedna z plotkarek za karę trafiła 

do wieży na trzy dni i zapłacić miała sześć wiardunków (72 grosze) kary,  

a druga na dwa dni wieży i opłacenie grzywny czterech wiardunków  

(48 groszy)604.   

Alkohol to łatwe pieniądze dla jednych, ale często kłopoty dla innych. 

Szybki zysk kusił, a wszelka konkurencja w produkcji i wyszynku była niemile 

widziana. Żeby nie być gołosłownym przytoczę zdarzenie z listopada 1641 

roku. Mieszkający w Brańsku szlachcic Urban Cielecki, dostrzegł możliwość 

zarobkowania na piwie. Jako, że nie znał się na jego produkcji, zatrudnił  

w urządzonym domowym browarze mieszczanina Kierznowicza. Miejscowy 

landwójt, czyli zastępca wójta (z uprawnieniami policyjnymi i sądowymi),  

nasłał na ten dom z browarem swoich ławników, Józefa Wińskiego i Onaczka 

Żurobskiego. Ci razem z burmistrzem Stefanem Kurczewiczem odpędzili 

Kierznowicza od pracy przy kadziach i zabrali konia. Przez kilka dni używali 

zwierzęcia do własnych prac nie karmiąc, przez co koń zmarniał. Potem znowu 

naszli dom z browarem i kazali „katowi i siepaczowi” pojmać Kierznowicza. 

Ujętego bijąc oraz obrażając pędzono ulicą oraz Rynkiem, w obecności zgro-

madzonego tłumu, a potem zamknięto w więzieniu. Próbowano zmusić miesz-

czanina, aby zaprzestał pracy w browarze. Kat z polecenia miejskich notabli, 

odgrażał się także Cieleckiemu. Część mieszczan nalegała jednak, aby uwolnić 

Kierznowicza, co uczyniono następnego dnia. Obaj pokrzywdzeni wnieśli skar-

 
603 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. XXV, 361 (Lustracja starostwa brańskiego), k. 4v. 

Lustrację tę można dokładniej datować na podstawie zapisów, na czas po lutym 1663, a przed 

majem 1664. Kontrolę przeprowadzono na podstawie konstytucji sejmowej z 1659 r. Ekstrakt  

z akt lustracyjnych dóbr królewskich wydano 12 V 1664 r. Dokument archiwalny uwierzytel-

niony jest pieczęciami i podpisami.  
604 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 62v, 221, 226, 240v. 
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gę do ksiąg grodzkich brańskich, a dokonana wówczas obdukcja wykazała  

u Kierznowicza dziesięć siniaków na plecach, które miały być skutkiem razów 

zadanych przede wszystkim przez Onaczkę Żurobskiego605. Najwyraźniej  

browar Cieleckiego stanowił zagrożenie interesów kogoś z lokalnych elit.  

Wspomniany Urban Cielecki, już jako landwójt brański606, oskarżał kilku 

mieszczan o naganne zachowanie podczas pożaru, do którego doszło 20 listo-

pada 1651 roku. Ogień pojawił się przypadkowo w domu zamieszkiwanym 

przez Kazimierza Bujnowskiego – pisarza miejskiego, przy ulicy Ruskiej607. 

Gdy uderzono w dzwony kościelne na alarm, ludzie zbiegli się. Cielecki przy-

był z wiadrem, aby nieść pomoc. Zaś Iwan Jaksik (Jaxa) – były burmistrz, Ka-

lisz Jerzy Hodyszewski, Wawrzyniec Hermanik, Hieronim Truchonia i K. Pa-

rzyknik będący po jakiejś libacji, pijani, zamiast ratować dobytek śmiali się  

z Cieleckiego, na protestującego jakiś rankor608 mając, na lekkie poważenie 

urzędu jego, który na sobie ma i na poruszenie bezpieczeństwa przy takiem ra-

zie ludzi zbiegających się. Po upomnieniu ich przez landwójta, aby wzięli się do 

pomocy przy gaszeniu, Jaksik z siekierą, a Hermanik z kijem zaatakowali go  

i pobili, zaś pozostali krzyczeli by zali i w ogień wrzucić, ale ich powstrzymano. 

Jako dowód napaści pijanych mieszczan, Cielecki okazał rany na plecach  

i lewym ramieniu609. 

W 1780 roku Michał i Marcela Siedleccy skarżyli się na Mateusza Jan-

kowskiego, że będąc w ratuszowej karczmie szklańki potłukł, statki popsuł, 

żalących przeklinał i znieważał. W 1781 roku Tomasz Jakimowicz, obywatel 

brański, w poniedziałek opiwszy się niezwyczajnie na targu w Rynku, opity po 

brukach częstokrotnie wywracał się i ranił się, po różnych domach szynkownych 

chodząc, takowoż walał się, uszaki u drzwi obijał i rany sobie zadawał. Do tego 

późno wieczorem napity na dom żalącego [Jana Puchalskiego], zbytnio spity  

i sfatygowany od gorzałki raz z ławy, drugi ze stołka zleciał i o ziemię się sam 

uderzył wychodząc takoż z domu żalącego w sieni upadł, toż samo i na ulicy,  

a przeto sam sobie rany zadał. Jakimowicz, jak otrzeźwiał, oskarżył Puchal-

skiego, że to on go poranił. Twierdził również, że znalazł się w domu Puchal-

skiego, gdyż ten zaprosił go na zażywanie tabaki. Alkohol pili nie tylko męż-

czyźni, ale i kobiety. Mieszczanka Anna Szpakowska przed Wigilią 1781 roku 

wracając wieczorem z targu weszła do brańskiej austerii, w której Łukasz  

i Ewa Korzenieccy z Patok wódkę sobie za swe pieniądze pili, przyszyła się  

i wódkę onych piła i wszczęła awanturę, oskarżając pijących o kurestwo610.  

 
605 APB, KGB 1640-1641, k. 452v-453. 
606 Funkcja landwójta pojawiła się wraz z przejęciem wójtostwa przez starostów, którzy czerpali 

dochody z wójtowania, ale zajęci innymi sprawami ustanawiali swoich zastępców – landwójtów, 

sądzących w ich imieniu. Cielecki przeżył wojny połowy XVII w. i jako landwójt brański 

wymieniony jest w 1661 r. W 1688 r. wzmiankowany jest jego syn Adam.  
607 Ulica Ruska, to obecnie fragment ulicy H. Sienkiewicza, od Rynku do ronda koło cerkwi. 
608 Rankor – dawniej uczucie gniewu, złości lub żalu. 
609 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 141, k. 809–809v. 
610 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 44, 77v–78, 84.  
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Pijący z czasem mieli problem z płaceniem za alkohol. W 1787 roku niejaki 

Łukasz Czarkowski korzystał z proboszczowskiej austerii prowadzonej w Ryn-

ku przez małżeństwo Łojewskich. Czasami płacił, ale częściej brał „na borg”. 

Gdy zażądano od niego uregulowania zaległego rachunku za piwo, szynkarzy 

czernił… swym nieposkromionym językiem… i wszczął bójkę611. W latach 80. 

XVIII wieku w Brańsku funkcjonowało co najmniej 19 austerii i szynków.      

Cena alkoholu w Brańsku na przestrzeni niemal wieku, w odniesieniu  

do wartości obuwia, kształtowała się następująco. Podwojewodzy bielski612 

Mikołaj Markowski w 1576 roku podał, że za garniec613 piwa płacono piętaka 

(5 groszy), miodu pitnego 4 gr, a za garniec gorzałki 8 gr. Trzewiki na pachołka 

rosłego (dorosłego) kosztowały tyle co garniec piwa, podrostek płacił za nie  

3 gr, zaś buty na dorosłą kobietę (na białogłowę rosłą) był to wydatek 8 gr.  

W drugiej połowie XVII wieku (1668) cena butów zwiększyła się ponad  

dwukrotnie, ale alkohol można było kupić taniej614.  
 

Dworzanin królewski Franciszek Leśniowolski, starosta brański, dokumen-

tem wystawionym 24 lipca 1649 roku w Brańsku zezwolił Jerzemu Kinketowi 

(Kinkietowi, czasami w zniekształconej formie: Kirket) na osiedlenie się i pro-

wadzenie działalności handlowej w mieście. Kinket był jednym ze Szkotów 

(zwanych Szotami), którzy zamieszkali na Podlasiu i zajmowali się handlem. 

Starosta Leśniowolski dostrzegając niewygodę srodze wielką, że w tym mia-

steczku przez powietrze, ognie częste i codziennego żołnierza spustoszeniem, ani 

kramik, ani kupca jakiego, od którego by tak gość, jako i mieszkający ws[z]elaki 

pospolity potrzebujący człowiek, sposobniej mógł dostać rzeczy sobie potrzeb-

nych kupić, pozwolił Szkotowi zająć pusty plac oraz wybudować na nim kram-

nicę i mieszkanie w Rynku w miejscu sposobnem, gdzie kramy zwyczaj jest sta-

wiać, naprzeciwko Kazimierza Tworkowskiego, byłego burmistrza. Towary 

można mu było sprzedawać zarówno w kramie, jak i w domu. Starosta wziął 

Szkota pod swoją protekcję i zwolnił od podatków miejskich oraz stacji żołnier-

skich, z wyjątkiem podatku pobieranego od kupców. Zabronił też pozywania 

Szkota przed sąd miejski i przeszkadzania mu w handlu. Gdyby kupiec złamał 

prawo, wówczas osądzić go miał starosta lub podstarości615.  

 
611 Tamże, k. 321v 
612 Podwojewodzy to nowy urząd szlachecki. Podwojewodzego powoływał wojewoda, by wspie-

rał działania wojewody w obrębie ziemi. Później podwojewodzego bielskiego zwano brańskim.  
613 Garniec miara objętości – w XVI w. garniec warszawski to 3,76-3,90 litra, a krakowski 2,18-

2,26 litra. Przypuszczalnie w Brańsku do napojów alkoholowych używano garnca krakowskiego. 

Garniec dzielił się na 4 kwarty.   
614 E. Kalinowski, „Ni wino…”, s. 239–240; NIAB, f. 1706, op. 1, d. 3, k. 305; f. 1708, op. 1, d. 

163, k. 281–283. 

Dla porównania ceny odnotowane w Brańsku w latach 80. XVIII wieku: skóra – 18 złp, para 

butów (z chlewami?) – 4 złp, para trzewików – 2 złp, koszula 1 złp, siodło 19 złp, wół – 72 złp, 

cielak – 9 złp. – Z księgi radzieckiej miasta Brańska z l. 1779–1789 (ADD, ZAP Brańsk, 

IX/Tx/1), wynotował Jan Siedlecki.   
615 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 37, k. 789–789v. 



 

203 

 

Kolejny starosta brański, książę Bogusław Radziwiłł, będąc w Brańsku  

4 maja 1654 roku nadał Jerzemu Kinketowi, kilka zagonów ziemi w Oleksinie. 

A rok później Kinket (Szot i kupiec brański), otrzymał potwierdzenie prawa 

prowadzenia handlu w mieście616.  Ten Szkot zmarł w 1674 lub 1675 roku617. 

W październiku 1660 roku wzmiankuje się Andrzeja Grela, kupca miej-

skiego brańskiego618. W 1674 roku wymienia się dwóch kupców w Brańsku619. 

W 1678 roku kramarzem był Waśko. Zaś w 1680 roku działalność prowadził 

„kupiec brański”, „sławetny” Grzegorz Piotrowicz. Siedem lat później (1687) 

jego pozycja umocniła się poprzez zakup od Teodora Jabłońskiego nieruchomo-

ści. Był to domek ze wszystkiemi do niego przynależnościami, budynkami i piw-

niczką jedną i kramniczką przy ścienie stojącą na Rynku. Wcześniej nierucho-

mość ta była własnością małżeństwa kupców Kinketów, które utraciło ją  

za długi. Piotrowicz 26 października 1691 roku uzyskał zgodę władz miasta na 

wybudowanie kramnic we wskazanym miejscu i handlowanie towarami, z pra-

wem dziedzicznym620. Handel rozwinął się w drugiej połowie XVIII wieku. 

Jatki miejskie prowadził Szymon Rapcewicz (Rapczewic, 1784 r.), „przekup-

niami” byli Franciszek i Joanna Winnikowicz oraz Joanna Tymińska, kramarz 

w ratuszu sprzedawał książki (1788), a handel różnymi towarami na terenie 

miasta prowadził Żyd, który od władz Brańska miał specjalne upoważnienie  

do dłuższego przebywania w mieście i sprzedaży towarów.     

 

3. Klęski elementarne. Od powietrza, głodu, ognia i wojny…  

     (1569–1655) 

 

Poważnym problemem miast podlaskich były powracające co kilka lat  

epidemie chorób zakaźnych. Czasami poprzedzało je zubożenie mieszkańców 

na skutek klęsk nieurodzaju, ale też pożarów trawiących znaczną część drew-

nianej zabudowy. Nieurodzaj oznaczał głód osłabiający organizmy, które przez 

to łatwiej poddawały się chorobom, również tym przywleczonym z zewnątrz. 

Latem 1572 roku przed szerzącą się zarazą król schronił się w Knyszynie. Jed-

nak to orszak monarchy jest podejrzewany o przywleczenie wówczas epidemii 

na ziemię bielską. Zaraza w połowie sierpnia była już w Brańsku. To spowodo-

 
616 AGAD, AR, dz. XXV, 361, k. 2v; J. Jaroszewicz, Obraz Litwy, t. 2, s. 220–221 (nr 80).  
617 Wzmiankowany jest w źródłach wielokrotnie: NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 39, k. 346–346v 

(1655, Kinkiet Scoti protestatio), d. 171, k. 219 v (1675, Jan syn zmarłego Jerzego Kinkieta); 

ADD, ZAP Brańsk, I/B/1 (1674). Jan Kinkiet (Kinkret) wzmiankowany jest w Brańsku do 1681 

r., a w latach 1688–1689 we wsi Zanie mieszkał Paweł Kinkiet.  
618 ADD, ZAP Brańsk, sygn. III/I/6, k. 23–24. 1660. 
619 AGAD, ASK, I, 70, k. 436v. W 1674 r. w Brańsku – od towarów kupców brańskich dwóch, 

opłaciło 20 zł podatku pogłównego.  
620 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 3v, 252v–253. We wcześniejszych dokumentach z lat 

1655–1662 wspomina się kupca Jerzego Kinketa. W 1687 r. wspomniany jest „Jan Kirket”, być 

może syn Jerzego. Kupiec Grzegorz Piotrowicz wymieniony jest w Brańsku także w 1693 r. 

Przed 1676 r. był burmistrzem Brańska.   
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wało konieczność czasowego przeniesienia urzędu grodzkiego z Brańska  

do Suraża. W końcu roku epidemia minęła i sądy powróciły do Brańska621. 

„Kronika Sarmacji europejskiej” Alessandro Guagnini (Gwagnin) z 1578 roku 

zawiera zapis: Brańsk, miasto drzewniane, nad rzeką Nurem, […] w nim dwór 

Króla Jego Mości, gdzie szlachta sprawy sądowe odprawuje622. 

Z powodu jakiejś doznanej klęski, zapewne pożaru, w 1578 roku podatku 

w Brańsku nie opłacili: Jan Czajka, Pustoła, Jan Papion – młynarz, pop ruski 

(nie podano imienia), Kuźma Annerzynowicz, Hawrył Poletyło623. Wiadomo, że 

głód ciężki i powietrze w ziemi bielskiej panowały także w 1580 roku. Dziesięć 

lat później (1590) teren ten nawiedziły nieurodzaj („głód ciężki”), ale i zaraza 

(1589 i 1590), która objęła również ziemię drohicką (1590)624. Wielką tragedię 

stanowił pożar, który w 1590 roku pochłonął znaczną część zabudowy Brańska. 

O jego niszczycielskim skutku świadczy pięciokrotne zmniejszenie możliwości 

opłacenia przez mieszczan szosu (z 50 zł do 10 zł i 4 gr), a także prawie cztero-

krotne obniżenie wpływów z podatku wnoszonego w 1591 roku od włók miej-

skich, ze 114 zł do 30 zł (spłonęła zabudowa z płodami rolnymi ze 102 włók). 

Siłą rzeczy zubożeli także rzemieślnicy, których w księdze poborowej określo-

no jako „nędznych”. Podatków opłacili (8 zł i 4 gr) nieco ponad połowę  

w porównaniu do wnoszonych wcześniejszej625. 

Nie tylko pożary i epidemie, ale też pogarszająca się koniunktura gospo-

darcza końca XVI wieku, zahamowały rozwój miasta. Okres prosperity zakoń-

czył się, a wiek „srebrny” (k. XVI–XVII w.), zwany „marsowym” (XVII w.),  

to pasmo nieszczęść i regresu.  

Królewskie miasto Brańsk znajdujące się w zastawie łącznie ze starostwem 

brańskim, nie podlegało lustracjom królewskim. Stąd nie dysponujemy szczegó-

łowymi opisami miasta ze stuletniego okresu po 1563 roku (ostatni rejestr).  

W czasie przeglądu dóbr królewskich w 1616 roku starosta brański Leśniowol-

ski na dowiedzenie tego, że lustracji nie podlega, pokazał prawa swoje. Były to 

dokumenty jego poprzedników od 1567 roku, ukazujące obciążenie starostwa 

zastawem626. Ze skromnych wzmianek wiadomo, że całkowity dochód skarbu 

państwa z miasta Brańska za 1579 rok wyniósł 385 złotych i 13 groszy. Więk-

sza „percepta” (dochód) w ziemi bielskiej była tylko z Bielska (962 zł 12 gr i 9 

den.) i Augustowa (523 zł 5 gr), a mniejsza z: Suraża, Tykocina, Knyszyna, 

 
621 E. Kalinowski, Aktywność polityczna szlachty podlaskiej…, s. 252, 254. 
622 A. Guagnini, Sarmatiae Europeae Descriptio, Kraków 1578 (wyd. Warszawa 1768, s. 207).  
623 AGAD, ASK, I, ks. 47, k. 389. 
624 ANK, ZZG 53, s. 34, 48, 49. 
625 Podlasie 1, s. 144 i 147.  
626 AGAD, Lustracje, rewizje i inwentarze królewszczyzn ... oraz dóbr biskupstwa krakowskiego 

i łuckiego 1549–1880, sygn. 149, k. 124–126v. Ponadto Zamianowo (Zamianow y Ogrodniki)  

w 1616 roku znajdowało się w dzierżawie u Jerzego Obrąpalskiego, cesją za zgodą królewską  

od Mikołaja Piegłowskiego. – AGAD, Archiwum Roskie, AM-P 46 (1633, 1663, 1677); APB, 

KGB 1640–1641; ANK, ZZG 29, s. 239 (król Stanisław Leszczyński 12 II 1708 r. potwierdził 

darowiznę Zamianowa).     
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Goniądza, Kleszczel, Narwi i Rajgrodu. Właściciele 132 włók 2½ morgi ziemi  

w Brańsku zapłacili 132 zł 2 gr i 9 den627. 

W 1580 roku, z Brańska do skarbu królewskiego wpłynęło „szosu” 73 zł 

27 gr, z 291 domów i od 54 „ogrodników”628. Szos był podatkiem wnoszonym 

przez mieszczan z dóbr królewskich na rzecz skarbu koronnego. Pobierały go 

władze miejskie w zależności od zamożności podatników.  

Analizując wysokość podatków wnoszonych przez inne miasta ziemi biel-

skiej stwierdzić należy, że Brańsk zaliczał się wówczas do ośrodków silniej-

szych ekonomicznie. Tradycyjnie dominował Bielsk (łącznie z wsiami miej-

skimi 597 zł), wysoką drugą pozycję zajmowały ludne Kleszczele (379 zł),  

a trzecią Augustów (304). Brańsk (226 zł 18 gr) opłacał podatki w wysokości 

bardzo zbliżonej z Goniądzem (227 zł 5 gr) i Surażem (222 zł 21 gr). Słabsze 

ekonomicznie były: Knyszyn (212 zł), Narew (183 zł), Tykocin (163 zł) i Raj-

gród (103 zł). W przypadku Bielska i Kleszczel na ich pozycję wpływ miały  

tak zwane wsie miejskie. 

Na początku XVII wieku Rzeczpospolita uwikłana w liczne konflikty 

zbrojne z Moskwą i Szwecją, korzystała z siły zaciężnej, co wymagało znacz-

nych nakładów finansowych, których w skarbie państwa stale brakowało. 

Szlachta nie kwapiła się do uchwalania podatków na zaciągi i żołd. Nie opłaca-

no na czas również swych żołnierzy koronnych i litewskich, a także oddziałów 

wspierających rzekomych Dymitrów (samozwańców), uczestniczących w kon-

flikcie z Rosją. Narastały zaległości z tytułu 

niewypłaconego żołdu. Wojska by wymusić 

uregulowanie zaległości zawiązywały kon-

federacje. Skonfederowani zniecierpliwieni 

opieszałością w wypłacie należności, pano-

sząc się po kraju, w lutym 1613 roku poja-

wili się i w Brańsku oraz w starostwie (do-

bra królewskie). Byli to żołnierze piechoty 

węgierskiej roty Marcina Reizewskiego, 

królewskiego rotmistrza i „towarzysza kon-

federacji brzeskiej”. Był to zaprawiony  

w bojach pododdział pułku zmarłego prawie 

dwa lata wcześniej Jana Sapiehy (starosta 

uświacki, zwany „polskim konkwistado-

rem”), który wspierał Dymitra II Samo-

zwańca i uczestniczył w walkach pod  

Moskwą. Za królewską obietnicę zapłaty 

zaległego żołdu Sapieha, wspomógł Polaków oblężonych w Moskwie, przery-

 
627 Podlasie, 1, s. 130, 160. 
628 Ogrodnicy – ubodzy mieszkańcy, uprawiający niewielkie działki zwane „ogrodami”, często 

utrzymujący się też z pracy najemnej.  

Piechota węgierska 
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wając oblężenie Kremla. Zygmunt III deklarowanego żołdu jednak im nie pła-

cił. Tragiczny w skutkach pobyt tych wojsk trwał aż dziesięć miesięcy.  

Władze Brańska, burmistrz Wojciech Popławski oraz radni Stanisław Kier-

snowski, Paweł Chromik i Bartłomiej Pietkiewicz, przydzielili im kwatery na 

terenie miasta. Po kilku tygodniach, wieczorem w Niedzielę Kwietną (Palmo-

wą, 31 III), upiwszy się trunkiem rozmaitym, Jakub Matay z podległymi mu 

hajdukami629, porzuciwszy bojaźń Bożą i miłość bliźniego swego, rozpędzili 

obsługę mieszczańskiej gospody Wawrzyńca Kuczyka. Oddane strzały z broni 

palnej spowodowały pożar, na skutek którego od domu Kuczyka zapaliły się 

inne budynki oraz domy w Brańsku. Interweniujący sąsiad Iwan Bańkowski, 

zwany „Wojczik”, oskarżał żołnierzy o spowodowanie strat i szkód. Jakub Ma-

tay z pomocnikami swymi onego okrutnie i śmiertelnie zranił, zabił. Wdowa 

Anna Bańkowska, z synami, okazała ciało męża urzędowi grodzkiemu brań-

skiemu. W toku śledztwa okazało się, że żołnierze ci obrabowali także niebosz-

czyka, zabierając 220 zł, czapkę podszytą lisami, „suknię zwierzchnią” i spod-

nie z sukna morawskiego. Nazajutrz (1 IV), do urzędu grodzkiego przybyła 

grupa aż 53 mieszczan (łącznie gospodarzyli na 38 włókach), oskarżając Jakuba 

Mataya i jego „towarzystwo Węgrzyny” o podpalenie ich domów. W czasie tej 

tragedii zginęła uwięziona w płonącym domu mieszczanka Barbara Stefanowa 

Gredzina.  

Oprócz wniesienia sprawy do sądu, mieszczanie udali się ze skargą do kró-

la Zygmunta III, który w związku z żołnierskimi ekscesami już 15 kwietnia 

wydał brańszczanom przywilej zwalniający ich przez 4 lata od wszelkich po-

datków i kontrybucji publicznych, a także od podwodów i innych ciężarów na 

rzecz skarbu państwa. Zmniejszył także obciążenia ponoszone przez miasto na 

rzecz starosty brańskiego Adama Leśniowolskiego. Sąd grodzki w Brańsku 

uznał Węgrów za winnych zarzucanych im czynów i nakazał zapłacenie  

odszkodowania wdowie Annie Bańkowskiej, co żołnierze czynili ratami.  

Latem paru pijanych (!) Tatarzynów ze wspomnianej już roty Marcina  

Reizewskiego, skonfrontowało się w Brańsku z kilkoma żołnierzami rotmistrza 

Krzysztofa Stogniewa. W starciu ciężko ranny został Tatarzyn, Marcin Janu-

szewicz, który przed śmiercią, swą ostatnią wolę wyjawił brańskiemu landwój-

towi. Starcie obserwował młynarz z młyna starościńskiego nad Nurcem, który 

potem zeznał: Tatarzyn Denis jadąc z miasta Brańska pijany samopięt [...],  

z Dawidem i z inszemi towarzyszami swemi, zabrali konia jadącemu mostem 

Kacprowi Malinowskiemu. Temu udało się jednak odzyskać zwierzę i skryć  

z nim w pobliskim młynie. Denis ze swoimi „towarzyszami” zauważyli to  

i jeszcze raz chcieli konia skraść. Z młynarskiej karczmy (zapewne miał tam 

kwaterę) zauważył to pijany niejaki Berezecki, żołnierz rotmistrza Stogniewa.  

Odważnie wezwał Tatarzynów, by nie zakłócali spokoju i odeszli. Denis  

 
629 Żołnierzami węgierskimi byli: Matiasz sługa Korodieja Węgrzyna, Matiasz Wołoszanin, Jerzy 

Węgrzyn, Nadjonusz, Szymon, Andriasz, Bazyaniasz Nadbalenta i inni. 
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z towarzyszmi swemi rzucili się zaraz do pana Berezeckiego z gołymi broniami, 

on [...], zawoławszy gwałtu wskoczył do izby swojej, porwał pułak i szablę, wy-

biegł do nich. Sprowadził pomoc i tak za mostem, się Tatarowie uganiali za 

Stogniewcami. Denis schronił się w zaroślach, a będący w upojeniu alkoholo-

wym jego kompan Marcin, zraniony sześcioma uderzeniami szabli pozostał 

koło mostu, gdzie dodatkowo trafiła go kula któregoś ze Stogniewiczów630. 

Żołnierze rotmistrza Reizewskiego okolice te opuścili dopiero późną  

jesienią631. Sejm z grudnia 1613 roku w końcu uchwalił odpowiednie podatki na 

zaspokojenie zaległych roszczeń żołnierskich. Jednak ich zebranie nastąpiło 

dopiero wiosną.  

Na początku 1614 roku w Brańsku stacjonowali już inni żołnierze, husarze 

z roty Wawrzyńca Sujka pułku Żeromskiego (Żyromskiego, pułkownika konfe-

deracji smoleńskiej). Tym razem, 10 stycznia, to deputaci tej roty Wojciech 

Nieciecki i Jan Kaliński, w grodzie brańskim oskarżyli Jana Dąbrowskiego, 

burgrabiego brańskiego o to, że nie okazał im inwentarza wsi starostwa, co 

uniemożliwiało ustalenie należności na rzecz wojska z każdej z poszczególnych 

miejscowości, w zależności od obsiewanej powierzchni pól. Żołnierze sami 

podjęli działania. Zwołali do grodu wójtów wsi i siłą zmusili ich do przysięgi 

oraz zadeklarowania ilości włók. Miasto i okoliczne wsie musiały dostarczać 

wojsku żywność, a ich koniom obrok. 

Kłopotliwy pobyt kilkudziesięciu jezdnych w Brańsku przedłużał się.  

Żołnierskie pretensje w końcu częściowo zaspokojono. Po tym zwyczajowo  

8 kwietnia spalono akt konfederacji. Mieszczanie: Stanisław Żochowski, Safon 

Kurczewicz, Andrzej Izdebski632 oraz Szymon Świrydzki – rajca i były gmiń-

ski633, a także Jan Kiersnowski – były pisarz miejski, Wojciech Sembor, Jan 

Burkatowski, Jerzy Puchalski, Stanisław Kiszczyk, Matys Chromik, Grzegorz 

Giel i inni, mieli pretensje do burmistrza Makara Koczanika, landwójta Andrze-

ja Odymieskiego, że zaniedbali oni wybieranie należności z włók miejskich, 

przez co żołnierze nadal przebywali w mieście. W odpowiedzi włodarze miasta 

wysunęli zarzuty wobec mieszczan: Andrzeja Siemiończyka, Szymona Ka-

sprzyka i Matysa Chromika o to, że obwiniali ich przed żołnierzami konfedera-

cji smoleńskiej z pułku Żeromskiego, skutkiem czego, ci zabrali burmistrzowi  

 
630 E. Kalinowski, „Ni wino…”, s. 254; AGAD, KGB 18, k. 432–433. 
631 J. Siedlecki, Konfederaci w Brańsku w latach 1613–1614, „Białostocczyzna”, 1988, nr 4,  

s. 7–9; AGAD, KGB, sygn. 18, k. 142–142v, 427–427v.  
632 Mieszczanin Andrzej Izdebski w 1642 r. w jednym z dokumentów wymieniany jest jako 

brański viceadvocatus (podwójci), ale także jako burmistrz. W 1655 r. szlachcianka Agnieszka 

Pruszyńska, wdowa po mieszczaninie Andrzeju Izdebskim – byłym landwójcie brańskim, żaliła 

się na krzywdy wyrządzone im przez Urbana Cieleckiego, obecnego landwójta, a także na 

Tatarów, którzy byli w Brańsku z poborcą podatkowym. – NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 1, k. 

218v; d. 39, k. 369–369v. Z rodziny Izdebków vel Izdebskich był również Szymon, burmistrz 

miasta w 1595 r. – Tamże, d. 13, k. 544. W 1560 r. wzmiankowany jest mieszczanin Waśko 

Izdebka, rzemieślnik. – Tamże, d. 3, k. 175.  
633 Gmiński – wybierany urzędnik miejski reprezentujący interes mieszczan (występujący w ich 

imieniu), dbający o uczciwe stanowienie podatków i opłat. 
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i landwójtowi dwa woły i konia. Ostatecznie żołnierscy deputaci Jakub Podhoc-

ki i Mikołaj Sarnacki, jeszcze w maju skwitowali miasto z odebrania stacji.  

Po kolejnych pięciu dniach, na odchodne, wraz ze swoimi pachołkami wdzierali 

się do domów ubogich mieszczan, pobili szereg osób i rabowali. Wyrządzone 

szkody brańszczanie wycenili na 4 tysiące grzywien liczby polskiej.  

Zaraz potem, w czerwcu, 50 brańszczan protestowało przeciwko działa-

niom burmistrza i landwójta, którzy z udziałem trzech mieszczan: Bartosza 

Pieczkowicza, Stanisława Klepackiego i Pawła Tarkowskiego, sporządzali listę 

rzekomo zalegających z płaceniem podatków i stacji na rzecz żołnierzy z roty 

Wawrzyńca Sujka. Mieszczanie uważający się za pokrzywdzonych poprzez 

umieszczenie na liście z zaległościami, wyłonili spośród siebie delegację, której 

przewodzili gmiński Andrzej Izdebski i były radny Szymon Świerydzki. Dele-

gacja ta wspólnie z burmistrzem i landwójtem miała ustalić, kto faktycznie za-

legał z podatkiem i należnościami. Z ekscesami żołnierskimi Brańsk borykał się  

jeszcze w końcu lat 20. XVII wieku634. 

Zdarzyło się też, że 8 kwietnia 1642 roku mieszczanie brańscy, burmistrz 

Stefan Kurczewicz i rajcy Wawrzyniec Mierzwiński oraz Grzegorz Jabłoński 

skarżyli się przed urzędem grodzkim, iż w tym dniu Stanisław Kunicki – poko-

jowy królewski, przyjechawszy do miasta, w domu burmistrza obrażał wymie-

nione osoby, a także jeść i pić wielkim dostatkiem nad prawa i zwyczaje ich 

dawać sobie rozkazował, co chociaż wszytko według rozkazania jego z wielką 

ochotą, nad powinności swe czynili. Pomimo tego pobił burmistrza będącego  

w podeszłym wieku635.  

W 1644 roku doszło w Brańsku do ekscesów na tle religijnym. Grupa 

mieszczan wdarła się do kościoła Świętego Ducha i do cerkwi unickiej, dopusz-

czając się czynnego znieważenia duchownych w czasie odprawiania nabo-

żeństw. W cerkwi śpiewano też bluźniercze pieśni przed figurą Chrystusa 

Ukrzyżowanego. W tej sprawie zapadł wyrok. Król prowodyrów skazał na bani-

cję, a wszyscy uczestniczący w napadach musieli zapłacić za wyrządzone szko-

dy636. Była to zapewne grupa podburzonych mieszczan, którzy nie akceptowali 

przejścia na unię. W tym samym czasie także w Bielsku dochodziło do starć 

pomiędzy katolikami i unitami z jednej, a prawosławnymi z drugiej strony637.  

W 1647 roku na leża zimowe do Brańska trafiła 60-osobowa chorągiew 

husarska dowodzona przez porucznika Aleksandra Dowgierda, z oddziału  

kasztelana czernihowskiego Jana Odrzywolskiego, niegdyś słynnego, dużej 

 
634 J. Siedlecki, Konfederaci w Brańsku…, s. 9; AGAD, KGB, nr 18, k. 784. 
635 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 1, k. 332–332v. 
636 E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 33; ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx – 

królewski wyrok banicji z 1645 r.  
637 A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 

1991, s. 197–198, 203–204; E. Kalinowski, Przestrzeń religijna przestrzenią konfliktu. Spór 

pomiędzy wyznawcami katolicyzmu (greckiego i rzymskiego) oraz prawosławia z Bielsku Podla-

skim za panowania Władysława IV Wazy (1632–1648), „Juchnowieckie szepty o historii”,  

t. 4 (2019), s. 18–19. 
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miary zagończyka. Stacjonowali tutaj do kwietnia 1648 roku. Husaria w Brań-

sku zachowywała się karnie, gdyż nic nie wiadomo, aby ich pobyt doprowadził 

do jakichś ekscesów. Wymarsz husarii z Brańska był nagły. Nie zdążono zabrać 

wszystkich swoich rzeczy. Wojsko udało się na Ukrainę, gdzie brało udział  

w ważniejszych walkach z Kozakami i Tatarami, doznając szczególnie dużych 

strat pod Korsuniem. Po rzeczy pozostawione przez swoich braci, 13 czerwca 

przybył do Brańska Szymon Dowgierd, być może też krewny porucznika Alek-

sandra. Przedmioty z Brańska odbierali i inni członkowie rodzin, zapewne pole-

głych husarzy, aż do 1650 roku638.  

Król Władysław IV, syn Zygmunta III, zmarł 20 maja 1648 roku w bardzo 

trudnym momencie dla kraju, po ponad 15 latach panowania. W fazie począt-

kowej był wówczas konflikt zbrojny z Kozakami, zwany powstaniem Chmiel-

nickiego. Kozaków wspierali Tatarzy. Kilka dni przed śmiercią króla przegraną 

zakończyła się pierwsza konfrontacja pod Żółtymi Wodami, która zapoczątko-

wała kolejne militarne porażki. Do Brańska 8 czerwca 1648 roku dotarł drama-

tyczny w wymowie uniwersał wojewody podlaskiego Stanisława Niemiery. 

Pisał, jakoby: Wojsko wszytko, które było na Ukrainie zniesiono jest przez Ko-

zaki z Tatarami […], a Ukraina wszytka poddała się Tatarom z Kozakami  

i przyłączyła się do niech; idą zagonami w Polskie znosząc wszytkie stany szla-

checkie. Z powinności tedy mojej wojewodzej ostrzegam i daję znać Waszmo-

ściom Miłościwym Panom prosząc przez Miłosierdzie Boże, abyście o tym wie-

dząc raczyli się gotować jako na gwałt, zabiegając takiemu wielkiemu niebez-

pieczeństwu swemu639. Niewątpliwie treść uniwersału, który w sposób wyol-

brzymiony opisywał fakty, komentowano na brańskich ulicach i w karczmach.  

Rok 1648 obfitował w sejmiki zwoływane w Brańsku, głównie w związku 

z buntem kozackim i elekcją nowego władcy. Miasto co i rusz zapełniało się 

szlachtą. Na sejmiku z połowy czerwca dość zgodnie uchwalono wystawienie 

dwóch stukonnych rot kozackich na dwa kwartały (pół roku), a żołd miał po-

chodzić także z podatków miejskich (podymne, szos, czopowe). Rotmistrzami 

zostali Hieronim Korycki i Achacy Turobojski. Popis rot przed urzędnikami 

ziemskimi i grodzkimi planowano odbyć do 8 lipca w Brańsku. Był to czas 

bezkrólewia. Niby wszystko funkcjonowało normalnie, ale nerwowa atmosfera 

udzielała się. Na brańskim jarmarku w dniu świętej Małgorzaty, miejscowy 

lichy prawnik Jan Władysław Włostowski wszczął tumult rzucając się z nadzia-

kiem i szablą na mieszczanina brańskiego Hieronima Czaplica640.  

Bielska szlachta przygotowywała się do popisu pospolitego ruszenia,  

tradycyjnie odbywanego pod Surażem, naznaczonego dziesięć dni po sejmiku. 

Chorąży ziemi bielskiej Mikołaj Skaszewski wystosował uniwersał odczytany  

z ambon w parafiach, którym nakazywał stawienie się 10 września 1648 roku 

 
638 E. Kalinowski, Strachy…, s. 25.  
639 Tamże, s. 26. 
640 Tamże, s. 27, 31; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, nr 37, k. 277–277v.  
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na łąki suraskie nie tylko lokalnemu rycerstwu, ale też uzbrojonym mieszcza-

nom brańskim, czego miał dopilnować burmistrz Brańska641. Mieszczanie  

służyli jako piechota.   

Ze wschodnich połaci ziemi bielskiej dochodziły niepokojące wieści. 

Obawiano się buntów miejscowej ludności rusińskiej, ale też wtargnięcia zago-

nu kozackiego od Polesia. Dlatego chorąży Skaszewski mobilizował też szlach-

tę oraz królewskich mieszczan i chłopów (tylko katolików), jeden zbrojny  

z pięciu włók pieszych, do stawienia się we wrześniu pod Bielsk. I rzeczywi-

ście, choć z przesadą, wysłannik z Podlasia do Warszawy alarmował prymasa, 

ówczesnego interreksa: motus wielkie powstały i chłopstwo, Ruś wszystka zbun-

towała się, mianowicie w Bielsku i Drohiczynie, posłali do Chmielnickiego  

o suppetiae prosząc, a przynajmniej o głowę, która by im mogła prodesse642. 

Kozacy z Pińska zmierzali w stronę Brześcia Litewskiego, z zamiarem wejścia 

na Podlasie. 13 października między Boćkami a Brańskiem ktoś napadł na kapi-

tana Jana Szumskiego, który przybywał ze złymi wieściami z Brześcia. Wro-

gów w okolicach Bielska spodziewano się 16–17 października. Sześćdziesię-

ciokonny podjazd bielskiego pospolitego ruszenia wyszedł naprzeciw nieprzy-

jacielowi, ale musiał się cofnąć wobec braku wsparcia szlachty brzeskiej.  

Do potyczki z Kozakami doszło pod Kamieńcem Litewskim. Ich działania 

wspierali zbuntowani chłopi, którzy „kosy sobie ponasadzali” i sprawiali „rzeź 

okropną”. Znany jest przypadek napadu chłopów z Dubiażyna i Podbielska na 

sługi Aleksandra Hilarego Połubińskiego z Dubna. Część szlachty z Kiersnowa 

wykorzystała okazję, aby zająć się rozbojami. Wojciech Kiersnowski, zwany 

„Daścikiem”, 19 października najechał z kompanami na dom mieszczanina 

brańskiego Jerzego Sawickiego, żądał wydania żywności, włamał się do „ko-

mory” i brał co chciał, owies i siano koniom, beczkę piwa, wypił pół garnca 

gorzałki, zabrał 16 groszy, burkę, mięso, nóż, mleko, masło, chleb i inne.  

Wygonił nocą właścicieli z domu. Nie był to jedyny wyczyn „Daścika” odno-

towany w aktach. Główny obóz bielskiego pospolitego ruszenia znajdował się  

w okolicach Kleszczel, zimą w Parcewie. Do obozu pod Kleszczele na popis  

10 grudnia wzywano także mieszczan, z których formowano oddział piecho-

ty643.    

Coraz więcej szlachty protestowało przeciwko wybieraniu należności  

na rzecz wojsk, ale nie byli w stanie ich dostarczać także mieszczanie i chłopi  

z dóbr królewskich. Książę Jarema Wiśniowiecki, regimentarz, uwolnił staro-

stwo brańskie od stacji żołnierskich, co miało związek z nieurodzajem w 1648 

roku, grożącym głodem. Pomimo tego w grudniu na leże zimowe do starostwa 

brańskiego zjechała polska chorągiew kozacka Benedykta Ujejskiego.  

Tłumaczenie wojsku, że starostwo zostało zwolnione od poborów zakończyło 

 
641 E. Kalinowski, Strachy…, s. 34; NIAB, f. 1708, nr 37, k. 338, uniwersał chorążego 

Skarzewskiego, datowany w Brańsku 19 VIII 1648 r. 
642 E. Kalinowski, Strachy…, s. 35.  
643 Tamże, s. 36–39, 43, 46; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 37, k. 395–395v. 
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się wymuszeniami. Poturbowano szlacheckiego sługę brańskiego kościoła oraz 

księdza komendarza Aleksandra Jastrzębskiego. Okazało się, że co prawda sta-

rostwo uwolnił od ciężarów regimentarz Wiśniowiecki, ale król–elekt Jan Ka-

zimierz 18 grudnia 1648 roku obciążył je ponownie obowiązkiem stacji. Jednak 

Wiśniowiecki 13 stycznia 1649 roku, kolejny raz zakazał wojskom wstępu do 

starostwa brańskiego. O ile nie można było nękać miasta i starostwa, to pozo-

stawały jeszcze dobra kościelne. Około połowy lutego część żołnierzy powia-

towych pod przywództwem Jana Władysława Zaliwskiego z powinowatymi, 

uczestniczyła w najeździe na folwark brańskiego plebana644.  

Kozackie wojska Chmielnickiego nie dotarły do Brańska, ale nie udało  

się w tym czasie uniknąć kłopotliwego pobytu własnych wojsk i lokalnego ban-

dytyzmu. Jakby tego było mało, 2 września 1652 roku w czasie, gdy zaczynało 

się „koło rycerskie sejmiku”, w mieście pojawiło się „powietrze” (zaraza), co 

spowodowało przeniesienie się obradującej szlachty na pola opodal Brańska645. 

Czy był to już początek innej wielkiej tragedii, epidemii dżumy? Niewątpliwie 

ta „czarna śmierć” (mors nigra) dotarła do miasta w drugiej połowie stycznia 

1653 roku. Spowodowała liczne zgony, w tym śmierć starosty brańskiego Fran-

ciszka Jana Leśniowolskiego. Na nim zakończyła się dynastia starostów brań-

skich o tym nazwisku. Siła epidemii zmusiła szlachtę do czasowego przeniesie-

nia sądów grodzkich z Brańska. Sesje od 8 lutego, przez prawie trzy miesiące 

odbywały się we wsi Chojewo (starostwo brańskie). 5 maja powróciły do Brań-

ska646. Także co najmniej jeden sejmik zamiast w Brańsku, przez zarazę obra-

dował w Surażu (8 III 1653). Zwołano go przed sejmem mającym się rozpocząć 

24 marca w Brześciu Litewskim647. Po ustąpieniu ówczesnej epidemii wspomi-

nał sługa starosty Benedykt Olszewski: W Brańsku za łaską bożą zdrowo…648. 
 

4. „Potop”, czy tylko szwedzki? 
 

Poczytna powieść Henryka Sienkiewicza „Potop”, wielokrotnie wydawana 

od 1886 roku, utrwaliła popularny obraz wojny z lat 1655–1660, a ekranizacja  

z 1974 roku jeszcze ten przekaz wzmocniła. Musimy jednak pamiętać,  

że doskonała powieść sienkiewiczowska nie jest dziełem historycznym, lecz 

 
644 E. Kalinowski, Strachy…, s. 47–48, 48, 53; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 37, k. 469–469v, 

478–478v, 479v, 500–503. 
645 ANK, ZZG 15, s. 24. Marszałkiem koła rycerskiego sejmiku brańskiego był podczaszy 

podlaski Stefan Lewicki. Posłem do Jana Kazimierza wybrano strukczaszego królewskiego 

Krzysztofa Lewickiego.    
646 Tamże, ZZG 16, s. 31; AGAD, KGB 35 – tylko jedna karta datowana na 20 I 1653 r.,  

z informacją archiwistów: Acta castrensia Branscensia inscriptionum, inducta. Z uwagi na zarazę 

zeznań dokonywano w należącej do starostwa brańskiego wsi Chojewo. Sugeruje to możliwość 

nieco wcześniejszego, o prawie trzy tygodnie, przeniesienia sądów z Brańska do Chojewa.   
647 J. Siedlecki, Sejmiki szlachty ziemi bielskiej…, s. 247. W dalszej części roku sejmiki 

obradowały już w Brańsku. – BK, sygn. 350, 2, k. 42–46. Postulaty szlachty zgłoszone na 

sejmiku w Brańsku, 1653.  
648 J. Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła…, s. 44.  
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literackim. Zagłębiając się uważnie w jej lekturę, kilkakrotnie natkniemy się  

na wzmianki o Brańsku. Dla przykładu: Książę Bogusław zniósł pana Krzyszto-

fa Sapiehę koło Brańska; kilka chorągwi jazdy i piechoty w pień wyciętych. 

Wspomniana bitwa pod Brańskiem jest jednak fikcją literacką.   

Brańsk w 1655 roku przypuszczalnie liczył około 1150 mieszkańców, czyli 

o jedną trzecią mniej w stosunku do okresu sprzed stu lat. Place miejskie zasie-

dlone były w prawie 70%, w stosunku do analogicznego czasu sprzed około  

90 lat649.   

Popularnie, „potopem szwedzkim” określa się najazd wojsk szwedzkich  

na ziemie polskie, osłabione na skutek powstania kozackiego i konfliktu wojen-

nego z Rosją. „Potop” rozpoczął się w lipcu 1655 roku atakiem na Wielkopol-

skę, a w połowie sierpnia także na Litwę. Już wówczas książęta Radziwiłłowie, 

zarówno Bogusław, jak i jego stryjeczny brat Janusz, porzucili Rzeczpospolitą 

w potrzebie i opowiedzieli się po stronie szwedzkiej.  
 
                          

                       Janusz Radziwiłł                                      Bogusław Radziwiłł, starosta brański 

 

Do walki z najeźdźcą wezwano szlachtę, straż leśną, piechotę wybraniecką 

i oddziały formowane z mieszczan. Pospolite ruszenie ziemi bielskiej zebrało 

się w sierpniu 1655 roku, szykując się do powstrzymania szwedzkiego ataku, 

ale także Moskali i Kozaków. Bogusław Radziwiłł, na czele swoich wojsk, 

pojawił się w Brańsku około 10–15 sierpnia i spędził tutaj miesiąc, udając wo-

bec szlachty stronnika króla Jana Kazimierza. Książę dążył do objęcia dowódz-

twa nad siłami zbrojnymi całego Podlasia, bo tylko wówczas byłby liczącym 

się partnerem politycznym dla króla Szwecji Karola X Gustawa. Radziwiłł 

 
649 Z. Romaniuk, Straty na Podlasiu w czasie „potopu” na przykładzie starostwa brańskiego, 

„Białostocczyzna” 1997, nr 1, s. 49. 
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prowadził podwójną grę, zabiegając jednocześnie o przychylność Jana  

Kazimierza, króla Polski, by uzyskać różne godności. Lokalnie zaufanymi  

sługami księcia byli: pisarz ziemi bielskiej Krzysztof Żelski i chorąży ziemi 

bielskiej Mikołaj Skaszewski.  

Bogusław Radziwiłł słał z Brańska listy zarówno do króla, jak również  

do zdrajcy – Hieronima Radziejowskiego, podkanclerzego koronnego, który 

porzucił służbę krajowi i królowi. Posłuch znalazł u Szwedów. Radziejowski  

to współautor wymierzonego przeciw Polsce sojuszu Szwecji z Kozaczyzną  

i Siedmiogrodem. Utrzymywał ścisły kontakt z Karolem X Gustawem. W 1650 

roku pojął za żonę Elżbietę Słuszczankę, wdowę po staroście bielskim Adamie 

Kazanowskim, marszałku nadwornym koronnym. Wniosła mu ona uzyskane po 

mężu dobra koronne: starostwo i leśnictwo bielskie. Starostą bielskim był krót-

ko, gdyż za zdradę w 1652 roku został pozbawiony licznych urzędów i sta-

rostw650. Bielsk nadano marszałkowi nadwornemu koronnemu Łukaszowi Opa-

lińskiemu (młodszemu), a następnie zaliczono starostwo bielskie do uposażenia 

królowej Ludwiki Marii Gonzagi, żony Jana Kazimierza (wcześniej małżonki 

jego brata Władysława IV Wazy). W dowód zasług wojennych i za wierność 

królowi polskiemu, dokumentami z 24 marca i 6 sierpnia 1658 roku, królowa 

na trzy lata wydzierżawiła starostwo bielskie podstolemu litewskiemu Krzysz-

tofowi Franciszkowi Sapieże (zm. 1665)651. Sapiehowie konkurowali z Radzi-

wiłłami, a ich postawa prokrólewska w czasie „potopu” przysporzyła im wiele 

korzyści.  

Kulisy wpływu Bogusława Radziwiłła na szlachtę zgromadzoną w Brań-

sku w sierpniu 1655 roku podsumował podkomorzy drohicki Jerzy Monwid 

Irzykowicz: Książę Bogusław gwałtem się na ten urząd [generała ziemi biel-

skiej] wdziera, prosi, grozi, częstuje, bankietuje. Quid causae [Jaka przyczyna]; 

patrzcie, Podlaszanie, aby sera posteritas [potomność] nie wyrzucała, żeście 

wy za siedem beczek wina i półtora sta beczek piwa w Brańsku jednego dnia 

wypitych onę auream libertatem [złotą wolność] przedali652.  

15 września w Bielsku odbyło się koło rycerskie z powiatów drohickiego  

i brańskiego. Tam (sklienciali słudzy radziwiłłowscy) pułkownicy Mikołaj Ska-

szewski, Tomasz Szczawiński i Krzysztof Żelski z Szumek (koło Bociek) oraz 

podsędek Mateusz Jałbrzyk Wyszeński, a także inni, obrali księcia Radziwiłła 

generalnym belli ductorem et ditectorem dobrowolnie i chętnie, w kontekście 

walki z nieprzyjacielem (Szwedami) postępującym od Warszawy, w celu  

obrony ojczyzny przez króla (przy całości ojczyzny i dostojeństwie Króla Pana 

 
650 Podkanclerzy Hieronim Radziejowski za obrazę majestatu Jana Kazimierza został skazany  

na śmierć (zaocznie), a wobec jego ucieczki, na infamię i banicję. Radziejowski w 1656 r. 

poróżnił się z Karolem Gustawem i został aresztowany. Uwolniony w 1660 r. Sejm Rzeczpospo-

litej dwa lata później darował mu zdradę. Pełnił różne urzędy, ale już poza dworem. Jego syn, 

kardynał Michał Radziejowski, był prymasem Polski w latach 1687–1705. 
651 ANK, ZZG 16, s. 79.  Król potwierdził tę arendę 13 VIII 1658 r.  
652 B. Radziwiłł, Autobiografia, oprac. T. Wasilewski, Warszawa 1979, s. 191. Refleksje dla 

których Jaśnie Oświecony książę Bogusław Radziwiłł nie może być obrany wodzem generalnym 

województwa podlaskiego. 
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naszego i przy dawnych per omnia swobodach i wolnościach szlacheckich). 

Radziwiłł, już jako generał ziemi bielskiej, 17 września nakazywał skierowanie 

z Bielska do Tykocina strzelców z leśnictw podlaskich, pod komendę płk. To-

masza Szczawińskiego. Zwołał też popis generalny wojsk podlaskich na  

19 września pod Płonkę. Wzywał szlachtę do obrony ojczyzny, ale również do 

tego, aby wojska w wybieraniu należności nie działały bezprawnie653. Chciał 

mieć pewność, że największa podlaska twierdza w Tykocinie pozostanie mu 

wierna, bo jak zauważył Emil Kalinowski, wymienieni powyżej słudzy Bogu-

sława Radziwiłła, ciążyli jednak ku królowi i ojczyźnie, wobec czego książę do 

końca nie mógł być pewny ich postawy654. Na początku października Radziwiłł 

twierdził, że ziemia bielska mocno przy mnie stawa, ale to nie do końca odpo-

wiadało prawdzie. Książę zaczął „odsłaniać karty”, ukazując swe poparcie dla 

Szwedów, a w końcu tego miesiąca jego stronnicy z ziemi bielskiej podjęli 

rokowania z agresorami, prosząc ich o protekcję. Były podkanclerzy, Hieronim 

Radziejowski, zadeklarowany zwolennik króla szwedzkiego, skierował list do 

szlachty podlaskiej, wzywając ją do przyjęcia protekcji Karola X Gustawa. 

Szlachta ziemi bielskiej zgromadzona koło wsi Zawyki nad Narwią odmówiła 

przyjęcia dokumentu, gdyż dotyczył on całego Podlasia, czuła się więc nie-

kompetentna do jego rozpatrzenia. Bielszczanie na 14 października zaprosili 

szlachtę z ziem: drohickiej i mielnickiej, aby wspólnie ustosunkować się do 

dokumentu Radziejowskiego. To działanie nie powiodło się, gdyż następnego 

dnia szlachta z tych ziem nielicznie przybyła pod Brańsk i nie stanowiła odpo-

wiedniej reprezentacji. Delegaci szlacheccy z Brańska udali się pod Zaszków, 

gdzie próbowali nakłonić brać z pozostałych dwóch ziem (drohickiej i mielnic-

kiej), aby przybyli do Brańska i tutaj opowiedzieli się po stronie Jana Kazimie-

rza, a nie Karola X Gustawa. Cała akcja nie powiodła się, gdyż obawiano się 

rychłego najścia Kozaków, co okazało się informacją przesadzoną. Kolejny 

zjazd szlachty zwołano do Brańska na 21 października, ale i tym razem zwle-

kano z odpowiedzią Radziejowskiemu. Nie pomogły także działania Bogusława 

Radziwiłła, który na wszelki wypadek (buntu szlachty) rozlokował swe wojska  

w Bielsku, Brańsku i Surażu, a także zajął zamek w Tykocinie. Ostatecznie 

szlachta bielska zlekceważyła proszwedzkie działania tak Radziejowskiego, jak 

i Radziwiłła. Samowolnie opuszczano obóz pod Zawykami. Nawet książęcy 

sługa Krzysztof Żelski odmówił wspierania swego patrona655.  

Dowódca szwedzkiej armii, Magnus de la Gardie, 7 listopada wezwał  

Podlasie do przyjęcia w ciągu 14 dni protekcji jego króla. Zwolennicy polityki 

Radziwiłłów z ziemi bielskiej zgromadzili się w Tykocinie (nieliczny sejmik 

ziemi bielskiej), gdzie szlachta 17 listopada zadecydowała, by wysłać swego 

posła do Karola X Gustawa, króla Szwecji, z prośbą o jego protekcję. Oficjalnie 

 
653 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 39, k. 382–384v. 
654 E. Kalinowski, „Ni wino…”, s. 259–260. 
655 J. Płosiński, Potop szwedzki na Podlasiu 1655–1657, Zabrze 2006, s. 27–32. Klientelizm  

to związek możnego z uboższym szlachcicem, czyli patrona i klienta, z którego wynikały 

wzajemne zobowiąania.  
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delegatem dla obrony ziemi bielskiej i powiatów do niej należących od ścian 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako też na traktaty z królem szwedzkim  

i wszystko pospolite ruszenie ziemi bielskiej 22 listopada, w obozie pod Boćka-

mi, wybrano księcia Bogusława Radziwiłła, starostę brańskiego. Kolejnego 

dnia w tym obozie książę nakazał gromadzenie się szlachty konno (porządnie  

z pocztami) na 29 listopada pod Andrzejewem, a ze słabszymi końmi i pieszo 

pod Kleszczelami na 27 listopada656. Oprócz Radziwiłła, do pertraktacji ze 

Szwedami wybrano pułkowników: Mikołaja Skaszewskiego i Krzysztofa Żel-

skiego oraz Hieronima Koryckiego. 

Poza nimi, do „rządu wojskowego” na-

leżeli członkowie dowództwa regimen-

tów pospolitego ruszenia: Cyriak Ko-

stro, Mateusz Jałbrzyk Wyszeński i Piotr 

Zagroba Woyno657.    

Do walki o tereny polskie i litew-

skie intensywniej przystąpiła Moskwa. 

Przez wschodnie Podlasie (z Zabłudowa 

na Orlę) wiódł szlak wojsk moskiew-

skich kniazia Semena Urusowa, które  

w listopadzie 1655 roku zajęły Brześć. 

Bogusław Radziwiłł potwierdza, że 

wówczas (około 21 XI) była Moskwa w 

Zabłudowiu i Orlu658. Tymczasem pan 

na Boćkach, Paweł Jan Sapieha, popie-

rający Jana Kazimierza, początkowo 

przyjął jednak postawę wyczekującą. 

Nie wykluczał uznania zwierzchnictwa szwedzkiego, ale ostatecznie stanął po 

słusznej stronie, walcząc z oddziałami agresora i z oddziałami je wspierający-

 
656 ANK, ZZG, 16, s. 50. Patrz też pismo szwedzkich radców dworskich (Bengt Gabrielsson 

Oxenstierna, Claes Rålamb, Gustav Baner) po wizycie delegacji: Tomasza Szczawińskiego, 

Andrzeja Świnołęskiego (stolnik nurski), Mikołaja Lubienieckiego i Andrzeja Komorowskiego, 

skierowane do ziemi bielskiej z Warszawy 20 XI 1655 r., którym gwarantowali dotrzymanie 

warunków umowy i brali ziemię bielską w opiekę króla Szwecji (oblata w księdze grodzkiej 

brańskiej w 1656 r.), tamże, 15, s. 437–440. W księgach grodzkich brańskich (KGB) oblatowano 

także dokument Jana Kazimierza. skierowany do ziemi bielskiej 27 I 1656 r. i inne akty związane 

z tym tematem, także pisma królewskie skierowane do powiatu brańskiego, ziemi bielskiej  

i Podlasian (tamże, s. 441 i nn.). Przez Podlasie przechodziły wówczas także gromady ludzi 

uciekających przed wojskami moskiewskimi. 
657 J. Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła…, s. 47–48. W delegacji ziemi bielskiej do króla 

Szwecji byli: Tomasz Szczawiński, Andrzej Świnołęski (Zwinolewski), arianin Mikołaj Lubienie-

cki – dzierżawca folwarku bujnowskiego w starostwie brańskim (od niego podnajmował skoliga-

cony Jan Chrapowicki – autor znanego „Diariusza” obejmującego lata 1656–1685), Andrzej 

Komorowski. Oficjalna akceptacja prośby skierowanej do Szwedów nastąpiła 30 listopada.  

Tuż pod Brańskiem, w obozie na łąkach popławskich 24 listopada swoich delegatów do 

Szwedów wybrała ziemia drohicka, a ponad dwa tygodnie później podobnie uczyniła szlachta 

mielnicka.  
658 B. Radziwiłł, Autobiografia…, s. 137.  

Paweł Jan Sapieha (zm. 1665) wojewo-

da wileński, hetman wielki litewski,  

pan na Boćkach 



 

216 

 

mi. Zanim do tego doszło, w listopadzie pokonał wojska moskiewskie pod 

Brześciem Litewskim. Z pomocą Sapieże, spod Zawyk, zdążał Bogusław Ra-

dziwiłł, ale będąc w Boćkach (22–25 XI), na wieść o sukcesie Sapiehy, zrezy-

gnował z marszu na Brześć659. 

Na łąkach pod Popławami, wsi graniczącej z Brańskiem, ale też z ziemią 

drohicką, 24 listopada nielicznie obradowała szlachta drohicka. Wybrano wów-

czas delegatów do pertraktacji w sprawie przyjęcia szwedzkiej protekcji660.  

Dalej wypadki potoczyły się szybko. Radziwiłł, z Bociek przez Brańsk, 

udał się na Mazowsze, gdzie spotkał się z królem szwedzkim, by dopełnić 

zdrady. Tak tłumaczy się z tego w swej autobiografii:  
 

Przyciągnął tedy król szwedzki ku schyłkowi roku tego z swymi i koron-

nymi wojski do Prus kurfirsztowskich661; graf Magnus662, ze Żmudzi idąc, 

ku Podlaszowi się miał, a Moskwa w Zabłudowiu i Orlu bywszy, most na 

Narwi przechodziła i ku Brześciu się miała. Tak zewsząd ściśniony będąc, 

chcąc się Ojczyźnie mojej przysłużyć, szedłem z mymi chorągwiami i po-

wiatowymi pod Boćki, chcąc stamtąd przebierać się pod Brześć na posi-

łek J.M. panu Sapieże, ale w tychże Boćkach zaszedł mię list od J.M. pa-

na Sapiehy, w którym mi oznajmuje, że już zwycięstwo otrzymał. Powró-

ciłem tedy do Brańska nazad, a widząc, że mi na kredycie niesłusznie u 

Króla J.M. Pana mojego zrujnowano i że mi nawet na listy moje respon-

sów nie dawano, nolens volens musiałem się mieć do króla szwedzkiego, 

u którego stanąłem ultima decembris [31 XII] roku tego pod Holandem; 

wtenczas dopiero, kiedy wszyscy hetmani i wojska już się byli do niego 

przywiązali663.  
 

Zdrada dokonała się w pełni. W Tykocinie, w końcu grudnia 1655 roku 

zmarł Janusz Radziwiłł – zaciekły zwolennik szwedzkiej agresji664.  

Paweł Jan Sapieha natomiast oficjalnie w styczniu 1656 roku potwierdził 

wierność polskiemu królowi Janowi Kazimierzowi. Na początku lutego Bielsk  

i Brańsk stanowiły główną kwaterę jego wojsk, urządzających wypady na 

Szwedów zajmujących Tykocin i Rajgród. W tym czasie ze służby u Szwedów 

zrezygnował około 400-osobowy pułk Aleksandra Hilarego Połubińskiego, 

który 13 lutego dołączył do Sapiehy w Brańsku. Pułk ten, z polecenia Sapiehy, 

jeszcze tego samego dnia ruszył przez Bielsk pod Kock, do króla Jana Kazimie-

rza. Na stronę polską przeszedł także Jan Chrapowicki, administrator Bujnowa, 

które ówcześnie było centrum gospodarczym starostwa brańskiego. 

 
659 Z. Romaniuk, Boćki na Podlasiu, s. 33. 
660 J. Płosiński, dz. cyt., s. 38. 
661 Kurfirst – elektor, książę dawnej Rzeszy Niemieckiej.  
662 Magnus de la Gardie. 
663 B. Radziwiłł, dz. cyt., s. 136–137. 
664 Janusz książę Radziwiłł, wojewoda wileński, hetman wielki WXLit. wszedł z wojskiem 

litewskim na Podlasze i tamże różne gwałtowności popełniał i zamek tykociński, ulokowawszy w 

nim wszystkie swoje sprzęty, bogactwa i przywileje i różne dokumenta […] w roku 1655 Szwedom  

w moc poddał i z tej przyczyny ziemia bielska przymuszona została króla szwedzkiego za swego 

protektora, w Warszawie dnia 20 listopada w roku 1655 roku, przyznać. – ANK, ZZG 15, s. 480.  
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Na początku 1656 roku, pod-

czas pobytu na Podlasiu oddział 

wojsk wojewody witebskiego Pawła 

Sapiehy, dowodzony przez porucz-

nika chorągwi pancernej Stanisława 

Tyszowskiego, grabił domy oraz 

majątki w ziemi bielskiej665. Całość 

wojsk Pawła Sapiehy666 26 i 27 

lutego znajdowała się w Brańsku, 

potem oddziały powróciły do Biel-

ska. Ta aktywność była związana  

z pojawieniem się pod Tykocinem 

(27 lutego) wojsk dowodzonych 

przez Bogusława Radziwiłła. Chra-

powicki pod tą datą wspomina  

o ówczesnej trwodze od Szweda. 

Obawa przed wypadami wrogich 

wojsk pod Brańsk, a nawet Boćki, 

trwała jeszcze długo. Szwedzi trak-

towali ten teren jako źródło pozy-

skiwania zboża do żywienia swoich 

wojsk na Mazowszu.  

Król Jan Kazimierz, 11 kwietnia, nakazał szlachcie działać wspólnie  

z hetmanem Pawłem Sapiehą. W związku z tym podkomorzy bielski, Stanisław 

Lewicki, zwołał sejmik brański na 4 maja. Zadecydowano także, że dwa dni 

później odbędzie się w Brańsku popis viritim. Część zgromadzonej wówczas 

szlachty uczestniczyła w blokadzie Tykocina, ciągle znajdującego się w rękach 

wojsk radziwiłłowskich. Król nakazał, aby bielskie pospolite ruszenie w końcu 

maja stawiło się pod Warszawą, ale jeszcze na początku czerwca do tego nie 

doszło667.   

Tykocin668 oblegał płk Samuel Oskierka, sędzia mozyrski669. Miało to ne-

gatywne skutki dla niektórych dóbr w powiecie brańskim. Porażka pułku 

Oskierki w Tykocinie spowodowała wycofanie jego wojsk. Po złupieniu Suraża 

zatrzymały się one pod Brańskiem, który traktowano jako dobra zdrajcy  

 
665 ANK, ZZG, sygn. 15, s. 354. 
666 Na początku marca król Jan Kazimierz docenił postawę i zdolności dowódcze Sapiehy 

nadając mu buławę hetmana wielkiego litewskiego i godność wojewody wileńskiego (po zmar-

łym Januszu Radziwille). 
667 J. Płosiński, dz. cyt., s. 95. 
668 Zamek w Tykocinie został odebrany Szwedom i popierającym ich Polakom dopiero 27 I 1657 

r. Na przełomie lutego i marca twierdzę zajęły oddziały brandenbursko-pruskie elektora Fryde-

ryka Wilhelma. Mocno zniszczony zamek zwróciły one Polsce w końcu lipca lub na początku 

sierpnia 1657 r.  
669 Jako wielkiego i walecznego bohatera przedstawia go K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 7, Lipsk 

1841, s. 145. Por.: T. Wasilewski, Samuel Oskierka, PSB, t. 24, s. 362.  

Aleksander Hilary Połubiński 
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Radziwiłła. Od 17 do 26 lipca grabiono, tak miasto, jak i starostwo (Oleksin). 

Chrapowicki zdawkowo zanotował w diariuszu, że 17 lipca Oskierczyni naje-

chali zamek brański, dwa dni później – Oskierka czeladź obrał i więził, 26 lipca 

– Oskierka z ludem ustąpił z Brańskczyzny do Orla. Podczas pobytu Oskierki  

w Brańsku polecił on swemu porucz-

nikowi dragonów – Zawadzkiemu, 

aby z dragonami i piechotą 19 lipca 

najechał Szumki (parafia Boćki) oraz 

Dębowo (parafia Łubin), dwory pisa-

rza ziemskiego Krzysztofa Żelskiego. 

Miała to być zemsta za to, że Żelski 

ujął się w Tykocinie za aresztowa-

nym rotmistrzem ziemi bielskiej 

Władysławem Ołdakowskim, którego 

przywiązano do pręgierza i z polece-

nia Oskierki miano zastrzelić.  

W Szumkach, dobrach żony Żelskie-

go670, por. Zawadzki naprzód w pa-

stewniku pod dworem […] czeladź 

jego [Żelskiego] własną szlachtę  

z dragonią swą poodzierał i konie, 

strzelbę i inne rzeczy […] pobrał.  

W drugim zaś folwarku, we dworze 

dębowskim, zabrał konie i rzeczy. 

Żelski wysłał do Oskierki swego kapelana ks. Adriana Krosińskiego, ze skargą 

na por. Zawadzkiego. Ksiądz został jednak znieważony i grożono mu śmiercią. 

Pisarz Żelski całość zajścia osobiście zreferował królowi. Król listownie skarcił 

Oskierkę i nakazał mu zwrot zrabowanych rzeczy, a ten ze złości znieważył 

komornika granicznego Kiersznowskiego, który mu tę monarszą wiadomość 

przekazał. Ostatecznie żadnych zrabowanych rzeczy Żelskiemu nie zwróco-

no671.  

Także inni delegaci ziemi bielskiej 28 sierpnia skarżyli się królowi na 

Oskierkę, który miał zwrócić to co zrabowano. Ale jeszcze 13 lipca, czyli tuż 

przed najściem Oskierki, w Brańsku było spokojnie, o czym może świadczyć 

odbywający się w mieście jarmark672.  

2 sierpnia 1656 roku w Brańsku i Bujnowie pojawili się żołnierze  

z chorągwi Karola Potockiego. W czasie ich kilkudniowego pobytu obyło się 

bez ekscesów. Po negocjacjach żołnierze zakupili chleb za 3500 zł, odpoczęli  

 
670 Żoną była młoda Jadwiga z Górskich, zmarła 17 IV 1657 r., spoczęła w Boćkach.   
671 ANK, ZZG 15, s. 454–459. 
672 J.A. Chrapowicki, Diariusz. Część pierwsza: lata 1656-1664, oprac. Tadeusz Wasilewski, 

Warszawa 1978, s. 84, 94–96; ANK, ZZG 15, s. 407, 454–461 (opis nadużyć). Wojska Oskierki 

spowodowały ciężkie opresje i wiolencje [nadużycia siły], 1656.  

Jan Antoni Chrapowicki 
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i ruszyli dalej673. Szlachta ociągała się z przybyciem pod Suraż, ponieważ był  

to czas żniw. W końcu ustalono, że 18 sierpnia zgromadzi się pospolite rusze-

nie. Pod broń powołano także piechotę z miast (niewątpliwie także z Brańska), 

strzelców leśnych i wybrańców z dóbr królewskich, w tym ze starostwa brań-

skiego. Dowództwo nad nimi powierzono rotmistrzowi Pawłowi Koryckie-

mu674.  

26 sierpnia, pułk generalnego 

starosty żmudzkiego Jerzego Karo-

la Hlebowicza zjechał do Brańska 

na odpoczynek i po „chleby”. Sta-

cjonował tutaj co najmniej do  

3 września. Oprócz taktycznego 

przemieszczenia sił polskich, po-

byt Hlebowicza w Brańsku mógł 

mieć też związek z objęciem przez 

niego tutejszego starostwa grodz-

kiego, odebranego Bogusławowi 

Radziwille już jesienią 1655 roku, 

a powierzonego przez króla w ad-

ministrację Hlebowiczowi 15 maja 

1656 roku675. Nowy starosta rozlo-

kował swoje wojsko w Brańsku  

i okolicach, a sam zapewne wypeł-

niał obowiązki starosty oraz usta-

nawiał funkcyjnych676. Tak częste 

pobyty wojsk, którym trzeba było 

dostarczyć kwater oraz żywności, 

musiało być wyczerpujące dla mieszkańców miasta i okolic. Hlebowicz  

ustanowił podstarościego, którym został Jan Kazimierz Łuba677.  

Na terenie Prus Książęcych, koło Ełku, gromadziły się wojska brandenbur-

sko-szwedzkie, a także podległe księciu Bogusławowi Radziwiłłowi. Królew-

ska rada wojenna już wcześniej zadecydowała, że wyprawę wojenną do Prus 

 
673 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 97.  
674 J. Płosiński, dz. cyt., s. 106–107. 
675 ANK, ZZG 15, s. 450–451. J.K. Hlebowicz, administrator starostwa brańskiego, był 

szwagrem księcia Janusza Radziwiłła. Dominuje błędny pogląd, że nastąpiło to prawie dwa 

miesiące później (8 VII 1656), ale wówczas król tylko powiadamiał mieszkańców powiatu 

brańskiego, że Brańsk i starostwo zostały przekazane w administrację Hlebowicza. – Tamże, 

ZZG 16, s. 71–72.    
676 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 98–99; ANK, ZZG 15, s. 404: Jan Kazimierz król Polski etc.  

Iż jakośmy starostwo nasze brańskie z pewnych przyczyn w administrację wielmożnemu Jerzemu 

Karolowi Hlebowiczowi na Dąbrownie, generalnemu księstwa żmudzkiego staroście naszemu 

puścili. Tak też chcemy mieć, aby przez ten czas administracji jego wszystkie extrakty, którekol-

wiek będą, pod jego pieczęcią wydawane były etc. Dan w Lublinie dnia 29 miesiąca sierpnia roku 

1656). 
677 ANK, ZZG 16, s. 74, 81. Po nim podstarościm brańskim był Mikołaj Łyczko (1659–1664). 

Jerzy Karol Hlebowicz 
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Książęcych odbędzie hetman polny litewski Wincenty Gosiewski, do którego 

dołączyć miały oddziały tatarskie Subchan Ghazi agi i pułk jazdy koronnej 

Gabriela Wojniłowicza678. Hetman Gosiewski, uniwersałem z 9 września zwo-

łał do Brańska pospolite ruszenie. Prawie dwutysięczny kosz (obóz) tatarski w 

dniach 26–28 września 1656 roku także zbierał się pod Brańskiem, gdzie przed 

wyruszeniem do Prus Książęcych, miał się połączyć z wojskiem litewskim (8–9 

tys., a może tylko 6,5–7,5 tys.) hetmana polnego Wincentego Gosiewskiego.  

Ostatnie oddziały litewskie przechodziły między Brańskiem a Bielskiem 6 paź-

dziernika. Szpiedzy Radziwiłła liczebność wojsk litewskich i tatarskich  

w Brańsku oceniali na 1100 osób679.  

Dwa dni później (8 X) do-

szło do bitwy pod Prostkami. 

Tam Gosiewski odniósł całkowi-

te zwycięstwo, a Tatarom udało 

się nawet wziąć do niewoli księ-

cia Bogusława Radziwiłła. Het-

man odebrał im tego jeńca, co 

miało spowodować zaprzestanie 

walk przez Tatarów i wycofanie 

się z Rzeczpospolitej. Książę ze 

swojej strony dał im okup. Tabor 

z tysiącami Brandenburczyków, 

Szwedów, Mazurów, Litwinów  

i in. wziętych w jasyr Tatarzy 

pędzili przez Brańsk i okolice 

(15/16 X), przy okazji łupiąc 

tereny polskie z żywności.  

J.A. Chrapowicki odnotował:  

17 października trwoga od 

kos[z]a tatarskiego, który cią-

gnął spod Bielska za Bug. Tymiż czasy się z Prus Supan Kazy aga przeszedł za 

Bug z wojskiem tatarskim, które w plon  [niewolę]  naszych nabrali srogą moc, 

osobliwie Mazurów i niesłychane zbytki w Podlaszu poczynili680. W literaturze 

przedmiotu jako przyczynę wycofania się Tatarów z dalszych walk podaje się 

spór o jeńca – księcia Bogusława Radziwiłła. Wydaje się jednak, że powód 

mógł być bardziej złożony. Tatarzy wzięli wówczas tak duży jasyr (tysiące 

osób i zdobyte tabory), że nie byli już chyba w stanie prowadzić działań mili-

tarnych. Stąd cenną zdobycz postanowili odprowadzić na Budziak, a odebranie 

im Radziwiłła mogło być pretekstem do wycofania się. Pod Brańskiem doszło 

 
678 Tatarów na pomoc Rzeczpospolitej przysłał chan Mehmed IV Gireja. W akcji zbrojnej  

w Prusach, podlegały one hetmanowi Gosiewskiemu.  
679 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 101; J. Siedlecki, dz. cyt., s. 51–51; J. Płosiński, dz. cyt., s. 114–

115. Inni wymieniają od 1000 do 2000 Tatarów. 
680 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 102;  

Wincenty Korwin Gosiewski 
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do pertraktacji między Subhan Ghazi agą a Polakami, w sprawie ustosunkowa-

nia się Tatarszczyzny wobec ewentualnego porozumienia polsko-moskiew-

skiego681. Stanisław Sutkowski, pan na Sieśkach i Kiewłakach koło Brańska, 

skarżył się, że w tym czasie zniszczone zostały jego dobra Sieśki, Ściony  

i Wodźki. Ucierpiał dwór i znajdujący się w nim księgozbiór682. Tatarzy  

16 października znajdowali się we wsi Czarna na południe od Brańska, kierując 

się na Bielsk, o czym wspomina Chrapowicki i szli na Kamieniec, Brześć,  

Zamość itd.683. Jakby tego było mało, 22 października żołnierze litewscy rotmi-

strza Jana Pogirskiego, marszałka rzeczyckiego, najechali Bujnowo684.   
Po bitwie pod Prostkami Bogusław Radziwiłł 12 października zadeklaro-

wał porzucenie służby u króla szwedzkiego i przejście na stronę króla Jana 

Kazimierza. Oficjalnie uczynił to 17 października. Jednak został odbity  

i 31 października ponownie nawiązał kontakt z Karolem X Gustawem, ale wy-

cofał się z prowadzenia działań zbrojnych685. Tymczasem w końcu 1656 roku 

Bogusław Radziwiłł nie porzucił chęci władania własnym księstwem, w którym 

przewidywał także starostwo brańskie, na co przychylnie patrzyli Szwedzi.  

Przełom 1656 i 1657 roku mijał dość spokojnie. W styczniu zwoływano 

pospolite ruszenie powiatu brańskiego686. Miało to związek ze zdobywaniem 

zamku w Tykocinie przez siły hetmana Sapiehy, które zakończyło się sukcesem 

27 stycznia 1657 roku. 5 lutego na sejmiku w Brańsku uchwalono pobór podat-

ku na opłacenie żołdu piechocie przebywającej w Tykocinie. Na brańskich  

łąkach miejskich 27 lutego odbył się popis viritim szlachty. Dwa tygodnie 

wcześniej, 12 lutego, delegacja mieszczan brańskich udała się do obozu chorą-

gwi z dywizji wojewody ruskiego Stefana Czarnieckiego, wsławionego działa-

niami przeciwko Szwedom. W obozie negocjowano warunki postoju wojsk  

w Brańsku. Cztery dni później w Bujnowie byli już pierwsi „czarniecczycy”  

z chorągwi Soszyńskiego, aby zabezpieczyć prowiant dla wojsk. Wojska  

stacjonowały tutaj co najmniej do 2 marca.  

Co rusz pojawiały się pogłoski o zbliżaniu się Szwedów, przykładowo  

16 lutego trwały związane z tym „trwogi”. Przypuszczalnie pod koniec marca 

w Brańsku zakwaterowała chorągiew husarska Marcjana Aleksandra Ogińskie-

go, która 4 kwietnia wyszła z miasta, pozostawiając tutaj swoje wozy687.  

13 kwietnia jacyś wojskowi „deputaci koronni” opuścili Brańsk, „wielkie szko-

dy poczyniwszy”. Jak widzimy, miasto w tym czasie niemal stale było nękane 

nie tylko przez wrogie wojska, ale i koronne oraz litewskie.  

 
681 J. Siedlecki, dz. cyt., s. 52.  
682 ANK, ZZG 15, k. 362–363. W późniejszym czasie jego dobra najeżdżały również wojska 

szwedzkie, transylwańskie (!), węgierskie, kozackie. 
683 S. Augusiewicz, Najazd tatarski na Prusy Książęce w 1656 roku. Sienkiewiczowska wizja – 

lokalna tradycja – przebieg – w świetle badań historycznych, „Zeszyty Historyczne”, z. XVI 

(2017), s. 102; J. Płosiński, dz. cyt., s. 121. 
684 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 103. 
685 J. Płosiński, dz. cyt., s. 122. 
686 ANK, ZZG 15, s. 465–466. 
687 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 113–119; J. Siedlecki, dz. cyt., s. 53–54.  



 

222 

 

Niestety, był to tylko początek nieszczęść jakie spadły w czasie „potopu” 

na powiat brański. Na skutek traktatu zawartego 6 grudnia 1656 roku w Radnot 

(Siedmiogród) Rzeczpospolita została podzielona między Szwecję, Branden-

burgię, Siedmiogród, Kozaczyznę Chmielnickiego i księcia Bogusława Radzi-

wiłła. W celu realizacji tych planów w styczniu 1657 roku w granice Rzeczpo-

spolitej wkroczyła armia księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego,  

któremu w podziale miało przypaść m.in. Podlasie.    

Kasztelan podlaski zwołał sejmik do 

Brańska na 19 lutego 1657 roku,  

by naradzić się nad działaniami obron-

nymi. Tydzień później pod Brańskiem 

zebrało się pospolite ruszenie, z popi-

sem viritim. Obawa przed najazdem 

stała się tak poważna, że kolejny sej-

mik w Brańsku obradował już 27 lute-

go. Województwo podlaskie było 

zagrożone także z kierunku północne-

go przez połączone siły szwedzko-

brandenburskie. Na początku marca w 

Bielsku obradowali litewscy dostojni-

cy wojskowi. W kwietniu szlachta 

miała zgromadzić się w Brańsku, by 

ruszyć pod Wiznę, jednak tam nie 

dotarła. Być może to król Jan Kazi-

mierz zaniepokojony opieszałością 

szlachty wysłał do Brańska deputatów 

koronnych, którzy 13 kwietnia opuścili miasto, ale wielkie szkody poczyniw-

szy688. Od 13 kwietnia piechota podlaska (w tym z miast) ochraniała twierdzę  

w Tykocinie689. Głównym celem agresorów był jednak Brześć Litewski.  

J.A. Chrapowicki 22 kwietnia zanotował: Trwogi tymiż dniami w Podlaszu od 

Szwedów i Rakoczego. Przez Brańsk 1 maja wycofywały się oddziały hetma-

nów koronnych Stanisława Potockiego i Jerzego Lubomirskiego, uchodząc 

przed zbliżającym się wrogiem. Chrapowicki w towarzystwie ks. Sebastiana 

Jawornickiego, proboszcza brańskiego, jak wielu innych, także uciekali przez 

wsie Augustowo i Ploski do Jałówki – dóbr J.K. Hlebowicza690. 

Na początku maja na przeprawie przez rzekę Bug w Krzemieniu (koło 

Grannego) pojawił się król Karol X Gustaw z zamiarem opanowania twierdzy 

w Brześciu. Pod pobliskim Gródkiem, oprócz wojsk szwedzkich, stały oddziały 

siedmiogrodzkie691 Rakoczego oraz Kozacy. Z Krzemienia podjazdy wysłano 

 
688 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 119.  
689 J. Płosiński, dz. cyt., s. 141. 
690 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 120–121. 
691 W skład wojsk siedmiogrodzkich wchodziły oddziały złożone głównie z Węgrów, Wołochów  

i Mołdawian. 

Jerzy II Rakoczy, książę Siedmiogrodu 
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na prawy brzeg Bugu. Kozacy (z wojska Rakoczego) 2 maja w południe  

splądrowali Brańsk, a w kolejnych dniach także Drohiczyn i zapewne Suraż.  

Spustoszenie sapieżyńskich dóbr Boćki i okolic opisał uczestnik zdarzeń 

Patrick Gordon692. To jedna z nielicznych relacji agresorów, która ukazuje 

bezwzględne i okrutne działania wojsk.    

W Topczewie zniszczono kościół i plebanię. Ks. Stanisław Szymon  

Popławski, nowy proboszcz przejmujący tę parafię jesienią 1657 roku, w swo-

im testamencie wspominał: jakom nastąpił na plebanię, której nie zastałem  

i nie było ani kościoła693.   

7 maja wrogie oddziały były już pod Siemiatyczami, a tydzień później  

rozpoczęły oblężenie Brześcia, który poddał się 16 maja 1657 roku. Twierdzę 

objęły wojska siedmiogrodzkie. Karol X Gustaw wycofał się przez Ostrożany 

(23 V, tutaj do 5 VI kwaterowali Brandenburczycy) na Krzemień i Węgrów.  

Po drodze niszczono wszystko, co potwierdza Samuel von Pufendorf, siedem-

nastowieczny historyk Szwecji694. 

O szczególnych zniszczeniach Brańska w tym czasie wspominają mniej 

znane źródła. Ksiądz proboszcz Jawornicki, po powrocie do Brańska uczynił 

wpis w księdze chrztów parafii rzymskokatolickiej, dotyczący maja i czerwca 

1657 roku: Ze względu na napaść, Szwedów, Węgrów i wielu innych nie można 

było w tym czasie sprawować sakramentów świętych695. W księdze grodzkiej 

brańskiej pojawiła się przerażająca relacja, wniesiona do urzędu 5 listopada 

1657 roku przez burmistrza Brańska, którą warto przytoczyć w całości: 
   

Civium branscensium relatio. Sławetny Wojciech Wróblewski, burmistrz 

miasta JKMści Brańska, przed temże urzędem żałobliwe opowiadanie 

imieniem wszystkiego urzędu i pospólstwa uczynił. Iż gdy w teraźniejszym 

roku 1657 przed Świątki, a potym w Świątki [20 V] i kilka razy powtarza-

jąc nieprzyjaciele koronni, tak Szwedowie jako i Węgrowie z potęgą wiel-

ką na miasto króla JMści Brańsk mieszkania ich nastąpili i miasto 

wszystko a nawet i kościoły ze wszystkiej majętności ruchomości, zbóż, 

gumien, bydła, koni wniwec porabowali, pozabierali. Na ostatek w dzień 

Przenajświętszego Ciała Chrystusa Pana [31 V], gdy nazad od Brześcia 

się powracali, znowu w kilku kornetów przyjechawszy do miasteczka te-

goż króla JMści Brańska, dosyć już zrabowanego, gdy już wiedzieli, że 

nie mieli czego rabować, zabiwszy i zamordowawszy kilku mieszczan 

okrutnie, ogniem zapalili i od domu do domu, od gumna do gumna pod-

jeżdżając z snopkami zapalonemi i różnemi pochodniami ognistemi zapa-

lali, tak, że w tym miasteczku domów sto i trzy, folwarków 48, słodow-

niów 9, browarów 4, ze wszystka pozostałą majętnością i sprzętem  

 
692 P. Gordon, Dnevnik 1635–1659, Moskva 2000, s. 167–170. 
693 ADS, D 34, k. 406–409; D 34a, s. 529–532; D 28, s. 379; J. Mamaj, Topczewo. Historia 

kościoła, parafii i miasteczka, Warszawa 2013, s. 110. 
694 S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, oprac. Wojciech 

Krawczuk, Warszawa 2013, s. 264.  
695 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/1. Księga chrztów parafii Brańsk 1644–1701.  A.D. 1657. Majus 

et Juni vacauit, propter invasionem hostium, Svecorum, Ungarorum et aliorum complurium.  

Quo tempore sactamenta administrari non potuerunt.  
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domowem spalili i w popiół, a węgle obrócili. Ostatek domów, gdzie mało 

co ich zostało przedtym Tatarzy, a teraz żołnierz litewski ode dwu lat czę-

sto a gęsto przechodząc, stanowiska mając i stacje nieznośne, a chleby 

wybierając i wyciągając, rozebrali, spustoszyli i wniwecz obrócili, do 

ostatniego ubóstwa i powłoczenia przywiedli. Tak że teraz nie tylko skła-

dek, szosów, czynszów prywatnych, ale ani żadnych podatków, tak za-

trzymanych, jako i jeśliby na potym jakie uchwalone i nakazane były wy-

dłubać nie masz skąd dla spustoszenia wielkiego, które popalenie i spu-

stoszenie, że tak a nie inaczej jest, woźnem, generałem koronnem  

i szlachcicami pewnemi oświadczył i obwiódł696. 

Burmistrz w tym katastroficznym opisie wskazał, że przechodzące przez 

Brańsk oddziały wojsk szwedzkich i węgierskich (siedmiogrodzkich) kilku-

krotnie przed Zielonymi Świątkami697 i w to święto wypadające 20 maja, złupi-

ły miasto (również świątynie i plebanie) z różnych ruchomości, ale także ze 

zboża, bydła i koni. Niedługo potem, w Boże Ciało (31 V), oddziały te,  

wycofując się spod Brześcia ponownie dopuściły się w Brańsku mordu na kilku 

mieszczanach i jeżdżąc od domu do domu podpalały zabudowę miasta.  

Na skutek pożaru spłonęły: 103 domy, 48 budynków gospodarstw rolnych,  

9 słodowni, 4 browary. Burmistrz nawiązał także do wcześniejszego okradzenia 

ludności z „chlebów” (żywności) w czasie powrotu Tatarów spod Prostek  

w październiku 1656 roku, ponadto do licznych rekwizycji dokonywanych  

w czasie ostatnich dwóch lat przez wojska litewskie (prokrólewskie). 

Rozwój sytuacji doprowadził do opuszczenia 10 sierpnia przez Siedmio-

grodzian twierdzy w Brześciu. Na Ukrainę wycofywały się także wojska ko-

zackie698. W tym czasie pieczę nad Brańskiem miał Jakub Hermanowski, towa-

rzysz chorągwi husarskiej Janusza Radziwiłła, miecznik mozyrski i wójt brań-

ski, mieszkający w dworze kiersnowskim (Kiersnówek)699.  

W połowie lipca ziemianie bielscy przygotowywali się już do obrony 

przed kolejnym agresorem – wojskami brandenburskimi elektora Fryderyka 

Wilhelma, którymi dowodził Otton von Sparr. Przypuszcza się, że przed  

19 lipca pustoszyły one okolice aż po Brańsk700. Z Podlasia wycofały się pod 

koniec lipca. Nie dziwi więc, że po pobycie wojsk pojawiła się w tych stronach  

epidemia jakiejś choroby zakaźnej701.  

6 listopada 1657 roku w Bydgoszczy (tzw. traktaty welawsko-bydgoskie)  

doszło do królewskiej absolucji w stosunku do Bogusława Radziwiłła i przy-

wrócenia go do łask. Książę odzyskał utracone starostwo brańskie. Dobra te 

były jednak w opłakanym stanie. W grudniu w starostwie brańskim brakowało 

 
696 ANK, ZZG 15, s. 496–498. Podkreślenia w cytacie wprowadził autor opracowania. Zniszczo-

ne zostały także Kleszczele (tamże, s. 502), spłonął Bielsk, ale przyczyna pożaru nie jest znana.     
697 Zesłanie Ducha Świętego. 
698 J. Płosiński, dz. cyt., s. 147–154, 159, 163; J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 121. 
699 J. Siedlecki, dz. cyt., s. 55. Jakub Hermanowski zmarł 15 X 1657 r. Po nim wójtem brańskim  

w 1658 r. został Benedykt Olszewski.    
700 J. Płosiński, dz. cyt., s. 160–161.  
701 Z. Romaniuk, Boćki na Podlasiu, s. 35.  
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żywności, nawet dla sług radziwiłłowskich. Od zarządzania włością bujnowską 

odsunięty miał być Chrapowicki, ale ostatecznie utrzymał dawną funkcję za 

sprawą dzierżawiącej włość bujnowską Heleny z Niemiryczów Lubienieckiej.  

Chrapowicki pół roku później, po pertraktacjach z Pawłem Janem Sapiehą,  

w dzierżawę objął Andryjanki koło Bociek. Benedykt Olszewski, wierny sługa 

Radziwiłła, sprawował nadzór nad zarządzaniem starostwem brańskim. Za 

protekcją księcia został wójtem brańskim i pisarzem grodzkim brańskim (maj 

1659). Rezydował w Dworze Kiersnowskim (Kiersnówek)702. Od października 

1657 roku do początku stycznia 1658 roku brańscy księża nie wpisywali 

chrztów do księgi, co mogło być spowodowane panującą wówczas zarazą.  

Umęczona ludność mogła nieco odetchnąć, ale tylko przez kilka miesięcy. 

Oto już około 12 września (tymi czasy) 1658 roku przez te tereny wracało do 

siebie wojsko litewskie703. Lakoniczny zapis w diariuszu Chrapowickiego tak 

naprawdę oznaczał kolejne tragedie mieszkańców. W laudum sejmiku brań-

skiego z 12 września 1658 roku odnotowano, że szlachta zajmowała się wów-

czas zniszczonymi oraz uszkodzonymi księgami ziemskimi i grodzkimi brań-

skimi. W związku z częstymi niedogodnościami i wielkimi niebezpieczeństwa-

mi często następującymi na tę ziemię naszą bielską, ustanowiono rotmistrzów 

dla bezpieczeństwa domowego przeciw kupom swawolnym. Rotmistrzowie,  

po jednym w każdej parafii, mieli organizować szlachtę tak konno, jak i pieszo, 

aby zwalczać napadających. Ponadto do ich obowiązków należało spisanie 

krzywd i ekscessów od wojsk litewskich poczynionych, każdy w parafiach 

swych… i na kommissją podać. Ta komisja miała dochodzić krzywd przez woj-

sko litewskie poczynionych. W jej skład wchodzili: Mikołaj Markowski, Sewe-

ryn Pisanka, Andrzej Jamiołkowski, Wojciech i Marcin Kierznowscy (Kier-

snowscy)704. Kolejne laudum sejmikowe z Brańska z 3 października zawierało 

uchwałę o natychmiastowym zbieraniu się pospolitego ruszenia, w tym piecho-

ty z miast i miasteczek, która stawić się miała w Surażu. Uchwalono też na 

zapłatę wojsku pobory i podatki różne… z ziemi bielskiej tak utrapionej i peni-

tus [całkowicie] zniszczonej705. Było to konieczne, ponieważ niektóre oddziały 

samodzielnie dochodziły swego żołdu. Jeszcze w październiku radziwiłłowskie 

wojska litewskie powodowały „wielkie opresje” na Podlasiu. Nie zważając na 

 
702 Tamże, s. 498–501 (Jan Kazimierz przebacza Bogusławowi Radziwiłłowi, Bydgoszcz  

6 XI 1657 r.); J. Siedlecki, dz. cyt., s. 55–57. 
703 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 172. To zdanie Chrapowicki dopisał później, stąd nie był pewny 

dokładnej daty.  
704 ANK, ZZG 15, s. 397–400. Rotmistrzowie dla bezpieczeństwa domowego przeciw kupom 

swawolnym, ustanowieni: Stanisław Wyszyński z parafii wyszyńskiej, Stefan Sawicki z parafii 

domanowskiej, Szymon Wojno z parafii dąbrowskiej, Zachariasz Wnorowski, poborca ziemi 

bielskiej – z parafii Jabłońskiej i kuleskiej, Achacy Turoboyski, skarbnik ziemi bielskiej –  

z parafii topczewskiej, Józef Karp, podkomorzy ziemie bielskiej, rotmistrz i pułkownik tejże 

ziemi – z parafii ruskiej (parafie: brańska, bielska, łubińska, boćkowska, kleszczelewska, narew-

ska), Jan Misiewicz z parafii suraskiej, poświętczyńskiej i płońskiej, Wojciech Szczawiński  

z parafii sokołowskiej i kobylińskiej, Krzysztof Niewiadomski z parafii tykocińskiej, knyszyń-

skiej i goniądzkiej, Paweł Jeziorkowski z parafii rajgrodzkiej. 
705 Tamże, s. 400–401. 
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królewskie uniwersały i rozkazy, w domach szlacheckich wielkie wiolencje 

[nadużycia siły], najazdy, gwałty, rabowania czynią. Te buntownicze, swawol-

ne kupy wojska litewskiego król 30 października 1658 roku polecił gromić, bić  

i rozpraszać. Szlachta miała działać parafiami, a gdyby kogoś z „kupy swawol-

nej” zabito, to sprawcę Jan Kazimierz brał w obronę przed ewentualnym odwe-

tem706.  

Silna epidemia nawiedziła Brańsk od listopada 1658 do połowy stycznia 

1659 roku. Życie w mieście zamarło, ksiądz nie spisywał metryk707, ofiary za-

razy grzebano bez udziału duchownego. Z powodu tej choroby sądy grodzkie 

czasowo odbywano w Bielsku, za aprobatą królewską z 25 listopada 1658  

roku708.  

Zważywszy na ogromne wojenne zniszczenia Brańska, król Jan Kazimierz 

podczas sejmu w Warszawie, 30 kwietnia 1659 roku zwolnił na cztery lata 

mieszczan brańskich od wszelkich podatków709. Jednak czas pokoju jeszcze nie 

nastał i kolejna wielka tragedia była tuż, tuż.  

W połowie grudnia 1659 roku w Andryjankach i Boćkach obawiano się  

najazdu wojsk szwedzkich obersztera Ernesta Korfa. Na wszelki wypadek 

ukrywano bydło710. Nie ma jednak pewności czy jego oddziały faktycznie  

pojawiły się w tym czasie.  

W listopadzie 1659 roku na Litwę ruszyła inna „nawałnica”. Były to woj-

ska moskiewskie dowodzone przez kniazia Iwana Andrejewicza Chowańskiego 

„Tararuja”. J.A. Chrapowicki 4 grudnia zapisał, że hetman prosił o posiłki  

przeciwko Moskwie. Oddziały Chowańskiego z kierunku Grodna, przez Zabłu-

dów wdarły się na ziemię bielską w drodze na Brześć. Zagony tych wojsk  

pustoszyły sąsiednie tereny, przechodząc aż za Tykocin. Z Zabłudowa opero-

wały także na Brańsk, Bielsk i Orlę. 5 stycznia były pod Kleszczelami, gdzie 

paliły wsie i dalej kierowały się na Milejczyce.  

 
706 Tamże, s. 406–412, a także kolejne dokumenty królewskie z 6, 23 oraz z 25 i 26 XI 1658 r. –  

w odpowiedzi na skargi płynące z ziemi bielskiej (szczególnie okolice Orli).  
707 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/1. Księga chrztów 1644–1701, s. 148: A.D. 1658. November. 

Reliquum huius mensis et alii mensis, vero December et ad medii Januarii, ob pestem, 

permissione Divina grassantem, vacabant.  
708 ANK, ZZG 16, s. 79; ZZG 15, s. 401–402: Jan Kazimierz król Polski etc. Dygnitarzom, 

urzędnikom, stanu rycerskiego ziemie branskiey obywatelom, więc i urzędu tamecznego grodz-

kie-go officyalistom etc. Iż dla powietrza morowego, które na ten czas w miasteczku naszym 

Brańsku z dopuszczenia bożego panuje, sądy grodzkie odprawować się atq. Akta otworzone dla 

potrze-bujących być nie mogą, przez co ukrzywdzonym i sprawiedliwość, albo akt potrzebują-

cym, wielka jest niewygoda. Tedy aby sprawiedliwości świętej długa zwłoka nie była i otworzenie 

akt potrzebujący mieli. Pozwalamy urzędowi grodzkiemu brańskiemu, aby akta grodzkie z Brań-

ska do inszego miasteczka pobliższego, od powietrza wolnego przeniósł i tam sądy zwyczajnie 

odprawował. Sprawiedliwość ukrzywdzonym czynił i akta zawsze dla potrzebujących otwarte 

trzymał, także i elekcje, które by się trafiły odprawował dotąd póki się w Brańsku powietrze nie 

uśmierzy etc. Dan w obozie pod Toruniem, dnia 25 miesiąca listopada roku 1658. Oblatowania 

dokumentu dokonano w Bielsku 9 XII 1658 r.; AGAD, Księgi Pieczętne (Sigillata) Metryki 

Koronnej 1658–1794, sygn. S 1, s. 103.  
709 J. Siedlecki, dz. cyt., s. 63. 
710 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 214; Z. Romaniuk, Boćki…, s. 35. 
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13 stycznia zdobyły Brześć, w którym ścięto 1700 obrońców. Nadal pusto-

szono i palono tereny od Drohiczyna po Boćki i Brańsk. Do Rosjan przyłączały 

się lokalne grupy chłopów i pacholików, uciekinierów z oddziałów litewskich.  

Wojska moskiewskie w poszukiwaniu kosztowności bezcześciły świątynie,  

a nawet krypty grobowe (Boćki, Brańsk)711. Hetman Paweł Sapieha dyspono-

wał zbyt małymi siłami, aby powstrzymać działania kniazia Chowańskiego.  

W kolejnych tygodniach do rozprawy z wojskami moskiewskimi ściągały w ten 

rejon korpusy Stefana Czarnieckiego spod Warszawy i Aleksandra Hilarego 

Połubińskiego712 z Kurlandii. 

W księgach grodzkich brańskich odnotowano: Książę Chowański z woj-

skiem moskiewskim od Grodna wpadł do ziemi bielskiej około Bożego Naro-

dzenia w r. 1659, gdzie ogniem i mieczem pustoszył713. Faktycznie działo się to 

już po Bożym Narodzeniu. Wojska moskiewskie 29 grudnia 1659 roku z Za-

błudowa dotarły do Orli. W Boćkach i Andryjankach zgromadziło się wielu 

uciekinierów, ale też uchodzące wojsko Pawła Sapiehy (chorągiew pancerna  

i trzy tatarskie) sromione przez Moskwę, prowadzące jednak szwedzkich ofice-

rów wcześniej wziętych do niewoli. W obawie przed najściem Rosjan, 30 grud-

nia nad ranem opuszczono Andryjanki, i jak wspomina Chrapowicki, od Biel-

ska zaraz widzieć było wielkie ognie […]. Znowu srogie trwogi od Brańska714.  

Ludność masowo uciekała. Regent grodzki brański Andrzej Anzelm Szabłow-

ski w swoim memoriale z końca 1659 roku stwierdził: 
 

Zaraz po Świętach [Bożego Narodzenia] w niedzielę, dnia Młodzianków  

Świętych [28 XII 1659 roku], od Zabłudowa poczęli napadać i musieli 

wszyscy uciekać, jedni za Bug ku Warszawie, drudzy do Mazowsza. A oni 

[wojska moskiewskie] wprzód za Surażem, za Bielskiem ku Brześciowi 

idąc, dworów, wsi szlacheckich i królewskich siła gumien popalili. Szlachty 

i różnech ludzi gwałt pomordowali, w Tykocinie klasztor ojców bernardy-

nów zrabowali […]. Dzwony w Bielsku, w Kleszczelach i na wielu miej-

scach zabrali. I tu do Brańska napadli, niejakiego Rudzińskiego, służatego, 

zabili. Kościół brański też czego było nie pochowano zabrali. Mieszczan  

i sotow [szotów, kupców] brańskich co do Wilczoch715 w las byli ujechali, 

porabowali. I tu wszędzie okolicznie czatując, pod Brześć podstąpili716. 
 

Ksiądz w brańskiej księdze chrztów zapisał: Nieszczęśliwy był dla nas  

koniec 1659 roku, gdyż musieliśmy uciekać przed napaścią Moskali. Wśród 

tych niepokojów zaczynamy rok 1660717. Z listu Benedykta Olszewskiego do 

Bogusława Radziwiłła z 3 stycznia dowiadujemy się, że w okolicach Brańska 

 
711 K. Kossarzecki, Kampania roku 1660 na Litwie, Zabrze 2005, s. 98, 103. 
712 A.H. Połubiński posiadał dobra Kalejczyce i Kośna, a nieco wcześniej też Dubno koło Bociek.  
713 ANK, ZZG 16, s. 100. 
714 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 216. 
715 Wilczochy – wieś wśród lasów dóbr Rudka, w pobliżu rzeki Nurzec. Zlikwidowana w XIX w.    
716 ANK, ZZG 16, s. 85. 
717 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/1, s. 157: Finis huius anni 1659 infelix fuga nobis ex incursion 

Moschorum intulit. In eodem perturbation hostile inchoamus Annum Domini 1660. 
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siła dworów popalili, tam też Bujnów i insze […] folwarki in favillam718 obróci-

li a powiadają, że i dworowi w mieście dostało się […] szkoda niepowetowana. 

Dragonów w Brańsku trzech pozabijano, których ledwo na przytułku zastano719. 

Spalono świątynię Świętego Ducha i szpital fundacji królowej Bony, a farny 

kościół brański obrabowano. Kniaź [Iwan] Chowański [...] ogniem i mieczem 

pustoszył720. Nadal panowały trwogi wielkie od Moskwy. 9 stycznia późno po-

kazał się ogień […] jakby ku Brańskowi i trwał do północy. Z pamiętnika Ma-

cieja Vorbeka-Lettowa, lekarza Władysława IV, wiadomo, że w styczniu 

Brańsk był wniwecz dezolowany. Chrapowicki zanotował, że 22 stycznia Mo-

skwa była czatą w Boćkach, a zarządca dóbr, Jan Markowski, ledwo uciekł 

przed nimi721.  
 

                   

                 Kniaź Iwan Chowański                                             Strzelec moskiewski 

 

Po 6 lutego Samuel Kmicic, wysłany przez Połubińskiego w celu nawiąza-

nia kontaktu z Czarnieckim, w okolicach Orli został napadnięty przez uzbrojo-

ną grupę wojsk moskiewskich z załogi w Brześciu. Połubiński, idąc z odsieczą  

 
718 in favillam (łac.) – w popiół. 
719 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), AR, dz. V, nr 10816-1, s. 148. 
720 ADS, D 149, Hospitalis Branscensis tituli Sancti Spiritus nunc a Moschos conflagrate (Szpital 

brański pw. Świętego Ducha teraz spalony przez Moskwę). W aktach chrztów parafii Brańsk, 

wpisano 25 VI 1696 r.: quod circa festum conversionis Sancti Pauli [przed 25 I] Anno Domini 

circiter 1670 ipsa hostilitate Moschovica pro tunc grassante – ADD, ZAP Brańsk, I/B/1, s. 437. 

Niewątpliwie jest to pomyłka, gdyż faktycznie winien być rok 1660, a nie 1670.    
721 M. Vorbek-Lettow, Skarbnica pamięci różnych spraw domowych jako i potocznych przypom-

nienia godnych i potrzebnych... Pamiętnik lekarza króla Władysława IV, oprac. Ewa Galosi, 

Franciszek Mincer, Wrocław 1968, s. 288; J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 216–219, 221. 
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z Kurlandii, 13 lutego osiągnął Zabłudów. Chowański w tym czasie cofnął się 

już na Nowogródek, ale nadal miał do wypełniania rozkaz cara Aleksego  

Michajłowicza, by uderzyć na Warszawę i Lublin722.  

Potrzeba wojsk polskich i litewskich w innych miejscach, gdzie ciągle  

istniał problem oddziałów szwedzkich i kozackich, spowodowały odejście 

Czarnieckiego na południe. Moskiewski kniaź na początku marca 1660 roku 

ponownie uderzył na Podlasie od strony Milejczyc, wypierając oddziały Połu-

bińskiego. Drugi pobyt wojsk Chowańskiego był krótki, ledwie kilkudniowy 

(od około 6 do 10 III), ale równie niszczycielski jak pierwszy. Ponownie spalo-

no Orlę, Brańsk i Boćki723. Ksiądz Jawornicki, proboszcz brański, zanotował:  

w lutym, w końcu miesiąca i na początku marca, spadło wiele nieszczęść […], 

znowu napaść Moskali724. 

Chrapowicki potwierdza, że 3 marca wojska moskiewskie podpaliły Boć-

ki, a także (być może kilka dni później) Andryjanki wszystko do szczętu Mo-

skwa spaliła, że i kołu nie ostało […] i wszędzie na Podlaszu srodze popalono. 

Wojska moskiewskie wycofały się z Podlasia 10 lub 11 marca, w obliczu zbli-

żających się oddziałów polskich i litewskich725. Benedykt Olszewski w liście  

z 20 marca raportował do księcia Radziwiłła, starosty brańskiego, że w Brańsku 

jedna tylko przecie zgorzała połać, moją zaś wioskę [dzierżawę] Oleksin do-

szczętnie spalono, ludzi nie tak zabijano jak rabowano i do więzienia brano726. 

To „więzienie” oznaczało uprowadzanie w głąb Rosji. Chowański próbował 

zaskoczyć wojska Rzeczpospolitej jeszcze na przełomie kwietnia i maja727.  

Z kierunku Krynek dotarł w okolice Narwi, ale wycofał się. 

Odbudowa spalonych domów i gospodarstw trwała wiele miesięcy,  

a nawet lat. Pół roku potrzebował J.A. Chrapowicki na wzniesienie nowego 

drewnianego dworu w Andryjankach. 18 września odnotował: Przeprowadzi-

łem się od pana Bobrownickiego do Andrianek do domu, który moim kosztem  

wszytek zbudowałem po spaleniu przez Moskwę wszytkich budynków728.   

Rzeczpospolita obroniła się przed wrogimi armiami kilku państw.  

Ze Szwedami zawarto pokój 3 maja 1660 roku w Oliwie. Nadszedł czas pod-

sumowań strat i odbudowy. Brańsk był miastem, które należało do najbardziej 

zniszczonych na Podlasiu. Liczba ludności zmniejszyła się o 60%, z około 1150 

do około 460 osób. Z 240 mieszkalnych budynków mieszczańskich przed „po-

 
722 K. Kossarzecki, dz. cyt., s. 121, 128–129. Rotmistrz Samuel Kmicic i gen. artylerii litewskiej 

Mikołaj Władysław Judycki, w 1656 r. byli wybrani na Kole Generalnym do odebrania i za-

jechania w posesję wojskową dóbr wszelkich leżących i ruchomych po księciu Januszu Radzi-

wille, adhaerencie szwedzkim. – ANK, ZZG 16, s. 75. 
723 Tamże, s. 144.  
724 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/1, s. 157: A.D. 1660. Februarius. Finis huius mensis et initium 

Martii cum maxima perturbatione erat ex incursion Moschorum in fine etiam Martii. [!]  
725 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 229–231.  
726 J. Siedlecki, dz. cyt., s. 64–65. Do moskiewskiej niewoli trafił m.in. rotmistrz Stefan Niewia-

rowski, nunc in captivitate Moschovitica existens (obecnie przetrzymywany w niewoli moskiew-

skiej, 1661), który dowodził lokalnymi siłami – ANK, ZZG 16, s. 104. 
727 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 240 (3 maja); ADD, ZAP Brańsk, I/B/1, s. 157 (koniec marca?).  
728 Z. Romaniuk, Boćki…, s. 36.  
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topem”, ocalały zaledwie 24729. Rzemiosło miejskie bliskie było całkowitemu 

upadkowi. Pozostało sześciu ubogich fachowców. Drobne zyski osiągali tylko: 

jeden rzeźnik i czterech prasołów (handlarzy solą). Z trzech dorocznych jar-

marków, odbywał się jeden na – św. Małgorzatę (13 VII). Właściciele dóbr  

z Topczewa (1659), Dziadkowic (1661), Dołubowa (1662) i Rudki (1664) wy-

starali się u króla o przywileje na targi, a nawet jarmarki, co dodatkowo osła-

biało miasto. Lustratorzy starostwa brańskiego podkreślali, że zważając na 

spustoszenie miasta Brańska przez ognie częste i żołnierskie egzekucje i prze-

chody częste, gdzie ani kramnic, ani kupca, od którego tak gość, jako i pospoli-

ty potrzebujący człowiek sposobniej kupić, dostać rzeczy potrzebnych nie masz. 

Główną przeprawę przez Nurzec omijano (innym traktem furami się obrócili) 

ze stratą dla miasta, gdyż most spalony przez Szweda730. Nie odbudowano ko-

ścioła Świętego Ducha, poważnych napraw wymagała fara. Ocalał młyn na 

Nurcu, z dwoma kołami, ale i on dawał tylko czwartą część dawnego dochodu, 

ponieważ był w złym stanie technicznym. W 1663 roku Benedykt Olszewski 

alarmował starostę Radziwiłła, że młyn miejski pustuje, trzeba by go restauro-

wać, […] pożytek z niego bardzo mały.  

Niewiele pozostało starych rodów mieszczańskich. Do Brańska ściągali 

uciekinierzy i nowi osadnicy, pochodzący zarówno ze szlachty (Popławy, Pole-

tyły i in.), jak i z włościan z pobliskich wsi (Chojewo, Jośki, Oleksin, Koszewo, 

Bujnowo i in.), ale także z dalszych okolic, jak choćby Konrad Siedlecki z Bo-

ciek. Nie był to jednak proces dynamiczny. Jeszcze około 20 lat później sporo 

placów pozostawało pustych. Zubożenie mieszczan, nie pozwalało na sprawne 

odbudowanie domów, zabudowy gospodarczej i obiektów miejskich. W końcu 

XVII wieku w Brańsku mieszkało tylko około 600 mieszkańców.  

Brak żywności i pogorszenie warunków mieszkalnych wpływały  

na szerzenie się chorób zakaźnych. W 1661 roku od 3 października grasowała 

zaraza w mieście Brańsku, a rok później, od 5 września ponownie żniwo zebra-

ła. Za drugim razem z tej przyczyny jeszcze w listopadzie sakramentów para-

fianom brańskim udzielano w Domanowie, a jeden z sejmików szlachty, za-

miast w Brańsku odbył się w Bielsku731. Do tego poborcy podatków, korzysta-

jąc z okazji, że utracono kwity (podczas incursiey nieprzyjacielskiej popalone) 

poświadczające już opłacone podatki, wymuszali ponowne ich wnoszenie  

i przysyłali wojsko do egzekucji rzekomych należności, pobieranych od miasta 

wbrew prawu także z włók i placów opustoszałych. Niestety, osłabione i wy-

ludnione miasto nie było już na tyle silne, aby przeciwstawić się zakusom 

urzędników z brańskiego „zamku”, którzy nieprawnie wpływali na wybór  

burmistrza: kogo chcą mianować zamkowi facientes podają i kandydatów od 

miasta obranych nie przyjmują. Po skargach mieszczan, królewscy lustratorzy 

 
729 Z. Romaniuk, Straty…, s. 54-56.  
730 AGAD, AR, dz. XXV, 361, Lustracja starostwa brańskiego z l. 1661–1664, k. 1–5. Dwór 

królewski wymagał napraw także później. W 1691 roku w Brańsku mieszkał Jan Philitowicz, 

„budowniczy zamkowy”. – NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 247v.  
731 ADD, ZAP Brańsk, I/B/1, s. 101, 104, 108; ANK ZZG 16, s. 119. 
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w 1664 roku zakazali takich praktyk732. Podstawą utrzymania mieszczan przez 

dłuższy czas była uprawa ziemi, ale w pierwszych latach po „potopie” obsie-

wano zaledwie 2,7% dawnego areału włókowego, a z 258 morg miejskich za-

gospodarowano zaledwie 50 (19,3%). Tylko część ludności rolniczej była  

w stanie wznowić produkcję. Wielu mieszkańców nie miało trwałych podstaw 

egzystencji. Dochód z miasta do skarbu zmniejszył się o 70%733. Niektórzy 

rzemieślnicy, przykładowo zduni, prowadząc działalność zawłaszczali tereny  

z opustoszałymi włókami, z których czerpali glinę, wybierając tam surowiec  

i niszcząc w ten sposób ziemię pod uprawę734. 

Pomimo tylu nieszczęść Brańsk nadal utrzymał polityczny prymat pośród 

miast ziemi bielskiej, co potwierdza zapis lustratorów z 1664 roku: 
  

Miasto Brańsk, ziemie bielskiej metropolis, w którym sądzą się roki ziemskie  

i grodzkie i wszelakie sejmiki ziemie pomienionej odprawują się735. 
     

 
 

Fragment ziemi bielskiej mapy Tomasza Makowskiego, z 1613 r. 

 

Wielką stratą, odczuwalną po dzień dzisiejszy, jest zniszczenie znacznej 

części, akt ziemskich i grodzkich brańskich. Wiadomo, że w podziemiach ko-

ścioła (krypty grobowe) złożono księgi w siedmiu skrzyniach okutych w żela-

 
732 AGAD, AR, dz. XXV, 361, k. 5.  
733 Z. Romaniuk, Straty…, s. 56–57.  
734 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, dz. 1, k. 129v–130.  Zduni w 1680 roku zostali oskarżeni przez 

władze miasta Brańska o to, że po ustąpieniu nieprzyjaciela z państw koronnech, Szweda, 

wysforowawszy się […] swawolą i niezmienno szkodę miastu w gruntach dłużnich alias we 

włókach kopaniem i wożeniem gliny sobie do rzemiosła onech potrzebnej, czym niszczyli grunty.   
735 AGAD, AR, dz. XXV, 361, k. 1–2.   
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zo. Skrzynie te odnalezione przez nieprzyjaciela zostały wydobyte na zewnątrz 

i otwarte. Nie było tam jednak kosztowności, stąd wściekli znalazcy wyrzucili 

ich zawartość, księgi w części podarto, rozwleczono po całym mieście, a nie-

które wdeptano w pokryte śniegiem podmokłe łąki nad Nurcem. Później urzęd-

nicy szlacheccy pieczołowicie zebrali to co ocalało (także pojedyncze karty). 

Stwierdzono jednak ubytek około 28% ksiąg. Z siedmiu skrzyń, do do ponow-

nego umieszczenia w wystarczyło już tylko pięć. Ocalone księgi były w znacz-

nej części zawilgocone, z poodrywanymi okładkami i powyrywanymi kartka-

mi736. Przez chciwość agresorów badanie przeszłości ziemi bielskiej i poszuki-

wania genealogiczne nie są już możliwe w pełniejszym zakresie. 

Na terenie powiatu brańskiego, starostwo brańskie ucierpiało najbardziej. 

Wsie Oleksin, Sielc, Zamianowo-Ogrodniki i Zanie zostały przez Moskwę fundi-

tus [całkowicie] spalone. Ten sam los spotkał folwarki bujnowski (ucierpiał 

mniej737) i zamianowski (budynki anno 1660 funditus spalone). Nie wiadomo 

jakie wojska spaliły wsie Hodyszewo, Holonki i częściowo Chojewo. Oddziały 

koronne spaliły dużą część wsi Świrydy, a Malesze spustoszyły oddziały litew-

skie. Znacznie lub całkowicie zniszczono 64% zabudowy starostwa, a 86% 

włók we wsiach leżało odłogiem („puste”). Gospodarstwa rolne uległy znacznej 

pauperyzacji. Brak było siły pociągowej (w niektórych wsiach nie stwierdzono 

nawet jednego wołu), narzędzi, nasion, paszy, inwentarza. Zubożenie dostrze-

gano jeszcze kilka lat później i nakazywano, aby dwór w ramach pańszczyzny 

brał chłopów, bez krzywdy jednak ubogich poddanych. W całym starostwie 

działalność, poza wybrańcami i innymi wolnymi włókami, wznowiło tylko  

36 gospodarstw, w sumie uprawiających ledwie sześć i pół, na 254 włóki.  

Niemal wszystkie karczmy zaprzestały działania. Młyny w starostwie brań-

skim, także znacznie ucierpiały. Z 15 młynów starostwa w poważnym stopniu 

zniszczeniu uległa co najmniej jedna trzecia. Spalone zostały: Mielechy, Neł-

chy, Wojtkowice, Wilginie. Młyn Turule spustoszał, a Solniki – zgorzał przed 

wojną. Spadek produkcji zboża miał znaczący wpływ na kondycję ekonomicz-

ną młynów738, stąd część z nich zaprzestała działalności.      

W 1662 roku do akt grodzkich brańskich wpisano relację:  
 

Ziemia bielska od roku 1655 do roku 1662 i w tymże roku 1662 przez miecz 

i ogień nieprzyjaciół Korony polskiej, to jest: Moskalów, Szwedów,  

Węgrów i Kozaków, przez ciężki głód i powietrze kilkoroczne, tak też przez 

ustawiczne opresje, chleby, noclegi, popaski, stacje poboczne, najazdy,  

rabunki od wojsk koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego przeszłych 

lat i teraźniejszego świeżo poczynione, zniszczona została739.  
 

 
736 AGAD, Kapicjana, p. 22, k. 343–348; p. 24, k. 207. 
737 Już w grudniu 1660 r. część żyta w tego folwarku sprzedano w Królewcu.  
738 Z. Romaniuk, Straty…, s. 57-60; AGAD, Archiwum Radziwiłłów, XXV, sygn. 361, k. 1-21 – 

Lustracja starostwa brańskiego 1661–1664; tamże, sygn. 362a – Inwentarz włości starostwa 

brańskiego z 1667 r. 
739 ANK, ZZG 20, s. 479; o stratach także ZZG 16, k. 112–113. 
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Niestety tylko w części znamy straty dóbr królewskich i nielicznych  

szlacheckich. Pozostałe są trudne do oszacowania. Przypuszcza się, że w oma-

wianym okresie ogólna liczba ludności zmniejszyła się o połowę, a królewsz-

czyzny ucierpiały jeszcze bardziej. Uwstecznieniu uległo rzemiosło, na przy-

kład garncarze dość często wyrabiali słabsze jakościowo gliniane naczynia 

wypalane w prymitywniejszych piecach, w atmosferze utleniającej.  

O skali zniszczeń w powiecie brańskim świadczy także zrujnowanie  

świątyń rzymskokatolickich z terenu dekanatów bielskiego i brańskiego.  

Według stanu na 1658 rok złupione (spoliata) zostały ze wszystkiego, co miało 

wartość, świątynie: w Bielsku (zabito księdza), Narwi, Wyszkach (zraniono 

księdza), Łubinie (Szwedzi zranili księdza), Boćkach, Kleszczelach, Brańsku, 

Domanowie i Dziadkowicach. Spalono (combusta) kościoły: w Kuczynie, Wy-

szonkach, Jabłonce, Wysokiem (Mazowieckiem), Jabłoni Kościelnej. Zrujno-

wane były świątynie w Topczewie (stara i nowa w odbudowie) oraz w Pietko-

wie. Wykaz nie obejmuje start spowodowanych dotkliwym najazdem moskiew-

skim z początku 1660 roku. Wiadomo, że przykładowo spalono wówczas  

kościół Świętego Ducha w Brańsku740. 

Autorzy monografii o cerkwiach (w tym czasie unickich i jednej prawo-

sławnej św. Mikołaja w Bielsku) nie wspominają o ich niszczeniu czy rabun-

kach dokonanych w czasie wojen. Może to wynikać z braku źródeł, ale można 

też zaryzykować twierdzenie, że atakujące obce wojska, religijnie związane  

z protestantyzmem i prawosławiem, w mniejszym stopniu dopuszczały się 

niszczenia czy ograbiania cerkwi, także unickich741.  

Zauważa się dość częste wykorzystywanie chłopów do działań zbrojnych. 

Od czasów Stefana Batorego do wojska powoływano tak zwaną piechotę wy-

braniecką z dóbr królewskich, a od 1655 roku piechotę łanową. W każdej wsi 

królewskiej był jeden – dwóch, czasami więcej wybrańców, którzy w zamian za 

uprawianą włókę ziemi, musieli się wyposażyć w ekwipunek bojowy i wyru-

szyć na wyprawę wojenną. Piechota łanowa rekrutowała się także spośród 

chłopów z dóbr szlacheckich i kościelnych, po jednym z 15 łanów. Oddziały 

tworzono w celu wzmocnienia głównych sił zbrojnych. Problemem był niski 

poziom wyszkolenia wybrańców.  

Dla przykładu: około 20 listopada 1655 roku wyprawa łanowa ziemi  

bielskiej miała stawić się pod Ploskami i wzmocnić obronę tamtejszej przepra-

wy przez Narew, obsadzonej już częścią piechoty łanowej pod dowództwem 

Samuela Górskiego. 29 sierpnia 1656 roku król polecił Pawłowi Koryckiemu, 

rotmistrzowi wybranieckiemu ziemi bielskiej, aby z wybrańcami i strzelcami 

udał się do Suraża i zabezpieczył „pas suraski” od wtargnięcia nieprzyjaciela. 

Do szturmu na zamek w Tykocinie wezwano także pewną liczbę chłopów  

 
740 ADS, D 28, s. 379–380.   
741 Zdarzały się pojedyncze grabieże na sąsiednich terenach, jak choćby w Siemiatyczach  

i Gnojnie, gdzie czeladź w 1658 r. dokonała zbrojnego najścia na parocha i dopuściła się ogra-

bienia. Mnisi z klasztoru spaskiego w Drohiczynie w 1661 r. żalili się na zniszczenie dokumen-

tów podczas byłych najazdów nieprzyjacielskich. – AIVAK, t. 33, s. 395–399, 403–404. 
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z każdej wsi w dobrach królewskich. Mieli się stawić z siekierami, kosami, 

drabinami, smolnemi beczkami i inszem apparatem do szturmu należącym. 

Interesujący jest dokument Jana Kazimierza, którym zwolnił od podatków na  

4 lata wybrańców z 9 wsi starostwa brańskiego. Powodem tej szczodrobliwości 

były straty zadane ich gospodarstwom w czasie wojny, a przede wszystkim 

wierna i dzielna służba w wojskach królewskich, głównie przy oblężeniu  

Torunia742 (od 2 VII do 23 XII 1658 r.).   

W majątku Kalnica, w połowie XVII wieku funkcjonowała grupa arian, 

zwanych braćmi polskimi. Korzystali oni ze wsparcia Radziwiłłów, którzy byli 

wyznania kalwińskiego. Arianie stanowili część radykalnego odłamu reforma-

cji w Polsce. Podczas „potopu” oskarżano ich o popieranie Szwedów. W 1658 

roku uchwałą sejmową zobligowano arian (tylko mężczyzn) do przejścia na 

katolicyzm lub do opuszczenia Polski. Kobiety i dzieci, o ile nie zmieniły wy-

znania, zostały w 1662 roku wygnane. W 1659 roku z Kalnicy wyjechał An-

drzej (młodszy) Lubieniecki, jedna z ważnych postaci arianizmu w Polsce.  

Był pięciokrotnie żonaty, a ostatnia poślubiona w 1653 roku to Zuzanna Mali-

nowska, córka Seweryna, dziedzica na Kalnicy. Lubieniecki po opuszczeniu 

Kalnicy, osiadł w Prusach, gdzie przyjaźnił się z poetą ariańskim Zbigniewem 

Morsztynem. W Kalnicy pozostali jednak inni arianie. Jeden z nich – Aleksan-

der Głuchowski, pochodzący z ariańskich rodziców, będąc już osobą dorosłą,  

21 sierpnia 1662 roku w Brańsku przyjął wiarę rzymskokatolicką743.  

Warto nadmienić, że Bogusław Radziwiłł, chcąc spłacić dług w wysokości 

ponad 5 tys. zł, zaciągnięty u swego sługi arianina Mikołaja Lubienieckiego 

(ten zginął po zdobyciu Tykocina), w grudniu 1657 roku oddał Helenie z Nie-

miryczów Lubienieckiej, wdowie po nim, w trzyletnią dzierżawę (do końca 

1660 r.) włość bujnowską w starostwie brańskim. W tym czasie, 15 i 17 lutego 

1659 roku w Bujnowie odbyło się ariańskie wesele Aleksandry Przypkowskiej  

i Mikołaja Suchodolskiego, stolnika chełmskiego744.   

Niemymi świadkami wojen 1655–1660 roku są znajdowane przypadkowo 

„skarby” monet. Dawni właściciele ukrywali je w obawie przed rabunkiem. 

Naczynia wypełnione monetami odkryto przykładowo koło Brańska, w Bujno-

wie, w Maleszach, w Orli, we wsi Werweczki koło Orli745, w Deniskach i Top-

czewie. Zapewne znaleziono jeszcze kilka innych „skarbów”, które nie zostały 

zgłoszone służbom konserwatorskim746. Do naszych czasów zachowały się 

 
742 AGAD, KGB 37 (1659–1660), k. 197; ANK, ZZG 15, s. 404; J. Płosinski, dz. cyt., s. 37.  

O piechocie łanowej patrz także: E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 249–251. 
743 Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 167. 
744 J.A. Chrapowicki, dz. cyt., s. 186. 
745 Nie wszystkie znaleziska zostały ujawnione i opisane. W literaturze znajdziemy: K. Filipow, 

Skarb srebrnych monet z okolic Brańska (XVII w.), „Białostocki Numizmatyk” 1995, nr 4,   

s. 37–38 (60 monet z lat 1605–1653); A. Tichoniuk, J. Wnuk-Gugnacki, Skarb siedemnasto-

wiecznych monet z okolic Orli, „Belski Hostinec” 2003, nr 2, s. 33 (480 monet z których 

najmłodsza jest z 1655 r.).  
746 Zakopywanie pieniędzy w ziemi w XVII i XVIII w. było dość popularne. Dla przykładu,  

w kwietniu 1780 r. Piotr Osmólski z Brańska zakopał w rogu „gumna” (placu gospodarskiego)  
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także świadectwa najazdu Szwedów obecne w toponimii, na przykład: 

„Szwedzkie Mohiłki” koło wsi Biała, czy „Szwedzka Hora” w Lesie Puchowo 

koło Kleszczel.  

W powszechnej świadomości panuje przekonanie, że lata 1655–1660  

wiążą się z najazdem Szwedów. Agresorów było więcej. Poza Szwedami, do 

zniszczenia naszych ziem w głównej mierze w 1657 roku przyczyniły się woj-

ska węgierskie747, a w końcu 1659 roku i w pierwszych miesiącach 1660 roku 

także wojska moskiewskie. Dokonywały one bezwzględnych mordów, rabun-

ków i zniszczeń. Przez te tereny przemieszczały się również oddziały tatarskie, 

brandenburskie, kozackie oraz koronne (polskie) i litewskie. Wszystkie one 

odpowiadają także za rozprzestrzenianie się epidemii chorób zakaźnych oraz za 

bezwzględne rekwizycje, które przyczyniały się do głodu wśród miejscowej 

ludności. Poderwano podstawy bytu ludności, upadła kultura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmerk, czyli znak mieszczański zastępujący podpis,  

umieszczony na pierścionku z brązu.  

Znaleziony w Brańsku, przy ulicy Binduga,  

na wysokości dawnego miejsca spławu drewna 

 

 

 
20 dukatów, co podejrzał jego syn i okradł ojca. – ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 44–44v. 

Szlachcic ze wsi Jakubowskie koło Bociek, w 1625 r. chory w czasie panującej zarazy, pod 

tajemnicą spowiedzi (odbywanej na polu) tylko księdzu wyznał, gdzie przed rodziną zakopał 

pokaźną kwotę 520 złotych polskich. – Z. Romaniuk, Boćki na Podlasiu…, s. 95. 

W ostatnich kilkunastu latach mieliśmy wysyp „poszukiwaczy skarbów” uzbrojonych w wykry-

wacze metali. Niestety prawie wszyscy łamali prawo i swą działalnością wyrządzali ogromne 

szkody w poznawaniu przeszłości. Pośrednio przyczyniło się do tego złe prawo. Ostatnie 

zaostrzenie przepisów nieco zahamowało nielegalne działania, ale problemu nie rozwiązało.     
747 Nie zawsze byliśmy przysłowiowymi „bratankami”. Zdarzało się, że i nasze wojska paliły 

tereny węgierskie, siedmiogrodzkie i wołoskie.  
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5. Miasto od schyłku ostatniego Wazy po czasy stanisławowskie 
 

Pierwsze lata po wojnach ze Szwedami, Siedmiogrodzianami i Moskwą, 

nie były łatwe. Nadal poważny problem stanowiły powracające epidemie cho-

rób zakaźnych. Od 3 do 20 października 1661 roku z powodu zarazy w Brań-

sku nie wpisywano aktów chrztu. Ta jednak szybko minęła. Kolejny raz zacho-

rowania epidemiczne miały miejsce w mieście od 5 września 1662 roku748.  

To „grasujące powietrze” było powodem przeniesienia obrad sejmiku (18 X 

1662) z Brańska do Świryd. W tej wsi jeszcze 23 lutego 1663 roku uchwalono 

laudum sejmikowe749. Przez kolejne lata śmiertelne choroby zakaźne już nie 

nawiedzały Brańska tak często. Mieszkańców nadal nękały pobyty wojsk750.  

Po wojnach upowszechniło się, przenoszenie kosztów zimowego utrzyma-

nia wojsk, tzw. hiberny, na dobra królewskie. Hibernę wypłacano w formie 

podatków nakładanych na te dobra, w tym na miasta. Jej opłacanie odbywało 

się jesienią. Przykładowo w grudniu 1672 roku w starostwie brańskim hibernę 

wybierała chorągiew Jana K. Branickiego (starosty brańskiego), w 1676 i 1679 

roku opłacono ją na rzecz regimentu Stefana Stanisława Czarnieckiego, pisarza 

polnego koronnego i starosty brańskiego. W 1677 roku z Brańska hiberny opła-

cono 1924 zł (później 1400–1600 zł). Jej opłacenie dawało niemal pewność, że 

wojsko nie będzie nękało mieszczan. Czasami zdarzały się dodatkowe daniny.  

4 września 1689 roku magistrat z pospólstwem uchwalił zbiórkę z każdego 

domu po 10 groszy względem uchronienia się od konfiskacji żołnierskiej751.  

Życie mieszczan powoli wracało do normy. Miejsce trosk związanych  

z najazdami wojsk i chorobami zakaźnymi, zajęła w znacznej części odbudowa 

domów i próba powrotu do normalności. Codzienne życie nie raz prowadziło do 

konfliktów, których często nie udawało się uniknąć. Dwie zachowane księgi 

sądu burmistrzowskiego z Brańska z lat 1676–1681 i 1687–1693 ukazują pro-

blemy trapiące mieszkańców, w części skorych do działania w zawziętości,  

a nawet porywczości i gwałtowności. Rozliczne oskarżenia, żale i skargi skła-

dane do sądu miejskiego rozstrzygającego według prawa magdeburskiego doty-

czyły głównie: obrazy, fałszywych oskarżeń, zadania ran, wchodzenia zwierząt 

(świnie, woły) w szkodę, zabicia zwierząt (świń, wołów), sporów o majątek, 

długów, kradzieży, zajmowania dóbr za niezapłacone długi, ścięcia drzew  

(powalenie sadu, kradzieże z lasu), niszczenia płotów itd. 

O bezmyślności, a może i złośliwości świadczy choćby sprawa konia po-

życzonego przez Mikołaja Szłyka od Stefana Kosowskiego. Szłyk znęcał się 

nad tym koniem i bił go, aż doprowadził do zdechnięcia zwierzęcia. Do gwał-

 
748 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/1, s. 164, 168 – Grassante peste in oppido Branscensis.  
749 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 41, k. 256 – na sejmiku w Świrydach, bo w Brańsku powietrze 

na ten czas panowało; AGAD, Metryka Koronna, Lustracje, dz. XVIII, 64, k. 563v.  
750 J. Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła, s. 66, 69, 70; ANK, ZZG 19, k. 1482v. W 1666 

roku wojska litewskie działając przeciwko Lubomirskiemu, marszałkowi koronnemu, wielkie 

krzywdy, szkody i rabunki w ziemi bielskiej popełniało.  
751 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 119v; f. 1708, op. 1, d. 49, k. 472v–473.   
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towników zaliczał się Jerzy, z zawodu lub zwany „Złotnikiem”, kilkakrotnie 

dający upust swej słabości. Złotnik pobił rajcę Stefana Husaka, protoplastę rodu  

Usakiewiczów. Z innych poważniejszych spraw odnotowanych w księdze są-

dowej, wspomniane jest też podpalenie. Są i sprawy obyczajowe. Przykładowo 

Krzysztof Tarkowski wysłał nocą swoją córkę Basię, do domu Mikołaja Szew-

kowskiego. Gdy ten „amorami” zapałał do Basi, przypłacił to ugryzieniem  

w palec, aż do kości. Kilka wpisów dotyczy osób służących w domach miesz-

czan. Kożuchowscy z Brańska byli oskarżani o wywiezienie z dóbr Olszewo 

koło Bociek „dziewki” i przetrzymywanie jej w mieście przez Jerzego Złotnika. 

Mieszczanka, Małgorzata Kosecka, przez osiem lat służyła u Kuczyńskich, a ci 

jej nie płacili, dlatego samowolnie wzięła od nich parę wieprzów i ubrania war-

tości 12 zł, czyli tyle ile jej wcześniej obiecano.   

Z zapisów wynikają także informacje 

ogólne o mieście. Wymienia się ulice: Bin-

dugę (Bienduga), Bielską (wybrukowana), 

Brodową (była wybrukowana), Kozi Ry-

nek, Lacką (Kościelną, wybrukowana), 

Młyńską (z „brukiem publicznym”), Ru-

ską, Rynek, Strzelniczą, Topczewską752.  

W stosunku do okresu wcześniejszego 

bezimienna uliczka, uzyskała teraz nazwę – 

Folwarkowa (obecnie to ul. Jana Pawła II) 

i dodatkową uliczkę zwaną ułeczką folwar-

kową. Ulica Suraska została zdegradowana 

do miana uliczki, a na jej przedłużeniu był 

gościniec suraski. Przywrócono także wą-

ską uliczkę szerokości około 4,5 m, odcho-

dzącą od ulicy Binduga w stronę pól (za-

pewne chodzi o obecną ulicę Sportową). 

Ta funkcjonowała wcześniej, ale przez 

kilkadziesiąt lat była zajęta przez właści-

cieli sąsiednich nieruchomości, Kozodow-

skiego (później Wojciecha Wilginię) i Ro-

maszkowskiego (później Rytakowskiego). 

W 1691 roku, na wniosek mieszkańców 

ulicy: Bartosza Sakowicza, Jana Hajwozy, 

Jana Poletyło, Andrzeja Zgleczewskiego, 

Jana Żurobskiego, Jakuba Osmólskiego, Mateusza Hajwozy, Grzesia Poletyło, 

Wilginia, Grzegorza Deriaha (Dermiaha?), Andrzeja Wróblewskiego, Jana Sa-

 
752 Zdaje się, że po „potopie szwedzkim” przy ulicach Strzelniczej i Topczewskiej placów 

zasiedlonych było bardzo mało. Nie ma tych ulic w rejestrach wybierania hiberny, a i w księgach 

sądowych pojawiają się sporadycznie. Także w 1788 r. brukowano ulice w Brańsku.   

Brańska księga miejska z lat 1687-1693  
(zbiory NIAB w Mińsku, 1802-1-2) 
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kowicza, Olesia Dąbrowskiego, Iwana Młodzianowskiego, Józefa Jakimczyka, 

Krzysztofa Laskowicza, Kalinowczyka, Andrzeja Bielawskiego, Iwana Hac-

kiewicza, Stefana Kuczyńskiego i Damiana Bobciucha, przywrócono ją do 

użytku uchwałą władz miasta Otworzenie uliczki dawnej na Biędudze753. Miasto 

ciągle borykało się z problemami finansowymi. 10 lutego 1689 roku podjęto 

uchwałę na składkę popłacenia długów […] na wspomożenie miasta,  

od każdego po 1 zł754.   

Domy nazywano chałupami i chatami, co świadczy o dość ubogiej zabu-

dowie miasta. Nie powinno to jednak dziwić po tylu doznanych klęskach. 

Wszystkie budynki były drewniane. Z obiektów o charakterze publicznym wy-

mienia się: kościół katolicki, cerkiew unicką, ratusz, karczmę (starościńską) 

przy Rynku, dwór królewski, wieżę więzienną. W 1690 roku karczmę z placem 

i grodzią (łąką nad rzeką) przy Kozim Rynku w Brańsku można było kupić za 

300 złotych, płaconych w dobrej białej [srebrnej] monecie755.   

Ze spraw niespornych znajdujemy ugody, zastawy, sprzedaże, kwitowanie 

różnych operacji. Stan posiadania mieszczan możemy częściowo poznać po 

zapisach testamentowych, wysokości wnoszonych podatków i opłat, a także  

z innych dokumentów. Mieszczanin brański Szymon Laskowicz w 1681 roku 

mając śmierć przed oczyma testamentalnie zapisał swemu synowi Krzysztofowi 

dom z browarem i słodownią, półtora placu, 32 zagony ziemi położone w kilku 

miejscach i siedlisko. Dwie córki otrzymały po sześć morg ziemi, a starsza, 

Maryna, dodatkowo 32 morgi, wołu i 40 zł, browar w Węgrowie. Młodszej 

córce, Zofii, ojciec zapisał siedlisko w Rynku, wołu, krowę i klacz oraz kawał 

ziemi. Laskowicz należał do zamożniejszych mieszkańców miasta756. 

Z ksiąg miejskich sądowych dowiadujemy się, że w mieście w drugiej  

połowie XVII wieku uprawiano: zboża (pszenica, jęczmień, żyto), pasternak, 

kapustę, buraki, marchew, proso, groch, cebulę, rzepę, len, chmiel i niewątpli-

wie inne. Wymienia się hodowane: świnie, woły, owce, konie, drób (gęsi, kury), 

gołębie (duchowny unicki). Miasto w 1689 roku zatrudniało Hawryłę, „pasterza 

do trzody”. Za jego pracę płacili właściciele od każdego rogatego bydlęcia  

po trzy grosze i po garncu żyta757.  

Niektóre osoby ubarwiały dość monotonne życie mieszczan. Ratuszny 

szynkarz Leon Omeliańczuk w 1784 roku sprzedawał piwo i grał na skrzypcach, 

stojąc na stole. Baltazar Dąbrowski zaproszony do aktu weselnego… na mar-

szałka nie zachowywał się jednak tak jak powinien. Czynił uszczypliwe uwagi 

rodzinie panny młodej i obrażał ich, w końcu cały akt weselny… bez żadnej 

racji wypędził i rozpędził (1779)758.  

 
753 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 227–227v.  
754 Tamże, k. 96v.  
755 Tamże, k. 150v.  
756 Tamże, k. 22v–23v. 
757 Tamże, k. 107v. 
758 Tamże, k. 33v, 172.  
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6. Władze miasta i urzędnicy miejscy 
 

Inna księga miejska Brańska typu sądowego, z lat 1779–1789, dostarcza 

dodatkowych danych o wiek późniejszych dotyczących także innych sfer życia 

mieszczańskiego. Władze miasta miały szerokie kompetencje wobec mieszczan. 

Wydawały pozwolenia na przemiał zboża w młynie i na wyrąb drzew w lesie 

miejskim. Po uzyskaniu zgody na takie działania zainteresowany mieszczanin 

mógł podjąć działania na podstawie uzyskanej kartki z magistratu. To magistrat 

decydował kogo przyjąć do stanu mieszczańskiego. Nowy mieszczanin uzyski-

wał dostęp do lasu miejskiego, a także do ogólnej łąki („kępa miejska wypust-

na”) na której mogło być wypasane jego bydło, ale przez pastucha miejskiego, 

sam nie mógł tam kosić trawy. Ta kępa znajdowała się w pobliżu mostu na 

Nurcu. Chrust w lesie do opalania domów można było pozyskiwać bez zgody 

Magistratu. Miasto posiadało kilka stodół, w których przetrzymywano siano, 

zapewne na wojskowy furaż oraz na wypadek nieurodzaju.  

Urzędnicy miejscy wyceniali znalezione przedmioty i złapane zwierzęta,  

a także mienie zajęte za długi oraz majątek pozostały po zmarłych. Nadzorowa-

no sporządzenie przez rodzinę inwentarzy po zmarłych. Przyjmowano depozyty 

na przechowanie.    

Pod pieczą władz miasta znajdowały się jatki, które wydzierżawiano,  

wybierając arendarza podczas licytacji. Wydzierżawiano funkcję kasjera propi-

nacji miejskiej. Miał on za zadanie organizację handlu napojami alkoholowymi, 

ogłaszał wysokość nakładanego podatku i odbierał go, kontrolował monopol 

wyszynku. Kasjer na Wielkanoc i Boże Narodzenie musiał obdarowywać bur-

mistrza i rajców ćwiercią wołu oraz pięcioma kwartami miodu. Podatkiem pro-

pinacyjnym nie była objęta niewielka ilość piwa, którą na własne potrzeby mógł 

wyrabiać każdy mieszczanin. 

Władze miasta odbierały należne podatki i uchwalane daniny. Poważnym 

problemem były pobyty wojsk, korzystające z uciążliwych furaży, kwater  

i podwód. Na tym tle dochodziło do konfliktów między mieszczanami,  

do awantur z udziałem żołnierzy.         

Oficjalną siedzibą władz miasta był ratusz stojący pośrodku Rynku, zbu-

dowany na rzucie prostokąta, frontem do wschodniej lub zachodniej pierzei 

rynkowej. Ta drewniana budowla nie była bardzo okazała. O ile pruski plan 

centrum Brańska z 1800 roku podaje obiekt we właściwej skali, to byłby to 

budynek o wymiarach 15 m x 7,5 m (112,5m2). Jego wielkość była zbliżona do 

domów mieszczańskich stojących przy Rynku. Podpiwniczony obiekt, miał 

użytkowe poddasze. Część pomieszczeń wydzierżawiano na szynk i na miesz-

kania. Największa sala służyła za miejsce zebrań i izbę sądową, z pomieszcze-

niem archiwum miejskiego759, nad którym pieczę sprawował pisarz, przechowu-

 
759 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 274, w 1786 r. – klucze z ratusznej sądowej izby zabrał, 

archiwum tam byłe zamknął.   



 

240 

 

jący również pieczęć miejską. Na ratuszu był nieduży dzwon, co sugeruje ist-

nienie jakiejś nadbudowy w formie wieżyczki (sygnaturki). Jego funkcję ukazu-

je zapis z 1787 roku: magistrat… i pospólstwo… za poprzedzającym dzwonka 

ratuszowego głosem zszedłszy się na ratusz, by wybrać władze miasta760. 

Dzwon zwoływał więc mieszczan i władze na zebrania, ale zapewne ostrzegał 

także przed niebezpieczeństwem (pożarem, wrogim najściem). Katowska „mę-

czennica ratuszna” ulokowana mogła być w piwnicy. Tam z użyciem tortur 

dokonywano przesłuchania podejrzanych i przygotowywano skazańców do wy-

konania wyroków, co wzmiankuje jeden z dokumentów. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wycinek z planu centrum Brańska z 1800 r. ukazujący Rynek i lokalizację ratusza  

oraz położonej w pobliżu studni. Dodałem opisy ułatwiające lokalizację 

(Zbiory APB, KWiD) 

 
760 Tamże, s. 340. 
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W pobliżu ratusza była jedna z kilku studni miejskich. Być może to ta 

studnia w 1783 roku była remontowana. W organizację prac przy niej zaanga-

żowani byli radni, którzy wyznaczali podwody do zwiezienia kamieni do pilne-

go dokończenia budowy tego ujęcia wody, przez majstra761.  

Burmistrza miasta wybierano zgodnie ze starą tradycją, na jeden rok,  

11 listopada (na świętego Marcina), chociaż zdarzały się odstępstwa od tej daty. 

Intromisje burmistrza na urząd odbywały się zazwyczaj między 20 grudnia  

a 18 stycznia (dzień nadania przywileju miejskiego). Oto treść zapisu z księgi 

miejskiej, w której odnotowano wybór burmistrza w 1687 roku: 
 

Działo się w ratuszu w mieście Jego królewskiej mości Brańsku we wtorek 

miesiąca grudnia dnia dziesiątego, nazajutrz po święcie Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w roku 1687. Przy bytności szlachet-

nych i sławetnych Dawida Harowicza landwójta i przy bytności starej 

Rady burmistrzach Grzegorzu Piotrowiczu, Aleksandrze Harowiczu, Ja-

nie Żbikowskim i Grzegorzu Bukowiczu i przy Janie Sakowiczu cechmi-

strzu etc. 

Na terminie dzisiejszem według wolnej electii obranego na burmistrzo-

stwo sławetnego pana Wawrzyńca Miśkowicza, który za konfirmatią ja-

śnie wielmożnego Jej mość pana stolnika koronnego, starosty i wójta 

miasta tegoż JKMci, który wykonał jurament [przysięgę] przed znakiem 

Męki Pańskiej […]. Toż uczynili i sławetni Tomasz Dąbrowski na pisar-

stwo, Andrzej Wolgimunt, Jan Poletyło, Demian Skórecki, Szerhej Krosz-

ka na radztwo [rajców], także przez znakiem Męki Pańskiej762. 
        

Zaprzysiężenie jednego z kolejnych burmistrzów, radnych i urzędników 

miejskich odbyło się 20 grudnia 1689 roku, w obecności landwójta Dawida 

Harowicza, byłych burmistrzów Andrzeja Wróblewskiego i Wawrzyńca Miś-

kowicza, gmińskiego Tomasza Dąbrowskiego, rajcy Grzegorza Kunaszewica 

(Konaszkiewicza), Szymona Podgórskiego – ławnika landwójtowskiego, Stefa-

na Husaka – byłego gmińskiego i przy wielu mieszczan będącech. Czyniąc za-

dość prawom i przywilejom najjaśniejszych królów […] jurament na urząd 

swój uczynili, przysięgając przed krzyżem: burmistrz Jan Żbikowski, gmiński 

Stefan Husak, rajcy Piotr Dombrowski (Dąbrowski), Damian Skórecki i Waw-

rzyniec Konaszkiewicz763. W organizację wyborów angażował się cech  

szewców, za co urządzano im poczęstunek.    

Warto zwrócić uwagę na dość powszechną praktykę aktywności i wyko-

rzystywania doświadczenia urzędników „starej rady”, w czasie procesów sądo-

wych i innych działań prawnych. Przy krótkich, rocznych kadencjach,  

był to również sposób na zachowanie ciągłości władzy.     

Burmistrzami miasta w końcu XVII i w XVIII wieku byli m.in.: Maciej 

Świerczewski, Wawrzyniec Popławski, Wojciech Łahunowicz, Grzegorz  

 
761 Tamże, zapis z 5 XI 1783 r. 
762 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 42.  
763 Tamże, k. 133v, 280 (jurament burmistrza Żbikowskiego, 23 XII 1692). 
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Bukowicz, Grzegorz Piotrowicz, Mikołaj Poletyło (1676), Andrzej Wróblewski 

(1677–1679), Wawrzyniec Miśkowicz (1680–1684, 1686, 1688), Aleksander 

Harowicz (1687), Jan Żbikowski (1685, 1688–1693), Jan Jabłoński (1694–

1695), Jan Dąbrowski (1697–1698), Andrzej Dąbrowski (1699, 1702–1703), 

Szymon Sikorski (1705, 1721–1723), Szymon Leszczyński (1706–1709), Waw-

rzyniec Dąbrowski (1724–1725), Antoni Komelski (1725–1727), Paweł Czar-

niawski vel Radywon (1735, 1744, 1749–1750, 1752), Wojciech Sikorski 

(1745–1746), Jan Łączyński (1746–1747), Walenty Konaszkiewicz (1747–

1748), Jakub Makowski (przed 1763), Kazimierz Żonimbski (1763), Dyzma 

Świerydzki (1779), Józef Konaszkiewicz (przed 1763, 1780, 1785), Antoni 

Żukowski (1781–1782, 1784), Andrzej Gartkiewicz (1783). Burmistrzami by-

wały osoby pochodzenia szlacheckiego i mieszczańskiego, wyznania katolic-

kiego i unickiego, piśmienni i analfabeci, zasadniczo przedstawiciele lokalnego 

patrycjatu. Posiedzenia magistratu, często odbywano w domu burmistrza, gdzie 

też dokonywano wpisów do ksiąg. W ratuszu obradowały władze, gdy sądzono 

oraz organizowano zebrania miejskie lub wybierano starszych cechowych. 

Burmistrz zarządzał miastem, przewodził sądom burmistrzowskim, reprezento-

wał Brańsk (np. w sądach wyższych instancji, w delegacjach do króla). 

Zdarzało się, że burmistrzowie na czas swojej nieobecności w mieście 

ustanawiali swoich zastępców. Burmistrz Wawrzyniec Miśkowicz 9 marca 

1680 roku udzielił plenipotencji do zastąpienia go byłemu burmistrzowi An-

drzejowi Wróblewskiemu, w związku z pilną potrzebą wyjazdu do Prus. Miś-

kowicz trzy miesiące później upoważnił Wojciecha Żuchowickiego, aby rządził, 

rozkazywał i miał dobrych szanować, występnych karać w sprawiedliwości po-

trzebnej miastu. Upoważnienie było związane z wyjazdem burmistrza na sąd 

asesorski do Warszawy, gdzie rozpatrywano sprawę dotyczącą Brańska. Także 

burmistrz Jan Żbikowski w 1693 roku mając sprawy miesckie w sądach JKMci 

asesorskich z granicznikami tegoż miasta Brańska, mianowicie z ziemianami 

brzeźnickiemi [Brzeźnicą], na czas swojej nieobecności upoważniał landwójta 

Dawida Harowicza i gmińskiego Stefana Husaka do jego zastępowania, dając 

im moc i władzę rządy i sądy i zwierzchność tejże mocy, którą ma od miasta764. 

Zdarzyło się, że jeden z mieszczan próbował zawłaszczyć urząd burmistrza 

przemocą. W czasie wyborów w listopadzie 1762 roku: 
 

Łukasz Czarniawski przybrawszy sobie z Przedmieścia letkich i nieosia-

dłych ludzi, młodzieży samej, gdy podług zwyczaju zszedłszy się na ratusz 

całe pospólstwo miasta Brańska a Antoni Kumelski landwójt na tejże 

schadzce do elekcji burmistrzostwa czterech kandydatów podał, tenże Łu-

kasz Czarniawski ze swoimi adherentami765 na nich pozwolić i dopuścić 

do tej funkcji żadnego nie chciał, gdzie pod ten czas spośród adherentów 

jego, Jan Łenczyński przerzeczonego Łukasza Czarniawskiego podawał 

 
764 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 1, k. 118v, 167v. W 1669 r. nadal trwał także zadawniony spór 

Brańska z Popławami. – J. Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła…, s. 93. 
765 Adherent – zwolennik. 



 

243 

 

za kandydata, tak zaraz przybrani tegoż Łukasza Czarniawskiego okrzyk-

nąwszy go być burmistrzem pomimo kontradykcje całego magistratu, 

wielki tumult na ratuszu wszcząwszy, skrzynię z aktami i przywilejami 

miejskimi gwałtem, to jest Andrzej Pieczewski i Fabian Puchalski z inny-

mi wziętą do Czarniawskiego zanieśli. Takowy, widząc gwałt i nieprakty-

kowane wiolencje magistrat brański, wniósł manifest do akt grodzkich 

brańskich 18 listopada 1762 roku. 

W czasie zaś dalszym pomiarkowawszy się, tenże Łukasz Czarniawski 

przed złożeniem, powtórnej schadzki do obrania burmistrza skrzynię od 

siebie kazał odnieść do burmistrza. Jednakże i powtórnie do elekcji bur-

mistrza nie przyszło, który podobnie jak i pierwej nie dopuszczając wraz 

ze swemi adherentami wolnej elekcji, zburzywszy tumult zabrać skrzynię 

znowu i zanieść do siebie rozkazał. Zapozwany zaś będąc do sądów suro-

gatorskich o wiolencje i postpozycje urzędów stawać nie chciał ani per-

swazji pana surogatora, do którego urzędników miejskich posyłał, słu-

chać i skrzyni powrócić (nie chciał) ...aż za podaniem supliki do J.W. pa-

na starosty miejsca tego i wypadłym instrumentem na osobę JMci Pana 

Kanigowskiego ekonoma brańskiego tęż skrzynię z księgami i prawami 

miejskimi powrócił, gdzie dopiero circa actum teraźniejszej komisji  

elekcja burmistrza nastąpiła.  
 

Czyli Łukasz Czarniawski z grupą swoich zwolenników, w czasie zwycza-

jowych wyborów, został bezprawnie okrzyknięty burmistrzem przez mieszczan 

przyprowadzonych z Przedmieścia, którzy dodatkowo zabrali skrzynię z przy-

wilejami oraz dokumentami miejskimi i zanieśli ją do domu Czarniawskiego. 

Gdy niedługo potem w ratuszu ponownie odbyć się miał prawny wybór burmi-

strza, Czarniawski polecił odnieść skrzynię z przywilejami. Kolejny raz 

wszczynając awanturę w ratuszu nie dopuścił do wyboru i tym razem zawłasz-

czył przywileje. Zwrócił je dopiero na interwencję uczynioną z polecenia staro-

sty brańskiego J.K. Branickiego, hetmana wielkiego koronnego. Starosta  

powołał też specjalną komisję sądową do zbadania sprawy.  

Znanemu awanturnikowi z wieloma różnymi zarzutami i wytoczonymi 

sprawami sądowymi, taki czyn nie mógł ujść bez konsekwencji766. Sąd komi-

sarski zważywszy na zuchwałość Łukasza Czarniawskiego, lekceważenie  

rodowitych mieszczan z dawna osiadłych i starszych wiekiem pełniących funk-

 
766 J. Siedlecki, Sprawa Łukasza Czarniawskiego, „Ziemia Brańska”, t. 2/3 (1990/ 1991), s. 69–

74; AGAD, AR, AMP, sygn. 45. Łukasz Czarniawski, syn Pawła, urodzony około 1725 r.  

w Jarmarkowszczyźnie, jako młodzieniec mieszkał w Brańsku. Potem wyjechał do Warszawy, 

do pracy. Ożenił się z córką ogrodnika w pałacu Krasińskich. Żona w posagu wniosła mu dwo-

rek w podwarszawskim Grzybowie, gdzie Łukasz otworzył szynk. Odmawiał płacenia podatków, 

za co trafił do więzienia. Po śmierci młodej żony, która zmarła zapewne w czasie pierwszego po-

rodu, teściowie odebrali mu dom. Powrócił do Brańska w 1749 r. Poślubił Eufrozynę. Wchodził 

w częste konflikty. Uderzył w twarz i obraził landwójta Antoniego Kumelskiego, zlekceważył 

wyrok w tej sprawie. Kolejny raz pobił landwójta i broniącego go ławnika Szkilewskiego. 

Zastraszał też Kumelskiego i w ratuszu wykrzykiwał, że powiesi go na Rynku. Nie chciał płacić 

podatków miejskich. Pobił pocztowego husarskiego, gdy ten chciał odebrać od niego hibernę. 

Wielokrotnie karany, ciągle awanturował się i oskarżał innych (mieszczan, duchownych, urzęd-

ników). Do porządku przywołał go dopiero starosta brański J.K. Branicki, karząc go przykładnie. 

Wyczyny Czarniawskiego opisał Jan Siedlecki w artykule przywołanym powyżej.   
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cje oraz piastujących urzędy miejskie, niepodporządkowywanie się dekretom 

komisarskim i dekretom sądów surogatorskich, uchylanie się od płacenia podat-

ków należnych miastu, próby wzniecania tumultu i nieporządku w mieście,  

a także faworyzowanie niektórych przedmieszczan, zwłaszcza ludzi ze wsi sta-

rostwa osiadających w mieście, uznał Łukasza Czarniawskiego winnym popeł-

nienia licznych przestępstw. W trakcie rozprawy podkreślono, że nie jest miesz-

czaninem brańskim z dziada pradziada, a po prostu jest […] przychodni z Jar-

markowszczyzny do miasta Brańska, prawami nadanemi od najjaśniejszych 

królów właściwym i rodowitym mieszczanom miasta tegoż służącymi zaszczycić 

się mogącym. Czarniawskiego skazano na 12 tygodni więzienia miejskiego i na 

karę finansową 120 grzywien, którą miał zapłacić burmistrzowi Kazimierzowi 

Żonimbskiemu. To był tylko początek dalszych konsekwencji finansowych  

i więzienia. Sąd komisarski w żadnej przewinie nie oszczędził awanturnika,  

a J.K. Branicki wyrok zastrzegł do osobistego wglądu. Czarniawski odsiedział 

w więzieniu dodatkowe miesiące, a ponadto zapłacił wysokie odszkodowania 

wszystkim pokrzywdzonym. W przyszłości nie mógł też kandydować na urzędy 

miejskie, co nie do końca wyegzekwowano767. Wspólnicy Czarniawskiego, 

Andrzej Pieczewski i Antoni Łenczyński (Łączyński), zostali skazani na mie-

sięczny pobyt w „wieży miejskiej” i zapłacenie po 28 grzywien srebrem. Fabia-

na Puchalskiego i Adama Dernowskiego za wzniecenie tumultu na ratuszu  

w czasie wyborów burmistrza, „ludzie zamkowi” ukarali na Rynku publiczną 

chłostą (po 50 uderzeń).  

Wójt i mieszkańcy miasta oprócz burmistrza, wybierali szereg innych 

urzędników miejskich: landwójtów, instygatorów, gmińskich, leśników, rad-

nych, woźnych, pisarzy itd. 

Landwójtami (podwójcimi, viceadvocatus, czasami odnotowywani nawet 

jako advocatus) miasta Brańska byli: Wawrzyniec Jabłoński, Józef Harowicz, 

Aleksander Andruskiewicz (1676–1680), Dawid Harowicz (1679–1691), Jan 

Jabłoński (1701), Franciszek Kumelski (1779–1789). Landwójtowie, powoły-

wani z mieszczan przez wójta, działali w jego zastępstwie. Mieli kilku wyłania-

nych przez siebie ławników, którzy pomagali w podejmowaniu decyzji.  

Landwójtowie zazwyczaj mieli pochodzenie szlacheckie.  

Instygatorem, czyli oskarżycielem miejskim w latach 80. XVII wieku był 

Jan Poletyło, a prawie sto lat później Michał Kołoszkiewicz (1780–1781, 1783), 

Stanisław Waleszko (1782), Piotr Witkowski (1783), Jakub Sinicki (1786), 

Józef Kołoszkiewicz (1787), Benedykt Popławski (1788). Ten urzędnik dla 

porządków czynienia potrzebny, czuwał nad realizacją poleceń magistratu,  

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnosił zaskarżenie. 

Rajców (radnych) było czterech, czasami pięciu. Razem z burmistrzem 

tworzyli „urząd radziecki” by sprawiedliwość według umiarkowania porządku 

w mieście czynić. Radni przed objęciem swej rocznej kadencji, składali przysię-

 
767 Czarniawskiemu udało się zostać burmistrzem. – ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 231.  
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gę klęcząc przed krzyżem. Uczestniczyli nie tylko w podejmowaniu decyzji 

razem z burmistrzem, ale wspierali go w działaniach takich jak aresztowanie  

i doprowadzanie dłużników do sądu radzieckiego, uczestnictwo w rozprawach, 

wyznaczanie podwód, domów do dostarczenia wyżywienia żołnierzom. Radni 

mieli dodatkowe przywileje. Cech szewców miał obowiązek zapewnić im raz 

na rok sześć par butów (burmistrzowi i pięciu radnym). Uzyskiwali dodatkowe 

intratne funkcje, jak Michał Dąbrowski, który w 1783 roku był także dystrybu-

torem „tabaki krajowej” w Brańsku. Od rajców nie wymagano umiejętności 

pisania, stąd często byli to analfabeci, ówcześnie dość powszechni. 

Pisarz miejski, to ważna funkcja wymagająca szerszych kwalifikacji urzęd-

niczych, dlatego nie był wybierany i zazwyczaj dosyć długo pracował w mie-

ście. Poza oczywistą umiejętnością sporządzania i czytania dokumentów  

w języku polskim i łacińskim, pisarz musiał znać się na formułach kancelaryj-

nych, prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu dokumentów, potrafić wyszukiwać 

zapisy w aktach miejskich. Odpowiadał za archiwum miejskie, dlatego często 

mieszkał w ratuszu. Pisarzami miejskimi przysięgłymi byli: w latach 1684–

1691 Wojciech Łahunowicz, Jakub Usakiewicz od 1707 do 1712 roku, Woj-

ciech Dąbrowski 1719–1720, Franciszek Kumelski (1763), w latach 1779–1788 

Jan Harowicz, a od (1788) 1789 do 1799 roku Mateusz Jarczewski.   

Gmińskimi, reprezentującymi pospólstwo (gmin) i nadzorującymi sprawy 

finansowe byli wybierani z tej grupy mieszczan: Franciszek Litewski (1676), 

Piotr Dąbrowski (1677), Stefan Usak vel Husak (1680–1693, z krótką przerwą 

ok. 1689). W latach 1779–1789 gmińskim w Brańsku był Hajwoza. Gmiński to 

urzędnik, który razem z radnymi dokonywał oględzin ran i wyrządzonych szkód 

(np. w uprawach), na potrzeby rozpraw sądowych, a nawet wydawał polecenia 

zwożenia chrustu do naprawy drogi. Ogólnie działał razem z radnymi, zwraca-

jąc uwagę, aby dodatkowe obciążenia nie pomijały patrycjatu, ze szkodą dla 

pospólstwa i plebsu. Razem z radnymi nadzorował wykonywanie stróży w mie-

ście, przykładowo nocnej, będącej formą ochrony przed złodziejami i pożarami.    

Leśników lasów miejskich miasto zatrudniało dwóch, zazwyczaj wybiera-

no ich na rok spośród mieszczan i zaprzysięgano w ratuszu. Ta forma czasami 

prowadziła do nadużyć, stąd bywali i leśnicy miejscy jurgieltowi, czyli najemni. 

Przykładowo w 1689 i 1690 roku był nim Samson Królik768. Leśnik wybrany  

z mieszczan, Maciej Czarkowski, w 1779 roku był oskarżany przez Jakuba 

Słomczewskiego i Karola Puchalskiego o to, że przez palce patrzy na wyrąb 

lasów miejskich, co więcej sam rąbie. Leśnicy sprawdzali, czy wycinający 

drzewa mają stosowne pozwolenie od władz miasta. Konfiskowali wozy, konie, 

siekiery i inne, które używano do nielegalnej wycinki. Była to funkcja wywołu-

jąca wiele emocji. W 1779 roku szlachcic i mieszczanin Andrzej Gartkiewicz 

żalił się na leśnika Macieja Czarkowskiego, że ten widział jak wielu mieszczan 

wywoziło z lasu „brzezinę i osikę i koły”, ale im w tym nie przeszkodził, siekier 

 
768 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 134.   
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nie zabierał. Czasami w lesie dochodziło do bójek. W 1781 roku leśnik  

Wojciech Krawczykowicz został zaatakowany przez Jana Kadłubowskiego, 

który miał go w lesie pobić i zranić „toporczykiem”. Sprawa w sądzie była od-

powiedzią leśnika na wcześniejsze oskarżenie Kadłubowskiego o pobicie kijem 

w Lesie Średnim. W 1786 roku leśnik Szymon Rapcewicz wniósł sprawę do 

sądu miejskiego przeciwko Tomaszowi Jarczewskiemu, który przyłapany na 

wycinaniu drzew w Kozim Lesie, straszył leśnika, że zabije go siekierą769.    

„Woźny opatrzny”, na podstawie pozwu sądowego wpisanego do księgi, 

sporządzał jego wersję papierową i wręczał go pozwanemu. Oglądał ślady po-

bicia ludzi, odniesione urazy, poniesione szkody. Zdawał sądowi radzieckiemu 

relację z tego co stwierdził, pełniąc rolę świadka. Do jego głównych zadań na-

leżała publikacja i obwoływanie „głosem wysoko brzmiącym” wszelkich ustaw 

sejmowych i sejmikowych, dokumentów królewskich i dotyczących miasta 

poleceń starościńskich. Najczęściej jego głos było słychać koło ratusza, gdy 

ogłaszał wyroki sądowe770. Raz do roku władze miasta dawały mu sukno na 

mundur. Funkcji tej nie obsadzano ludźmi z wyborów, gdyż oprócz złożenia 

przysięgi, wymagała elementarnej wiedzy o prawie oraz umiejętności czytania  

i pisania nie tylko po polsku, ale i po łacinie. Brańsk miał dwóch woźnych. 

Woźnym „autentycznym koronnym” w latach 1763–1789 był Grzegorz Zduno-

wicz, w latach 1779–1789 Jakub Harciuk.  

Czasami pojawiały się inne osoby zatrudniane przez miasto. Przysięgłym 

sługą miejskim był Piotr Plaskowski (1681), a „podwojskim” Marek Pacewicz 

(1681). Miasto sprawowało opiekę nad wdowami i sierotami. Kobiety przed 

sądem stawiały się w towarzystwie mężczyzn, którzy je reprezentowali.    

Duże koszty miasto ponosiło w sprawie spornej z Brzeźnicą o grunty.  

W 1687 roku rozpatrywał ją Trybunał Lubelski. Na koszty procesowe brańsz-

czanie dobrowolnie opodatkowali się. Proces jednak trwał dalej. W lutym 1693 

roku sprawa skomplikowała się dodatkowo w związku z tym, że w kasie miej-

skiej zabrakło pieniędzy na dowodowe odpisy z akt koronnych. Brańszczanie na 

zebraniu (schadzka publiczna) ponownie opodatkowali się na tę pilną potrzebę 

miasta. Wyznaczono po dwie osoby z każdej ulicy do przeprowadzenia zbiórki. 

Pieniądze zebrano, ale z dwóch ulic nie zostały one wpłacone, a sprzeniewie-

rzone przez zbierających składkę. Oto Andrzej Wolgimund i Jan Świerydzki  

z Rynku oraz Andrzej Bielawski i Stefan Kuczyński z Bindugi odstąpiwszy od 

posłuszeństwa swego ku zwierzchności magistratu, uczyniwszy bunt i rebelię, 

naprzeciw Radzie całej i dobrowolnej uchwale […] pieniądze wybrawszy, na 

swój pożytek obrócili. Przed sądem burmistrzowskim i landwójtowskim oskar-

żał ich gmiński i instygator Stefan Husak. Wyrok brzmiał, że do trzech dni mają 

oddać zebrane pieniądze, a za „bunt” i harde odnoszenie się do sądu musieli 

 
769 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1.  
770 Tamże, k. 268 – opatrzny Grzegorz Zdunowicz, woźny przysięgły, w miejscu rynkowym blisko 

ratusza publikował (1786).  
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spędzić po dwa tygodnie w wieży więziennej. Poza tym po odsiedzeniu kary, 

zapłacić dodatkowo po dwie grzywny (po 40 gr)771.  

Mieszczaństwo otrzymało dodatkowy impuls do działania w postaci  

odgórnego utworzenia Komisji Dobrego Porządku (Commissio Boni Ordi-

nis)772. Efektem działania tego organu było między innymi zreformowanie 

władz miejskich, uzdrowienie finansów i działalności cechów rzemieślniczych, 

wprowadzenie ładu architektonicznego i przestrzennego, odwadnianie i bruko-

wanie ulic, przepisy porządkowe oraz przeciwpożarowe itd. Komisja Dobrego 

Porządku działała w Brańsku w 1785 i 1786 roku. Od tego czasu zamiast bur-

mistrza wybierano prezydenta miasta. Ponadto wyłaniano pięciu radnych, gmiń-

skiego, instygatora, dwóch leśników lasów miejskich, pisarza miejskiego  

i dwóch woźnych773.  

Ostatni burmistrz, Józef Konaszkiewicz, przestał pełnić swoją funkcję  

po 4 października 1785 roku. 29 października sądził już sąd surogatorski brań-

ski. Pierwszy raz funkcja prezydenta miasta wymieniona jest 6 listopada, ale 

użyta została w stosunku do dawnego burmistrza – Antoniego Żukowskiego, 

określonego jako „prezydent dawniejszej rady”. W końcu grudnia wspomina się 

funkcjonujące już sądy prezydenckie i radzieckie. Pierwszym prezydentem 

miasta, w listopadzie lub na początku grudnia 1785 roku został Jan Zagórski. 

Kolejni prezydenci to Antoni Żukowski (XI 1786 – XI 1787), Tomasz  

Jarczewski (14 XI 1787 – XI 1788 -), Andrzej Gartkiewicz (-1791-?)774.  

Magistrat miasta, w czasie ogólnego zebrania władz i pospólstwa w ratu-

szu, 24 września 1786 roku, stosując się do poleceń Komisji Dobrego Porządku 

dokonał reformy władz miejskich. Wyróżniono trzy stany miejskie:  

- pierwszy stan: radziecki. Jego sześciu członków (radnych) miało odtąd pełnić 

swe funkcje dożywotnio. W przypadku śmierci rajcy, wolne miejsce rada uzu-

pełniała spośród ławników, osobą „najzdatniejszą”. Rada wyłaniała prezydenta, 

który stanowił część stanu pierwszego. Prezydent z radnymi mieli uprawnienia 

sądownicze; 

- drugi stan, czyli koło ławnicze, także składało się z sześciu osób, również 

dożywotnio pełniących funkcje. Uzupełnianie składu tego stanu mogło nastąpić 

tylko spomiędzy sześciu „gminnych mężów”. W skład tego stanu wchodził 

landwójt, którego wybierał wójt miasta, spośród ławników i radnych. Landwójt 

 
771 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 4v, 25, 282–282v.   
772 Skład Komisji Dobrego Porządku ziemi bielskiej, król wyznaczył reskryptem z 1779 r.  

W Bielsku prace na początku 1780 r. prowadzili komisarze: ks. bp Jan Szyjkowski – proboszcz 

bielski, gen. Andrzej Mokronowski, Józef Mikorski – podkomorzy gostyński, Paweł Hryniewicki 

– sędzia ziemski bielski, Stanisław Karwowski – starosta augustowski i narewski, Feliks Troja-

nowski – pisarz Komisji Dobrego Porządku, Kazimierz Krassowski – sędzia surogator bielski. 

Członkiem komisji od 1783 r. był też M.H. Starzeński, starosta brański (Na schyłku dni 

Rzeczypospolitej, Warszawa 1914, s. 63).    
773 W księdze miejskiej radzieckiej 24 IX 1786 r. wpisano protokół Magistratu dotyczący 

wdrożenia zarządzeń Komisji Dobrego Porządku (ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 284v–286). 
774 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 249, 250v, 253v, 258, 265, 311v, 339v–340, 378. 
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składał przysięgę wobec mieszczan. Razem z ławnikami wykonywał on władzę 

sądowniczą775; 

- trzeci stan, reprezentujących pospólstwo „gmin”, także składał się z sześciu 

osób (gmińskich). Gmińscy mieli prawo uczestniczenia w corocznym wyborze 

prezydenta (bez prawa głosu) oraz wspólnego obradowania na sesjach, zebra-

niach rady i ławy miejskiej. Gmińscy nie mogli zasiadać w składach orzekają-

cych sądów radzieckich (prezydenckich) i ławniczych (landwójtowskich).  

Księga miejska radziecka brańska z lat 1779–1789 

(zbiory ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1) 

 

Pisarza miejskiego, wspólnego dla urzędu radzieckiego i landwójtowskie-

go, dożywotnio wybierali prezydent z radnymi i landwójt z ławnikami. Zniesio-

no zwoływanie mieszczan na obrady i sesje miejskie (Koło Radzieckie),  

również sądowe, gdyż reprezentowali ich gmińscy.  

Pierwszy, zaprzysiężony skład nowych władz stanowili: 

- w porządku radzieckim: prezydent Jan Zagórski, Andrzej Gartkiewicz, Franci-

szek Kumelski, pisarz Jan Harowicz, Antoni Żukowski, Tomasz Jarczewski,  

- w porządku ławniczym: Jan Koszowicz, Michał Kołoszkiewicz, Antoni  

Żurobski, Jakub Słomczewski, Jan Winnikowicz, Michał Dąbrowski, Benedykt 

Popławski. 

 
775 Tamże, k. 284v–286.  
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- w porządku gmińskich: Franciszek Łobodowicz, Jakub Sinicki, Jacenty  

Kadłubowski, Antoni Maleszewski, Paweł Osmólski i Kazimierz Siniawski. 

Prezydent Jan Zagórski, wybrany na roczną kadencję, po jej upływie,  

o ile ponownie zostałby wybrany, funkcję tę miał sprawować dożywotnio.  

Do tego jednak nie doszło. Instygatora wybierać mogli tylko członkowie  

porządku radzieckiego i ławniczego. 
 

7. Pieczęcie miejskie 
 

Herb, znak miasta, umieszczano na 

pieczęciach, których odcisk stanowił świa-

dectwo rekognicji, czyli stwierdzenia praw-

dziwości dokumentu. W XV i XVI wieku 

dokumentów nie podpisywano. Władze 

miasta Brańska zaczęły używać pieczęci 

miejskiej przed połową XVI wieku. Świad-

czy o tym zachowany odcisk, na którym 

herb „Pogoń”776 umieszczono na tarczy 

wczesnorenesansowej. Zapewne to tą pie-

częć odciśnięto na dokumencie z 18 marca 

1569 roku777. Kolejne, ale już zachowane 

użycie oryginalnego brańskiego typariusza 

pochodzi z 6 października 1582 roku. Znaj-

duje się na dokumencie ze zbiorów Biblio-

teki książąt Czartoryskich w Krakowie778. 

Odcisk pieczęci ma średnicę 33 mm, ograni-

czoną zewnętrzną linią, z legendą napisaną 

majuskułą: * SIGIL(L)UM CIVITATIS 

BRANSCEN(SIS). W środku renesansowa 

tarcza z herbem „Pogoń”. Pieczęć odciśnięto 

na papierowej rombowej kustodii, na pod-

kładzie z naturalnego żółtego wosku wyla-

nego na dokument779.  

Zapewne z XVII wieku pochodzi okrą-

gła pieczęć miejska, o średnicy 34 mm. Uży-

to jej techniką przez papier, ale wizerunek 

został słabo odciśnięty. Może to być skutek 

 
776 Herb „Pogoń” wyobraża rycerza na koniu z tarczą w ręku i mieczem uniesionym nad głową.  
777 Akta unji Polski z Litwą 1385–1791, wydali S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932,  

s. 218: sub sigillo oppidi Branscensis (pod pieczęcią miasta Brańska). 
778 W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski, z. 1, Kraków 1905, s. 27; E. Rimša, Pieczęcie 

miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2007, s. 326–328.  
779 BCzK, rps MNK 550. 

Odcisk pieczęci miejskiej Brańska  

z herbem „Pogoń”, na dokumencie 

z 1582 r. (MNK w Krakowie) 

Pieczęć miejska z XVII w.  
(APB, KWiD) 
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długiego stosowania typariusza, użytego jeszcze na dokumencie z 9 paździer-

nika 1787 roku780. Widoczny jest tylko fragment legendy. Wyrazy oddzielone 

są rozetkami: * SIGIL[LUM] * CI[VITATIS] * BRANSENSIS * …O. Ostatni 

znak może być cyfrą „0”, z roku (1640?). Legendę ograniczają dwa okręgi, 

zewnętrzny i wewnętrzny. W środku bardzo słabo czytelne pole, z rysującą się 

tarczą herbową i fragmentem konia.  

Z XVIII stulecia do niedawna opisywano dwie różne pieczęcie miejskie. 

Pierwsza z nich z 1786 roku, znana z odcisków na papierowym dokumencie 

(przez papier), ma średnicę 45/46 mm i napisem majuskułą, blisko krawędzi: 

SIGILLUM CIVITATIS BRANSK 1786 ANNO. Wyrazy oddzielają ozdobni-

ki. Okrągłą tarczę herbową otacza motyw roślinny w kształcie wieńca, prze-

wiązanego w dolnej części781. Rzemieślnik wykonujący pieczęć zrobił ją dość 

nieudolnie, co dało badaczom pole do popisu odnośnie wizerunku herbu,  

dostrzegających w nim „człowieka na wielbłądzie”, „siedzącego na zwierzę-

ciu”, a nawet „walkę człowieka z potworem (możebne wyobrażenie sparodio-

wanej Pogoni)”. Niewątpliwie jest to jednak „Pogoń”. O czym przekonują  

odciski na innych dokumentach.    
 

 

Z lewej pieczęć z 1786 r. wg interpretacji W. Wittyga, gdzie nierówność (wada) stempla została 

uwydatniona jako szyja i łeb różnie interpretowanego zwierzęcia. W środku odcisk na dokumen-

cie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK 550/70). Z lewej nieznany dotąd odcisk 

tej samej pieczęci (APB, KWiD), na której wada stempla ukazana jest w rzeczywistej formie. 

Rycerz na koniu jest nieproporcjonalnie duży. Wyraźniej odcisnął się rok 1786.  
 

Nie wiadomo, którą pieczęć odciskano także w laku, o czym wspomina 

dokument z 9 sierpnia 1784 roku: pieczęcią miejską na laku wyciśnioną  

zapieczętowane782.  

Kolejną nieznaną pieczęć miejską odnaleziono na dwóch dokumentach,  

w formie odcisków przez papier. Jest okrągła i ma średnicę 58 mm. Słabo odci-

snęła się jej lewa część, która jest przez to nieczytelna. Między dwiema ze-

wnętrznymi okręgami wąski dookolny motyw roślinny, za okręgiem bliższym 

polu środkowemu legenda zaczyna się rozetką z sześcioma płatkami i napisem 

 
780 APB, KWiD 2946, k. 19.  
781 AGAD, Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów. Zbiór pieczęci, dz. 56; BCzK, rps MNK 550; 

APB, KWiD 2946, k. 23v (odcisk z 14 IX 1789 r. z podpisem pisarza Mateusza Jarczewskiego).  
782 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 184. 
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MAGISTRAT MIASTA WOLNEGO *RZ[ECZPOS]P[O]LI[TEJ] BRAŃ-

[SKA] [W WOJEWÓDZTWIE PODL]ASKIM. Za tworzącym okrąg moty-

wem roślinnym zbliżonym do zachodzących na siebie perełek, okrągłe pole  

z herbem „Pogoń”. W górnej części widoczne pojedyncze litery „B” z lewej 

strony rycerza, a „V.”, „L” i rok „1493” z prawej strony rycerza, oddający czas 

nadania przywileju magdeburskiego. Pod her-

bem „FUNDA[VIT?]”. Na papierze widoczne 

ślady czarnego tuszu, co świadczy o używaniu 

pieczęci także do stemplowania „na mokro”. 

Odcisk uwiarygadniał dokument: „dla lepszej 

wiary pod pieczęcią miasta”. Znajduje się pod 

dokumentem z 8 grudnia 1798 roku783.    

Chociaż dokumenty pochodzą z początku 

zaboru pruskiego, to typariusz niewątpliwie 

wykonano jeszcze w końcu I Rzeczpospolitej, 

zapewne po uchwaleniu konstytucji majowej, 

w drugiej połowie 1791 lub w 1792 roku.  

W tym czasie legendę ze słowem „wolnego” wprowadziły też miasta Bielsk 

(1792), Brasław (1792), Grodno (1792), Merecz (1791) i Słonim (1791). Od-

powiadało to duchowi ustaw sejmowych784.    

Ostatnią pieczęcią miejską na której był herb miasta, posługiwano się  

w czasach pruskich, od początku XIX wieku. W legendzie znajduje się napis  

w języku niemieckim. Odciskano ją w czerwonym laku i przez papier785.   
 

8. Mieszczanie rodem z chłopów i szlachty 
 

Generalnie stan mieszczański był dziedziczony po rodzicach, którzy do te-

go stanu przynależeli. Osoby przybywające do Brańska by tutaj zamieszkać lub 

osiedlić się, poddawane były „badaniu” i ocenie, na temat ich przydatności dla 

miasta. Należało wykazać się dobrą opinią, mieć środki utrzymania i złożyć 

stosowną przysięgę przed krzyżem (Znakiem Męki Pańskiej). Dopiero wówczas 

można było otrzymać obywatelstwo miejskie i status mieszczanina („sławetne-

go”). W Brańsku oprócz mieszczan mieszkały także grupy szlachty i chłopów,  

a także tzw. „postronnych”, bez obywatelstwa miejskiego oraz służba pocho-

dząca ze wsi i inne osoby (obcokrajowcy itd.). W 1680 roku doszło do submisji 

kowala Szymona Podgórskiego, który zamieszkał w Brańsku. Wezwany do akt 

burmistrzowskich brańskich musiał okazać swoje urodzenie […] autentyczne  

z pieczęciami, imię ojca i matki […], ponieważ kupił sobie na mieście JKM 

 
783 APB, KWiD 2913, s. 237. 
784 VL, t. 9, Kraków 1889, s. 297 – o miastach dawniej królewskich, teraz wolnych Rzeczypospo-

litej, 306 (Urządzenie sądów mieyskich i assessoryi – § 10); E. Rimša, dz. cyt., s. 421. 
785 APB, KWiD 2911, k. 116v. 

Pieczęć „wolnego miasta 

Brańska” z 1791/1792 r. 
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Brańsku osiadłość786. W 1679 roku bojar Jakub Chibowski z Koszewa przed 

magistratem Brańska dowodził różnych splendorów swojej córki, którą wydał 

za Józefa Paluchowicza z Brańska. Mąż jej zmarł, a ojciec chciał, aby jego cór-

ka osiadła w mieście i wyposażał ją w majątek: parę wołów wartości 30 zł, 

krów parę 40 zł, klacz siwą 30 zł, owiec troje 9 zł, dwa wieprze 9 zł, świnię za  

3 zł, pięć szanków jęczmienia 10 zł, cztery szanki owsa 6 zł, na morgę 6 zł,  

6 zagonów pola za 33 zł, siekierę i kosę za 3 zł, deski za 2 zł, zamek do stodoły 

15 gr, skrzynia z zamkiem 6 zł, 30 zł w gotówce. Na tej podstawie odbyło się 

wniesienie Doroty Chibowny do Brańska787. W 1691 roku „uczciwy” Mikołaj 

Pierchucik, „opatrzny”, zyskał pozytywną opinię magistratu przez swą pracowi-

tość jako sługa miejski przysięgły, bez którego miasto żadne być nie może.  

Nie posiadał jednak miejsca zamieszkania, stąd władze Brańska postanowiły 

dać mu placyk na zbudowanie domu w pobliżu młyna na Nurcu, w klinie mię-

dzy ulicami Młyńską, a ułeczką Folwarkową. Jednak nie otrzymał tej nieru-

chomości za darmo. Przyjętą funkcję miał wypełniać wobec miasta do końca 

swego życia788.  

Z późniejszej o kilkadziesiąt lat sprawy bliżej poznajemy procedurę przyj-

mowania w poczet mieszczan. W 1783 roku Stanisław Kamieński, chłop z Bur-

chat, mieszkający w Brańsku od ponad dziesięciu lat chciał zostać mieszczani-

nem brańskim. W tym celu musiał przedstawić władzom miasta swoją metrykę 

chrztu, aby dowieść pochodzenia. W ratuszu, w obecności magistratu i zgroma-

dzonych mieszczan, publicznie prosił, aby zechcieli przyjąć go do swej spo-

łeczności. Magistrat podejmując decyzję o zaliczeniu go do mieszczaństwa, 

wziął pod uwagę dotychczasowe zachowanie na terenie Brańska i dla Jego do-

brych obyczajów każdemu tu w mieście wiadomych i dla onego zasług jednogło-

śnie nadano mu status mieszczanina. Na zakończenie uroczystości, klęcząc 

przed krzyżem musiał złożyć przysięgę według ustalonej roty: 
 

Ja Stanisław przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej 

jedynemu, iż chcę być wiernym i posłusznym we wszelkich skinieniach 

Magistratu i Pospólstwa miasta tutejszego, tajemnic miejskich nigdy ni-

komu wyjawiać, a najbardziej, gdzieby było z uszczerbkiem miasta nie 

będę. I owszem o pomnożenie interesów miasta starać się i ile mej moż-

ności dopomagać obowiązuję się. Cokolwiek od zwierzchności doniesio-

no będzie to ja nie tłumić, lecz już nie każdemu, donieść i objaśniać będę. 

Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego789.  
 

W tamtym czasie co najmniej kilku okolicznych chłopów („uczciwych”) 

osiadło w Brańsku. Przykładowo ze Świryd: Dyzma Świerycki, Jan Ożarowski, 

 
786 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 1, k. 182.  
787 Tamże, s. 107. Bojar Chibowski w Koszewie był sługą Grajewskiego, podkomorzego 

wiskiego. 
788 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 88, 115v, 228–229v. Pierchucik „opatrznym” miejskim 

był już w 1688 r.  
789 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 191v–192. 
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syn Michała (XI 1788), Benedykt Kondraszuk (kowal, sołtys wsi Świrydy 

1779–1783) kupił plac w Brańsku (21 X 1782). Chłopa ze wsi Zanie w mieście 

zwano Zaniowcem790. Z czasem niektórych przyjęto do stanu mieszczańskiego.   

Zdarzało się, że w Brańsku ukrywali się zbiegowie. Chłopka Marta Szaba-

siuk z Siemionowa w ziemi sandomierskiej zbiegła z dóbr swego właściciela  

i przytulisko znalazła u Benedykta i Joanny Popławskich w Brańsku. Gdy miej-

sce jej ukrycia zostało ujawnione, woźny Jakub Harciuk aresztował ją i przeka-

zał właścicielowi. 

W XVIII wieku w Brańsku zamieszkiwali mieszczanie z innych miast: 

Krakowa791, Poznania, Warszawy, Przasnysza792, Kamieńca Litewskiego, So-

kółki793, Ciechanowca, Bociek, Bielska i innych. Instygator Michał Kołoszkie-

wicz z gorliwością wypełniał swoje obowiązki, czym naraził się mieszkającemu 

w Brańsku szlachcicowi Andrzejowi Gartkiewiczowi, który wypomniał mu 

pochodzenie, że przedtem nazywał się Kołosem w Świrydach, a w mieście  

Kołoszko, teraz Kołoszkiewicz794. 

W 1691 roku władze miejskie rozpatrywały sprawę mieszczanina Toma-

sza, syna zmarłego Andrzeja Izdebskiego, burmistrza miasta. Okazało się,  

że ów sławetny Tomasz Izdebski 50 lat wcześniej wyjechał z Brańska „bawiąc 

w odległych krajach”, gdzie bezprawnie przypisywał sobie szlacheckie pocho-

dzenie. W tym czasie pozostawionym majątkiem zajmowała się rodzina.  

Po długiej nieobecności, Izdebski pojawił się w Brańsku i zaczął procesować się 

o dobra z kuzynami, czyniąc im „ekscesa i kryminały”. Opóźniał wytoczone mu 

burmistrzowskie sprawy sądowe, rozpowiadał, że w Trybunale Lubelskim toczy 

się uznanie jego szlachectwa i miasto nie miało prawa go pozywać795.  

Część mieszczan brańskich emigrowała do innych miast. W XVIII wieku 

najczęściej była to Warszawa. Wyjechali tam: Katarzyna i Grzegorz Podlascy, 

Stanisław i Katarzyna Koniecko, Jan Podlaski, Antoni Jakszyk, Michał Winni-

kowicz (w 1781 r., ale ten zapewne tylko w sprawach handlowych). Niektórzy 

rezygnowali z pracy bądź służby w Warszawie i powracali do Brańska. Należeli 

do nich Łukasz Czarniawski i Rozalia Kołoszko (pracowała jako służąca).  

W Warszawie w młodości przebywała Magdalena Hajwoza, żona Dernowskie-

go. Ambitniejsze plany związane z pobytem w większych miastach mieli 

brańszczanie Józef Żurobski, student medycyny w Krakowie, a także Jan Bar-

tłomiej Osmólski w 1782 i 1783 roku aplikant sądów „Jurysdykcji Marszałkow-

skiej Koronnej”. Losów pierwszego nie znamy, ale Osmólski w 1788 roku  

ponownie mieszkał już w Brańsku i był radnym.  

 
790 ADD, ZAP Brańsk, I/B/2. Maciej Laskowski „Zaniowiec” z Brańska, 1716–1724 r. 
791 Jakub Szymonkiewicz, felczer, przybyły w 1786 r. – ADD, ZAP Brańsk, III/I/2a, k. 359.   
792 Marianna Michocka z Przasnysza w 1707 r. – ADD, ZAP Brańsk, III/I/2a, k. 91. 
793 Stefan Zaykowski z miasta Sokółki guberni grodzieńskiej (1785), od kilku lat mieszkał  

w Brańsku. Pracował na poczcie. ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 244v, 250. 
794 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 68v, zapis z 18 IV 1781 r. 
795 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 241v–242.     



 

254 

 

Brańsk stanowił dość atrakcyjne miejsce dla szlachty, stąd kilkunastopro-

centowy udział tej grupy pośród mieszkańców miasta. Część „szlachetnych” 

(nobilis) mieszkających w mieście, z czasem wybierała Brańsk na stałe miejsce 

zamieszkania, pomimo istniejącego tutaj szerszego obowiązku podatkowego. 

Ponosząc miejskie ciężary fiskalne, stawali się częścią lokalnej społeczności, 

zachowując jednak swe pierwotne szlacheckie prawa stanowe, a z czasem zle-

wając się z mieszczanami (szlachetny → szlachetnie sławetny → sławetny). 

Miasto ich potrzebowało, gdyż pośród nich więcej potrafiło pisać i czytać oraz 

posiadało większą kulturę prawną. Zazwyczaj dysponowali też znaczniejszymi 

środkami finansowymi na zagospodarowanie się i funkcjonowanie. Stąd często 

zaliczali się do patrycjatu i obejmowali kluczowe funkcje w mieście.  

Szlachty w Brańsku przebywało znacznie więcej, jak wynika to z zapisów. 

Jan Siedlecki szacował, że w latach 80. XVIII wieku osiedliły się co najmniej 

22 rodziny szlacheckie796. Posiadali domy szynkowe, pełnili funkcje miejskie, 

kierowali szkołą, zarządzali pocztą, arendowali młyn i austerię starościńską.  

Do najzamożniejszych należeli wówczas Jan Harowicz, pisarz miejski, a także 

Jan Zagórski, skupujący ziemię mieszczan. Antoni Żukowski był burmistrzem  

i prezydentem miasta.  Brańsk dla szlachty był więc nie tylko miejscem pracy  

w urzędzie ziemskim i grodzkim, przy obsłudze sądów i sejmików oraz dworu 

królewskiego, a także praktyki młodzieży szlacheckiej wchodzącej do zawodów 

prawnych i kancelaryjnych.  

Czasami atrybuty szlacheckie na terenie miasta używane były w sporach 

lub zapomniane. W 1655 roku „sławetny” (famatus, mieszczanin) Jan Poletyło, 

wywodzący się pewnie ze zubożałej szlachty lub bojarów, skarżył się na szlach-

cica Andrzeja Kadłubowskiego, mieszkającego w Brańsku, że po dobyciu szabli 

płazował go, goniąc konno aż do domu, a także uderzał szablą w drzwi jego 

domu. Poszkodowany miał krwawiące rany797. W 1787 roku prezydent miasta 

Antoni Żukowski otaksował na 18 zł leżący już w ratuszu (?) od pięciu lat jako 

zastaw kontusz zielony, [z] ordynaryjnego sukna, w pół pochadzały[!], pod pa-

chami obydwoma podarty znacznie i pas w półjedwabny przez połowę schodzo-

ny i zbrukany przez niegdy Tomasza Kierznowskiego798, ubogiego szlachcica.  
 

9. Struktura społeczna, zaludnienie i podatki w XVIII wieku 
 

Struktura zawodowa miasta w latach 1779–1789 przedstawiała się następu-

jąco: rolnicy – 56%, rzemiosło było głównym źródłem utrzymania 18% miesz-

czan, służba (parobkowie inni) to 11% mieszkańców, prowadzący domy  

szynkowe 9%, inteligencja 6%. W skład struktury społecznej mieszkańców 

miasta wchodzili: duchowni (2%) wyznania rzymskokatolickiego i grekokato-

 
796 J. Siedlecki, Społeczeństwo Brańska w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, „Zeszyty Nauko-

we Filii UW w Białymstoku”, z. 44, t. VIII (1985), s. 50. 
797 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 39, k. 455.  
798 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, s. 330. 
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lickiego, szlachta (11%), mieszczanie (80%) i chłopi (7%). Poza tym czasowo 

luźni „wolni ludzie”, niewielka grupa Żydów799. Szczególnie od wiosny do je-

sieni do miasta zjeżdżało kilkadziesiąt osób z okolicy (głównie chłopów) do 

prac sezonowych, w tym co najmniej ośmiu miało zatrudnienie na poczcie.  

O rozwoju miasta i jego sile ekonomicznej częściowo świadczą wnoszone 

podatki. W 1732 roku miasta ziemi bielskiej opłaciły podatek szelężny. Najwię-

cej tej daniny wnosił Bielsk – 540 zł, Knyszyn – 480 zł, Brańsk – 354 zł, Klesz-

czele – 260 zł, Orla – 182 zł, Suraż 100 zł. Taryfa trunków krajowych w mia-

steczkach województwa podlaskiego z 1 sierpnia 1775 roku wykazała, że  

w ciągu roku w Brańsku wyrabiano 115 beczek i 14 garnców piwa ordynaryj-

nego, od którego opłacono podatek. W formie wyszynku sprzedano 1141 garn-

ców i 2 kwarty gorzałki ordynaryjnej, 30 garnców gorzałki alembikowej, doko-

nano także wyszynku 581 garnców miodu, malinniku i wiśniaku. Podatku czo-

powego opłacono 827 zł 8 gr800.  

Archiwum celne, zawierające księgi przychodu i rozchodu komór celnych, 

które niegdyś znajdowało się w Bibliotece Ordynacji Krasińskich, w czwartym 

kwartale 1790 roku wzmiankuje komorę celną w Brańsku. Oprócz Brańska 

wymienia się także komory w: Augustowie, Mielniku i Rajgrodzie801. Wobec 

braku innych potwierdzeń funkcjonowania tej komory celnej, trudno jest jedno-

znacznie odnieść się do tego zapisu.  

Zaludnienie miasta można tylko szacować na podstawie pośrednich źródeł. 

Taryfa podymnego z 1775 roku wymienia w Brańsku 172 „dymy” miejskie  

i 4 dworskie (w Bielsku 215, Surażu tylko 99). W 1788 roku było 178 „dy-

mów”802. Przy założeniu, że średnio na „dym” przypadało 6 mieszkańców, 

Brańsk zamieszkiwało 1068 osób. Jednak faktycznie więcej, gdyż należy dodać 

dwa probostwa i mieszkańców dworu królewskiego. Łącznie około 1100 osób. 

Czy jednak podana liczba „dymów” uwzględniała wszystkie? Dwa lata później, 

w 1790 roku rejestr podymnego wymienia w Brańsku już 211 „dymów”, plus 

pięć dymów na probostwie katolickim (plebania, szpital, szkoła, altaria) i dwa 

na probostwie unickim803. Szacunkowo dałoby to około 1300 osób. Jednak 

trudno uznać za wiarygodne, że w ciągu dwóch lat liczba „dymów” w mieście 

zwiększyła się prawie o 16%. Pruskie dane z 1799 roku wymieniają w Brańsku 

160 (145?) dymów, w których mieszkało 1155 osób804. Założyć więc można,  

że w końcu I Rzeczpospolitej w Brańsku mieszkało około 1200 osób. 

 
799 J. Siedlecki, Społeczeństwo…, s. 44. 
800 ANK, ZZG 604, k. 1. Taryfa szelężnego ziemi bielskiej z 1732 r.; tamże, 605, s. 5–7.   
801 Opis 815 rękopisów, opr. Franciszek Puławski, Warszawa 1915, aneks, s. 52. 
802 ANK, ZZG 605, s. 150; T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–

1794) badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, t. 1, Kraków 

1897, s. 304, poz. 226. Tabela Büschinga w 1782 r. wymienia w Brańsku tylko 131 dymów.    
803 Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie (dalej: LVIA), SA 11630, Taryfa 

Dymów i Podatku Podymnego z… Ziemi Bielskiej… Roku 1790, k. 303.   
804 J. Wąsicki, Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII wieku. Departament białostocki, 

Poznań 1964, s. 121.  
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10. Miejski system prawny i środek ostateczny  

       – „mistrz sprawiedliwości” 
 

Prawo magdeburskie i przywileje królewskie posiadane przez miasto  

stanowiły podstawę obowiązującego tutaj prawa, które egzekwowano przede 

wszystkim w ramach miejskich sądów burmistrzowskich i wójtowskich.  

Wachlarz kar był bardzo rozległy, od nakładania grzywny po karę śmierci.  

Stosowanie kar w Brańsku, taże wyroków na infamisach, znajduje potwierdze-

nie w dokumentach.  

Poprzez legendy, postacie katów silnie tkwią w zbiorowej pamięci brańsz-

czan. Jak dotąd, w źródłach historycznych udało się potwierdzić działalność 

kilku brańskich katów, czyli „mistrzów sprawiedliwości”, zwanych także „car-

nifex civilis” i „executor”. Z miast podlaskich kata miał również Drohiczyn805. 

Jest to zrozumiałe ze względu na ówczesny system prawny, a także na koszty 

związane z utrzymaniem „mistrza sprawiedliwości”. Miejskie prawo magdebur-

skie pozwalało na stosowanie tortur i wykonywanie wyroków śmierci na ska-

zańcach, przez ścięcie mieczem. Były jednak kategorie osób i przestępstw, gdy 

stosowano topienie, a nawet spalenie na stosie.  

Istnieją dowody na to, że kat brański był „wypożyczany” przez inne mia-

sta, a także wymierzał sprawiedliwość orzeczoną przez szlacheckie sądy grodz-

kie. Wiadomo, że jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku wykonywano karę 

śmierci w sąsiednich ośrodkach miejskich. Jednak źródła milczą o tym by „mi-

strzowie sprawiedliwości” byli na etatach tych miast. Opłacalność utrzymywa-

nia kata w Brańsku i Drohiczynie, wynikała najprawdopodobniej z wagi i rozle-

głości jurysdykcyjnej tamtejszych urzędów grodzkich. Brański kat w ratuszu 

miał „męczennicę”, czyli pomieszczenie, w którym „badał” (wymuszał) zezna-

nia. Za lżejsze przewinienia stosowano pręgierz lub zakucie w dyby.  

Za przestępstwa cięższe gatunkowo groziła chłosta, więzienie w wilgotnych 

warunkach, a nawet śmierć. Najczęściej zapadały kary od 50 do 200 uderzeń 

kańczugiem, rózgami, miotłami lub postronkami, w zależności od rodzaju po-

pełnionego przestępstwa. Kary wykonywano publicznie jako przestrogę, cza-

sami chłoście przyglądać się musiały dzieci, co traktowano jako walor wycho-

wawczy. Ślady po tych karach i stosowanych tortur mają potwierdzenie w do-

kumentach.  

Możliwość skazywania przez władze miasta na karę śmierci powodowała, 

że przy wyborze burmistrza należało mieć wzgląd, aby na tę funkcję przystojne-

go, rozsądnego i jak można znaleźć uczonego wybierać człowieka, jak to 

stwierdzono w sąsiednich Boćkach806. Większość zasądzanych kar nie wymaga-

ła ingerencji kata, gdyż najczęściej były to wyroki skazujące na krótkie pobyty 

 
805 Jeden z drohickich katów zasłynął z tego, że był wypożyczony do Warszawy, do torturowania 

i wykonania wyroku śmierci na Michale Piekarskim, zamachowcy z 15 XI 1620 r. na króla 

Zygmunta III. Łączny koszt egzekucji skazańca wyniósł 77 zł i 90 gr.   
806 Z. Romaniuk, Boćki na Podlasiu. Monografia historyczna, Boćki 2013, s. 26. 
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w „wieży” więziennej, czy też na kary finansowe. Dzisiaj dość osobliwie brzmi 

wyrok starosty i zarazem wójta brańskiego z kwietnia 1680 roku zasądzony  

w stosunku do „sławetnych” Mikołaja Poletyły i Semena Kurcewicza (Kurcze-

wicza), za fałszywe posądzenie i obmówienie „uczciwego” Fedora Polaszuka.  

Po dowiedzeniu winy musieli zwrócić Polaszukowi poniesione koszty proceso-

we i przez dwa targowe poniedziałki stać cały dzień koło brańskiego ratusza  

i głośno odwoływać swoje fałszywe słowa807. Na odsiedzenie aresztu w wieży 

skazywano także kobiety, głównie za obmawianie. Wyroki odsiedzenia okre-

ślonego czasu w „wieży więziennej” zapadały także w innych sprawach. Przy-

kładowo: 
 

Do urzędu i ksiąg niniejszych radzieckich brańskich osobiście przyszedł-

szy [30 IX 1780 r.] sławetna Marianna z Dąbrowskich, pierwszego mał-

żeństwa Kazimierza Żurobskiego, burmistrza miasta Brańska, powtórne-

go Kazimierza Osmólskiego żona, w tegoż małżonka asystencji. Przed 

tymże urzędem i księgami okazała swą pilność, iż ona zadość czyniąc de-

kretowi brańskiemu radzieckiemu […] między sobą i Rozalią Dąbrowską, 

matką i innemi zapadłem, wieżę miejską górną z instancji matki nakazaną 

zasiadła, której pilne czynienie dekretowi w księgi jest zapisane808. 
    

Z katalogu kar dosyć często sięgano po groźnie brzmiącą „banicję”. O ile 

w średniowieczu oznaczała ona wygnanie z miasta, to w późniejszym okresie 

najczęściej było to pozbawienie praw obywatela danego miasta. Oznaczało to, 

że banita był niezdolny do spełniania aktów prawnych, jednak nadal mieszkał  

w mieście i mógł posiadać nieruchomości. Wyrok banicji ogłaszano publicznie. 

Ignacy Sawicki w 1788 roku w związku z nieopłacaniem należności przez co 

rygorowi banicji podpadł, którego prawem nieposłusznego i zadość sądowym 

rozkazom nieczyniącego …woźny Jakub Harciuk na miejscu rynkowym spubli-

kował809. Rozróżniano także „banicję wieczną”, która mogła oznaczać wypro-

wadzenie z miasta przez kata, z zakazem powrotu. W 1779 roku taka banicja 

została nałożona na Kazimierza Cichomskiego i jego żonę po ponad trzech mie-

siącach od zasądzenia, za to, że nie odsiedzieli wyroku trzech dni wieży i nie 

zapłacili 137 grzywien kary810. Nad odsiedzeniem kary wieży czuwała strona 

pokrzywdzona. Jeśli odbycia kary nie było, wówczas pokrzywdzony zgłaszał  

to władzom miasta. Skazany na wieżę, po odbyciu kary miał obowiązek urzę-

dowo oświadczyć to do ksiąg miejskich, co odnotowywano.  

Najsłynniejszy podlaski „mistrz sprawiedliwości” pracował w Brańsku.  

Jego legendarną postać i wyczyny potwierdzają źródła historyczne. Geneza 

rekordowej liczby szlacheckich głów ściętych przez niego w ciągu jednego 

dnia, związana jest z wykonaniem wyroków na „kupie swawolnej”, czyli zbroj-

 
807 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 1, s. 126 v. 
808 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 55.  
809 Przykładowo: ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 63 (banici Stanisław Kamieński i Jan Sakowicz 

w 1780), 80 (banita Andrzej Falkowski w 1781), 351v.  
810 Tamże, wpis z 1 III 1779 r. 
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nej grupie dopuszczającej się rozbojów. Biegłość w wykonywaniu fachu przez 

kata o imieniu Michałko, miała być powodem powstania powiedzenia powta-

rzanego w całej Rzeczypospolitej: A bodaj cię kat brański oprawił. Treść znanej 

legendy, jak to zwykle bywa, często rozmija się z faktami. Tutaj, skupię się na 

ustaleniach Jana Siedleckiego, który skonfrontował opowieść z dokumentami 

historycznymi. 

W końcu lat dwudziestych XVII wieku Rzeczpospolita uwikłała się  

w wyczerpujący konflikt ze Szwecją. Dyscyplina nad częścią wojsk koronnych, 

ale i litewskich walczących głównie na terenie Prus, wymknęła się spod kontro-

li. Król w rozesłanych uniwersałach, w tym do grodu w Brańsku alarmował,  

że po kraju włóczyli się wówczas różni opryszkowie, jakoby posiadający zgodę 

monarchy na kwaterowanie i wybieranie należności z dóbr. Faktycznie były to 

„kupy swawolne”, które do siebie [złoczyńców] gromadzą i z nimi po dzierża-

wach i majętnościach różnych włócząc się rozmaite gwałty, łupiestwa  

i wydzierstwa czynią i z ostatnim prawie poddanych tak wszystkich naszych, 

jako i duchownych zniszczeniem811. Starostą brańskim był ówcześnie Prokop 

Leśniowolski, a podstarościm i sędzią grodzkim brańskim Wojciech Kulesza.  

To do ich obowiązków należało podjęcie działań wobec „kupy swawolnej”, 

która na Podlasiu zimą i na początku wiosny 1627 roku nieprawnie oraz siłą 

rekwirowała żywność i konie. Zygmunt III nawoływał szlachtę, aby onych zno-

sili i surowość prawa pospolitego nad nimi egzekwowali starając się z pilno-

ścią, aby ta swawola dalszej góry nie brała. Ujęcie awanturników z „kup swa-

wolnych” nie było łatwe, a i szlachta nie kwapiła się do tego. Król po roku,  

15 kwietnia 1628 roku już bezpośrednio nakazywał starostom grodowym  

w Brańsku, Drohiczynie i Mielniku, egzekwowanie prawa i siłowe rozpędzanie 

gromadzących się złoczyńców. Sprawą zajął się także przedsejmowy sejmik 

szlachecki w Brańsku. Sejmikowym marszałkiem był podstarości i sędzia Woj-

ciech Kulesza. W instrukcji danej wyłonionym wówczas posłom, Krzysztofowi 

Brzozowskiemu – pisarzowi ziemi bielskiej oraz Marcjanowi Wiszowatemu 

polecono, aby na sejmie przedstawili, że ziemia nasza bielska tak jest utrapiona 

od ludzi żołnierskich nie tylko koronnych, ale osobliwie Wielkiego Księstwa 

Litewskiego i kup swawolnych ustawicznymi stacjami, leżami, stanowiskami  

i inszemi różnymi szkodami, zdzierstwami nieznośnemi, że we wszystkich staro-

 
811 J. Siedlecki, Kat brański Michałko – legenda i historia, „Ziemia Brańska”, t. 4 (1993), s. 34–

41 (przedruk z: „Białostocczyzna”, 1987, nr 2, s. 14-19); AGAD, KGB 23, k. 10, 531, 620, 708.  

Pierwotnie legendy miały znajdować się w kronice parafialnej, którą podobno Rosjanie wywieźli 

na Wschód. Z pamięci część zapisów odtworzył proboszcz brański ks. Michał Dziewanowski,  

a z jego notatek część zapisów skopiował w 1822 r. hr. Wiktor Ossoliński z Rudki. Sto lat 

później, latem 1920 r. bolszewicy zrujnowali dwór w Rudce, a z notatnika Ossolińskiego 

przetrwały tylko strony z legendami o wyczynach kata Michałka. W streszczeniu, dwukrotnie 

opublikował je w 1925 r. Bolesław Nowicki z Brańska, na łamach Sprawozdania PCK  

w Brańsku 1920–1925, a także w krakowskim „Czasie” (20 XII 1925, nr 294, s. 2) Z kroniki 

miasta Brańska, pod pseudonimem: „cfpe”. Jak zauważymy, po tak zawiłych perypetiach, legen-

dy te nadal zachowały walor poznawczy. Ostatnie strony z notatek hr. Ossolińskiego zostały 

zniszczone jesienią 1939 r., wraz z niemal całym zasobem Muzeum Regionalnego w Rudce.      
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stwach i dzierżawach większa już połowica w pustki się obróciła, skąd przed 

największe subcidia miewała Rzeczpospolita, ostatek poddanych, który w nich 

został bardzo znędznieni i ledwo się co trzymają. Tedy mają panowie posłowie 

nasi przełożyć w kole poselskim i prosić usilnie, aby zakazać wojskom litew-

skim wybierania stacji żołnierskich i innych poborów na koronnym Podlasiu,  

a wobec „kup swawolnych” starać się o zaostrzenie prawa, aby starostowie  

i dzierżawcy w większym stopniu przyczyniali się do obrony poddanych.  

Jesienią 1628 roku starosta Leśniowolski i sędzia Kulesza podjęli ener-

giczniejsze kroki. Zwłaszcza, że pewnego razu grupa hultajów pod dowódz-

twem starościca wiskiego Rakowskiego (Jana lub jego brata Kaspra), najechała 

jakiś dwór koło Brańska. Po gwałtach oraz rozbojach opróżnili cały zapas na-

pitków szlacheckiej piwniczki, co miało ułatwić ich ujęcie przez pachołków 

starościńskich i przez okoliczną szlachtę (przez urzędniki i obywatele powiatu 

brańskiego812). Wiadomo, że przeciwko swawolnikom król na ziemię bielską 

wysłał nawet oddział gwardii królewskiej (rajtarów, piechotę i kozaków), do-

wodzony przez pisarza ziemskiego bielskiego Krzysztofa Brzozowskiego, dwo-

rzanina królewskiego813. Zapewne mieli oni ośmielić działania miejscowej 

szlachty. W końcu ujęto „kupę swawolną” i dostarczono przed sąd grodzki  

w Brańsku. Wszystkich, 26 skazano na karę śmierci. Egzekucję na nieużytku 

zwanym „Katusze”, między Brańskiem a wsią Brzeźnica, odłożono do zakoń-

czenia apelacji wniesionej do króla. Ułaskawienie nadeszło jednak w momen-

cie, gdy kat brański Michałko wyrok wykonał na ostatnim skazańcu. 

Ujęci i skazani stanowili chyba tylko część „swawolników”, gdyż 23 grud-

nia 1628 roku król Zygmunt III wydał kolejny uniwersał do szlachty powiatu 

brańskiego, którym nakazał chwytać i dostarczać do grodów żołnierzy służą-

cych w samozwańczych chorągwiach, w celu ich ukarania814.  

Na tym sprawa nie zakończyła się, gdyż koligacje zdekapitowanych ze 

znaczącymi rodami powodowały, że od grudnia 1628 roku wytaczano procesy 

staroście i sędziemu brańskiemu. Sprawa ta stawała podczas obrad sejmowych 

przez kolejne lata, ale zdecydowanie podtrzymywano (1629) stanowisko, że in-

famisów należy dostarczać do grodów i karać natychmiast. Sejm w swej uch-

wale starostę Prokopa Leśniowolskiego i tych co przy nim byli od wszelkich 

impetencji prawnych od potomków swawolnych ludzi, nad którymi za informa-

cją naszą i z powinności urzędu zelo libertatis exekucją uczynił i od tych, którzy 

są w rozgromieniu kupy swawolnej tam zabici, wolnymi czynimy wiecznymi 

czasy815. Tym samym sejm brał w obronę przedstawicieli wymiaru sprawiedli-

 
812 AGAD, KGB, nr 23 (1627–1630), k. 708. 
813 E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 245–246; AGAD, KGB, nr 23, k. 721; AGAD,  

Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 1534, s. 64–65. Krzysztof Brzozowski miał gromić kupy  

swawolne i dla sprawniejszej egzekucji odsyłać ich do grodu w Brańsku.  
814 AGAD, KGB 18 (1612–1614), k.708–708v.   
815 VL, t. 3, k. 294; 333–334; J. Siedlecki, Kariera Prokopa Leśniowolskiego, starosty 

brańskiego, [w:] Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX w., red. S.K. Kuczyński, Białystok 1991, 

s. 131–132. 
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wości, przed atakami rodzin ściętych. Jeszcze przez dwa lata próbowano pozy-

wać starostę Leśniowolskiego, a także właścicieli dóbr, na terenie których ujęto 

hultajów. Sejm w 1631 roku ponownie uchwalił konstytucję: Uwolnienie oby-

watelów ziemi bielskiej o zniesienie kup swawolnych, w której wszelkie wszczę-

te w tej sprawie procesy unieważniono, a wpisy do ksiąg grodzkich mielnickich 

nakazano wymazać. W miejscowej świadomości przetrwał jednak nie starosta 

czy sędzia, a kat Michałko, sprawca pozbawienia głów 26 szlachciców. 

Zdarzały się przypadki oskarżania Żydów o rzekome mordy rytualne, które 

faktycznie nie miały miejsca. Takiego czynu w 1650 roku na dzieciach z Brań-

ska miało dopuścić się dwóch starozakonnych. Sąd grodzki brański osądził ich 

na najwyższy wymiar kary, a kat spalił na stosie816. Nie był to jedyny przypadek 

takiego oskarżenia. Trzydzieści lat później przywieziono do Brańska dwóch 

Żydów obwinionych o dokonanie mordu rytualnego w Grajewie. Zachowany 

protokół przesłuchania zaczyna się słowami: Działo się w mieście Jego Królew-

skiej Mości Brańsku w męczennicy ratusznej, dnia 11 maja 1680 roku. Podczas 

przesłuchania stosowano tortury, które polegały na trzech próbach ogniowych. 

Po rozprawie wyrok brzmiał, osądzonych „oddać w ręce kata”817. 

Zdarzyło się, że i kat brański stanął przed wymiarem sprawiedliwości.  

Zaczęło się od tego, że w 1651 roku „carnifex” Grzegorz Minorawski miał wy-

konać wyrok przez ścięcie mieczem Marcjana Dworaka. Egzekucja przebiegła 

niespodziewanie. Dzień wcześniej niejaka Perkowska zajmująca się przygoto-

wywaniem skazańców na śmierć rozpowiadała w Brańsku, że będąc w Zaniach 

nocą widziała tam pewnego żywego Aleksandra, który wcześniej miał być po-

zbawiony głowy przez kata Grzegorza. Następnego dnia Perkowska, jak zwykle 

w miejskim ratuszu przygotowywała skazańca (Dworaka), założyła mu koszulę 

„na śmierć”. Szafot koło ratusza był już gotowy, wyprowadzonemu skazańcowi 

związano nogi i ręce, kazano przyklęknąć. Na Rynku, jak zwykle przy takich 

okazjach, było pełno gapiów. Kat uniósł miecz i jak zeznawał potem: ciąłem tak 

jako zwyczaj, ale on [skazany] podniósł się do góry, zaczem po łopatkach cią-

łem, ale miecz złamał się w połowie. Ktoś kata w kark uderzył kamieniem i 

okrzyk uczyniono – „Wolen, wolen ma być, uciekaj”, a zatem „Biskup” Po-

pławski bartęchą przerznął powróz na nogach skazanego, który uciekł do ko-

ścioła. Kat stając przed sądem grodzkim za dopuszczenie do ucieczki  

i niewykonanie egzekucji tłumaczył się, że wówczas zadziać się mogły czary, 

skoro Perkowska widziała ściętego Aleksandra, jako żywego. Kat prosił sąd  

o miłosierdzie818. Można się tylko domyślać, czy przypadkiem nie było to celo-

we uniknięcie pozbawienia życia Dworaka. Widocznie w powszechnym prze-

konaniu Dworak był niewinny, ale zapadł wyrok skazujący i być może  

próbowano wybrnąć z tego w dość osobliwy sposób.  

 
816 Sprawę tę szczegółowiej omówiono w podrozdziale o Żydach.  
817 AGAD, KGB 46 (1673-1687), k. 70v-72v.  
818 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 141, k. 610-610v.  
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Średniowieczna rycina 

ukazująca katowski sposób 

wykonywania wyroku po-

przez ścięcie mieczem 

(Niemcy, XV w.) 

 
 

W maju 1677 roku Szymon Kiryło podejrzany o okradzenie Darnowskiego 

poddany był torturom, trzem „próbom” katowskim. Z „przesłuchania” protokół 

sporządził Jakub Kalnicki, pisarz miejski. „Próby” kata polegały na zawieszeniu 

podejrzanego na drabinie, „ciągnieniu” (rozciąganie członków) i próbie ognia 

(przypalanie). Przesłuchiwany za każdym razem przyznał się do winy819.  

Katem, który poddawał Szymona Kiryło „próbom” mógł być Jakub Czaykow-

ski, executors oppido Branscensis, zmarły przed 13 grudnia 1677 roku820.  

Kat stosował uśmiercanie i w inny sposób. Przed 1612 rokiem litewski Ta-

tar Smólski rzekomo okradł księżną Zofię Słucką (faktycznie była jego kochan-

ką), córkę Janusza Radziwiłła, podczaszego litewskiego. Gdy sprawa się wyda-

ła, Radziwiłł kazał ująć Tatarzyna. Podczaszy na ten czas w Brańsku był, posłał 

zaraz po kata, każąc mu [Smólskiemu] kamień u szyje uwiązać i utopić. Nie 

mogła go pani w tem ratować, tylko rzekła [jak powiadano] – „Po smacznym 

kąsku i wody napić się nie wadzi”821.  

29 grudnia 1717 roku ochrzczone zostało w Brańsku dziecko Jana Carule-

wicza – carnificis districtus branscensis (oprawcy powiatu brańskiego, czyli 

kata) i jego żony Zofii. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech Brzeziński – 

„dziad kościelny” (ze szpitala) i Marianna Stuczyńska822. 

W kwietniu 1722 roku Michał Kiersnowski, były „administrator dóbr  

Jaśnie Wielmożnego Jej Mość Pana starosty brańskiego”, wynajął kata, lako-

nicznie nazwanego „mistrzem”, który pozabijał mieszczańskie gęsi i świnie, 

które wyrządzały szkodę na obsianym jęczmieniem polu Kiersnowskiego823.    

 
819 AGAD, KGB 46, k. 318.  
820 ADD, ZAP Brańsk, I/B/1, s. 501. Akt zgonu: Decebmer [1667] Bransk. Famata Tatianna 

Czaykowska uxor olim Jacobi Czaykowski Executors oppido Bransk, vidua, mortua est. Sepulta 

in caemetario ecclesiastica, die 13 eiusdem mensis et viatico refecta per me… 
821 W.N. Trepka, Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum), t. 1, Wrocław 1963, s. 383.  
822 ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, s. 192.   
823 AGAD, AR, AM-P, sygn. 45. Wypisy z ksiąg miejskich Brańska, wypis z 21 IV 1722 r. 
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 W lokalnej tradycji ten dom w pobliżu „Katuszy” w Brańsku, uważano za lokum  

ostatniego kata miejskiego. Budynek spłonął w latach 80. XX w. 
 

Ostatnie znane wykonanie wyroków śmierci w okolicach Brańska znamy  

z Ciechanowca i Bielska. W Ciechanowcu na podstawie miejskiego dekretu 

magdeburskiego, 7 kwietnia 1770 roku ścięto około 30-letniego Kościukiewi-

cza, potem jego zwłoki pogrzebano na miejscowym cmentarzu824. Sąd miejski  

w Bielsku skazał na egzekucję przez ścięcie mieczem chłopa z dóbr orlańskich. 

Wyrok 10 grudnia 1784 roku wykonał niemal na pewno „uczciwy” Kazimierz 

Biernacki, mistrz sprawiedliwości miastu […] Brańsku przysięgły825. Natomiast 

w Ciechanowcu ówczesna sprawiedliwość dokonała się za przyczyną kata  

z Drohiczyna lub z Brańska. Władze miast działające na podstawie prawa mag-

deburskiego wywodzącego się ze średniowiecza i nieprzystającego do czasów 

oświecenia, z tego bardzo drastycznego środka prawnego korzystały już bardzo 

rzadko. Brański „mistrz sprawiedliwości” od końca lat 80. XVIII wieku zajmo-

wał się już głównie wypasaniem bydła mieszczańskiego.  

 

11. Wielka wojna północna (1700–1721) 

 

Wejście Augusta II Mocnego, króla polskiego i elektora saskiego,  

do koalicji duńsko-rosyjsko-saskiej przeciwko Szwecji pod panowaniem Karo-

la XII, wmieszało neutralną Rzeczpospolitą Obojga Narodów w wojnę ze 

Szwecją. Rozdwojenie elit zauważalne było także w obozie szlachty ziemi 

bielskiej pod Brańskiem, gdzie 6 marca 1702 roku Sapiehowie (wojewoda wi-

leński Kazimierz, skarbnik litewski Benedykt, pisarz polny Michał, marszałek 

Aleksander i stolnik litewski Jerzy) w manifeście, opowiedzieli się po stronie 

 
824 Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie (dalej: VUB), f. 4, 19262, k. 29; ADD, ZAP 

Ciechanowiec, I/D/1, k. 8v. 
825 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1.  
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Szwedów i ich sojuszników826. W maju 1702 roku Karol XII zajął Warszawę,  

a także Tykocin. Wojska dowodzone przez płka Magnusa Stenbocka odbywały 

marsz z Wilna, przez Grodno, Tykocin i Brańsk (w maju) do Drohiczyna, gdzie 

rozbiły obóz827. Ich celem była Warszawa, ale zmiana sytuacji doprowadziła  

do udziału tego regimentu (pułku) w bitwie 19 lipca pod Kliszowem koło  

Krakowa.  

Zapewne przez Brańsk przechodziły także wspierające Szwedów oddziały 

wojewody wileńskiego Benedykta Sapiehy, które w połowie lipca z Siemiatycz 

udały się do Brześcia, a stamtąd do Tykocina, rzekomo by chronić dobra Bra-

nickiego przed „republikanami”828. Ufortyfikowany zamek w Tykocinie  

odgrywał ważną rolę militarną. Kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk.     

Szlachta ziemi bielskiej na wezwanie króla, we wrześniu 1702 roku, pod 

Brańskiem stała obozem, wybierając siłą zbrojną pieniądze na koń po zł 180, 

według uchwały sejmikowej829. Wczesną wiosną 1703 roku siły polsko-saskie, 

regimentarza Ludwika Pocieja, odbiły Tykocin.    

Król August II miał w kraju opozycję na czele z prymasem Michałem  

Radziejowskim (syn Hieronima Radziejowskiego, zdrajcy z czasów „potopu”, 

starosty bielskiego 1650–1652). Pogłębił się rozłam pośród polskiej szlachty. 

Król August II jesienią 1703 roku zawarł traktat subsydiarny z carem Rosji 

Piotrem I, uzyskując od niego ogromną pożyczkę i 12-tysięczny korpus posił-

kowy. Zaś przeciwnicy króla polskiego, latem 1704 roku wybrali drugiego 

monarchę, Stanisława Leszczyńskiego, wspieranego przez Szwedów. To do-

prowadziło do wojny domowej („od Sasa do Lasa”). Zawiązały się dwie zwal-

czające się konfederacje, warszawska (popierająca Leszczyńskiego) i sando-

mierska (popierająca Augusta II).    

Nieco wcześniej, w lutym 1704 roku, wojska szwedzkie dotarły do Cie-

chanowca, wymuszając na tym terenie kontrybucje po 60 tynfów od dymu 

(chałupy, domu). Zapuścili się także pod Rudkę koło Brańska, gdzie wszystkie 

rzeczy w lasach pochowane, także na Wylinach wielu szlachty depozyta in-

stynktem ludzkim PP [Aleksandra] Gąsowskiego za Brańskiem830. Około 9–10 

marca w Brańsku stacjonował oddział ponad tysiąca jazdy litewskiej pułkow-

nika Łukasza Baranowicza, wiernego Augustowi II. Z obozu pod Brańskiem 

płk Baranowicz wydał uniwersał do szlachty podlaskiej i mazowieckiej,  

 
826 Biblioteka książąt Czartoryskich w Krakowie, rps 196, nr 37, k. 183–194, Manifest Sapiehów 

z 6 III 1702 r.; A.Ch. Załuski, Epistolae historico-familiares, t. 3, Braniewo 1711, s. 202–205; 

M. Sawicki, Manifest Sapiehów z 6 marca 1702 roku, „Wieki Stare i Nowe”, t. 12 (2017),  

s. 24–40. 
827 M. Wagner, Działania wojenne na Podlasiu w latach wojny północnej (1702–1706), 

„Rocznik Bialskopodlaski”, t. 5 (1997), s. 74; P. Sobieszczak, Łapy miasto przy kolei, Łapy 

2014, s. 69.  
828 M. Wagner, Działania wojenne…, s. 75. 
829 W. Kuczyński, Pamiętnik 1668–1737, oprac. zbior. pod kier. J. Maroszka, Białystok 1999,  

s. 31; Obóz ten mógł się znajdować pod Torulami. – Z. Romaniuk, Boćki na Podlasiu…,  

s. 44–45 (tutaj też o pobytach wojsk w pobliskich Boćkach, w latach 1703–1708).  
830 W. Kuczyński, dz. cyt., s. 32. Aleksander Gąsowski – podstarości i sędzia (1695–1708).     
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w którym wskazywał na konieczność wspierania go przez tutejszą szlachtę, 

zakazywał wydawania żywności Szwedom, grożąc za to paleniem majątków831. 

Jednak już jesienią szwedzkie oddziały kontrybucyjne były rozlokowane  

w królewszczyznach i mocno dawały się we znaki miejscowej ludności832.  

W kolejnych latach bardzo uciążliwe były wojskowe leża zimowe.  

Zapewne w końcu 1704 roku w starostwie brańskim, rozlokowano wojska 

zwolenników konfederacji sandomierskiej, kompanię Filipa Konarzewskiego, 

starosty konińskiego (kunińskiego). Był on ożeniony z Teofilą Leszczyńską, 

wojewodzianką podlaską. Jej matką była Zofia z książąt Wiśniowieckich,  

z powtórnego małżeństwa Januszkowa księżna Wiśniowiecka, kasztelanowa 

krakowska. W oddziale stacjonującym w Brańsku służyli między innymi Do-

minik Świrski i Paweł Sosnowski, wzmiankowani 31 stycznia i 21 lutego 1705  

roku833. Wojska Wiśniowieckich nie raz stacjonowały w tych okolicach. 

Latem, 25 i 27 lipca, wspomina się 

dowódcę Johanna Bremana i kwatermi-

strza Jana Żykońskiego, z kompanii 

wojsk królewskich Augusta II. Musieli 

oni przebywać w Brańsku już jakiś 

czas, skoro proszeni byli na świadków 

chrztów. Zapewne było to związane  

z ówczesnym zjazdem „sandomierzan” 

w Brześciu. Osłabione wojska saskie  

i konfederackie wycofywały się wów-

czas z Korony na Litwę, ale pod kon-

trolą utrzymały znaczną część Podlasia. 

Pod Ciechanowcem, a potem pod  

Surażem, zgromadziło się wojsko  

litewskie.  

W Tykocinie oczekiwano przybycia posiłków, wojsk moskiewskich.  

Te pojawiły się niedługo potem (kilkanaście tysięcy), pod dowództwem cara 

Piotra I. W październiku w Tykocinie doszło do spotkań (2 i 15 X) Piotra I  

z Augustem II, w celu omówienia wspólnych działań wojennych. Tymczasem 

Szwedzi doprowadzili do detronizacji Augusta II, który zaraz potem, 6 paź-

dziernika 1705 roku, potępił ten fakt z Tykocina. Oddziały saksońskie, litew-

skie i rosyjskie 19 października skoncentrowały się w Nurze, podjazdami za-

puszczając się pod Warszawę. Car zadowolony z efektów militarnych, z Nura 

polecił rozlokowanie wojsk na zimę. Po 16 listopada na ziemię bielską udać się 

 
831 M. Wagner, Działania wojenne…, s. 79 
832 Pamiętniki Wawrzyńca Rakowskiego rotmistrza pospolitego ruszenia ziemi wiejskiej, pisany 

od roku 1701 do roku 1711, Żytomierz 1860, s. 33 (nowa edycja W.F. Rakowski, Pamiętnik 

Wielkiej Wojny Północnej, Warszawa 2002, s. 24). 
833 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/2. Księga chrztów par. Brańsk 1702–1734, zapisy w aktach 

chrztów z 31 I i 21 II 1705 r.   

Król August II na 2/3 talara z 1704 r.  
(onebid.pl) 
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miała piechota moskiewska, ale w związku z zagrożeniem odwetem szwedz-

kim, także i wojsko saskie pozostało na ziemi bielskiej834. Proboszcz z Suraża  

w 1705 roku zanotował: Sołdaty przyszli […] Te nieznośnymi prowiantami  

i wydzieraniem podatków pieniężnych Polskę zgubili, woły, konie zabierali835.  

Ponadto leża zimowe miały wojska saskie, co potwierdzają zapisy  

w aktach kościelnych z Brańska. W mieście i najbliższej okolicy już 10 grudnia 

wzmiankuje się dowódcę kompanii wojsk saskich Joachima Gocłaffa, chorąże-

go Littycha Lepperta, a 30 grudnia kilku innych Saksończyków: Johannesa 

Tomasa Vacha, kaprala Johannesa Georga Meiera, Dorotę Berman, Johannesa 

Kondrata, Bartholomeusa Stabermana, Martinusa Diberta. W Brańsku w końcu 

grudnia przebywał także Jan Poroski, sługa marszałka konfederacji, pewnie 

sandomierskiej836. Były to oddziały, które planowano użyć do uderzenia na 

Warszawę, ale na początku stycznia 1706 roku to Karol XII przystąpił do ofen-

sywy, kierując swe siły na Podlasie. Idąc przez Węgrów i przeprawę  

w Krzemieniu nad Bugiem, wojska szwedzkie i sapieżyńskie około 20 stycznia 

osiągnęły Brańsk, wchodząc do miasta od strony wsi Popławy. Dwa dni i dwie 

noce grasowały po Brańsku i okolicznych wsiach wybierając stacje, rabując  

i wyrządzając wiele szkód i krzywd mieszkańcom. Wyłamali też drzwi do 

dworskiego lamusa (skarbca), wyciągnęli na zewnątrz skrzynie z księgami 

ziemskimi i grodzkimi, otworzyli, a zawartość wyrzucili w śnieg. Część ksiąg 

porwali, niektóre spalili, część zabrali ze sobą, a potem porzucali je w różnych 

miejscach miasta837. Wojska te z Brańska udały się do Suraża i dalej pod Grod-

no i Tykocin. Siły Karola XII blokowały w Grodnie Rosjan i oddziały wspiera-

jącego ich księcia Michała Wiśniowieckiego. 

Po klęsce armii sasko-rosyjskiej 13 lutego 1706 roku pod Wschową, Karol 

XII odzyskał inicjatywę strategiczną. Car Piotr I w kwietniu wycofał swe woj-

ska z Litwy i Podlasia (z Tykocina do Brześcia, przez Bielsk). Czy przemiesz-

czały się także przez Brańsk, nie wiadomo, ale raczej nie.  

W lipcu na północ od Brańska, przez okolice Suraża na Litwę przechodzi-

ły regimenty saskie i polskie838. Wojska polskie były w Brańsku także w paź-

dzierniku. Tutaj, 25 października, zostało ochrzczone „dziecko żołnierskie”,  

a pośród rodziców chrzestnych był sierżant Stanisław Zarzycki, z regimentu 

księcia Michała Serwacego Wiśniowieckiego839, hetmana litewskiego.  

Pod koniec 1706 roku ponownie pojawiły się oddziały wojsk rosyjskich. 

Ksiądz w Brańsku odnotował wówczas, że ludność znajdowała się pod ich 

opresją i rabunkami. 8 stycznia 1707 roku Dymitr Baszmakow, jakiś dowódca 

 
834 W. Kuczyński, dz. cyt., s. 35.  
835 P. Sobieszczak, dz. cyt., s. 69.  
836 ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, zapisy w aktach chrztów z 10, 28 i 30 XII 1705 r.  
837 AGAD, Kapicjana, p. 30, k. 169–174.  
838 J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej, Warszawa 1956, s. 304–305; 

M. Wagner, Działania wojenne…, s. 82–84. 
839 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/2, s. 88. 
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wojsk rosyjskich, był jednym z chrzestnych Pawła, syna Adama Śliwowskiego, 

właściciela majątku Brzeźnica pod Brańskiem840. Około wiosny 1707 roku 

Podlasie ograbiały wojska królewskie, za co ganił ich książę Wiśniowiecki.    

Początek 1708 roku to ponowne podjazdy wojsk szwedzkich. Karol XII, 

król Szwecji, 3 lutego był w Tykocinie, a trzy dni później już w Grodnie.  

Pamiętnikarz W. Rakowski potwierdza, że w 1708 roku ludzie szwedzcy od 

Torunia przez województwo mazowieckie i podlaskie rozłożyli się i kontrybucje 

ciężkie biorą841. Na koniec 1708 roku, w księdze chrztów parafii katolickiej  

w Brańsku, ksiądz prosił Boga o rok wolny od epidemii i pożarów jakich od 

Moskwy doznały miasto, kościół i ludzie842. W bitwie pod Połtawą 8 lipca 

1709 roku car Piotr I pokonał Karola XII. W połowie lipca wojska carskie ru-

szyły w kierunku Rzeczpospolitej. W końcu grudnia, w księdze chrztów parafii 

katolickiej z Brańska rok podsumowano umieszczając wpis: W wielu miejscach 

przez miasta krążyły zarazy i nieuchronnie przez moskiewskiego boga wojny 

przyczynione…843. Ksiądz zauważył, że choroby zakaźne przenosiły wojska.   

Okres polski wojny północnej zakończył się w 1709 roku. Zmagania  

wojenne objęły inne obszary europejskie i toczyły się do 1721 roku. Jednak 

zniszczone Podlasie po 1709 roku, nadal dotykały różne klęski, pośrednio 

związane z tą wojną, ale nie tylko. Wojska moskiewskie zimą 1710 roku znaj-

dowały się na leżach zimowych w Ostrożanach844 i w innych dobrach, udając 

się potem na Pomorze, zapewne przez Brańsk.  

Do najtragiczniejszych klęsk należało „morowe powietrze” (epidemia 

dżumy) zbierające żniwo na Podlasiu w 1709, a szczególnie obficie w 1710 

roku. Na terenie parafii Brańsk zgony na dżumę zaczęły się 13 lipca 1710 roku. 

Tego dnia ksiądz w księdze parafialnej umieścił krótki, ale alarmujący wpis: 

„Grassante pestilentia” i opatrzył go złowrogim wizerunkiem czaszki. 
 

 

 

 

„Grassante pestilentia” (rozprzestrzenia się zaraza), zapis z 13 VII 1710 r.  

w księdze parafialnej z Brańska (ADD, I/B/2, s. 128) 

 
840 Tamże, s. 91 (Ad finem huius anni [1706] magnam passij sunt homines a Moschis 

oppressionem et bonorum rapinam et haec facta sunt promo venribus subiectis Machiavellys 

morthicatorum hominum Lacrymas suscipe Domine oauthirimatorum parce sivis). 
841 W. Rakowski, Pamiętniki, Żytomierz 1860, s. 91; AGAD, Kapicjana, p. 30, k. 169–174. 
842 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/2, s. 115 (Cedat nobis in salutem animae et corporis Hoc anno 

conflagratum oppidum in cineresabiit cum ecclesiae et magnam rapinam passi sunt homines  

a Moschis).   
843 Tamże, s. 126 (In multis locis pestes grassabatur et inomunitus per Polis niam Mars 

Moschoviticus aggravabat contributionibus in c…). 
844 E. Borowski, Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach, Drohiczyn 1986, s. 25. 
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Pojedyncze zgony, szybko stawały się liczniejsze. Ksiądz między  

1 a 24 sierpnia nie chrzcił dzieci, a po kilku dniach spokojniejszych, gdy wy-

dawało się, że zaraza ustępuje, ta uderzyła z całą siłą. Na początku września 

miasto zaczęło się wyludniać, ludzie kryli się w lasach i miejscach niedostęp-

nych, szukali pocieszenia w religii. Ksiądz przez pięć miesięcy, od 1 września 

1710 do 6 lutego 1711 roku, nie prowadził ksiąg parafialnych. Dopiero na po-

czątku lutego 1711 roku pojawił się wpis: Rozpoczął się rok 1711, z pomocą 

Bożą, po zaciekle rozprzestrzeniającej się zarazie. Duchowny w jednym z ak-

tów chrztu (27 II 1711) jako przyczynę opóźnienia dokonania sakramentu po-

dał zarazę panującą w Brańsku845. Także sąd grodzki ze względu na zarazę  

w mieście Brańsk (pestem in oppido Bransk) od 6 października 1710 do 5 mar-

ca 1711 roku odbywał swe posiedzenia w pobliskiej wsi Świrydy846.      

Niestety nie dysponujemy źródłami, które pozwalają na oszacowanie licz-

by zgonów w Brańsku spowodowanych dżumą. Jednak na podstawie liczby 

chrztów w kolejnych latach, ogólnie można stwierdzić, że ta zaraza nie miała 

bardzo dużego wpływu na wielkość populacji miasta. 

Ledwie ustąpiła epidemia, ponownie w mieście pojawiło się wojsko.  

18 lutego wzmiankowany jest oddział wojsk litewskich, starosty mierzwickie-

go (Wiktoryna Sobieskiego?). W brańskim kościele 16 marca odbył się chrzest 

dziecka z Kiersnowa, a pośród rodziców chrzestnych był żołnierz rosyjski  

Nazar Czercow, z pułku astrachańskiego. W jednym przypadku, 6 grudnia 

1711 roku, ochrzczono w Brańsku dziecko Władysława Sabowskiego, chorą-

żego wojsk królewskich, a w uroczystości uczestniczyli także żołnierze Antoni  

Radomski, sierżant Michał Ciechański i kapral Klein847.   

W latach 1712–1714 odnotowano wzmianki o pobycie w mieście żołnie-

rzy z oddziałów Jana Klemensa Branickiego (starosty brańskiego)848, wojewo-

dy podlaskiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Rzewuskiego, a także 

wojewody smoleńskiego Aleksandra Jana Potockiego. Nic nie wiadomo, aby  

te wojska zachowywały się nagannie849. Podobnie było w 1715 roku, gdy  

w marcu kwaterowały w Brańsku wojska saskie (Johann Carol, kwatermistrz), 

a w maju oddział polski. W późniejszych latach uciążliwe stacje i rekwizycje 

wojskowe były już rzadsze. Również epidemie nie atakowały tak często  

i silnie.      

 
845 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/2. Księga chrztów par. Brańsk 1702–1734, s. 128–130 (pro illo 

tempore baptisatae grassante protunc in Bransk peste); sygn. I/M (Księga małżeństw 1709–

1725), s. 452 (Annus Domini inceptus Dei auxiliante 1711, post grassanonem grassantis pestis).  
846 AGAD, Kapicjana, p. 25, k. 443, 456. Według niektórych już 30 VII 1710 r.  
847 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/2, s. 130, 131 (milites serenissimi caesaris Moschorum), 136. 
848 Ich pobyt znany jest także 17 VI 1723 i 5 X 1730 r. (tamże, s. 282, 381).  
849 Tamże, s. 155, 158–160. Na przełomie 1713/1714 r. ksiądz umieścił wpis: Regi saeculorum 

im mortali et invisibdi soli Deo honor et Gloria in saecula saeculorum Amen. Pułkownikowa 

Zuzanna Paszkowska, była matką chrzestną dziecka ze wsi Popławy (25 VI 1714). 13 VIII 1714 

r. w tej wsi rodzicami chrzestnymi byli także płk Antoni Mikulicz z królewskiego regimentu 

pieszego i Mateusz Sokołowski, chorąży tego pułku.  
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12. Konfederacja barska 
 

Starostę wareckiego Józefa Pułaskiego850 11 czerwca 1767 roku wybrano 

w Brańsku konsyliarzem konfederacji podlaskiej. Nie dopuścił on wówczas do 

umieszczenia w sejmikowej instrukcji poselskiej uwłaczających Rzeczpospoli-

tej zaleceń rosyjskiego ambasadora Nikołaja Repnina851. Jako podlaski konsy-

liarz 23 czerwca podpisał w Radomiu akt konfederacji generalnej skierowanej 

przeciwko królowi i odważnie przeciwstawił się ambasadorowi Repninowi.  

Na sejmie zwanym „repninowskim” (1767–1768), Rzeczpospolita trafiła pod 

prawny protektorat Rosji. Antypolskie i antykatolickie działania rosyjskie  

w naszym kraju przypieczętował tzw. traktat wieczystej przyjaźni między Ro-

sją a Rzeczpospolitą, podpisany 24 lutego 1768 roku w Warszawie. Dokumen-

tem tym zrównano w prawach religię prawosławną i ewangelicką z katolicką 

(w Imperium carskim katolicy takich praw nie mieli), caryca Katarzyna II gwa-

rantowała istnienie w Rzeczpospolitej praw kardynalnych, a te były jedną  

z głównych przyczyn słabości kraju. Rosja zobowiązała się też do zachowania 

integralności terytorialnej Rzeczpospolitej852. Kwestie religii prawosławnej  

i próby reform państwa (odchodzenia od praw kardynalnych) stanowiły stały 

pretekst do wtrącania się Rosji w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej i „uspra-

wiedliwiały” stacjonowanie w naszym kraju wojsk rosyjskich. Od tego czasu 

Rzeczpospolita była, de iure, pod protektoratem Rosji. 

Pięć dni po podpisaniu tego haniebnego traktatu, patriotycznie nastawiona 

szlachta, 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu zawiązała konfederację, pod 

hasłami obrony wiary katolickiej i niepodległości853. Szlachta podlaska wycze-

kiwała na rozwój wydarzeń i działania oraz sygnały magnatów. Nastroje po-

śród nich były od entuzjastycznych (Anna księżna Jabłonowska z Siemiatycz, 

Joachim Karol hrabia Potocki z Bociek) do umiarkowanych (hetman  

J.K. Branicki)854.  

 
850 Józef Pułaski (1704–1769) – marszałek konfederacji barskiej, starosta warecki, wielokrotny 

poseł na sejm, ojciec bohatera narodu polskiego i amerykańskiego – Kazimierza Pułaskiego, 

konfederata barskiego, a także Franciszka Pułaskiego – również konfederata.  
851 Sz. Morawski, Materyały do Konfederacyi Barskiej r. 1767–1768 z niedrukowanych dotąd  

i nieznanych rękopisów, t. 1, Lwów 1851, s. 86. Być może ta aktywność Józefa Pułaskiego 

dotyczyła także sejmiku w Brańsku, o czym pisał do A. Mokronowskiego w liście z 13 IV 1768 

r. (…w pierwszych początkach konfederacji i dałem tego dowody w Białymstoku i w Brańsku,  

nie przyjmując do konfederacji podlaskiej punktów przeciwnych…).  
852 Jednak już cztery lata później okazało się, że caryca nie miała żadnego oporu, by jako 

inicjatorka walnie przyczynić się do pierwszego rozbioru naszego kraju. 
853 Konfederacja barska nie była ruchem jednolitym, ale o różnie rozłożonych akcentach.  

Jej hasła ulegały modyfikacjom. Dominowały dwa, obrona wiary i zrzucenie dominacji 

rosyjskiej. Z czasem to drugie przeważyło. – M. Wagner, Wojna konfederacka na Podlasiu  

w latach 1771–1772, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 11 (2003), s. 54–55. 
854 Z. Romaniuk, Boćki na Podlasiu, s. 73; tegoż – Konfederacja barska na ziemi bielskiej, 

„Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. XIV (2018), z. 2, s. 165–166; J. Berger-Mayerowa, 

Jabłonowska z Sapiehów Paulina, PSB, t. 10 (1962–1964), s. 211; W. Konopczyński, Konfede-

racja barska, t. I, 1933, s. 375; A. Binda, Działalność polityczna Anny z Sapiehów Jabłonowskiej 
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 W końcu czerwca 1769 roku marszałek konfederacki Józef Bierzyński 

(postać kontrowersyjna, ostatecznie zdrajca), maszerując spod Puław w kierun-

ku Białej (Podlaskiej), próbował nakłonić wojewodę wileńskiego księcia Karo-

la Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” do przyłączenia się do jego konfe-

derackiej „dywizji”. Jednak: Książę ludzi swoich porzuciwszy, konno wymknął 

się z Białej, tylko z[e] swoim[i] p. Bernatowiczem, Tryczyńskim, Odyńcem  

i Murawskim, ubiegł 10 mil do Bociek, tam podwody dobremi końmi wziąwszy, 

tegoż dnia stanął w Bujnowie w folwarku starostwa brańskiego, a stamtąd  

na Sokoły, najętemi podwodami podobno do Prus uszedł855.  

5 lipca 1769 roku ostatecznie dojrzała decyzja szlachty podlaskiej (tylko 

drohickiej i mielnickiej) zebranej pod Drohiczynem, do przystąpienia  

do konfederacji barskiej856. Udział w niej szlachty nie był jednak powszechny.  

Na przełomie lipca i sierpnia 1769 ro-

ku miała miejsce marszruta grup konfede-

rackich, Kazimierza i Franciszka Pułaskich 

oraz wspomnianego Józefa Bierzyńskiego, 

przez Grodno, Rajgród, Grajewo do Szczu-

czyna, Łomży i Ostrołęki. W tym ostatnim 

mieście, na początku sierpnia, zjazd szlach-

ty łomżyńskiej wybrał marszałkiem konfe-

derackim Kazimierza Pułaskiego. Nocą  

z 6 na 7 sierpnia oddziały braci Pułaskich 

oraz Bierzyńskiego, przez Wysokie Mazo-

wieckie ruszyły w kierunku Brańska, gdzie 

9 sierpnia dwa tysiące zbrojnej szlachty 

zatrzymało się na popas i jeszcze tego sa-

mego dnia dotarło do Ostrożan. Konfedera-

ci przez Drohiczyn skierowali się na  

Zamość857. Był to ostatni pobyt Kazimierza Pułaskiego na Podlasiu.  

Wojska rosyjskie panoszące się po ziemi bielskiej rabowały archiwa 

(Brańsk, Tykocin, Suraż), rekwirowały żywność, plądrowały plebanie. Konfe-

derat, Dominik Gaszyński z Wołoszczyzny, ujęty przez Moskali w Falkach 

koło Wyszek pod Brańskiem, został uwięziony w Siemiatyczach, gdzie zmarł  

2 sierpnia 1770 roku858.  

 
w czasie konfederacji barskiej w świetle jej listów do Teofili z Jabłonowskich Sapieżyny z lat 

1768–1772, „Wieki Stare i Nowe”, t. 12 (2017), s. 70–86. 
855 LVIA, f. 1153, ap. 4, b. 360, k. 229v; W. Konopczyński, dz. cyt., t. I, s. 273 (Radziwiłł uciekł 

do Białej „pruskiej”, obecnie Piskiej).  
856 Z. Romaniuk, Konfederacja barska..., s. 161–182, 201–208 (treść aktu przystąpienia 

Podlasian do konfederacji barskiej, 5 VII 1769 r.). 
857 W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski, życiorys, Kraków 1931, s. 106-109, 111; Tenże, 

Konfederacja barska, t. 1, s. 272–276. 
858 J. Maroszek, Konfederacja barska na Podlasiu 1768-1772, [w:] Bitwa pod Białymstokiem 

1769. Przewodnik do szlaku turystycznego, red. J. Maroszek i M. Skrypko, Białystok 2012, s. 38. 

Kazimierz Pułaski 
(New York Public Library) 
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Ciekawą postacią był Wawrzy-

niec Markowski, pan na Markowie 

Wielkim i dzierżawca Zamianowa 

koło Brańska, wojski mniejszy dro-

hicki i burgrabia mielnicki. Służył na 

dworze J.K. Branickiego, cieszył się 

jego zaufaniem. Konfederat barski  

w stopniu chorążego, który podobno 

osobiście znał francuskich instrukto-

rów i dowódców Françoisa Keller-

mana oraz Charlesa F. Dumourieza. 

Uwięziony przez Rosjan w 1770 ro-

ku, jak twierdził, był w niewoli  

w Kazaniu razem z Maurycym Be-

niowskim, z którym zaprzyjaźnił się. O uwolnienie Markowskiego zabiegał Jan 

Klemens Branicki, a po śmierci hetmana z pozytywnym skutkiem czyniła to 

Izabela Branicka (1772). Zdarzenia z okresu konfederacji zdominowały życie 

Markowskiego. Według Wiktora hr. Ossolińskiego z Rudki, do śmierci przed 

łożem Markowskiego stała zbroja, w której brał udział w konfederacji, ale Bar-

bara Suchodolska, pani na Zamianowie (starostwo brańskie), nie potrafiła  

docenić wagi tej pamiątki i kazała ślusarzowi przekuć tę „zbroję” (zapewne 

napierśnik) na żelazko do prasowania czapeczek i langietek859.  

Z całą stanowczością zaprzeczyć należy udziałowi w konfederacji barskiej 

związanego z Brańskiem, znanego archiwisty i autora herbarza, Ignacego  

Kapicy, gdyż urodził się on w 1763 roku i w czasie trwania konfederacji miał 

5–9 lat. Nie używał też drugiego przypisywanego mu nazwiska, Milewski860.  

Podczas rewolucji w Polszcze, gdzie gonitwy między Moskalami i Pola-

kami znaczne były, w Brańsku doszło do incydentu. Na nocleg zatrzymał się 

oddział rosyjski 30 jezdnych. Nocowano u gmińskiego Macieja Szłykowskie-

go. Końmi zajął się będący u niego na służbie młodzieniec Andrzej Falkowski 

Koterman, który w nocy obciął kilkanaście guzików z rosyjskich „matelzaków” 

i zdjął uzdeczkę z jednego konia. Szłykowski zauważył, jak wypadły one  

z czapki Kotermana, gdy niósł słomę. W obawie o konsekwencje ze strony 

Rosjan, pobił wówczas służącego, który w odwecie oskarżył go w sądzie861.   

 
859 Z. Romaniuk, Markowski Wawrzyniec, „Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-

suwalski”, z. 3, Białystok 2005, s. 109–111. 
860 Błędne informacje do biografii Ignacego Kapicy wprowadzili Zygmunt Gloger (wstęp do 

Herbarza Ignacego Kapicy-Milewskiego) i W. Dworzaczek (w biogramie Ignacego Wawrzyńca 

Kapicy-Milewskiego, PSB, t. 11, s. 628-629). Chociaż dementowane są od wielu lat (W. Jarmo-

lik, O Ignacym Kapicy-Milewskim (1763-1817), „Ziemia Brańska”, t. 1 (1989), s. 55–59;  

Z. Romaniuk, Kapica-Milewski Ignacy, „Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwal-

ski”, z. 3, Białystok 2005, s. 86–89), nadal są rozpowszechniane. 
861 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 85-85v. Zapis z 29 XII 1781 r. Zdarzenie miało miejsce 

kilkanaście lat wcześniej.  
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Tadeusz Ignacy Kirkor, marszałek i regimentarz mścisławski oraz dowód-

ca partii konfederackiej, okazał się bezwzględny wobec szlachty (rekwizycje  

i napady na dwory), czym ściągnął na siebie ich niechęć. W 1771 roku począt-

kowo sprzyjający mu hetman Branicki po niecnych wyczynach w okolicach 

Białegostoku (np. napadał na pocztę, czytał korespondencję, także hetmana, 

splądrował pałacyk w Choroszczy, rabował żywność), polecił podległym mu 

oddziałom zwalczać partię Kirkora (ok. 800 ludzi). Również władze konfede-

rackie uznały Kirkora za awanturnika i nakazały jego ujęcie. Sytuację tę chciał 

wykorzystać rotmistrz Fabian Sebastian Kleczyński, także będący w niełasce 

konfederackiej Generalności862, która zaocznie skazała go za bezprawne rekwi-

zycje. Dla zrehabilitowania się wobec tej władzy konfederackiej, podjął on 

działania przeciwko coraz bardziej osaczanemu Kirkorowi. Kleczyński odna-

lazł oddział Kirkora koło Bielska i pokonał główne jego siły, ale dowódca  

z niewielką grupą umknął pod Suraż. Kleczyński skierował się na Ciechano-

wiec, przechodząc przez Brańsk863. W imieniu Generalności, Pułaski chcąc raz 

na zawsze położyć kres awanturniczym działaniom Kirkora, wysłał pod Tyko-

cin marszałka wiskiego Szymona Suskiego, z zadaniem ujęcia tego przywódcy 

zrewoltowanej grupy i przywrócenia porządku. Suski między 19 a 30 maja, 

tropiąc Kirkora, odbył marsz przez Podlasie (Tykocin, Wysokie, Ciechano-

wiec, Granne), także przez Brańsk864.  

Na początku maja 1771 roku Fabian Kleczyński operował w pasie nad-

bużnym, głównie koło Siemiatycz. Partię swą powiększył wówczas o dwa puł-

ki ułanów królewskich (Bielaka i Koryckiego) oraz rozbitymi pododdziałami 

Józefa Sawy Calińskiego. Około 11 maja na przedmieściu Siemiatycz pokonał 

liczący kilkuset ludzi rosyjski batalion mjra Karola Salemanna, który zmuszo-

no do wycofania się w kierunku Ciechanowca i Brańska865. 

W drugiej połowie maja 1771 roku konfederaci Kleczyńskiego, nadal 

zgrupowani pod Siemiatyczami i Drohiczynem, dowiedzieli się, że przez 

Brańsk będzie zmierzał rosyjski konwój z pieniędzmi wiezionymi z Grodna do 

Warszawy. Około 800 konfederatów podeszło 21 maja pod Brańsk od strony 

wsi Brzeźnica, by na długiej grobli prowadzącej do mostu na Nurcu zaatako-

wać Rosjan i przejąć wiezione pieniądze. Na grobli zaatakowano 80 żołnierzy 

rosyjskich, ale jak się okazało była to tylko przednia straż konwoju.  

Rozproszeni Rosjanie obeszli stanowiska konfederatów i skierowali się traktem 

na Granne. Ruszyła za nimi pogoń. Przeprawa na Nurcu pod Brańskiem pozo-

 
862 Generalność – naczelny organ władzy konfederatów, który od jesieni 1769 r. tworzyli 

przedstawiciele 66 związków szlachty, w tym ziem podlaskich. 
863 BK, rks 02109. Gazeta pisana 9 V 1771 r. Informacja z Grannego z 3 maja:  rotmistrz 

Pułaskiego, Kleczyński pobił wojska Kierkura pod Bielskiem, aresztował także ekono-ma 

ostrołęckiego i szlachcica Szumowskiego za to, że „chłopi ostrołęccy zbuntowali się na konfe-

deratów”. Kleczyński maszeruje przez Ciechanowiec. 
864 W. Szczygielski, Kirkor Tadeusz Ignacy, PSB, t. 12 (1966–1967), s. 481–482; tegoż: Kleczyń-

ski Fabian Sebastian, tamże, s. 564; M. Wagner, dz. cyt., s. 59, 60. 
865 W. Szczygielski, Kleczyński Fabian Sebastian, s. 564; M. Wagner, dz. cyt., s. 61. 
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stała bez osłony. Niebawem zasadnicza grupa rosyjskiego konwoju (około 300 

żołnierzy) z pieniędzmi, bez problemu przeprawiła się przez Nurzec i przez 

Czaje szła traktem na Granne nad Bugiem. Kleczyński zorientował się, że zna-

lazł się między dwiema grupami Rosjan. Wezwał na pomoc konny odwód, 

skryty w lesie od strony Siemiatycz. Jeszcze tego samego dnia wieczorem uda-

ło się pobić i rozproszyć Rosjan. Zdobyto pieniądze i wzięto jeńców866.  

Były to już jednak ostatnie drobne sukcesy konfederatów na tym terenie.  

Nieliczni pojawiali się jeszcze przez kolejny rok. W połowie 1772 roku rosyj-

ski oddział ppłka Chwabułowa, został skierowany z Tykocina na Brańsk i Sie-

miatycze, z zadaniem niszczenia tych małych grup konfederackich867. Konfede-

racja dogorywała. Choć w kraju kilka punktów trwało w oporze do listopada,  

to na ziemi bielskiej już latem zanikły wszelkie przejawy ich działań. Niespo-

dziewanym skutkiem konfederacji barskiej, okazał się pierwszy rozbiór kraju 

(5 VIII 1772).  
 

13. Stacja na trakcie pocztowym 
 

Trakt z Warszawy na Litwę, trasą przez Brańsk, był popularny od końca 

XVI stulecia, a szczególnie uczęszczany od XVIII wieku. Jedną z egzotyczniej-

szych wizyt brańszczanie mogli podziwiać w 1755 roku, w czasie misji posel-

skiej tureckiego dyplomaty Haci Ali Aga. Ze Stambułu jechał on na Chocim, 

Zamość, skąd przez Siemiatycze, Bielsk dotarł do Białegostoku, który bardzo 

mu się spodobał i spędził w nim kilkanaście dni. Z Białegostoku przez Brańsk, 

gdzie miał nocleg, udał się do Warszawy868.       

Początki poczty w Brańsku związane są z wydaniem 18 grudnia 1764 roku 

przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego „Uniwersału w sprawie pocz-

ty”869, a także wiążących się z nim instrukcji dla „pocztmagistrów” i taksy „na 

listy”. Powołano poczmistrzów, będących królewskimi urzędnikami. Ich pod-

stawowym zadaniem było prowadzenie stacji pocztowych i dbanie o bezpie-

czeństwo podróżnych. Zatrudniali pisarzy i pocztylionów vel kursorów (prze-

wozili listy pocztą zwykłą „ordynaryjną”), odpowiednio umundurowanych  

i z charakterystyczną trąbką. Świadczono także usługi w przewożeniu podróż-

nych tzw. „ekstrapocztą”, wynajętymi końmi. Potem organizowano tzw. „szta-

fety”, czyli zmianę koni na stacjach pocztowych, co znacząco przyspieszyło  

i usprawniło dostarczanie przesyłek i podróżowanie. Nie wolno było łączyć 

sztafet z listami, ze sztafetami z podróżnymi. Zasadniczo przesyłka listu krajo-

 
866 M. Wagner, dz. cyt., s. 62; W. Szczygielski, Kleczyński Fabian Sebastian, s. 564.  
867 M. Wagner, dz. cyt., s. 68, 71. 
868 B. Kucharska, Polska w XVIII wieku w oczach tureckiego dyplomaty Haci Ali Agi, „Przegląd 

Orientalny” 1962, nr 1, s. 40. 
869 Zapewne wprowadzona w 1647 roku ordynacja pocztowa, ze względu na sytuację polityczną  

i gospodarczą, nie objęła jeszcze Brańska. Chociaż dała podstawy finansowania takiej działal-

ności. Był to początek poczty, jako instytucji państwowej. Nadal konieczne było rozsyłanie 

uniwersałów królewskich poprzez posłańców. 
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wego kosztowała 12 gr za łut wagi (12,6 g), ale w 1777 roku opłaty podwojono 

poprzez pobieranie należności od nadawcy i odbiorcy.   

Przez Brańsk przebiegała trasa jednego z 22 traktów i zlokalizowana tutaj 

była jedna z około 200 ówczesnych stacji pocztowych, ze stajnią i końmi ocze-

kującymi na zmianę. Znajdowała się ona w pobliżu rogu obecnych ulic  

H. Sienkiewicza i Senatorskiej. Stacje pocztowe połączone były z zajazdami 

(austeriami), w których można było zjeść i przenocować.  

Brańsk znajdował się na trakcie z Warszawy do Grodna (43 mile, po 7,15 

km każda). Z Grodna rozchodziły się trakty na Mitawę, Wilno i Smoleńsk.  

W Bielsku trakt na Grodno łączył się z brzeskim, dochodzącym w to miejsce.  

W 1786 roku na trasie z Warszawy do Grodna znajdowały się stacje:  Okuniew 

– 3 mile, Stanisławów – 3 mile, Maków – 3 mile, Węgrów – 3 mile, Sokołów – 

2,5 mili, Granne – 3 mile, Pobikry – 2,5 mili, Brańsk – 3 mile, Bielsk – 3 mile, 

Wojszki – 2 mile, Białystok – 3 mile, Buksztel – 3 mile, Sokółka – 3 mile, 

Kuźnica – 3 mile, Grodno – 3 mile870. 

Z woli Stanisława Augusta Poniatowskiego sekretarzem Jego Królewskiej 

Mości i Rzeczpospolitej Poczty stacji brańskiej i pobikrowskiej był szlachcic 

posiadający obywatelstwo miasta, Jakub Makowski871, nazywany też poczmi-

strzem. Urząd poczmistrza sprawował pewnie od około 1770 (1765?) roku. Po 

śmierci Jakuba, poczmistrzostwo w 1784 roku przejęła wdowa, Konstancja 

Makowska (z domu Daszkowska)872, energiczna i zaradna kobieta. Poczmi-

strzyni zarządzała pocztami w Pobikrach i w Brańsku. W latach 80. XVIII wie-

ku na poczcie w Brańsku pracowało około 10 osób, przykładowo chłopi ze 

Szpaków, Jan Puchalski i Jan Kozioł, ale służył także chłop ze Świryd i inni.  

W stajni utrzymywano ponad 70 koni. Na poczcie można było odebrać (listy, 

gazety i inne) lub nadać przesyłkę, kupić papier stemplowy873.  

Z usług ekstrapoczty korzystało wielu podróżnych udających się z Korony 

na Litwę lub do Rosji, a także w przeciwnym kierunku. Bywali także obcokra-

jowcy z Zachodu Europy. Niektórzy opisali trasę przejazdu.  

W sierpniu 1778 roku, w drodze z Warszawy do Grodna, traktem przez 

Brańsk podróżował Anglik Wiliam Coxe, profesor uniwersytetu w Cambridge.   

W końcu września 1778 roku także tą trasą, powracając z Petersburga do Ber-

lina, przejeżdżał Johann III Bernoulli (1744–1807), w młodości znany  

na całym świecie jako „geniusz dziecięcy”, wybitny matematyk i astronom, 

profesor wielu uniwersytetów europejskich874.  

 
870 „Dziennik Handlowy” 1786, nr I-III, s. 90; „Kolęda Warszawska na rok 1776”, s. 360. 
871 Przed 1763 rokiem był burmistrzem Brańska. 
872 Konstancja z Daszkowskich była drugą żoną Jakuba Makowskiego, poślubioną po śmierci 

Rozalii z Kozakiewiczów, z którą miał syna Antoniego. Antoni, po śmierci ojca, w 1784 r. wiódł 

spór z macochą o majątek.    
873 ADD, ZAP Brańsk, sygn. IX/Tx/1, k. 26, 42–42v, 108.  
874 K. Liske, Cudzoziemcy w Polsce: L. Naker – U. Werdum – J. Bernoulli – J. E. Biester –  

J.J. Kausch, Lwów 1876, s. 213; Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. I, Warszawa 
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Mapa Podlasia rytowana przez I. Albrechta, wydana przez F.J.J. Reilly’ego, 1789 r.  

Zaznaczono trakt pocztowy przez Granne, Pobikry, Brańsk, Bielsk i Wojszki do Białegostoku 

 
 
 

 
1963, s. 349, 677–679; W. Coxe, Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark, New York 

1971, s. 185. 
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Uczeni i politycy korzystający ze stacji pocztowej w Brańsku: Fr. Schultz (il. górna lewa),  

Johann Bernoulli (il. górna prawa), Georg Forster (il. dolna lewa) i Wiliam Cox (il. prawa) 
 

29 października 1784 roku (piątek), dyliżansem pocztowym z Warszawy 

w drodze do pracy na uniwersytecie w Wilnie, do Grannego nad Bugiem dotarł  

Georg Forster875 – światowej sławy przyrodnik i podróżnik. W jego opinii, 

dobrą drogą skierował się do Pobikier, gdzie musiał przenocować. Pokój jaki 

otrzymał na poczcie także uznał za dość dobry, a poczmistrzynię Konstancję 

Makowską i jej siostrę za bardzo uczynne. Do jedzenia dostał zupę piwną  

 
875 Johann Georg Adam Forster (1754–1794) – znany przyrodnik i podróżnik, etnolog, profesor 

historii naturalnej w Wilnie w latach 1784-1787. Odbył podróż z Jamesem Cookiem po Pacyfi-

ku, znał się z Benjaminem Franklinem. Jakobin, zmarł w czasie rewolucji francuskiej.  
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i kawał kury z obiadu. Forster odrzucił ofertę „dziewczyny”, ponieważ chciał 

spać. Następnego dnia (30 X), przed szóstą rano wypił kawę i o 8.30 był już  

w Brańsku, a tutaj zdziwiony zastał tą samą poczmistrzynię Makowską, która  

i tutaj zarządzała pocztą. Za Brańskiem droga do Bielska była gorsza876.  

Najciekawszy opis swej podróży, w formie listu do brata, pozostawiła  

28-letnia Ludwika Byszewska877. Trasa jej przejazdu wiodła z Warszawy do 

Wilna. Wyjechała 21 maja 1786 roku, o 7 rano, zatrzymując się w Okuniewie, 

Makowie (nocleg), Węgrowie, Jabłonnej (nocleg), Pobikrach. Nocleg planowa-

ła w Brańsku. Na wjeździe do miasta pojawił się problem, gdyż od wiosny nie 

naprawiono mostu na Nurcu (most jeszcze od śniegów wielkich zrujnowany), 
  

skąd miałam trudność w przewożeniu się na kilku dylach źle zbitych i [o] 

mało nieporządek tej grobli całego mi nie popsuł wojażu. Pytałam ludzi 

koło mostu robiących, dlaczego tak nieśpieszno robią, znam waszego pa-

na878, chyba go tu teraz nie ma? – Ej jest, odpowiedział jeden z nich, ale 

pieniędzy na majstra dać nie chce, za daremszczyznę robimy! Kazałam 

mu się kłaniać i powiedzieć, że nigdym się nie spodziewała, aby w jego 

dobrach zły był porządek z niewygodą dla ludzi podróżnych. Zajechałam 

potem pocztą i prosiłam, aby mi dali rosołu i kurcząt pieczonych, a że by-

ły sądy, znalazłam kilka osób znajomych, między niemi był JP. [Franci-

szek] Wilczewski879, podkomorzy wiski, któregom na wieczerzę zatrzyma-

ła. Nim kolację dano, przyjechał na pocztę młody i ładny kawaler niema-

jący nad lat 21, którego prowincjonalnym uczciłam ukłonem. Miał z sobą 

w kompanii do wojażu człowieka lat 44 nazwiskiem Lange, do którego 

przypytałam się z moją francuszczyzną, dla dogodzenia ciekawości, skąd 

 i dokąd jechali? Dowiedziałam, że iż ten młody kawaler był JP. de Sta-

kelberg880 jadący na powrót do Moskwy. Sławili króla naszego piękność  

i ludzkość, z żalem porzucając to miasto [Warszawę], w którem się  

niedziel trzy tylko bawili... 

 

W Brańsku towarzystwa Byszewskiej stale dotrzymywał podstarzały  

podkomorzy Wilczewski, który wieczorem: 
 

 
876 Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. II, opr. Wacław Zawadzki, Warszawa 

1963, s. 72–73.   
877 Ludwika z Gintowtów-Dziewałtowskich Byszewska (ok. 1758 – po 1799), w 1774 r. poślu-

biła szambelana Józefa Byszewskiego (później pułkownika). Rozwiodła się w 1784 r. Podejmo-

wała próby literackie i zajmowała się tłumaczeniem prac pedagogicznych z języka francuskiego 

(O edukacji fizycznej i moralnej płci żeńskiej wykład z francuskiego, Warszawa 1789). Miała 

dobre stosunki na dworze królewskim. 
878 Zapewne chodzi o starostę brańskiego M.H. Starzeńskiego. 
879 Franciszek Ksawery Wilczewski (1717–1799), s. Stanisława Antoniego, starosty bielskiego  

i podkomorzego wiskiego. Generał-adjutant króla Stanisława Leszczyńskiego i szambelan Fryde-

ryka Augusta III Sasa. Podkomorzy ziemi wiskiej od 1778 r. Żonaty z Gertrudą Marią Wittert  

(1730–1788) z Holandii. Poślubił ją 3 II 1751 r. w Den Haag Wittert. 
880 Gustaw Ernst Stakelberg (1766–1850), syn ambasadora rosyjskiego w Warszawie (1772–

1790) Otto Magnusa von Stackelberga. Gustaw to także późniejszy dyplomata rosyjski. Byszew-

ska właściwie określiła jego wiek, gdyż w 1786 r. miał 20 lat. Wracał wówczas ze studiów  

w Strasburgu do Rosji. Po drodze zatrzymał się u ojca, w Warszawie, gdzie miał okazję poznać 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  
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odprowadzając mnie do austerii na noc, chciał mi podać rękę, za którą 

grzeczność podziękowałam, wymawiając się, iż umiem sama chodzić. […] 

A przyszedłszy na miejsce noclegu, pytał mię, o której godzinie rannej  

nazajutrz wstanę? Odpowiedziałam, że o 4. Mój podkomorzy od godziny  

4 kazał się golić i dla pośpiechu kamerdyner mu brodę oparzył, o co się  

z nim wadził. Ja wszystko słyszałam i do godziny ósmej umyślnie leżałam, 

a on zaprzężoną kolaską czekał, by mógł mieć to ukontentowanie ze mną 

kawę wypić881.  
 

Inny podróżnik, Friedrich Schultz, w maju 1793 roku podróżował z Rygi 

do Warszawy. W Bielsku trafił na imieniny pewnego generała, którego oddział 

polskiej kawalerii narodowej stacjonował w mieście (pododdział tej jazdy był 

też w Brańsku). Schultz, poddany rosyjski, wychwalał wyćwiczenie polskiej 

kawalerii, słynącej z porządku i karności. Dyliżans wiozący Schultza zatrzymał 

się w Brańsku tylko po to by zmienić konie oraz zjeść, i pojechał dalej na Po-

bikry882.   

Niemal miesiąc wcześniej w drodze z Warszawy na sejm do Grodna883, 

przez Podlasie przejechał poseł rosyjski Sievers, który z 19 na 20 marca 1793 

roku nocował na poczcie w Białymstoku. Odmówił lepszej gościny, nie przyjął 

nawet chleba specjalnie upieczonego dla niego884.  
 

 

14. Delegat z Brańska w czasie starań miast królewskich o prawa  
 

Delegaci miast królewskich z ziemi bielskiej aktywnie uczestniczyli  

w pracach nad „Aktem zjednoczenia miast” 27 XI 1789), „Memoriałem miast” 

(1-7 XII 1789) i „Plenipotencją delegatów miast dla Dekerta, Barssa, Rafało-

wicza, Świniarskiego, Męderzeckiego, Chevaliera i Grabowskiego” (28 XII 

1789), w których starano się o przywrócenie i rozszerzenie praw mieszczan.  

Z Brańska do Warszawy wydelegowany został pisarz miasta Mateusz  

Jarczewski, który 27 listopada 1789 roku brał udział w przyjęciu aktu zjedno-

czenia miast. Jarczewski uczestniczył też w pracach nad memoriałem miast (II 

i III redakcja) od 1 do 7 grudnia. Głośnym echem odbiła się tzw. „czarna pro-

cesja”, gdy 141 przedstawicieli (w tym z Brańska) z 375 miast królewskich 

Rzeczpospolitej, 2 grudnia ubranych w czarne stroje przeszło ulicami Warsza-

wy pod Zamek Królewski, miejsce obrad sejmu. Tu prezydent Warszawy Jan 

 
881 Dziennik podróży do Wilna odbytej w 1786 roku przez szambelanową Byszewską, „Kronika 

Rodzinna” 1878, nr 19, s. 591–592; Liudvika Bysevska, 1786 metu keliones i Vilniu dienorastis / 

Ludwika Byszewska, Żurnal podróży do Wilna z roku 1786, oprac. Piotr Jacek Jamski, Wilno 

2008. 
882 Polska w roku 1793 według podróży Fryderyka Szulc’a, wyd. J.I. Kraszewski, Drezno 1870,  

s. 25–27; Polska Stanisławowska..., t. II, s. 402.  
883 Na tym sejmie, posłowie pod przymusem zatwierdzili cesję ziem zajętych przez Rosję i Prusy 

w wyniku II rozbioru. 
884 „Korrespondent Kraiowy y Zagraniczny” 1793 nr 31 s. 606-608, nr 32 s. 621; TG, t. 361,  

s. 74.  
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Dekert osobiście wręczył królowi „Memoriał miast”, w którym domagano się 

praw publicznych dla mieszczan.  

Delegat Jarczewski ponownie reprezentował Brańsk 28 grudnia w trakcie 

podpisywania plenipotencji delegatów miast dla Dekerta, Barssa, Rafałowi-

cza…885. Działania miast miały wpływ na uchwalenie 18 kwietnia 1791 roku 

przez sejm ustawy Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospoli-

tej, włączoną do Konstytucji 3 Maja w artykule III, która częściowo uwzględ-

niała żądania mieszczan886. Jednak nadal nie przewidywano pełnoprawnego 

udziału delegatów mieszczan w sejmach.  
 

 
Jan Dekert na czele Czarnej Procesji przed Zamkiem w Warszawie, malował St. Bagieński. 

Pośród przedstawicieli miast w grudniu 1789 r. szedł ubrany na czarno  

Mateusz Jarczewski z Brańska 
 

Przy tej okazji należy wspomnieć, że pisarz Jarczewski, wiosną 1790 roku 

na obrady delegatów miast w Warszawie, zabrał ze sobą oryginalny dokument 

króla Zygmunta Augusta z 29 marca 1569 roku dowodzący, iż miasto Brańsk 

 
885 Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. II, oprac. Janusz Woliński, Jerzy Michalski, 

Emanuel Rostworowski, Wrocław 1959, s. 309, 315-317, 354, 355, 398-9. 
886 Nowinkę stanowił zapis dotyczący poprawy statusu prawnego mieszczan poprzez przyznanie 

zamożnym i czynnym w wojsku lub w administracji publicznej przedstawicielom tego stanu moż-

liwości uzyskania praw szlacheckich w drodze nobilitacji. Z mocy prawa nabywał prawa szla-

checkie mieszczanin, który nabył dobra ziemskie i opłacał podatek co najmniej 200 zł… Zniesio-

no dawniej obowiązujące zakazy trudnienia się zawodami miejskim kupca czy rzemieślnika przez 

szlachtę. Zezwolono także szlachcie na osiedlanie się w miastach i przyjmowanie miejskiego 

obywatelstwa z zachowaniem praw szlacheckich. – W. Uruszczak, Konstytucja 3 maja 1791 r. 

Testament polityczny I Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2011 nr 2(103), s. 19-21.  
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na sejm lubelski posłów swych wysłało887. Oczywiście w tym przypadku  

nie chodziło o posłów sejmowych (wybranych na sejmikach szlacheckich),  

a o delegatów miasta, którzy na sejmie w Lublinie poparli wcielenie Podlasia 

do Korony, a także wystarali się o potwierdzenie posiadanych przywilejów,  

co w przypadku Brańska miało miejsce 29 marca 1569 roku. Dokument ten 

wykorzystano w pracach delegatów w 1789 roku jako dowód wierności  

i zaangażowania mieszczan w życie kraju, a przede wszystkim jako poświad-

czenie udziału przedstawicieli miast w obradach sejmowych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ziemia bielska w XVI-XVIII w., z zaznaczonym powiatem brańskim 

(E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, aneks 3) 

 
887 Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 3, opr. J. Woliński, J. Michalski, E. Rostworo-

wski, Wrocław 1960, s. 64. Zachował się oryginał dokumentu Zygmunta Augusta z 29 III 1569 r. 

– BO, rps 7911/III. Papiery Kościów-Zbirohowskich. Dokumenty do historii miasta Brańska. 
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15. Parafie chrześcijańskie 

 

15.1. Parafia rzymskokatolicka 

 

W połowie 1583 roku z nieznanych przyczyn, może pożaru lub stanu tech-

nicznego (ze starości), kościół w Brańsku wymagał wzniesienia od podstaw. 

Dokumentem z 9 sierpnia 1583 roku wystawionym w Krakowie, król Stefan 

Batory pozwolił proboszczowi brańskiemu, a zarazem monarszemu kapelanowi 

ks. Stanisławowi Wilczopolskiemu888 pozyskać drewno z Puszczy Białowie-

skiej, do budowy nowej świątyni. W XVII wieku w podziemiach kościoła wy-

murowano krypty grobowe, w których grzebano zmarłych kapłanów889, a także 

znaczniejsze postacie pochodzenia szlacheckiego. W nawach zamontowano 

nowe ołtarze boczne: Matki Bożej Różańcowej i świętego Andrzeja Apostoła, 

którymi opiekowali się księża altarzyści. 

Świątynia została ograbiona i zdewastowana podczas potopu szwedzkiego 

i inkursji moskiewskiej, ale po remoncie nadawała się do dalszego użytku. Prze-

trwała do 27 maja 1709 roku, to jest do czasu, gdy strawił ją pożar. Zachował 

się spis rzeczy uratowanych z płonącego kościoła i wydobytych z pogorzeliska: 

Lamp dwie srebrnych... Kielich złocisty z pateną złocistą, drugi kielich pozłoci-

sty, trzeci mały, srebrny, staroświecki z gałką pozłacaną, ...kubek srebrny i reli-

kwiarzyk, miesiąc – tarcza srebrna, łyżek srebrnych trzy, koron dwie, duży ku-

bek srebrny, tabliczek różnych pięćdziesiąt. Srebra com znalazł zgorzałego ka-

wałków pięć, krzyż srebrny, trybularz srebrny. Znowu przyniesiono kielich zło-

cisty z pateną, złocisty także kielich890. Z tego opisu wnioskować można,  

że w kościele przed pożarem znajdował się obraz otoczony kultem, stąd liczne 

wota (50 „tabliczek”). Niestety także księgi kościelne pogorzały.  

Wzniesienie nowego kościoła bezpośrednio po tragedii okazało się nie-

możliwe, ze względu na szerzącą się ogromną pandemię dżumy (1709–1710),  

a także trwającą wojnę północną. Ówczesny ks. proboszcz Aleksander Godlew-

ski, napotykając na problemy z pozyskaniem odpowiedniego drewna do odbu-

dowy kościoła, wiosną 1710 roku o pomoc w tej sprawie zwrócił się do króla 

Augusta II, motywując, że brak świątyni jest umniejszeniem chwały boskiej  

 
888 Ks. Stanisław Stefan Wilczopolski plebanem brańskim był od 1581 do 1592 r. W 1586 r. 

wymieniony jako kapelan królewski. Później proboszcz w Krewie na Litwie. Kanonik wileński 

od 1594 r. Zmarł 5 IV 1611 r. Przed nim proboszczem brańskim był Stanisław Adamowski  

w latach 1576–1581, wcześniejszy wikariusz i komendarz brański co najmniej od 1562 do 1565 r. 

– Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 35.    
889 ADD, ZAP Brańsk, I/B/1, s. 499 – Frankowskie tumulatio. Ossa in fornice Frankoviano 

vetustate et iniuria hostili colapso deposita, antiquitate attrita pie defunctorum venerabulium 

Andreae Frankowski canonici luceoriensis, Petri Popławski parochii ecclesiae branscensis, tum 

noniluim Andreae, Martini, Danielis Frankowskich circa restaurationem fornacis, ex pulveribus 

cruta in unamque tumbam A.D. 1861 die secunda mensis Aprilis recondita et in eadem fornice 

deposita quieseunt.  
890 ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, s. 471 (Anno 1709, die 29 post combustionem et… – dalej róg karty 

wydarty. Zapewne był to miesiąc maj). 
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i niewygodą sejmików brańskich, które nie miały gdzie obradować. W odpo-

wiedzi władca, 20 kwietnia poinformował chorążego brzeskiego i starostę  

jałowskiego Dominika Szujskiego, że z zarządzanej przez niego puszczy jałow-

skiej ks. Godlewski ma prawo wyciąć i wywieźć 360 ściętych dorodnych 

drzew891. Po sezonowaniu drewna i czasowym uspokojeniu sytuacji politycznej 

oraz ustąpieniu „morowej zarazy”, w 1714 roku zakończono prace przy budo-

wie świątyni. Wzniesiono ją na planie krzyża łacińskiego, na kamieniach.  

Od strony południowej oszalowano. Wiadomo, że dach pokryto gontem  

i zwieńczono kopułą z sygnaturką oraz krzyżem z gałką pozłoconą, miedzianą. 

Okien większych było 11 (szkło oprawione w ołów). Drzwi główne umiejsco-

wiono od ul. Kościelnej w kierunku Rynku, a drugie od strony rzeki. Nad za-

krystią znajdowało się pomieszczenie dla wygody kapłańskiej, gotując się na 

kazanie, a nad skarbcem inne, w którym chowano kościelne rzeczy892. Uroczyste 

poświęcenie kościoła odbyło się 16 października 1716 roku893, a konsekracji 

świątyni znacznie później dokonał ks. Franciszek Kobielski, biskup łucki 

(1739–1755).  

Zachowany powizytacyjny spis inwentarzowy z 1717 roku opisuje wnętrze 

kościoła: trzy ołtarze, główny z obrazem Matki Bożej Wniebowziętej, boczny 

„po stronie lekcji” z wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej, a trzeci ołtarz, 

boczny „po stronie ewangelii” – Krzyża Świętego. Ambona oraz chrzcielnica 

znajdowały się po stronie lekcji. Na chórze stał pozytyw. W wolnostojącej 

dzwonnicy zbudowanej przy ogrodzeniu od frontu fary, zawieszono trzy dzwo-

ny. Obraz Matki Bożej Różańcowej zdobiły dwie srebrne korony, a obraz Matki 

Bożej Wniebowziętej jedna korona, a także dwa aniołki ze srebra i tarcza księ-

życa. Przyozdobiono też obrazy w feretronach, noszonych w trakcie procesji: 

dwiema koronami wizerunek Najświętszej Maryi Panny, a sceptrum w sześciu 

sztukach zawieszono na drugim obrazie Panny Maryi. Ksiądz Godlewski zadbał 

też o pozyskanie i odnowienie starych naczyń liturgicznych, w tym: czterech 

złotych kielichów i dwóch srebrnych z patenami, kufla srebrnego augsburskiego 

z pokrywką (zapewne służył jako puszka) i wiele innych sreber. Około 1736 

roku skromną mosiężną monstrancję, zastąpiła srebrna, zakupiona przez ks. pro-

boszcza Józefa Ryszkowskiego, pojawiły się też trzy relikwiarzyki oraz kolejne 

nowe srebra. Wiele było szat liturgicznych. W kościele, w późniejszym czasie 

znajdował się także ołtarz św. Antoniego z Padwy, na który mieszczanie brań-

scy w 1752 roku złożyli datek 40 złotych monet węgierskich. Przy ołtarzu Mat-

ki Bożej Różańcowej, szczególnie czczonej w parafii, w 1737 roku znajdowało 

się ponad 40 srebrnych wotów, złożonych w podzięce za doznane łaski, w tym: 

siedemnaście tabliczek większych, szesnaście mniejszych, krzyżyk, rączka  

i dziewięć serc, dwie srebrne korony894.  

 
891 BCzK, rps 1819 IV, s. 189.  
892 ASD, D 159, k. 368.  
893 ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, s. 177.  
894 ADS, D 132 (Acta visitationis), k. 8–8v; D 155, k. 96–97 (1717 r.).  
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Kościół w 1775 roku wymagał już poważnych remontów. Ołtarze były 

cztery, dwa mniejsze Jezusa Chrystusa i świętego Antoniego (malowane, złoco-

ne i srebrzone). Główny ołtarz z cyborium Najświętszej Maryi Panny (malowa-

ny około 1775 r.). Czwarty (stary) ołtarz Najświętszej Panny Różańcowej  

z podarowanym obrazem przykrytym sukienką zdobioną złotym „drutem”. Ten 

obraz określany był w XIX wieku jako dobrego pędzla włoskiego. Na ołtarzach 

wisiały także inne obrazy, w tym świętego Jana Nepomucena. Wzmiankowano 

„staroświecką ambonę”, trzy konfesjonały, na chórze stał naprawiony pozytyw 

o ośmiu głosach. Trzy feretrony miały obrazy, a fundator najnowszego, wyko-

nanego „snycerską robotą”, to Bogusz, zapewne Aleksander – dziedzic na Do-

manowie i Poletyłach. Na ścianach wisiały trzy kolejne obrazy. W zakrystii 

znajdowało się 29 ornatów, dwie dalmatyki, osiem kap. Srebrnych przedmiotów 

było znacznie ponad sto (w tym wota), obrazy św. Antoniego i św. Józefa także 

przyozdobiono rożnymi srebrami. Najcenniejsze to dwie monstrancje – jedna 

złocona a druga stara, puszka, vasculum, pięć kielichów w tym trzy pozłacane 

(jeden „stary dziurkowy”), cztery pateny, krzyż, taca, trzy lampy, „łódka” itd. 

Ponadto trybularz fundacji ks. Węgierskiego, naszyjniki koralowe i z pereł895.         

W 1794 roku w czasie powstania kościuszkowskiego, z parafii brańskiej na 

potrzeby krajowe srebra w naczyniach i sztukach grzywien 48 oddane zostały (= 

9,7 kg srebra)896.  
 

Kościół w Topczewie z lat 1738–1743, chociaż kubaturowo mniejszy, to podobnie jak  

w Brańsku zbudowany był na planie krzyża łacińskiego, z sygnaturką, ale bez kopuły  

i z mniejszą liczbą okien. Fot. z pocz. lat 30. XX w., przed rozbiórką starej świątyni 

 
895 ASD, D 159, k. 368–369. 
896 Z. Romaniuk, „Śmierć albo życie wolne”. Powstanie kościuszkowskie na ziemi bielskiej, 

Bielsk Podlaski 2014, s. 143; ADD, ZAP Brańsk, III/I/1a – inwentarz parafii z 1811 r. 
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Najstarsze naczynia liturgiczne w brańskim kościele. Z lewej strony kielich  

z około połowy XVII w. (do Brańska trafił via Płonka i Domanowo),  

z prawej kielich z 4 ćw. XVII w. 
 

Proboszcz Andrzej Frankowski w swym testamencie z 20 marca 1617 roku 

zapisał: leguję kościołowi brańskiemu złotych polskich sto na regał albo pozy-

tyw, które synowcowie [synowie brata] moi mają dać na ten czas, kiedy tego 

będzie potrzeba. W 1620 roku organy z użyciem tego funduszu sprawił kolejny 

proboszcz ks. Popławski. W trakcie najazdu moskiewskiego w 1660 roku, in-

strument został poważnie uszkodzony, stąd etat organisty wakował. W 1663 

roku sytuacja umuzykalnienia nabożeństw w Brańsku poprawiła się. Jako rektor 

szkoły parafialnej pracował tutaj Jan Rosłanowic, organista z Domanowa.  

Instrument spalił się w czasie pożaru w 1709 roku. W nowym, odbudowanym 

kościele jeszcze w 1717 roku nie był wykończony chór muzyczny, ale ustawio-

no już tam pozytyw, wypożyczony za 150 zł od pewnego organmistrza.  

Dwadzieścia lat później kolejny raz wymienia się „chór dla pozytywu”.  

Zubożonej parafii, po dziesięcioleciach nieszczęść jakie spadły na Rzeczpospo-
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litą, nie było stać na organy, stąd w 1775 roku nadal był tu ośmiogłosowy pozy-

tyw z trzema miechami, który naprawiono.  

Nawet najlepszy instrument nic nie znaczy bez odpowiedniego człowieka 

potrafiącego wydobyć z niego uporządkowane dźwięki. Wielu brańskich orga-

nistów pozostanie bezimiennych. Wiemy, że pracowali tu: Józef Wiński 1646–

1647, Baltazar Śledziewski 1655, Jan Olszewski 1658–1660, Jan Rosłanowic 

1663, Szymon Leszczyński 1694–1715, Wojciech Lisowski 1717–1729,  

Andrzej Łada 1730, Piotr 1736. 

Upiększanie nabożeństw nie tylko graniem, ale i śpiewaniem stosowano  

w kościołach od średniowiecza. W większych parafiach zatrudniano kantora, 

czyli śpiewaka (solistę), który kierował chórem, intonował psalmy, antyfony  

i hymny, a często uczył też śpiewu w szkole parafialnej. Uczniowie już w XVI 

wieku mieli za zadanie upiększanie nabożeństw śpiewem. Kantorami w Brań-

sku byli: Jan Ślaski 1644–1646, Paweł Świętochowski 1647, Piotr Zgleczewski 

1648–1651, Andrzej Włostowski 1653–1654, organista Baltazar Śledziewski 

1655, Wojciech Czyżewski 1661–1695, Aleksander Kapowski 1703–1714, 

Kazimierz Zupranowicz 1717. Funkcja kantora przestała w Brańsku funkcjo-

nować w II połowie XVIII wieku. Cały obowiązek oprawy muzycznej spoczy-

wał odtąd na organiście, który prowadził chór, a czasami był też nauczycielem. 

Organistę w trakcie śpiewu wspierali chórzyści, członkowie bractw religijnych 

oraz zgromadzeni wierni. Członkowie chóru dość często się zmieniali.  

Fragment pruskiego planu Brańska z 1798 r. (zbiory APB, KWiD) 

W centrum „Grosse Kirche”, czyli duży kościół – parafialny (1714–1800). Na planie 

zaznaczono też dzwonnicę przy ogrodzeniu świątyni, „Priester Garten” – czyli ogród księżowski. 

W północnej części planu „Kleine Kirche” – mała świątynia, którą była cerkiew unicka 
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W 1775 roku na południe od kościoła stała dzwonnica w bardzo złym  

stanie. Zawieszone na niej były trzy dzwony. Najprawdopodobniej dlatego  

niedługo potem wybudowano inną dzwonnicę, od zachodniej strony świątyni. 

Zgodnie z przyjętym przez Kościół zwyczajem, ciała zmarłych grzebano 

koło świątyni lub w jej wnętrzu, w kryptach grobowych. Pierwszy cmentarz 

chrześcijański założono w Brańsku razem z kościołem. W 1660 roku mieszcza-

nin Wojciech Wróblewski w swym testamencie wyraził życzenie, aby: Ciało… 

ku pogrzebowi przy tym kościele brańskim, aby pochowane było w ziemi oby-

czajem chrześcijańskim. Znaczniejsze osobistości grzebano we wnętrzu świąty-

ni, w kryptach pod ołtarzami. Po zapełnieniu krypt, w specjalnej uroczystości 

kości wydobywano i grzebano zbiorowo w mogiłach koło świątyni (tzw. ossua-

ria). Na cmentarzu przykościelnym, przed 1775 rokiem, księża misjonarze  

reformaci ustawili duży drewniany krzyż. 
 

W XVII i XVIII stuleciu proboszczami brańskimi byli:  

– ks. Andrzej Frankowski, subdiakon, 25 lutego 1592 roku wyświęcony na  

kapłana w kościele świętego Mikołaja w Krakowie. Kanonik (1602), a później 

archidiakon łucki. Proboszcz brański od 1592 roku. Według Ignacego Kapicy 

pieczętował się herbem Ślepowron, a według Bonieckiego, herbem Prus I. Po-

chodził ze wsi Franki-Chrościele vel Dąbrowa (gm. Kobylin-Borzymy, woj. 

podlaskie). Był synem Jerzego Frankowskiego (zm. przed 1571) i Katarzyny  

z Grabowskich. Miał brata Bartłomieja. W 1600 roku zakupił grunt Krupki  

i podarował go szpitalowi w Brańsku. Ks. kan. Frankowski posiadał dobra 

Widźgowo, które w 1613 roku podarował swemu bratankowi Marcinowi syno-

wi Bartłomieja. W testamencie ofiarował pieniądze na organy do brańskiej 

świątyni. Ks. Frankowski zmarł w 1618 roku i został pochowany w murowa-

nym grobowcu pod kościołem. W związku z tym Marcin i Andrzej, bratanko-

wie księdza, ufundowali w kościele altarię św. Andrzeja. Dokument fundacyjny 

sporządzono we dworze w Widźgowie, 15 grudnia 1618 roku897;  

– pierwszym znanym proboszczem pochodzącym z brańskiej parafii był  

ks. Piotr Popławski, początkowo duchowny miejscowego kościoła szpitalnego. 

Syn Pawła zwanego Wygonowskim, który zasłużył się Zygmuntowi Augusto-

wi, za co otrzymał dobra Białowicze. Z tej rodziny osiadłej potem pod Warsza-

wą wywodzili się także Maciej – archidiakon kijowski, kanonik łucki i opatow-

ski, Tomasz – kanonik smoleński, a także o pokolenie późniejszy Mikołaj Po-

pławski – biskup inflancki 1685, arcybiskup lwowski 1709 (zm. 1711). Ksiądz 

Piotr zarządzał przytułkiem i kościołem Ducha Świętego w Brańsku (wzm. 

1611–1622). Brańską parafię objął w 1618 roku. Ponadto pełnił w tym czasie 

godności i funkcje dziekana i prepozyta brańskiego, sekretarza królewskiego 

oraz kanonika smoleńskiego (1635). W 1620 roku sprawił organy do brańskiego 

 
897 ADS, D 19, k. 76–77; Z. Pietrzyk, Księga egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 

1573–1614, Kraków 1991, poz. 725; E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku,  

s. 33; Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 35.  
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kościoła, z użyciem funduszu zmarłego ks. Frankowskiego. W 1633 roku  

z polecenia króla Władysława IV był jednym z komisarzy do rozstrzygania 

kwestii spornych w dobrach monarszych na terenie starostwa bielskiego.  

W 1635 roku zakupił na rzecz Kościoła dwie włóki ziemi w Brańsku. Zmarł  

w 1644 roku i spoczął w grobowcu pod świątynią w Brańsku898;  

– ks. Sebastian Jawornicki, urodził się ok. 1610 roku. Syn „surrogata grodzkie-

go wieluńskiego” Samuela h. Gozdawa i Zofii z Bogdańskich. Pochodził z zie-

mi sandomierskiej, z diecezji krakowskiej. W 1627 roku razem ze swoimi 

braćmi: Aleksandrem i Marcinem, rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. 

W Krakowie w 1636 roku doskonale obronił swą rozprawę (zachowany druk). 

Utytułowany duchowny: dziekan kapituły katedralnej łuckiej, kanonik płocki 

(1657), archidiakon płocki, sekretarz królewski, prepozyt św. Michała w Płoc-

ku, proboszcz (1644–1663) i prepozyt brański, proboszcz w Kamieńcu i Nurze. 

Z zaangażowania ks. Jawornickiego, przy brańskim kościele zrodziło się Brac-

two Różańca Świętego. Duszpasterzował w trudnym i tragicznym okresie „po-

topu szwedzkiego”, a także najazdów wojsk moskiewskich i innych. Ks. Jawor-

nicki zmarł zapewne krótko po 8 grudnia 1663 roku w Płocku, gdzie schorowa-

ny sporządził testament;  

– ks. Andrzej Świnołęski, syn Wawrzyńca h. Ostoja i Eufemii z Kolbrzyńskich. 

Pochodził z parafii Nur. Od rodziny Pietkowskich otrzymał darowiznę w posta-

ci dóbr: Chomizna, Wilkowo i Wołkuny. Sąsiednie dobra Liza, w 1661 roku 

zapisał jezuitom. Plebanię brańską obejmował w 1664 roku jako dojrzały i uty-

tułowany duchowny: kanonik płocki (1658) i warszawski (1666), sekretarz kró-

lewski, pleban nurski (-1662–1670-). W 1671 roku był wybrany jednym  

z trzech komisarzy do rozstrzygania sporu w starostwie suraskim. Odnowił 

brańską świątynię. Doprowadził do kanonicznego zatwierdzenia bractwa i alta-

rii różańcowej oraz w 1681 roku ufundował Oficjum Świętego Krzyża przy 

kościele w Brańsku. Proboszczem przestał być między 18 a 23 maja 1681 roku. 

Pojawił się w Brańsku jeszcze 24 stycznia 1686 roku jako kanonik płocki i war-

szawski, gdy ochrzcił dziecko, którego ojcem chrzestnym był proboszcz brański 

ks. A. Godlewski899;  

– ks. Aleksander Godlewski h. Gozdawa. Zapewne pochodził z Godlewa  

w dawnej ziemi nurskiej. Urodził się około 1636 roku. W 1679 roku wikariusz 

bielski, wiceprepozyt bielski (1680–1681). Prepozyt brański od maja 1681 do 

1722 roku. Był prałatem łuckim, kustoszem kijowskim (od 1689), dziekanem 

brańskim (od 1685), zarządcą czyżewskim (1695–1699). W 1695 roku wybrany 

sędzią Trybunału Koronnego. W Brańsku promotor i dobrodziej Bractwa  

Różańca Świętego. Na rzecz tego Bractwa oraz altarii różańcowej ofiarował 

2488 złotych polskich. Ks. A. Godlewski odbudował zniszczony przez Moskali 

 
898 Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 35–36; Tegoż, 600 lat tradycji szlacheckiej. Popławy 

1416–2016, Brańsk 2016, s. 20; ADS, D 19, k. 75v–78.  
899 E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 33–34; Z. Romaniuk, Z dziejów 

parafii…, s. 36–37. 



 

287 

 

szpital parafialny, nie w miejscu pierwotnej fundacji (na Przedmieściu),  

a w pobliżu kościoła farnego. W 1696 roku podarował na rzecz szpitala 1500 zł.  

W 1701 roku zawarł umowę ze szlachtą z Kiersnowa, która odtąd w ramach 

dziesięciny płaciła po 2 zł z włóki. Remontując kościół i murowaną kryptę pod 

nim, przeniósł do wspólnego grobowca szczątki ks. A. Frankowskiego, jego 

bratanków oraz ks. Piotra Popławskiego i Zofii Kamieńskiej ze Świnolesia.  

Po spaleniu się brańskiej świątyni, wraz ze składowanymi tam szlacheckimi 

księgami powiatu brańskiego, proboszcz wystarał się o królewską zgodę na 

drewno z Puszczy Jałowskiej do odbudowy fary ku czci Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny, św. Piotra i Pawła i św. Jerzego. Ks. Godlewski zmarł 

w Brańsku w marcu 1722 roku, w wieku 86 lat900;   

– ks. Józef Ryszkowski h. Nowina, pochodził z ziemi łukowskiej, zapewne  

z rodowych dóbr Falki-Ryżki. Syn podczaszego łukowskiego Michała i Barbary 

Drzewickiej. Z pięciu sióstr ks. Józefa, cztery wstąpiły do zakonu. Także ojciec 

Józefa, za zgodą żony, wybrał życie klasztorne i wstąpił do jezuitów w Kra-

snymstawie (zm. 1729). Księdza Józefa Ryszkowskiego kilkakrotnie wybierano 

na deputata do Trybunału Koronnego. Pełnił godności i funkcje: kanonika i 

kustosza łuckiego, proboszcza w Brańsku (od kwietnia 1722 do 1736), jedno-

cześnie w Narwi (1730–1732), a także rudnickiego (1726). W 1736 roku na 

potrzeby szpitala brańskiego podarował tysiąc złotych polskich, legowanych na 

dobrach Kalejczyce. Jak zauważył ks. E. Borowski: Niezwykłym wydarzeniem z 

czasów jego duszpasterzowania w Brańsku były konwersje z luteranizmu An-

drzeja Kuleszy, pochodzącego z Prus ze wsi Mątwica oraz całej rodziny Jakuba 

Suchodolskiego z Kętrzyna w Prusach. W 1732 roku był w Brańsku chrzestnym 

neofitki z judaizmu. W końcu 1736 roku zrezygnował z brańskiego probostwa  

i objął plebanię w Mielniku. W testamencie prosił by pogrzebano go w zwykłej 

trumnie, w głównym wejściu do mielnickiej świątyni901;  

– ks. Dobiesław Cikowski h. Radwan. Zapewne pochodził z Krakowskiego, 

gdzie znajdują się dobra Cikowo. W 1730 roku biskup łucki Stefan Rupniewski, 

jako kanonika łuckiego, wyznaczył go do składu specjalnej komisji badającej  

w Pińsku sprawę świętości Andrzeja Boboli. W komisji tej ks. Cikowski pełnił 

funkcję sędziego. Proboszczem brańskim był od 5 lipca 1736 do 1743 roku902;  

– ks. Tomasz Nyko, doktor obojga praw, kanonik łucki, publiczny notariusz 

apostolski i prepozyt brański 1743–1758, prałat brzeski. Współinicjator założe-

nia altarii i Bractwa Trójcy Przenajświętszej w Brańsku. Kopista akt ks. bpa  

A. Naruszewicza, z którym ściśle współpracował. 2 grudnia 1756 roku był  

 
900 E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 35; Tegoż, Dzieje parafii 

katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, Drohiczyn 

2012, s. 339, 343; Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 37; K. Niesiecki, Korona Polska przy 

złotej wolności…, t. 2, s. 240.  
901 ADS, D 69, k. 85-86, 274; Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 37–38. 
902 ADS, D 62, k. 275; D 72, k. 32; D 132, k. 4; Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 38;  

E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 36.  
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jednym z duchownych, którzy uroczyście wprowadzili ks. Jana Szyjkowskiego 

(późniejszy bp synopeński) na beneficjum bielskie903.  

– ks. Antoni Michał (Ignacy) Węgierski h. Wieniawa, syn Bonawentury  

(Dobrogosta) z województwa sieradzkiego i Józefy Paczyńskiej z Tęczyna.  

Po kilkumiesięcznym pobycie w parafii Grabie w diecezji krakowskiej, w 1759 

roku przeniesiono go na probostwo do Brańska. W 1761 roku odnotowany jako 

kanonik brzeski (już przed 1750) i 

prepozyt brański, sporządzający akta 

bpa łuckiego A. Wołłowicza. Będąc 

prepozytem brańskim i łuckim oraz 

koadiutorem biskupa poznańskiego, 

26 września 1768 roku został kanoni-

kiem poznańskim. Był też probosz-

czem dobrzeckim (k. Kalisza) i w 

Dobrzyniewie koło Białegostoku. 

Spokrewniony z uzdolnionym poetą oświecenia Tomaszem Kajetanem Węgier-

skim, który poświęcił mu kilka wierszy, m.in. „Do księdza Węgierskiego” 

(Pierwszy będziesz podwójną szczycił się zaletą, żeś był i dobrym Księdzem,  

i dobrym Poetą), „Do popiołów księdza Węgierskiego”, może i „Skarga kano-

nika na kowala”. Zmarł 17 lipca 1775 roku w Dobrzyniewie904;   

– Ignacy Nagurczewski, wybitny przedsta-

wiciel oświecenia – jezuita, tłumacz, poeta, 

historyk literatury i pedagog. Urodził się  

12 marca 1725 roku w Nagurkach w pow. 

pińskim, w rodzinie regenta pińskiego Ka-

rola Nagurczewskiego i Joanny Hołowianki 

Ostrożeckiej. 20 sierpnia 1740 roku wstąpił 

do zakonu jezuitów w Wilnie. Święcenia 

kapłańskie uzyskał w 1753 roku w War-

szawie. W latach 1753–1754 i 1765–1766 

zatrudniano go, jako wychowawcę młodych 

Radziwiłłów w Nieświeżu. Profesor retory-

ki i historii w Wilnie (1756–1757), profesor 

 
903 E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 37; Z. Romaniuk, Z dziejów 

parafii…, s. 38.  
904 J. Maroszek, Pięć wieków parafii dobrzyniewskiej, Dobrzyniewo 2019, s. 32. Przez błędny 

zapis archiwalny ks. Węgierski wymieniany jest czasami jako proboszcz w Dobrzyniu, a nie  

w Dobrzcu i Dobrzyniewie. – AGAD, Kapicjana, p. 29, k. 94, 99; Archiwum Diecezjalne  

we Włocławku, Akta urodzeń parafii Dobrzec z lat 1747–1827. Sulisławice Rok 1768… dnia  

14 września, ja Franciszek Midalski wikary Dobrzca dopełniłem ceremonii chrztu nad Janem, 

Norbertem, Felicjanem ochrzczonym 28 maja, synem urodzonych Waleriana i Marianny Węgier-

skich, dziedziców i posesorów Sulisławic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli 

przewielebny Antoni Michał Węgierski, kanonik katedralny poznański i łęczycki (?), prepozyt 

brański i Dobrzca, i urodzona panna Faustyna Węgierska. 

Do popiołów księdza Węgierskiego 
 

Jestestwa szacownego zbyt smutne ostatki, 

Wy zwłoki, dla których ja szacunek mam rzadki, 
Cóż dzisiaj nam śmiertelnym z wami czynić można? 

Opuszczać was – żałosna, zostawiać jest próżna. 

Więc, jak nam począć radzą te smutne koleje, 
Prawdziwy, nie dla oka, szacunek się dzieje, 

A chociaż śmiertelności uśpione snem wiecznym, 

Nie każe mi nieczułość tu być niestatecznym. 
  

Tomasz Kajetan Węgierski (1779?) 

 

Ks. Ignacy Nagurczewski 



 

289 

 

retoryki i prefekt studiów w Collegium Nobilium w Warszawie (1757–1758  

i 1764–1769 – dyrektor studiów), przez rok (1760–1761) pracował też w Drohi-

czynie jako kaznodzieja „odświętny” i prefekt, profesor pierwszej katedry lite-

ratury polskiej w Szkole Rycerskiej w Warszawie w latach 1768–1773. Po ka-

sacie zakonu jezuitów (1773), od 1774 roku wspomagany przez króla, pracował 

nad tłumaczeniami Demostenesa, Horacego, Homera (przełożył całą „Iliadę”), 

później też Cycerona, Marona i Juovenala de Carlencasa. Od 1778 roku z pole-

cenia króla, na zamku udzielał lekcji księciu Józefowi Poniatowskiemu. Stale 

uczestniczył w słynnych obiadach czwartkowych Stanisława Augusta Ponia-

towskiego. Władca cenił ks. Nagurczewskiego. Polecił Louisowi Marteau wy-

konać jego pastelowy portret (zaginął), a także obdarzył go medalem „Merenti-

bus”. Michał Czartoryski, prawem kolatorskim, prezentował go na plebana  

w Radzyniu k. Warszawy (1775–1779). Proboszczem był też w Zboczyni  

i Ostrowiu Lubelskim. Za sprawą króla został proboszczem brańskim (1778–

1780) i tytularnym kanonikiem warszawskim. Ks. Nagurczewski nie czuł się 

jednak dobrze w roli duchownego parafialnego i zrezygnował z posiadanych 

plebanii905. Od 1793 roku utrzymywał się z emerytury przyznanej przez Komi-

sję Edukacji Narodowej. W 1801 roku powołano go na członka Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Warszawie. W 1805 roku odnowił śluby zakonne w Prowin-

cji Białoruskiej. W 1754 roku wydał tłumaczenie „Ksiąg wszystkich” Publiusza 

Wergiliusza Marona. Współpracował w „Zabawach przyjemnych i pożytecz-

nych” bpa Adama Naruszewicza. Doskonale władał łaciną, greką i językiem 

francuskim. W swych pismach podejmował też problematykę cnót obywatel-

skich, miłości i poświęcenia ojczyźnie. Zmarł w lutym 1811 roku w Warszawie. 

Jako proboszcz brański (1778–1780), znany jest z procesu sądowego z miesz-

czaninem Łukaszem Czarniawskim, o 12 szpitalnych zagonów pola przy grani-

cy miasta, w miejscu zwanym Krupki906;   

– ks. Michał Dziewanowski, pochodził z województwa mazowieckiego. Urodził 

się około 1754 roku. W latach 1767–1773 uczył się w szkołach księży pijarów 

w Łukowie i Warszawie. Cztery lata studiował we Francji. W 1777 roku wstąpił 

do Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał  

w 1780 roku. Jeszcze w tym roku, 30 kwietnia biskup synopeński Jan Szyjkow-

ski introdukował go na jedyne w jego życiu probostwo, w Brańsku. Tu praco-

 
905 Plebania to też miejsce zamieszkiwania proboszczów. Znajdowała się ona w pobliżu kościoła, 

przy ul. Kościelnej. Wzmiankowana jest od pierwszych dziesięcioleci XVI w. Był to obiekt 

drewniany, na fundamencie i miał murowane podpiwniczenie. Po spaleniu się w 1709 r. plebanię 

odbudowano. Budynek od strony kościoła miał izbę z alkierzem, a po przeciwnej stronie sieni 

drugą izbę z „komorą”. W 1775 roku plebania ogrzewana była dwoma piecami kaflowymi (piec 

biały i zielony) z kominkami. – ADS, D 155, k. 98v (1717 r.); D 132, k. 6 (1737 r.); D 159,  

k. 370 – dokładny opis plebanii z 1775 r. 
906 Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 40; Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, 

Warszawa 1967, s. 365-367; E. Rastawiecki, Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce 

osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. II, Warszawa 1851, s. 30–31; K. Mrozowska, 

Nagurczewski Ignacy, PSB, t. 22, z. 3, Wrocław 1977. 
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wał najdłużej ze wszystkich dotychczasowych proboszczów – przez 42 lata.  

Od 1788 roku był też dziekanem brańskim. Honorowym kanonikiem łowickim 

został w 1785, a gremialnym kanonikiem brzeskim w 1795 roku. Od 1812 roku 

deputat duchowny w powiecie bielskim. Jako proboszcz brański odbudował 

szpital, wyremontował kościół parafialny, zagospodarował teren pod nowy 

cmentarz i ogrodził go. Wychowywał w Brańsku i ponosił koszty dalszego 

kształcenia swojego siostrzeńca Antoniego Kotowskiego (1784–1845), później-

szego prałata, biskupa-nominata sufragana łowickiego. W 1800 roku przeżył 

pożar miasta. Spłonął wówczas kościół i wszystkie niemal zabudowania należą-

ce do parafii. Ksiądz Dziewanowski podjął starania u zaborczych władz pru-

skich o pozwolenie na budowę nowego kościoła. Na miejscu spalonego zbudo-

wał drewnianą tymczasową kaplicę (1806–1810), wykładając na ten cel także 

własne środki, w części poniósł też koszt odlania nowych dzwonów (1809). 

Zmiana władz zaborczych po 1807 

roku z pruskich na rosyjskie, na całe 

dziesięciolecia odwlekała możliwość 

uzyskania zezwolenia na budowę 

świątyni. Ksiądz Dziewanowski nie 

doczekał pozytywnego rozstrzygnię-

cia. Zmarł 5 grudnia 1822 roku. Zo-

stał pogrzebany w grobowcu, pod 

tymczasowym kościołem w Brańsku. 

Ks. Dziewanowski spisywał kronikę 

parafialną, ale ta uległa zniszczeniu 

w trakcie najazdu wojsk rosyjskich w 

końcu 1812 roku. Zachowały się 

tylko fragmenty dotyczące miejsco-

wych legend907. 
 

W Brańsku proboszczów w pracy duszpasterskiej wspierali zazwyczaj 

dwaj wikariusze, komendarze, prepozyci szpitalni, rezydenci, altarzyści, kazno-

dzieje, zakonnicy z klasztorów w Tykocinie, Boćkach, Bielsku, Drohiczynie, 

Siemiatyczach i innych908.  
 

 

 

 

 

 

 
907 Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 39–40; K.W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod 

Warszawą, t. 2, Warszawa 1856, s. 182–183. 
908 Wykaz duchownych pracujących w Brańsku: Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 59–61;  

E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 80–81.  

Pieczęć dziekana brańskiego ks. Michała 

Dziewanowskiego h. Jastrzębiec 
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„Szpital” parafialny 
 

W 1600 roku ks. proboszcz Frankowski kupił na rzecz szpitala grunty 

Krupki. Starosta brański Adam Leśniowolski 1 stycznia 1621 roku na „prowizo-

rów”, czyli zarządzających dochodami szpitala, wyznaczył miejscowego bur-

grabiego Jana Wygonowskiego i Daniela Bielskiego. Wydał też im polecenie, 

aby dbali o porządek i z dochodów utrzymywali ubogich w stałej liczbie piętna-

stu, spośród których wybierano „starszego”, do dysponowania środkami przy-

dzielanymi przez „prowizorów”. Zgodnie z dokumentem fundacyjnym „prowi-

zorzy” odpowiadali też za wynajęcie mężczyzny i kobiety do usługiwania pen-

sjonariuszom szpitalnym. Wynagrodzenie usługujących podwyższono do 50 

groszy litewskich każdemu. Z dworu starościńskiego (królewskiego) na szpital 

dostarczano: w każdym tygodniu korzec brański żyta, a szanek brański grochu 

raz na sześć tygodni, po sześć groszy tygodniowo na mięso i na sól. Drew do 

szpitala od świętego Szymona i Judy, aż do świętego Wojciecha, po dwa wozy 

na tydzień. W przewidywanych dochodach na szpital, udział miał także ksiądz 

opiekujący się kościołem Ducha Świętego, któremu przysługiwały rocznie: 

cztery korce owsa i cztery wozy siana oraz pięć złotych „myta”. Proboszczem 

szpitalnym był wówczas ks. Piotr Popławski (1611–1622). W latach 1659–1685 

był nim ks. Wojciech Kobyliński, zarazem komendarz kościoła parafialnego.  

W tym czasie, 24 czerwca 1667 roku w Brańsku ks. proboszcz Andrzej Świno-

łęski zawarł porozumienie z księciem Bogusławem Radziwiłłem, starostą brań-

skim, w którym uregulowano zaległe należności starostwa wobec „szpitala”, 

uwzględniając „wielkie spustoszenie” spowodowane obcymi najazdami. Usta-

lono nowe, o wiele zmniejszone świadczenia: 16 solanek (beczek) żyta, solankę 

grochu, po dwie gryki i owsa, dwa wozy siana, a dwojgu usługującym w przy-

tułku 3 złote polskie, na mięso i sól 10 złotych, a księdzu komendarzowi 5 zło-

tych. Jednak już 16 lat później, na podstawie umowy z 23 sierpnia 1683 roku 

między starostą brańskim Stefanem Mikołajem Branickim, a ks. proboszczem 

Aleksandrem Godlewskim, świadczenia na szpital zostały sprowadzone do 

wpłacania w gotówce 140 złotych polskich w skali rocznej, co miało trwać do 

śmierci spisujących umowę909, ale funkcjonowało jeszcze w 1818 roku. 

Oprócz zasadniczej fundacji królowej Bony, stanowiącej podstawę egzy-

stencji szpitala i kościoła św. Ducha, dopełniały ją także inne skromniejsze 

datki. Zachowała się treść testamentu mieszczanina brańskiego Wojciecha 

Wróblewskiego z 1660 roku, który zapisał na rzecz przytułku cztery zagony 

ziemi we wschodniej części miasta, przy polu proboszczowskim, a także dwa 

siedliska z zabudową przy ul. Ruskiej (obecnie część ul. Sienkiewicza od Ryn-

ku do ronda) i ul. Suraskiej (obecnie ks. Ściegiennego) oraz inne grunty.  

W 1666 roku regens grodzki brański Anzelm Szabłowski podarował na szpital 

 
909 ADS, D 155, k. 99v–101; ADD, ZAP Brańsk, III/I/6, k. 22v–23; V/H/1, umowa z 1683 r. 

starosty brańskiego S.M. Branickiego z proboszczem Aleksandrem Godlewskim.  
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1500 zł. Innym dobrodziejem szpitala był Józef Turski, który w 1768 roku  

ofiarował 1500 florenów. W poważnym stopniu fundację wsparli brańscy pro-

boszczowie: ks. Aleksander Godlewski (1694 r. – 1500 zł) i ks. Józef Ryszkow-

ski (1736 r. – 1000 zł). Przegrana w 1778 roku sprawa o grunt Krupki, z młyna-

rzem Łukaszem Czarniawskim, w konsekwencji okazała się wygraną, gdyż 

Czarniawski nigdy nie spłacił tych dóbr. W 1805 roku na rzecz szpitala ofiaro-

wano sześć zagonów przy ul. Ruskiej, które wydzierżawiono wieczyście  

jednemu z mieszczan za 6 zł rocznie.    

Wojska moskiewskie kniazia Chowańskiego, które w pierwszych miesią-

cach 1660 roku najechały Brańsk, spaliły kościół Ducha Świętego i szpital. 

Kościoła fundacji królowej Bony już nie odbudowano. Był też problem z odbu-

dową szpitala. Przez szereg lat proboszczowie pomieszczenia dla biednych  

wynajmowali u mieszczan. Nowy obiekt wzniesiono w pobliżu fary przy ul. 

Kościelnej (na gruncie „Poświętnym”), między ogrodami parafialnymi,  

a dzwonnicą. Drewniany budynek miał trzy pomieszczenia (1775). Szpital  

w 1794 roku strawił pożar, ale ks. Michał Dziewanowski odbudował obiekt.  

W miejscu pierwotnego szpitala i kościółka znajdowała się: wymurowana  

statua św. Jana Nepomucena, patrona parafii. 

Opiekę nad pensjonariuszami szpitala sprawował tzw. „dziad szpitalny”. 

Według zwyczaju, chrzestni-nędzarze zapewniali pomyślną przyszłość dziecku, 

stąd dość często pojawiają się w zachowanych aktach chrztów brańskiej parafii 

z XVII i XVIII wieku. Jedną z najstarszych znanych z imienia pensjonariuszek 

szpitala była Anna Pędzikowa, odnotowana w 1644 roku. Pobyt w placówce 

trwał od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Najście moskiewskie z 1660 roku 

przeżył niewątpliwie Maciej Zan, wzmiankowany w latach 1659–1670.  
 

Altarie i bractwa religijne 
 

Altaria to rodzaj fundacji kościelnej, której celem było sprawowanie kultu 

przez duchownego zwanego altarzystą, przy fundowanym i specjalnie wyzna-

czonym ołtarzu (altarii) w kościele. W brańskiej farze od XVI stulecia istniały 

altarie: św. Anny (przed 1553, po 1618), św. Andrzeja Apostoła (od 1618), 

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (od 1652), a także Trójcy Przenajświęt-

szej (od 1760).  

Altaria świętej Anny. Wzmiankowana jest 24 kwietnia 1553 roku, gdy jej 

kapelanem był ks. Jakub Jankowski z Domanowa. Już rok wcześniej wymienia 

się go jako altarzystę, ale bez podania nazwy obsługiwanego przez niego ołta-

rza. Kaplica św. Anny została odnowiona i ponownie fundowana w brańskim 

kościele przez ks. Andrzeja Frankowskiego, o czym wspomina zapis z 1613 

roku. W następnych dziesięcioleciach kult św. Anny w Brańsku ustał na rzecz 

altarii św. Andrzeja Apostoła i altarii różańcowej910.  

 
910 AGAD, Kapicjana, p. 9, k. 95–100; ADD, ZAP Brańsk, III/Q/5; Herbarz Ignacego Kapicy-

Milewskiego, Kraków 1870, s. 101. 
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Altaria św. Andrzeja Apostoła. Jej fundację 15 grudnia 1618 roku w swoim 

dworze w Widźgowie spisali bratankowie zmarłego proboszcza brańskiego, 

Marcin i Andrzej Frankowscy. Powodem była śmierć ich stryja ks. Andrzeja 

Frankowskiego, który obdarował ich niemal całym swoim majątkiem. Nie bez 

znaczenia była także religijność fundatorów, którzy chcieli w ten sposób uczcić 

Matkę Bożą i zapewnić modlitewną 

pamięć o ks. Andrzeju i zmarłych 

członkach rodziny Frankowskich. 

Niebawem w brańskim kościele po-

jawił się ołtarz św. Andrzeja Aposto-

ła. Fundacja zawierała uposażenie 

altarii dwiema włókami gruntów po-

łożonych w Brańsku przy granicach 

miasta z wsiami Załuskie, Poletyły  

i Świrydy, 12-zagonowym ogrodem 

przy ul. Kozi Rynek (obecnie Piłsud-

skiego), siedliskiem przy ul. Kościel-

nej z dwoma domami, w których 

mieszkał ksiądz altarzysta. Grunty 

objęte były przywilejem libertacyj-

nym króla Jana Kazimierza z 1668 

roku. Obowiązek patronatu nad fun-

dacją mieli proboszczowie brańscy. 

W ramach fundacji przy ołtarzu św. 

Andrzeja altarzysta odprawiał dwie 

msze święte tygodniowo w intencji 

zmarłego ks. Andrzeja Frankowskie-

go oraz w soboty za grzeszników  

i o wybawienie dusz czyśćcowych911. 

Oprócz altarii pobożni parafianie 

angażowali się w uczestnictwo w 

bractwach religijnych, czyli zrzesze-

niach z osobowością prawną, których celem było pogłębianie religijnego życia 

członków, wzajemna pomoc oraz prowadzenie działalności religijnej lub  

społecznej.  

Altaria i Bractwo Różańcowe. Bezpośrednim impulsem, który spowodował 

powstanie zamysłu i ufundowanie Bractwa Różańcowego w Brańsku, był nie-

szczęśliwy wypadek. Zimą 1652 roku w rzece Nurzec utonął mieszkający od 

kilku lat w mieście Andrzej, syn Piotra, Jawornicki, bratanek proboszcza Seba-

stiana Jawornickiego. Brat zmarłego, Jan Jawornicki z województwa sando-

mierskiego, 6 kwietnia 1652 roku przeznaczył 1000 złotych jako fundusz  

 
911 ADD, ZAP Brańsk, III/Q/3. Kopia fundacji altarii z 1618 r.; III/I/2. Inwentarz altarii.  

Działo się we dworze królewskim brańskim,  

w sobotę po świętach uroczystych wielkanoc-

nych…, roku pańskiego 1652. Przed urzędem  

i aktami… grodzkimi starościńskimi brański-

mi, osobiście stanąwszy… Jan Jawornicki po 

urodzonym Piterze… syn, …zdrów na umyśle  

i ciele… dobrowolnie… zeznał, iż on nie-

zmiernym żalem …z …niespodziewanej śmier-

ci… Andrzeja Jawornickiego, brata swego 

najukochańszego na rzece Nurcu… utonione-

go, zdjęty. Jednak w wewnętrznych przemy-

słów umysłu… żalem prowadzący się chcąc 

zaratować duszę jego dla dostąpienia przez 

zasługi męki Jezusa Chrystusa i Najświętszej 

Panny Maryi i Wszystkich Świętych miłosier-

dzia boskiego…, jako też uczestnictwa zasług 

odpustowych Bractwa Najświętszego Różańca 

Najbłogosławieńszej Maryi Panny Matki 

Boskiej i na powiększenie czci boskiej i honoru 

…Panny Maryi, iżby oną w chwale Niebieskiej 

Ojczyzny widzieć zasłużył się, jako… że tegoż 

brata… ciało w kościele parafialnym… miasta 

Brańska jest pogrzebione. Oświadczając na 

wieczną pamiątkę jego w tym kościele uczy-

nioną…, sumę 1000 złotych… zapisuje… na 

dochód Najświętszego Różańca Najbłogosła-

wieńszej Panny Maryi w kościele parafialnym 

brańskim od …księdza Sebastiana Jawornic-

kiego, stryja swego najszanowniejszego dzie-

kana generalnego łuckiego, proboszcza ko-

ścioła kamienieckiego i brańskiego, sekretarza 

Jego Królewskiej Mości… 

 
Fragment aktu fundacji Bractwa Różańcowego  

w Brańsku. – LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3349, k. 4–4v. 
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Bractwa Różańca Świętego. Jednak już niebawem okazało się, że środki finan-

sowe są zbyt szczupłe by fundacja mogła w pełni realizować swe zadania. Kilka 

lat później znalazł się kolejny darczyńca – regent kancelarii grodzkiej brańskiej 

Andrzej Anzelm Szabłowski, po Piotrze z Szabłów w ziemi łomżyńskiej.  

25 lipca 1656 roku przekazał on bractwu fundusz w kwocie 1500 złotych i ulo-

kował go na swych dobrach dziedzicznych w Popławach. Dodatkowe zabezpie-

czenie było na części Dołubowa, należącej do Jakuba Oborskiego. Odsetki 

roczne od kapitału miały wynosić 120 złotych (8%), a wypłacano je każdego 

roku w czterech ratach po 30 zł, na święta: Nawiedzenia, Narodzenia, Niepoka-

lanego Poczęcia i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ponadto tego same-

go dnia Szabłowski ofiarował bractwu siedlisko z domem w pobliżu kościoła  

w Brańsku, z przeznaczeniem na mieszkanie dla promotora konfraterni i dla 

trzech ubogich usługujących temu promotorowi.  

15 lipca 1654 roku fundację zatwierdził prowincjał zakonu dominikanów 

o. Tomasz Konsoli. Jednocześnie zakazano tworzenia podobnych fundacji do 

trzech „mil włoskich” (4,5 km) od Brańska. Konfraternia różańcowa prowadziła 

własną księgę, w którą wpisywano przywileje, listę członków (kobiet i męż-

czyzn), protokoły z zebrań, dochody i wydatki itd. Różaniec – czyli paciorki dla 

modlitwy 8 września 1654 roku pobłogosławił w Brańsku o. Samuel Głodkow-

ski, przeor dominikańskiego klasztoru janowskiego, który dodatkowo pouczył 

na czym polega nabożeństwo różańcowe oraz objaśnił tajemnice. Czas nabo-

żeństw i modlitw różańcowych fundator A. Szabłowski określił następująco: 

Czytanie i śpiewanie jak w kościołach wielebnych ojców dominikanów śpiewa 

się temuż Różańcowi w dzień niedzielny, piątek i sobotę przez części jak którego 

dnia przystoi oddzielne z litanią o tejże Błogosławionej Maryi Pannie,  

a we czwartek różańcowy, cały Najświętszego Imienia Jezus z litanią o tymże 

najchwalebniejszym Imieniem i innymi ceremoniami dla otrzymania odpustów.  

Potwierdzenia fundacji i nałożenia związanych z tym obowiązków 10 lute-

go 1665 roku dokonał prowincjał dominikanów o. Alan Chodkowski. Ponadto 

26 maja 1666 roku bp tytularny Orthosias w Carii i sufragan oraz kustosz łucki 

Kazimierz Maciej Zwierz, fundusze i obowiązki powierzył proboszczowi brań-

skiemu, w tym też zarząd konfraternią, a także przyszłe darowizny i przychody. 

Na prośbę A. Szabłowskiego, ks. bp Zwierz polecił proboszczowi by promoto-

rem Różańca był wyznaczony do tego celu duchowny, któremu powierzano 

dom podarowany przez Szabłowskiego. Obowiązki promotora bractwa  

i komendarza określono następująco:  
 

wszystkie powinności najświętszemu Różańcowi podpadłe żeby przykład-

nie prowadzili, święta najświętszego Różańca z wystawieniem Najświęt-

szego Sakramentu z procesjami i z zachęceniem ludu do tego nabożeń-

stwa zachowywali, Msze różańcowe w dni niedzielne przy śpiewającym 

się Różańcu i nazajutrz święta którego bądź Błogosławionej Maryi za 

umarłych fundatorów ich antecesorów, parochów kościoła brańskiego, 

dobrodziejów i wszystkich współbraci odprawiali, litanie o Błogosławio-
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nej Maryi Pannie po odśpiewanym Różańcu i po godzinach nieszpornych 

codziennie, także we czwartek i piątek o Najświętszym Imieniu Jezus przez 

studentów szkolnych mówili i wszystkie inne powinności temu Różańcowi 

przynależne według księgi nazwanej „Różany Ogród”, aby zachowywali, 

atentowali i postępowali, pod utratą dobrodziejstwa wniesionego...912.  
 

Do tego czasu Bractwo funkcjonowało już od 12 lat bez pozwolenia bisku-

pa, a opierało się na powadze proboszcza S. Jawornickiego. Fundację 16 listo-

pada 1668 roku kanonicznie zatwierdził biskup łucki Tomasz Leżeński. Modlo-

no się przy specjalnym ołtarzu w kościele, którym opiekował się ksiądz altarzy-

sta. W 1674 roku bractwo liczyło 94 członków. W 1730 roku zarządzali nim 

jako „pater families” św. Róży, mieszczanin Wojciech Zupranowicz, sekreta-

rzem był Wawrzyniec Dąbrowski – burmistrz miasta, a skarbnikiem Antoni 

Kumelski. Członkiem Bractwa Różańcowego był między innymi Ignacy Kapi-

ca, znany archiwista brański.  

Początki fundacji miały miejsce w trudnym czasie, gdy tereny te nawiedzi-

ła ogromna zaraza, a potem najazdy obcych wojsk, na skalę dotąd niespotykaną. 

Najścia wojsk powodowały kolejne epidemie i klęski głodu. Wierni zawierzali 

swój los Pannie Maryi. Pojawiły się dary na rzecz Bractwa Różańcowego. 

Przykładowo: Wojciech Wróblewski z Brańska w 1660 roku ofiarował altarzy-

ście dwa place, trzy lata później Urban Cielecki dodał 12 zagonów koło uliczki 

Zagumiennej913. Król Jan Kazimierz 6 maja 1667 roku w Warszawie, zwolnił 

od podatków Bractwo Różańca Świętego, w tym uposażenie altarii914.  

Oficjum ku czci Krzyża Świętego przy brańskim kościele w 1681 roku 

ufundował ks. Andrzej Świnołęski, krótko po tym jak przestał być proboszczem 

w Brańsku. Na fundusz ofiarował 1050 zł. Chciał w ten sposób podtrzymać  

w tutejszej parafii zapoczątkowane przez siebie nabożeństwo do męki Pańskiej. 

Dwa lata później fundację zatwierdził i kanonicznie erygował bp łucki Stani-

sław Witwicki. Oficjum związane zostało z ołtarzem św. Andrzeja, przy którym 

śpiewano w każdą środę i piątek oraz dodatkowo odprawiano msze święte. 

Przypuszczalnie po śmierci ks. Aleksandra Godlewskiego, który zobowiązał  

się do kultywowania tego nabożeństwa, fundację zapomniano915.  

Altaria Trójcy Przenajświętszej. Została ufundowana 1 września 1755 roku 

przez pisarza grodzkiego brańskiego Michała Kruszewskiego, który tego dnia 

zapisał jej 2 tys. zł i ulokował je na swoich dobrach Gąsówka i innych, wypła-

cając corocznie odsetki w wysokości 7% od kwoty fundacyjnej, w dwóch ratach 

po 70 zł każda. Altarzysta miał pomagać proboszczowi w posługach duszpa-

sterskich, a pleban w zamian zapewniał duchownemu mieszkanie i wyżywienie. 

Pierwszym altarzystą był ks. Mateusz Pruszyński. 21 lutego 1760 roku fundacja 

została wzmocniona przez rejenta grodzkiego brańskiego Józefa Kruszewskie-

 
912 LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3349, k. 1–8.  
913 ADD, ZAP Brańsk, V/Fr/3; III/Q/14; III/Q/17; III/Q/11; III/I/26.   
914 ADD, ZAP Brańsk, III/Q/8. 
915 ADS, D 151, s. 93-98; E. Borowski, Dzieje parafii…, s. 28–29.  
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go, który fundusz podniósł do 3 tys. zł. Kwota ta była ulokowana u hrabiów 

Potockich, a w 1766 roku Aleksander Bogusz przeniósł ją i zabezpieczył na 

Poletyłach. Rok później fundusz przejął wojski podlaski Wojciech Jaruzelski  

i ulokował na dobrach Leniewo, które w kolejnych dziesięcioleciach odziedzi-

czyli Szepietowscy. Właściciele dóbr wypłacali altarzyście rocznie 5% od kapi-

tału, czyli 150 zł916. Gdyby ród kolatorski (Kruszewscy i spokrewnieni z nimi: 

Zielińscy, Roszkowscy, Krassowscy) wymarł, wówczas prawem spadkobier-

stwa miało ono przejść na starostę brańskiego. Szczupłe uposażenie, brak ziemi 

i budynków dla altarzysty uniemożliwiły kanoniczne zatwierdzenie917.  

Oprócz altarii pobożni parafianie angażowali się w uczestnictwo w brac-

twach religijnych, czyli zrzeszeniach z osobowością prawną, których celem 

było pogłębianie religijnego życia członków, wzajemna pomoc oraz prowadze-

nie działalności religijnej lub społecznej.  
 

Szkoła parafialna 
 

Za istnienie szkoły i podstawy jej bytu odpowiadał proboszcz. W szkole 

zlokalizowanej przy ulicy Lackiej (obecnie Kościelnej), uczyły się dzieci oko-

licznej szlachty i zamożniejszych mieszczan. Pierwszym znanym ze źródeł  

z imienia i nazwiska rektorem (dyrektorem-zarządcą) tej placówki jest szlach-

cic Marcin Zawadzki, odnotowany w sierpniu 1568 roku, w kontekście sporu  

z miejscowym wikariuszem Sebastianem Łyczkowskim. Inni rektorzy tej szko-

ły w XVI wieku to Stanisław Rokitnicki vel Kulesza (przed 1580 r.), Marcin ze 

Skierniewic w 1585 roku i Jan Popławski w 1595 roku918. Zapewne śpiewu 

uczył kantor brański Hieronim Komarowski, odnotowany w 1562 roku919. Być 

może podobnie jak w Narwi i Tykocinie, król Stefan Batory podczas pobytów 

w Brańsku również przekazał kilka florenów na potrzeby „scholaribus” 

(uczniów)920. 

Ciągłość funkcjonowania szkoły w późniejszym czasie potwierdza zapis  

w dokumencie fundacji altarii św. Andrzeja w 1618 roku. Nadany ówcześnie 

altarii plac z domem, znajdował się nad rzeką Bronka (obecnie to rz. Nurzec), 

w sąsiedztwie kościoła i naprzeciwko szkoły921. Czyli budynek szkoły znajdo-

wał się przy ul. Kościelnej, w pobliżu fary.  

 
916 ADD, ZAP Brańsk, V/Fr/2. Fundacja z 1755 r.; III/I/3.  
917 VUB, f. 4, nr 35.901; E. Borowski, Dzieje parafii…, s. 28.  
918 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 6 (1568 r.), k. 490; Tamże, d. 13 (1594–1595), k. 490, 552; 

ADS, D 15, k. 100. Marcin ze Skierniewic może być tożsamy z poprzednim rektorem  

M. Zawadzkim. Stanisław Rokitnicki przed 1580 r. wyjechał z Brańska do rodzinnych Kulesz, 

gdzie także był nauczycielem.   
919 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 4 (1562–1563), k. 463.  
920 Podlasie, cz. 2, s.236.  
921 ADD, ZAP Brańsk, III/Q/15, k. 2v:  Aream cum domo et horto ad fluvium Bronka in aciae et 

in propinqvo Ecclesiae, ex oppostio vero domus schole pretendentem. – cyt. za ks. E. Borow-

skim, Parafia…, s. 30. 
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Dokumenty z lat 1553 i 1613 poświadczają istnienie w Brańsku kaplicy 

św. Anny (w kościele parafialnym?), którą opiekował się specjalny kapelan922. 

Jest prawdopodobne, że wezwanie św. Anny odnosi się do obiektu związanego 

ze szkołą parafialną.  

Dzięki zachowaniu się księgi chrztów miejscowej parafii z lat 1644–

1702923, odtworzono niemal kompletny wykaz ówczesnych bakałarzy (nauczy-

cieli) i rektorów szkoły. W latach 1644–1645 bakałarzem, a potem rektorem 

(1645–1648) był Jan Rybiński. Tego zastąpił bakałarz Franciszek Cygowski 

(1649), w latach 1649–1651 dyrektor tejże szkoły. Kolejnym rektorem naj-

prawdopodobniej w latach 1652–1660, był Andrzej Włostowski. Jan Olszewski 

w 1661 roku pojawił się w źródle jako zastępca dyrektora. Rektorem między 

1663 a 1665 był Jan Rosłanowicz (Rosłonowic), zarazem organista w Doma-

nowie924. Kantorem od 1663 do 1664 był Wojciech Czyżewski, rektor i kantor 

wzmiankowany się w latach 1666–1695. Wcześniej, od 1658 roku był on baka-

łarzem w Domanowie, ale po konflikcie z tamtejszym plebanem przeniósł się 

do Brańska925. Zaś nauczycielem szkoły w latach 1666–1671, a potem dyrekto-

rem od 1672 do 1683 roku był szlachcic Jan Kosecki926. W maju 1677 roku 

jako rektor szkoły otrzymał on donację od mieszczan brańskich: Damiana Skó-

reckiego, Zuzanny Łazowskiej i Baltazara Drabika927. Po nim w latach 1681–

1683 ponownie rektorował Wojciech Czyżewski. Niektórych ze wspomnianych 

nauczycieli odnotowano w aktach typu fiskalnego. Rejestr pogłównego z 1674 

roku informuje, że proboszcz brański Andrzej Świnołęski opłacał podatek od 

siebie, wikariusza Wojciecha Kobylińskiego, czworga służby, bakałarza z żoną 

i kantora z żoną. Kolejny spis pogłównego, późniejszy o dwa lata, odnotował: 

ministri ecclesiae bakałarza Jana Koseckiego z żoną i kantora Wojciecha  

Czyżewskiego z żoną928. 

Te skromne wzmianki poświadczają funkcjonowanie szkoły, ale i infor-

mują o obsadzie nauczycielskiej, którą stanowił rektor, czyli dyrektor szkoły 

oraz kantor, czyli nauczyciel śpiewu. Zajęcia związane z religią katolicką pro-

wadził wikariusz. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu parafii. W za-

twierdzonym przez biskupa łuckiego dokumencie fundacji Altarii i Bractwa 

Różańca Świętego w Brańsku z 16 listopada 1668 roku zapisano, aby  

 
922 J. Siedlecki, Kościół katolicki w Brańsku w XV-XVIII w., „Ziemia Brańska”, t. II/III, 1991,  

s. 21.  
923 ADD, ZAP Brańsk, sygn. I/B/1.  
924 ADS, D 29, s. 50. 
925 Tamże, D 28, s. 112. Bakałarzem w Domanowie był on od 1658 r. W jednym ze źródeł jako 

W. Mystkowski.  
926 Jan Kosecki wcześniej był nauczycielem w Ostrożanach, gdzie wymienia się go w latach 

1634–1640. – T. Jaszczołt, Ostrożan Śliczna Pani, Ostrożany 2012, s. 103. 
927 AGAD, KGB nr 40, k. 178. 
928 AGAD, ASK, sygn. I, 70, k. 442v; tamże, I, 70 – pogłówne 1676. Rektora Koseckiego 

wspomina się także w 1677 r. (J. Siedlecki, Kościół katolicki…, s. 15). Wzmiankę o szkole  

w 1663 r. zawierają akta konsystorskie diecezji łuckiej – L. Królik, Organizacja diecezji łuckiej  

i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, s. 319 (ADS, D 149, k. 11v). 
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w czwartki i piątki: o najświętszym imieniu Jezus przez studentów szkolnych 

modlono się929.  

Osiemnasty wiek, w związku ze słabym zachowaniem akt, jest ubogi  

w informacje o szkole. W 1703 roku funkcją określoną jako „director scholae 

branscensi” wymieniony jest Mateusz Urczyński. W 1707 roku profesorem  

w tej placówce był szlachcic Stefan Jabłoński930. Być może jezuicka stacja 

misyjna rezydencji drohickiej, funkcjonująca w Brańsku w latach 1714–

1720931, miała związek z zaangażowaniem jezuitów w pomoc w prowadzeniu 

szkoły parafialnej.  

Ustawa sejmowa z 14 października 1773 roku podporządkowała wszystkie 

szkoły w kraju utworzonej Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Do tego czasu 

za prowadzenie szkół odpowiedzialni byli proboszczowie, którzy podlegali 

okresowej kontroli właściwego biskupa diecezjalnego. KEN w 1778 roku do-

konał podziału Rzeczpospolitej na departamenty szkolne. Podlasie znalazło się 

w departamencie szkolnym Ignacego Potockiego, z centrum w Drohiczynie, 

gdzie była szkoła podwydziałowa. Zgodnie z tym podziałem dokonywano wi-

zytacji szkolnych i administracyjnego zarządzania. Większość reform KEN-u 

nie doczekała się realizacji. W efekcie, na najniższym szczeblu oświaty,  

w szkołach parafialnych, niewiele się zmieniło. W 1781 roku zniesiono podział 

na departamenty szkolne, a w ich miejsce wprowadzono wydziały. KEN dopie-

ro od 1783 roku poważniej zajął się szkołami parafialnymi, opiekę i nadzór nad 

nimi powierzając szkołom wydziałowym i podwydziałowym932. Brańsk znaj-

dował się pod nadzorem wizytatora ze szkoły pijarskiej w Drohiczynie, ale ten 

nie przeprowadzał wizytacji. Nowe programy szkolne nie były realizowane.  

W Brańsku nadal uczono języka łacińskiego, chociaż KEN to odradzał.  

Dopiero w latach 80. XVIII wieku sytuacja diametralnie się odmieniła.  

W 1785 roku pod wpływem Hugo Kołłątaja, Rada Nieustająca wydała uniwer-

sał, na mocy którego 213 miast i miasteczek Rzeczpospolitej miało wysłać do 

Szkoły Lekarskiej na Akademii Krakowskiej 170 uczniów, opłacając z góry za 

każdego z nich 240 złp rocznie. Faktycznie do Krakowa przyjechało ich tylko 

ponad 140, w tym z Podlasia aż trzynastu, co stanowi około 10% wszystkich 

kandydatów933. Pośród „Uczniów na chirurgię i medycynę” przysłanych na 

Akademię Krakowską w latach 1784–1787 z miast królewskich Podlasia, był 

też dwudziestoletni Józef Żurobski z Brańska, absolwent szkoły początko-

wej934. Do Krakowa przyjechał jeszcze przed wydaniem uniwersału Rady Nie-

ustającej, 10 września 1784 roku. Zapewne ukończył uniwersytet, ale nie udało 

 
929 LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3349. 
930 ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, s. 26, 92 – Professor Scholae Branscensi Excellens Dominus 

Stephanus Jabłoński. 
931 Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 1996, s. 66.  
932 D. Teofilewicz, Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim 1773–

1794, Warszawa 1971, s. 62–65, 136–137. 
933 Tamże, s. 171. 
934 Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, rps 2081/2, cyt. za: D. Teofilewicz, dz. cyt., s. 196. 
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się ustalić, jak potoczyła się jego dalsza droga życiowa. Wiadomo o nim jedy-

nie, że był synem zmarłego Kazimierza, byłego burmistrza Brańska. Przed 

wyjazdem na Wydział Medyczny do Krakowa, a także w trakcie trwania nauki 

sądził się o zwrot pieniędzy ze swym wujem, opiekunem prawnym i dłużni-

kiem Adamem Sakowiczem. W Krakowie potrzebował pieniędzy, wniósł więc 

również sprawę przeciwko innym swoim dłużnikom, Tomaszowi Pieńkow-

skiemu i Józefowi Kupraszewiczowi, mieszczanom brańskim935. 

Co najmniej od 1786 roku nauczycielem szkoły parafialnej w Brańsku był 

Piotr Błowicki. W czasie insurekcji kościuszkowskiej, realizując zalecenie 

Najwyższej Rady Narodowej, Wydział Instrukcji Komisji Porządkowej Ziemi 

Bielskiej pismem z 18 lipca 1794 roku wydał uniwersał, którym zobowiązał 

proboszczów do zdania raportów ze stanu szkolnictwa na podległym terenie. 

Cztery dni później, proboszcz brański Michał Dziewanowski, przesłał do Ko-

misji Porządkowej raport dyrektora szkoły parafialnej w Brańsku. Dowiaduje-

my się z niego, że placówkę prowadził ów Błowicki, utrzymywany przez 

„rządcę kościoła”, czyli proboszcza. Dzieci uczyło się osiemnaścioro, w tym 

piętnastu chłopców i trzy dziewczynki, co ówcześnie było jeszcze rzadkością. 

Siedmiu chłopaków miało pochodzenie szlacheckie, a pozostali mieszczańskie, 

chociaż możliwe, że w niektórych przypadkach i chłopskie. Sześcioro uczniów 

pochodziło spoza parafii brańskiej, w tym po dwóch z parafii kiczkowskiej (?)  

i warszawskiej Panny Maryi, a po jednym z białostockiej i kodeńskiej. Uczący 

się byli w wieku od 7 do 17 lat. Dzieci różniły się też okresem pobierania nau-

ki: pięcioro zaczynało edukację – ucząc się dopiero od 3 do 6 miesięcy, sied-

mioro miało zaliczony rok nauki, a pięcioro miało za sobą od 3 do 5 lat nauki. 

Raport przy każdym dziecku podaje też szczegółowe postępy w nauce.  

W szkole tej uczono ówcześnie czytania i pisania, konstrukcji gramatycznych, 

znajomości podstaw arytmetyki, języka łacińskiego. Przy niektórych nazwi-

skach umieszczono uwagi odnośnie pamięci oraz czy uczeń był leniwy, a także 

czy opuszcza zajęcia („absentuje się często”), ale też pozytywne („charakter  

ma dobry”). Jeden z uczniów był niemową i uczył się tylko pisać936. 

Z domniemanych uczniów szkoły parafialnej w Brańsku wymienić można 

kilku byłych mieszkańców miasta. Według encyklopedii jezuickiej, z Brańska 

w diecezji łuckiej pochodził ks. Seweryn, piszący się „Branscensis” (Brański). 

Był synem Atanazego. Urodził się około 1573 roku. Mając dwadzieścia lat 

wstąpił do zakonu jezuitów w Krakowie. Zapewne miał okazję osobistego po-

znania ks. Piotra Skargi. Święcenia kapłańskie przyjął w 1607 roku w Pozna-

niu, gdzie później uczył eksternów retoryki. Współautor kroniki jezuitów po-

znańskich i autor diariusza. Retorykę wykładał też jezuickim klerykom w Lu-

blinie (1609–1612). Był prefektem szkół i bursy oraz profesorem teologii  

 
935 ADD, ZAP Brańsk, sygn. IX/Tx/1, k. 190v–191 (podjął naukę w Głównej Akademii 

Krakowskiej Lekarskiej). 
936 Z. Bujakowski, Szkółki parafialne w ziemi bielskiej w roku 1794, Wilno 1914, s. 9-10, nr 5;  

Z. Romaniuk, Szkolnictwo w Brańsku…, aneks 5.  
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polemicznej w Kaliszu (1612–1613), prefektem szkół w Sandomierzu (1614–

1615) i Lublinie (1623–1624). Przez 40 lat słynął jako krasomówczy kazno-

dzieja. Torturowany i zamordowany 21 czerwca 1656 roku w Rawie, w trakcie 

najścia luterańskich Szwedów937.  

Polski barokowy pisarz satyryczno-obyczajowy Walerian Nekanda Trep-

ka, w swej „Liber chamorum”, opisał przypadek awansu wyuczonego brańsz-

czanina Wojciecha Tarkowskiego, słowami: miejski synek. Służał u prokurato-

ra zadwornego w Warszawie u Świeżyńskiego, za ajenta od kilku lat i anno 

1637. Jechał beł do Wilna anno 1637 (był przedtym w kancelaryjej w Brańsku),  

wyjednał sobie libertacyją [zwol-

nienie] u króla na […] dom, żeby 

podatków nie dawał. Chłop938 się 

ten wykrzesał przy dworze, pisze 

cudnie za ślachcica udaje się  

(i matka jego mieszczanka, plebea 

persona, ociec Paweł Tarkoskim 

także nazywa się). Gniewał się nań 

pan starosta brański Prokop Le-

śniowolski co od poddanych jego 

pisał supliki [skargi, prośby] do 

króla939.    

W 1607 roku wymieniony jest 

jako hippodidascalus Surazensis 

Matthias Branscevius, czyli nau-

czyciel suraski Maciej z Brańska940. 

Brańszczaninem (Branscenis) z po-

chodzenia był Zygmunt Doma-

niewski, w latach 1625–1627 wika-

riusz w Boćkach941. Ksiądz Baltazar 

Skorupik, wikariusz brański w latach 1620–1625, był synem brańszczanina.  

W 1671 roku pielgrzymkę do Rzymu odbył Maciej Dąbrowski z Brańska,  

student uniwersytetu w Padwie. W 1784 roku dwudziestoletni Józef Żurobski  

 
937 Synopsis historiae Societatis Jesu. Pro nostris tantum, Ratisbone 1914, s. 660; Encyklopedia 

wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień przy współpracy 

zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 66, Kronika jezuitów poznańskich (młodsza), t. I (1570–1653), 

oprac. przez Ludwika Grzebienia i Jacka Wiesiołowskiego, Poznań 2004, s. IV; J. Fejér S.I., 

Defuncti secundi saeculi Societatis Jesu 1641–1740, v. 1, Romae 1985, s. 166. Według mnie jego 

pochodzenie z podlaskiego Brańska nie jest w pełni dowiedzione.  
938 Właściwie mieszczanin.  
939 W.N. Trepka, dz. cyt., s. 563. 
940 M. Sokół, W. Wróbel, Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Monografia historyczna 

do 1939 r., Suraż 2010, s. 364. Klucznikiem i dzwonnikiem probostwa suraskiego, ale także 

nauczycielem w Surażu od 1601 do 1610 r. był Wojciech Pierlewski z Brańska, syn Walentego 

(tamże, s. 363, 364)  
941 Z. Romaniuk, Boćki na Podlasiu…, s. 554. 

Pieczęć parafii Brańsk,  

używana co najmniej w latach 1790–1830 
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z Brańska, absolwent brańskiej szkoły początkowej, wstąpił do Szkoły Lekar-

skiej na Akademii Krakowskiej. Koszt jego nauki ponosili mieszczanie brań-

scy.  

Folwark proboszczowski 
 

Znaczące uposażenie proboszczów brańskich w ziemię dawało podstawy 

do rozwijania gospodarki rolno-hodowlanej. Uprawne grunty parafialne znaj-

dowały się w Brańsku między obecną leśniczówką i stacją benzynową przy  

ul. Bielskiej, a gospodarstwem rodziny Bogusz przy drodze do Załuskich Ko-

ścielnych. Ponadto przy ul. Kościelnej i Piłsudskiego oraz Bielskiej (obszar 

byłej mleczarni) były ogrody i łąki. Ziemie te w większości zostały przejęte 

przez władze komunistyczne i oddane utworzonym spółdzielniom.  

W 1591 roku parafia brańska posiadała 19 włók osiadłych (ok. 342 ha)  

i 4 ogrodników942. Z czasem ziemi przybywało. W tym były dwie wsie (Załozie, 

Bronka) i grunty w Brańsku. W 1717 roku koło plebanii w Brańsku wymienia 

się budynek „czeladny” z kuchnią i piekarnią, browar ze starym kotłem, spi-

chlerz, gumno zabudowane w czworobok (cztery klepiska), stajenkę i chlew. 

Przy ulicy Kościelnej stały: dom kantora, dom szewca, piekarnia, a po drugiej 

stronie ulicy: na gruncie kościelnym „gliniany” dom wzniósł Kazimierz Zupra-

nowicz, był też szpital z dwiema izbami dla ubogich, za nim dom komornika 

Rogulskiego, w którym mieszkał ksiądz komendarz943. Przy ul. Brodowej  

(Boćkowskiej) na placu kościelnym mieszkał zdun. 

W 1775 roku na wschód od plebanii znajdował się folwark z budynkiem 

dla służby, chlewami, szopą, ocembrowaną studnią z żurawiem, browarem  

ze słodownią, stajnią z wozownią944. 

Od XVI wieku duży folwark znajdował się w kościelnej wsi Bronka.  

W początkach XIX wieku łącznie z nieruchomościami w Brańsku, zajmował on 

powierzchnię 652,5 ha. Uprawiano w nim głównie: żyto, pszenicę, jęczmień, 

owies i groch. Ponadto warzywa i niewielkie ilości prosa. W folwarku Bronka 

zabudowa była drewniana: dom, browar, chlewy, piwnica, spichlerz, trzy stodo-

ły, obory ustawione w czworobok, stajnia i szopa. Prowadzono hodowlę: koni, 

bydła, owiec, świń i drobiu. Folwarkiem zarządzał ekonom: w 1708 roku Fran-

ciszek Kozukiewicz, w latach 1717–1720 Adam Przestrzelski, 1782–1785 Woj-

ciech Poletyło, w 1785 roku Tomasz Czarniawski. Do obsługi folwarku pro-

boszcz zatrudniał kilka osób, ponadto w ramach pańszczyzny, w czasie więk-

szych prac polowych, plony zbierali i ziemię orali chłopi plebańscy z Bronki  

i Załuskich Kościelnych. Ziemię uprawiano metodą trójpolówki. Proboszczowie 

prowadzili tak w Brańsku, jak i we wsiach parafialnych, własne karczmy.  

Szynkarzami w Bronce (1784) i Brańsku (1787) byli Mateusz i Anna Łojewscy. 

 

 
942 Podlasie 1, s. 150. 
943 ADS, D 155, s. 98–102. 
944 ASD, D 159, k. 370. 
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Dekanat brański 

 

W 1589 roku ks. Bernard Maciejowski, bp łucki w latach 1588–1600, 

utworzył 7 okręgów („partes”) w części diecezji zwanej podlaską i brzeską. 

Początkowo Brańsk znalazł się w okręgu kuczyńskim, obejmującym 10 parafii. 

Okręg ten należał do najbardziej wysuniętych na północny-zachód obszaru die-

cezji łuckiej. W jego skład wchodziły parafie: Kuczyn, Wyszonki Kościelne, 

Domanowo, Jabłoń Kościelna, Dąbrówka Kościelna, Długa (Wielka) Dąbrowa, 

Jabłonka Kościelna, Wysokie Mazowieckie, Kulesze (Kościelne) i Brańsk.  

Pod koniec XVI wieku diecezja łucka przeszła z metropolii lwowskiej,  

do gnieźnieńskiej prowincji kościelnej.  

Podział na jednostki zwane dekanatami w 1604 roku wprowadził ks. Mar-

cin Szyszkowski, bp łucki w latach 1604–1607. Pośród ośmiu dekanatów pod-

laskich i brzeskich, znalazł się też Brańsk945. W skład dekanatu brańskiego 

wchodziły parafie z dawnego obwodu kuczyńskiego, a dodatkowo z przyczyn 

praktycznych dołączono też cztery parafie z byłego obwodu mielnickiego:  

Rudka, Dołubowo, Dziadkowice i Pobikry. Dekanat brański składający się  

z 14 parafii, utrzymał się niemal do końca XVIII stulecia946.  

Zachowało się niewiele informacji o pierwszym okresie funkcjonowania 

dekanatu brańskiego. Wiadomo, że jedna z ważniejszych kongregacji dekanal-

nych odbyła się 23 października 1722 roku w Wyszonkach Kościelnych.  

Zajmowano się tam m.in.: unormowaniem granic parafii, prowadzeniem ksiąg 

metrykalnych, zobowiązano proboszczów do posiadania pieczęci parafialnych, 

ponadto wypowiadano się na temat jedności wśród duchownych i życia zgod-

nego z powołaniem. Zauważono brak dbałości niektórych proboszczów dekana-

tu o przydrożne krzyże, kaplice i obrazy przy drogach. W trakcie kongregacji 

rozwiązywano też kazusy z teologii moralnej. Od 1722 roku dziekani z zebrań 

dekanalnych musieli przesyłać do biskupa listę obecności księży, z opiniami  

o ich życiu i obyczajach. 

Dziekanami brańskimi byli proboszczowie z różnych parafii dekanatu: 

proboszcz brański Piotr Popławski 1618–1644, proboszcz w Kuleszach i Rudce 

Aleksander Iwanowski 1651–1657, proboszcz kuczyński Sebastian Kuczyński 

1658–1665, proboszcz dziadkowicki Maciej Krasnodębski 1669–1677, pro-

boszcz pobikrowski Franciszek Kuczyński 1677, proboszcz domanowski Kazi-

 
945 J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. III. Synody diecezji łuckiej i ich 

statuty, Warszawa 1949, s. 110–111.  
946 L. Królik, Organizacja dekanalna diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku, Lublin 

1981; Tegoż, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku; ADS, D 28, s. 379. 

Dekanat Brańsk w 1659 r. obejmował parafie: Brańsk, Domanowo, Rudka, Dołubowo, Dziadko-

wice, Kuczyn, Wyszonki, Dąbrowa, Jabłoń Mała (Jabłonka), Dąbrówka, Wysokie, Kulesze, 

Pobikry, Jabłonka Wielka.  

Około 1796 r. w dekanacie brańskim były parafie: brańska, domanowska, kuleska, dąbrowska, 

pobikrowska, kuczyńska, jabłońska, wyszonkowska, wysocka, dołubowska, jabłonkowska, rudz-

ka, wielkodąbrowska, dziadkowicka.  
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mierz Piszczatowski 1680–1685, proboszcz brański Aleksander Godlewski 

1685–1710, proboszcz z Wyszonek Jakub Godlewski 1711, proboszcz wysocki 

Stefan Obiedziński 1719–1720, proboszcz w Wyszonkach Krzysztof Wyszyński 

1722, proboszcz z Kulesz Wojciech Wnorowski 1726–1737, proboszcz kuleski 

Szymon Zaleski 1740–1746, proboszcz domanowski Franciszek Pietraszko 

1763(?)–1788, proboszcz brański Michał Dziewanowski 1788–1822.  
 

Misja jezuicka 
 

W Brańsku w XVIII wieku mieściła się okresowa stacja misyjna jezuitów 

drohickich. Była ona związana z posiadaniem przez nich od 1661 roku dóbr 

Liza, w dekanacie brańskim. Jezuitom zapisał je ks. Andrzej Świnołęski, kano-

nik płocki, późniejszy proboszcz brański. We wsi znajdowały się wypoczynko-

wa willa i kaplica. Jezuici chronili się do Lizy w czasie panujących zaraz  

w 1708 i 1710 roku. Po kasacie zakonu jezuitów (1773), majątek dzierżawił 

Joachim Gintowt Dziewiałtowski. W Lizie księża jezuici byli prokuratorami, 

czyli administratorami tamtejszego majątku konwentualnego. 

Stacja misyjna w Brańsku prowadziła pracę duszpasterską w okolicy, 

wspomagając duchowieństwo parafialne. W misji pracowali: w 1712 roku  

Jakub Nowowieski – wcześniej był misjonarzem „na ziemiach moskiewskich”, 

w latach 1713–1715 misjonarzem w Brańsku był Wawrzyniec Masłowski,  

a od 1718 do 1720 roku Aleksander Przanowski z Mazowsza.  

Prokuratorami i misjonarzami w Lizie byli: 1701–1704 Leon Terentiuk, 

1704–1705 Michał Filimonowicz, od 1709 do 1710 roku Andrzej Sielawski, 

1710–1712 Jakub Nowowieski, 1713–1715 Wawrzyniec Masłowski, 1715–

1717 Piotr Zbrożek, 1718–1720 Aleksander Przanowski, 1740–1742 Józef  

Gąsiorowski, 1742–1746 Andrzej Morawski – opublikował mowę retoryczną  

z okazji śmierci króla Augusta II, 1746–1747 Jan Dzierżek –  dwukrotny pre-

fekt w Drohiczynie, 1747–1749 Paweł Piskowski, 1749–1750 Piotr Gostomski, 

1750–1751 Walerian Gutkowski947.   

Na stronach najstarszych zachowanych ksiąg metrykalnych brańskiej para-

fii przewijają się też inni jezuici wspierający proboszcza, którzy pochodzili 

głównie z kolegium drohickiego: w 1668 roku Symforian Korzybkowicz, 1669 

Walenty Kosiński, 1684 Szymon Sielicki, 1700 Samuel Osmólski, 1702 Stani-

sław Sielicki – misjonarz ludowy, 1704 Adam Przanowski – wykładał m.in.  

w Wilnie, Grodnie, Warszawie, Płocku, superior w Drohiczynie, 1710 Andrzej 

Sielawski, 1721 Bazyli Truchaniewicz, 1727 Rybiński, w 1731 roku Mikołaj 

Dzieniszewski948. 

 

 

 
947 L. Grzebień, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995,  

Kraków 1996. 
948 ADD, ZAP Brańsk, I/B/1; I/B/2.  
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Parafianie 
 

Parafianie oprócz Brańska zamieszkiwali także cały obszar starostwa 

brańskiego, wsie kościelne Bronka i Załozie (Załuskie), a także okoliczne wsie 

szlacheckie i bojarskie (Brzeźnica, Glinnik, Kadłubówka, Kalnica, Kiersnowo, 

Kiersnówek, Poletyły, Popławy). W XVI wieku w niektórych wsiach starostwa 

i wsiach bojarskich zamieszkiwała wyłącznie ludność prawosławna, a od XVII 

wieku unicka (grekokatolicka). W XVII wieku, a szczególnie w drugiej poło-

wie tego stulecia rozpoczął się proces zmiany wyznania z grekokatolickiego na 

rzymskokatolickie (Kiersnowo, Klichy, Poletyły, Sielc, Świrydy). W momen-

cie, gdy w jakiejś miejscowości starostwa zamieszkiwanej przez grekokatoli-

ków pojawił się rzymski katolik, wówczas automatycznie ta miejscowość po-

jawiała się w księgach i rejestrach proboszcza katolickiego. Parafianie zobo-

wiązani byli do uiszczania plebanowi dziesięciny.   

Zgodnie z rejestrem podatku pogłównego w 1674 roku w skład parafii  

katolickiej wchodziły wsie: Bronka, Brzeźnica, Glinnik, Kadłubówka, Kier-

snowo, Malinowo-Kalnica, Poletyły, Popławy, Załuzie (Załuskie), a także ze 

starostwa brańskiego: Brańsk, Bujnowo – dwór, Burkaty (młyn), Holonki, Jar-

markowszczyzna (młyn), Klichy, Oleksin, Otapy (młyn), Mielechy (młyn), 

młyn Żelskiego (późniejsza Majorowizna), Pace (młyn), Patoki, Solniki, Świ-

rydy, Turule (v. Torule, młyn), Wilginie (młyn), Wojtkowicze (v. Wojtki, 

młyn), Wysockie (młyn)949. Osób wyznania rzymskokatolickiego od których 

opłacano podatek pogłówny w tym czasie, było w parafii 963 (62% ogółu).  

Z rejestru pogłównego wiadomo, że w 1692 roku katolicy przynależący do 

parafii Brańsk, w starostwie zamieszkiwali: Brańsk (230 „dusz” podatkowych), 

Oleksin (91), Patoki (63), Załuskie (dwór, 5), Sielc (5), Świrydy (16), Bujnowo 

(dwór, 5), Klichy (19), Jarmarkowszczyznę (2), Wojtki (17), Onaczki (2),  

Solniki (18), Torule (17), Wilginie (12), Burkaty (11), Wysockie (9), Otapy  

(3 „dusze”). Na terenie starostwa brańskiego (z miastem) w 1692 roku katolicy 

stanowili 53%, a unici 46%, pozostali 1%950. Sto lat później (1790 r.), według 

szacunków, katolików było 81%, unitów 17%, pozostałych 2%.      

Źródła niewiele mówią o moralności parafian. Niewątpliwie jednym  

z najpoważniejszych problemów społecznych było pijaństwo, w źródłach do-

strzec można także zdarzające się przypadki niewłaściwego wychowania dzie-

ci951. Proboszcz w aktach chrztów zawsze odnotowywał „dzieci z nieprawego 

łoża”. Dość rzadko pojawiały się w Brańsku, tak zwane „podrzutki”, czyli 

dzieci – zasadniczo niemowlęta, pozostawiane przez matki w przestrzeni pu-

blicznej. Przykładowo w końcu 1705 roku imieniem Jan ochrzczono dziecko 

znalezione na terenie miasta952. Czasami problem z małżeństwami był na tyle 

 
949 AGAD, ASK, I, 70, k. 419v–421v, 436–436v. 
950 AGAD, KGB 52.  
951 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 172v (18 V 1784). 
952 ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, s. 78.  
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poważny, że ksiądz nie mógł się powstrzymać od osobistego komentarza.  

W 1712 roku w sąsiadującej z Brańskiem wsi szlacheckiej Popławy przyszło 

na świat dziecko, które komendarz brański ks. Stefan Strutyński ochrzcił imie-

niem „Rozalka”. Wyjątkowo ksiądz użył zdrobnienia imienia. Pewnie przewi-

dywał ciężki los dziecka z powodu rodziców, których zwymyślał w języku 

łacińskim, a na koniec dodał hultaj ojciec, hultajka matka et proles talis futura 

(i takie przyszłe potomstwo). Ten „hultaj” to szlachcic Stanisław Knapel, cho-

rąży królewski, a „hultajka” to Elżbieta, bez podania nazwiska953. Generalnie 

zachowanie brańszczan ocenić należy pozytywnie, chociaż była niewielka gru-

pa awanturników, pieniaczy, pijaków, plotkarek i innych złego prowadzenia 

się, która dość regularnie zakłócała życie pozostałych. Nierzadko spór z nimi 

kończył się wniesieniem kontrpozwu sądowego. 

Czasami parafianie brańscy wewnątrz świątyni mieli okazję, aby podzi-

wiać maniery i ubiory arystokracji. Przykładowo 29 listopada 1725 roku  

w trakcie chrztu Leonarda Marcina, syna Jana Mocarskiego, zarządcy dóbr 

Załuskie Koronne. Rodzicami chrzestnymi byli: chorąży wielki koronny i sta-

rosta brański Jan Klemens Branicki z siostrą, księżną Urszulą Lubomirską, 

asystowali książę Jan Kazimierz Lubomirski (od 1725 mąż Urszuli) i Konstan-

cja Niwiroska. Chrzcił ks. Sebastian Wroszkiewicz, kanonik wileński i prepo-

zyt białostocki. 
 

 
Wpisy do księgi chrztów parafii Brańsk z przełomu 1645 i 1646 r.  

(ADD, ZAP Brańsk, I/B/1) 

 
953 Tamże, s. 144.  
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15.2 Parafia unicka 

 

Po unii brzeskiej z 1596 roku wyznawcy prawosławia na znacznym obsza-

rze Rzeczpospolitej przestali podlegać hierarchii prawosławnej z ośrodkiem  

w Moskwie, jednocześnie przyjęli zwierzchnictwo papieża. Tych wiernych 

określano odtąd jako grekokatolików lub unitów. Władyka (biskup) włodzi-

miersko-brzeski Hipacy Pociej, któremu podlegała parafia prawosławna  

w Brańsku, był gorącym zwolennikiem unii obu kościołów chrześcijańskich. 

Ostatni duchowny prawosławny wzmiankowany w okresie przedunickim  

w Brańsku to o. Roman Gabiacki. Informację o nim mamy z końca 1594 roku,  

z księgi sądowej, do której wpisano jego oskarżenie w stosunku do parafianina. 

Tym parafianinem był Kirył Kiersnowski z Kiersnowa, żyjący w nieformalnym 

związku z mężatką Rajną Suchowierszanką z Brańska. Z polecenia władyki  

o. Gabiacki miał za to upomnieć Kiryła. Ten niezadowolony, dobrał sobie kilka 

innych osób i napadł na duchownego jadącego z Kiersnowa do wsi Pace,  

uderzył go kijem i obrabował954.  

W 1599 roku, zgodnie z ostatnim życzeniem, koło cerkwi w Brańsku  

pogrzebano Kaspra Kiersznowskiego (Kiersnowskiego). To pierwsza znana  

z imienia i nazwiska osoba, która spoczęła na cmentarzu przycerkiewnym.  

W tym dokumencie dość osobliwie nazwano świątynię, „synagoga rutenica”955, 

co być może było podkreśleniem jej odmienności i trwania jeszcze przez  

pewien czas przy prawosławiu.   

Nie wiadomo czy to o. Gabiacki zapoczątkował listę miejscowych paro-

chów unickich. Jego następcą był zapewne „Siesko pop ruski”, wzmiankowany 

w 1613 roku956. Niewątpliwie unickim duchownym w Brańsku był o. Jan Hara-

simowicz, paroch co najmniej od 1627 do 1636 roku, a ponadto dziekan drohic-

ki. Z ksiąg sądowych znany jest on z udziału w bójce na plebanii w Maleszach, 

a także ze wspierania swojego teścia, protopopa w Bielsku, w sporach o tamtej-

sze cerkwie prawosławne957. Cerkiew w Brańsku znajdowała się w dekanacie 

bielskim diecezji włodzimiersko-brzeskiej. 

Ojciec Bazyli (reverendus ritus graecae) 9 kwietnia i 29 października 1646 

roku, w zastępstwie księży katolickich, chrzcił w kościele dzieci mieszczanina  

z Brańska i szlachcica z Popław958. To najstarsze znane takie przypadki w Brań-

sku. Z czasem powszedniały i stały się częstsze. Dwa lata wcześniej, w 1644 

roku, doszło do ekscesów na tle religijnym. Grupa mieszczan wdarła się do 

 
954 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 13, k. 539-539v. Poponis Bransk… wielebny Roman 

Gabiaczki, prezbiter kościoła greckiego w Bransku (1594).  
955 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 84, k. 146: sepulturum olim Gasparis Kierznowski in 

synagoga rutenica Branscen[sis] (1599).  
956 AGAD, KGB 18 (1612-1614), k. 142v. Nie ma pewności czy był on duchownym 

prawosławnym, czy unickim. 
957 AGAD, KGB 28 (1627-1630), k. 341v–342; A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje 

prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991, s. 190, 195. 
958 ADD, ZAP Brańsk, I/B/1, s. 13, 33.  
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kościoła Świętego Ducha i do cerkwi unickiej, znieważyła duchownych w cza-

sie nabożeństw. W cerkwi śpiewano też bluźniercze pieśni przed figurą Chry-

stusa Ukrzyżowanego. Prowodyrów tego najścia król skazał na banicję, a pozo-

stali uczestnicy napadów musieli zapłacić za wyrządzone szkody959.  

W brańskiej cerkwi od wieków znajduje się ikona Matki Bożej z Chrystu-

sem na ręku, która niegdyś słynęła łaskami. Część historyków prawosławia jej 

powstanie wiązała z osobą księżnej moskiewskiej Heleny, żony Aleksandra 

Jagiellończyka. Jest to jednak niemożliwe. Chociaż badania nad tym dziełem 

sztuki nie są zakończone, to na obecnym etapie wiadomo, że jej „napisanie” 

miało miejsce na przełomie XVI/XVII wieku, a może nawet bliżej połowy XVII 

wieku. Jest to obiekt wyjątkowy, niemający odpowiednika na Podlasiu, dlatego 

określa się go jako Matkę Bożą Brańską. Napisana temperą na gruncie położo-

nym na płótnie umieszczonym na czterech sklejonych ze sobą deskach z drewna 

lipowego o wymiarach 130x109 cm. Przednia strona deski ma wgłębienie zwa-

ne kowczegiem, na którym znajduje się przedstawienie boskich postaci. Od-

wrotną stronę deski wzmocniono dwiema poprzecznymi listwami. Złote tło 

ikony zdobi ryty ornament. Dzieło tkwiące w tradycji prawosławnej (typ „Ho-

degetrii”) ma wyraźne ślady wpływów sztuki zachodniej. Ikonę osłania okład 

wyrzeźbiony w lipie w czwartej ćwierci XVIII wieku, malowany złotem i sre-

brem. Na okładzie umieszczono srebrne korony z repusowanej blachy960.  

O otaczaniu tej ikony kultem świadczą wota z XVII i XVIII wieku. Do obec-

nych czasów zachowało się 11 srebrnych tabliczek, dwa srebrne serca oraz ta-

bliczka mosiężna, z różnymi wyobrażeniami (także postaci) i napisami funda-

cyjnymi w języku łacińskim. „Hodegetria” z Brańska wymieniana jest w wizy-

tacjach, najwcześniejszej znanej z 1727 roku i w kolejnych. Wówczas wotów 

było więcej. Ciekawe jest, że najstarsza wizytacja wzmiankuje dwa srebrne 

serca, w tym jedno mniejsze, a takie zachowały się do dzisiaj. W 1784 roku 

srebrnych wotów było 20961.  

W drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku ludność dotknięta wie-

loma klęskami, szukała ratunku i pocieszenia w religii. Z tego okresu pochodzi 

najwięcej miejsc, którym przypisuje się szczególną moc. Katolicy kultem za-

częli otaczać wizerunki Matki Bożej w Domanowie i Topczewie, a także źródło 

w Świętym Miejscu w Brzeźnicy962. Unici szczególnie czcili Matkę Bożą  

z Hodyszewa i tę z Brańska. Udawano się również do miejsc nieco odleglej-

szych. Oprócz katolickich, najsłynniejszej Częstochowy, a bliżej w Prostyni  

i w Płonce, słynął także unicki Stary Kornin koło Hajnówki, szczególnie  

 
959 E. Borowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Brańsku, s. 33; ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx – 

królewski wyrok banicji z 1645 r.  
960 J. Tomalska, Ikona Matki Bożej Hodegetrii z Brańska. Rozważania ikonograficzne, „Biuletyn 

Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, z. 18 (2012), s. 37–58.  
961 LVIA, f. 634, ap. 1, b. 51, k. 18–20 (wizytacja z 1784 r.).  
962 Z. Romaniuk, „Ojce mówili”. Święte Miejsce w Brzeźnicy gm. Brańsk, Brańsk 2020; Tegoż, 

Słownik historyczny miejscowości i postaci z terenu gminy Nowe Piekuty, Nowe Piekuty 2014,  

s. 27–58 (Hodyszewo).   
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po głośnym cudzie, do którego miało tam dojść w 1709 roku. Z tej ostatniej  

miejscowości zachowała się księga łask doznanych przez pielgrzymów.  

Pomocy szukali tam najczęściej cierpiący na różne bóle, niemoc ciała i kołtun.  

Na kartach księgi ze Starego Kornina odnaleźć można wpisy dotyczące miesz-

kańców Brańska, tak unitów, jak i katolików:  

- w 1717 roku na imię Anastazja chorowała na wrzody bez lat trzy tak ciężko, 

że ani siedzieć, ani leżeć nie mogła, gdy się ofiarowała do Panny do Kornina, 

wrzody poginęły zaraz, z tych w gardle dziura szkodliwa była i ta się zagoiła. 

Która doznawszy łaski i miłosierdzia Matki Przenajświętszej na tym miejscu 

doznawszy, pokłon oddawszy spowiedź odprawiła i pod juramentem [przysię-

gą] zeznała cud Matki Najświętszej. Marianna Sikorska, ciężko chorowała  

12 tygodni, ani jeść, ani pić nie mogła, leżała: bo ręce i nogi odjęło i na oczy 

nie widziała, tylko mało co, a gdy się ofiarowała, zaraz uczuła ulgę wszystkich 

członków i do siebie przyszła, po spowiedzi i komunii pod przysięgą wszystko 

zeznała jak doznała cudów łaski Matki Przenajświętszej. Teofila Mikołajowa 

będąc chorobą od Boga nawiedzona, w której bez niedziel dziewięć obłożną 

chorą leżała na głowę, nogi i wszystkie członki, że ani chodzić, ani leżeć nie 

mogła, kiedy obrócono to obróconą tak i leżała, albo jeżeli podniesiono, to  

i siedziała tak, mało i o sobie pamiętała, w tym skoro się ofiarowała, zaraz do 

zdrowia przyszła, co po spowiedzi pod przysięgą zeznała. Także Marianna 

chorowała na gorączkę niedziel dziesięć tak ciężko, że bez pamięci była, a gdy 

ofiarowała się do Matki Przenajświętszej Błogosławionej Kornińskiej, zaraz 

przyszła do siebie, co po spowiedzi i pod przysięgą zeznała; 

- w 1718 roku Marianna Matiszukowa zeznawała, iż ciężko na kołtun chorowa-

ła niedziel pięć, której głowę bardzo wrzody byli opanowali, czego i wypowie-

dzieć się niepodobna, inne boleści ciężkie i nieznośne na wszystkich członkach 

ponosiła. Zębów bolenie, od którego gęba mało co się nie trzaskała, w czym 

ofiarowała się, a zaraz ból uśmierzył się i do zdrowia przyszła, co zeznawała 

pod sumieniem. Inna Marianna, Hackewiczówna zeznała, iż ciężko chorowała 

niedziel kilkanaście, a skoro ofiarowała się, zdrową została. Bartłomiej Iwa-

nowski wielki ból cierpiąc w głowie, cały tydzień bez przystanku folgi nie ma-

jąc, ofiarował się na te święte miejsce do Kornina oddać pokłon i chwałę Matce 

Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a zaraz ból się uśmierzył i zdrowym został, za 

co dziękując spowiadał się i to zeznał pod sumieniem, że doznał łaski Matki 

Przenajświętszej. Jan Krawczyk [przodek Krawczykowiczów] chorował ciężko 

na kołtun i łamanie nieznośne cierpiał kości w rękach i nogach niedziel siedem, 

a gdy ofiarował się nawiedzić miejsce i obraz cudowny Matki Chwalebnej, do 

zdrowia przyszedł, co pod sumieniem, że doznał łaski Matki Przenajświętszej; 

- w 1720 roku imieniem Bartłomiej Żukowski zeznał, iż go było jednym razem 

zdebilitowało wszystkiego, ręce i nogi, i wszystkie członki kruszyło czas niemały, 

a za ofiarowaniem się zaraz ozdrowiał;  

- w 1721 roku Filip Dzidzikowicz chorował na głowę i serce niedziel cztery, 

bliższym był śmierci, a skoro ofiarował się, zdrowym został;  
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- w 1722 roku Anna Carukowa zeznała, iż ciężko chorowała niedziel dwie na 

krzyż, nogi i ręce, która nie mogła się i obrócić, a za ofiarowaniem się zaraz 

ozdrowiała. Andrzej Koroszka chorował na kołtun, na głowę niedziel dwie bar-

dzo ciężko, bez pamięci leżał. A za ofiarowaniem się zaraz się wywił i sam do 

roku wypadł, co zeznał, że wielkiej łaski Matki Miłosierdzia doznał. Sarajowi-

czowa zeznała, że była nawiedzona wielką chorobą od Pana Boga, a za ofiaro-

waniem się do Matki Jego Najświętszej w obrazie kornińskim ustała choroba, 

od której wolną została; 

- w 1723 roku Paweł Małoszewski zeznał, że chorował niedziel pięć na bolenie 

głowy, zębów, nóg, rąk łamanie. Czas długi nieznośne bóle cierpiał, a gdy ofia-

rował, się zaraz na wszystko ozdrowiał. Zinowia Trochimianka ciężko chorowa-

ła, obłożnie leżała na kołtun lat trzy. Wyschła była jak drzazga i już była do tego 

przyszła tylko pożegnać ten świat, już prawie konającą, gdy domowi z płaczem 

ofiarowali do Kornina, do obrazu Matki Najświętszej, zaraz się otrzeźwiła  

i poczęła sobą władać, do siebie przychodzić i ozdrowiała. Co zeznała, że łaski 

Matki Najświętszej doznała. Wojciech Brzewski chorował na nogę, leżał nie 

wstając. Ból nieznośny cierpiąc niedziel siedem ani władnąć mógł, a skoro ofia-

rował się do Kornina do obrazu Matki Najświętszej, zaraz ból uśmierzył się i 

chodzić począł. Co sam zeznał, że doznał łaski Matki Najświętszej tego miejsca;     

- w 1724 roku Teodor Sawicki zeznał, że był rękę we młynie skaleczył,  

aż kość naruszył, ciężki ból cierpiał niedziel jedenaście, a za ofiarowaniem się 

dróżkę odprawić do Kornina, prędko i łatwo się zgoiła i ozdrowiał. Jan Caruk 

zeznał, że mu dwoje dzieci chorowało ciężko obłożnie, już prawie śmiertelne 

byli i niepodobne do życia, a skoro z płaczem ofiarowali je do obrazu Matki 

Najświętszej kornińskiego, tak zaraz poczęli do siebie przychodzić i ozdrowieli. 

także zeznał, że doznał łaski Matki Najświętszej, gdy miał wielkie przenagaba-

nie [!] od jednego Pana, że jakoby miał być jego poddanym i koniecznie miał 

wziąć. Czemu żadnej rady nie można było dać, a gdy z płaczem udał się i ofia-

rował do obrazu kornińskiego, zaraz wolnym od tej napaści został963.  
 

Podstawą ekonomiczną funkcjonowania parafii był ustanowiony fundusz. 

Z lustracji z 1664 roku wiadomo, że cerkiew uniacka ruska, […] przy tym mie-

ście, z drzewa zbudowana, była uposażona trzema włókami964. Z tego połowa 

„ex vi fundationis” (z fundacji), a druga połowa pochodziła „ex vi legationis”  

(z zapisów – darowizn). Paroch Konstanty Kulparkowski, w czasie niedawnych 

niszczycielskich najazdów utracił dokumenty. Ziemia cerkiewna od początku 

wojen była nieobsiewana, zarosła chwastami i samosiewami drzew, nie dawała 

pożytku.  

 

 
963 Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych, opr. A. Mironowicz, 

Białystok 1997, s.  45, 48, 93, 102, 117, 119–120, 192, 213, 219, 233, 265, 268, 270.    
964 W wizytacji z 1756 r. wymienia się dwie włóki.  
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Ikona z Brańska, w typie „Hodegetrii”, pocz. XVII w. 

 

Z XVIII wieku dokładniej znane są szczegóły uposażenia duchownych 

unickich. Oprócz ziemi funduszowej (włók uprawnych), z cmentarzem i pleba-

nią, paroch dysponował 30 zagonami między gościńcami do Patok i do wsi 

Pietraszki. Przy ulicy Topczewskiej miał 18 zagonów, a „przy ścianie włócz-

nej” 12 zagonów, przy ulicy Bielskiej 5 zagonów, na „Praczkach”965 18 zago-

nów, także półwłóczek. Z ulokowanych środków pieniężnych 2 złote czerwone 

(dukaty) i 8 tynfów, ze sprzedaży ziemi cerkiewnej Jakubowi Makowskiemu, 

przechowywał Bazyli Mieleszkiewicz, protopopa bielski, a od darowizny 200 

złp dokonanej w 1725 roku przez mieszczan Jaszkiewickich dla cerkwi  

 
965 Praczki – miejsce nad Nurcem, w którym kobiety prały ubrania, położone między obecną 

metalową kładką a zbiornikiem wodnym.   
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w Brańsku i Boćkach, parochowie tych parafii uzyskiwali roczną prowizję  

po 7 złp, wypłacaną od Józefa Kuleszy, zgodnie z umową z 1736 roku.          

Piotr Kiersnowski z Kiersnowa w 1731 roku legował na tej wsi 200 złp na 

rzecz parafii unickiej w Brańsku. Proboszcz miał z tego uzyskiwać po 14 złp 

rocznie, ale kwoty tej nie udawało się wyegzekwować966. W 1793 roku Jan 

Winnikowicz, mieszczanin brański przekazał cerkwi 540 złp, które ulokowano 

na 2% u Krzysztofa Gartkiewicza z Narwi, mieszkającego w Brańsku.    

Diak (diakon) był uposażony niewielkim „jednoprętowym” placem na 

dom, dwoma prętami ogrodu i czterema zagonami. W połowie XVIII wieku 

dodatkowe pięć zagonów diaka, za zgodą biskupa wykupił Jakub Makowski, 

późniejszy poczmistrz. Prezbiter Jakub Wanikowski, za zgodą „zwierzchności 

kapłańskiej”, 6 czerwca 1728 roku dokonał donacji 8 zagonów ziemi cerkiew-

nej mieszczaninowi brańskiemu Andrzejowi Żukowskiemu967. 

Z wizytacji generalnej z 25 stycznia 1727 roku, z czasu zarządzania para-

fią przez parocha Jakuba Wanikowskiego968 wiadomo, że cerkiew pod wezwa-

niem Szymona Słupnika była nowo zbudowana od fundamentu. Dach bez ko-

puły, pokryty gontami, wieńczył żelazny krzyż. Do cerkwi nie dobudowano 

babińca (przedsionka). Główne duże drzwi miały dwa skrzydła. Wewnątrz nie 

ułożono jeszcze podłogi, nie było stalli, chóru i kryłosów oraz deisusu ad nor-

mam kościołów rzymskich robione bez predyłów. Wnętrze oświetlało światło 

słoneczne wpadające przez sześć okien. Brakowało części wyposażenia. 

Chrzcielnica była drewniana. Ołtarz po lewej stronie Najświętszej Panny Maryi 

określono jako porządny, tylko jeszcze nie skończony, na stopniach, w snycer-

skiej oprawie. Drugiego ołtarza, po przeciwnej stronie, jeszcze nie zmontowa-

no (w sztukach). W głównym ołtarzu, choć ubogo malowanym, wisiał obraz 

Świętej Trójcy, malowany na płótnie. Naczynia liturgiczne to srebrna puszka 

(porządna), dwa kielichy zdobione „koroneczkami” z patenami. Jeden z tych 

kielichów był pozłacany. Obrazów z „moskiewskimi” (ikon) było dziewięć,  

w tym jeden za szkłem. Drzwi z prawej prowadziły na otaczający świątynię 

ogrodzony cmentarz. W pobliżu cerkwi stała stara dzwonnica na słupach  

z daszkiem, z zawieszonymi dwoma dzwonami z brązu. Przy cerkwi działało 

bractwo, o czym świadczy przechowywanie dziesięciu par „brackich” pochod-

ni. Pośród zaleceń powizytacyjnych z 1727 roku były: wykończenie budowy 

cerkwi i uzupełnienie wyposażenia oraz lepsze ogrodzenie cmentarza. Poleco-

no także szkołę dla dziatek z należytym praeceptorem969… ufundować, skąd 

wielki pożytek ludziom970. Tej placówki jednak nie uruchomiono. 

 
966 LMAVB, f. 41-394, s. 824–825 (wizytacja z 1756 r.). 
967 ADD, ZAP Brańsk, sygn. IX/Tx/1, k. 196v. 
968 Jakub Wanikowski, być może syn Teofila. Paroch w Brańsku od 1717 do co najmniej 1731 r. 

– AGAD, KGB 47, k. 365; Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Konsystorz 

Greckokatolicki, sygn. 101, k. 388v–390 (wizytacja z 1727 r.). 
969 Preceptor – nauczyciel, mistrz. 
970 APL, Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 101, k. 388v–390. 
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W zbiorach wileńskich zachowały się wizytacje cerkwi z 23 lipca 1759,  

z 28 lutego 1784 i z 4 czerwca 1797 roku. Wynika z nich, że za kolatora świą-

tyni uważano króla, ale także tych którzy co dobrego świadczą. Jus patronatus 

sprawował biskup włodzimierski. W 1759 roku cerkiew określono jako nie-

wielką, już z podłogą i sufitem. Z krzyżem na dachu. Naprzeciwko cerkwi na 

czterech słupach stała dzwonnica, obita deskami, pokryta gontami. Wewnątrz 

oprócz dwóch mniejszych dzwonów wymienionych wcześniej, wisiał też trzeci, 

większy. Cmentarz przy świątyni otaczało ogrodzenie z dyli i sztachet (płot).  

Po 1784 a przed 1797 rokiem971 nastąpiła istotna zmiana w wewnętrznym wy-

stroju ołtarzy. Główny obraz Świętej Trójcy zawieszono na ścianie bocznej,  

a w jego miejsce umieszczono ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Co świadczy 

o szczególnym znaczeniu tego dzieła dla miejscowej społeczności unickiej.  

W ołtarzach pojawiły się nowe obrazy, Ukrzyżowanego Chrystusa i św. Barba-

ry. Te zmiany przypisać można nowemu (od 19 X 1788 r.) proboszczowi  

Adamowi Bańkowskiemu.        

W 1756 roku wymieniony jest plac szpitalny, zwany „Proskurnica”972,  

w pobliżu cerkwi, przy ulicy Ruskiej. Nic jednak nie wiadomo na temat funk-

cjonowania tej unickiej placówki opiekuńczej. Plac był zabudowany domem 

pokrytym słomą, ze starą izbą, „piekarnią” (prosfor?) i sionkami, a także stodołą 

i chlewem. Zapewne niegdyś ten szpital, czyli przytułek ubogich polegał na 

tym, że przyjmowano do niego potrzebujących, którzy zajmowali się wypie-

kiem („baba cerkiewna”, jako proskurnica), a „dziad cerkiewny” pomagał  

w prowadzeniu gospodarstwa rolnego parocha. Potem dom na tym placu służył 

za plebanię973.   

W 1783 roku na cerkwi, określonej już jako stara, zmieniono pokrycie na 

nowy gont i dobudowano kopułę zwieńczoną żelaznym krzyżem. Z wizytacji  

z 1784 roku dowiadujemy się, że cyborium było drewniane i pomalowane. 

Przybyło lichtarzy, wyzłocono drugi kielich, pozłotę miał także „miesiączek 

srebrny” (księżyc). Ilość okien nie zmieniła się (oprawione były w ołów),  

a obok świątyni stała nowa dzwonnica974, w dolnej części służąca jako „lamus”. 

Pośród ksiąg cerkiewnych znajdowały się: mszały wydrukowane w Wilnie  

i Supraślu, triod edycji poczajowskiej, ewangelia polska, czasosłów (brewiarz) 

poczajowski, jarmołoj mohylowski. Metryki prowadzono w jednej księdze975. 

 
971 LVIA, f. 634, ap. 1, b. 5, k. 31v–33 (wizytacja z 1797 r.).  
972 Nazwa pochodzi od placu, który w 1562 r. posiadała „proskórnica”, wyrabiająca prosfory.  
973 LMAVB, f. 41, ap. 394, s. 821–825 (wizytacja z 1756 r.). 
974 Paroch cerkwi brańskiej Antoni Iwacewicz, w 1780 roku chciał rozpocząć budowę 

drewnianej dzwonnicy. Mieszczanin brański Dyzma Świerycki (Świerydzki) wziął zadatek, za 

13 „choin” (świerków lub sosen), które wycięto w lesie koło Brześcianki. Gdy duchowny 

przyjechał z podwodami, aby je zabrać, okazało się, że ich nie ma, gdyż Świerycki sprzedał je 

chłopom ze wsi Malesze. Na początku 1781 roku toczyła się sprawa sądowa o stratę jaką poniósł 

o. Iwacewicz na wynajęcie transportu do przewiezienia drewna. – ADD, ZAP Brańsk, sygn. 

IX/Tx/1, k. 63. 
975 LVIA, f. 634, ap. 1, b. 51, k. 18–20 (wizytacja z 1784 r.). 
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Z zachowanej księgi małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Brańsku wia-

domo, że przypadki małżeństw unicko-katolickich nie były rzadkością. Pierw-

sze wiarygodne informacje o stosunkach wyznaniowych w Brańsku i okolicy 

pochodzą z drugiej połowy XVII wieku. Wtedy też możemy prześledzić przy-

bliżoną liczbę unickich parafian brańskich. W 1674 roku poborca podatku po-

głównego paroch Jan Kotuszyński podał, że na jego probostwie mieszkało  

14 osób (duchowny z rodziną, diak, służąca, parobek), a na terenie miasta 122 

unitów, razem 136 osób, do których doliczyć należy 20% pozostających poza 

rejestrem (dzieci, osoby kalekie, zubożałe). W przybliżeniu unitów w Brańsku 

mogło więc mieszkać 160–170. Do parafii zaliczały się wsie: Zanie z 52 „gło-

wami” (osobami) podatkowymi, Świrydy z 61, Holonki z 22, Sielec z 41, Kli-

chy z 9, Ogrodniki z 14, Oleksin z 2, Zamianowo z 21, Bujnowo z 81 „głowa-

mi”, a ponadto osady młynarskie: Pace z 6, Onacki i Żegunie z 22, Turule z 3, 

Jarmarkowszczyzna z 9 „głowami”.   

W 1692 roku co trzeci mieszkaniec Brańska był unitą (114 „dusz podatko-

wych”). Do parafii zaliczano wsie i osady młynarskie: Holonki, Zamianowo, 

Żegunie, Pace, Zanie, Kiersnowo, Świrydy, Bujnowo, Załozie, Jarmarkowsz-

czyzna, Sielce, Klichy, Onaczki. Razem w całej parafii 343 dusze podatkowe. 

Na terenie parafii grekokatolicy stanowili połowę mieszkańców wsi Kiersnowo, 

a zdecydowanie dominowali w: Bujnowie, Chojewie, Holonkach, Klichach, 

Pacach, Sielcu, Świrydach, Załuskich i Zaniach.  

W 1727 roku unitów nie było już w Klichach, Ogrodnikach, Oleksinie, 

Zamianowie, Pacach i Turulach. Za to pojedyncze rodziny mieszkały w Zału-

skich, Kiersnowie i Bronce. W 1756 roku zasięg parafii nie zmienił się. Wier-

nych „do spowiedzi i katechizmu zdolnych” odnotowano 506, a doliczając małe 

dzieci, zapewne około 560. W stosunku do 80 lat wcześniej, stan parafii zmniej-

szył się o 10–20 wiernych. Ta tendencja utrzymywała się przez kolejne dziesię-

ciolecia. Pośród powodów zmniejszania liczby parafian, główne to zmiana wy-

znania na katolickie i ujemny przyrost naturalny. W 1783 roku w całej parafii 

urodziło się ośmioro dzieci, a zmarło 27 osób. W 1784 roku wszystkich parafian 

było 539, a w 1797 roku już tylko 482, czyli po trzynastu latach mniej o 10%. 

Zaniepokojony cerkiewny wizytator nakazał parochowi, aby tych, którzy z ob-

rządku ruskiego na łaciński poszli, nazad powrócił976.  

Proboszczami parafii unickiej w Brańsku byli także: Jan Kotuszyński 

(wymieniany w latach 1673–1674977),  Arnolf Wierzbowicz w 1674 roku okre-

ślony jako „ojciec ubogi”, który „parochem” wzmiankowany jest od 1677 do 

1681 roku978.  

 

 
976 LVIA, f. 634, ap. 1, b. 5, k. 33. (wizytacja z 1797 r.). W Brańsku liczba domów, w których 

mieszkali unici zmniejszyła się do 16, ale wiernych było 91, czyli więcej o sześciu jak w 1784 r.  
977 AGAD, ASK I, 70; NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 1, k. 21 (zapis 37). 
978 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 1, k. 174, 182v–183; AGAD, KGB 46 (1678–1682); AGAD, 

ASK I, 70, k. 446v. 
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Parafia unicka w Brańsku w 1784 i 1797 roku 
 

 

Miejscowość 

na terenie 

parafii 

 

Domy 

Mężczyźni do 

spowiedzi 

Niewiasty do 

spowiedzi 

Razem  

w  

1784 r. 

W 1797 r. 

zdolni nie 

zdolni 

zdolne nie 

zdolne 

domów wier-

nych 

Brańsk 18 40 8 27 11 86 16 91 

Onacki 2 7 0 2 1 10 1 3 

Żegunie 3 6 4 6 3 19 1 16 

Sielec 1 4 0 4 0 8 0 0 

Holonki 4 11 5 3 4 23 1 8 

Zanie 19 43 8 33 14 98 19 97 

Jarmarkow-

szczyzna 

1 4 0 9 1 14 0 0 

Bronka 3 8 1 4 2 15 2 14 

Bujnowo 23 33 21 37 12 111 23 109 
Załoskie Księże 3 11 2 7 3 23 3 14 

Świrydy 22 50 18 48 16 132 23 130 

Razem 99 225 67 180 67 539 89 482 
Zestawiono na podstawie: LVIA, f. 634, ap. 1, b. 5; Tamże, b. 51. 

 

W XVII i XVIII wieku zdarzało się wzajemne zastępowanie się kapłanów, 

unickich i katolickich, w sprawowaniu posług kapłańskich. Przykładowo  

w latach 1659–1663 brański unicki paroch Konstanty Kulparkowski979 chrzcił  

w kościele katolickie dzieci z Popław i Brańska. Zaś paroch Jakub Wanikowski 

w latach 1721–1731 wielokrotnie chrzcił katolickie dzieci z Oleksina, Popław  

i Brańska. W jednym przypadku katolickie dziecko ochrzczono w cerkwi.  

Zdarzały się także chrzty dzieci unickich w kościele. Przykładowo w 1704 roku 

ochrzczono Grzegorza, syna parocha Teofila Wanikowskiego980 i Anastazji  

z domu Przybytek, 4 marca 1711 roku Mariannę, córkę miejscowego parocha 

Bazyla Romanowicza981 i Katarzyny, a w 1726 roku Mariannę, córkę Grzegorza 

Dominiuka z Zań, którą ochrzcił ks. wikariusz M. Łapiński. Dość często unici 

bywali rodzicami chrzestnymi dzieci katolickich, a z pewnością było i odwrot-

nie.  

Znany jest jeden unicki parafianin brański, który został kapłanem. Był to 

Bazyli Michał Bukowicz. W 1687 roku jego ojciec Grzegorz, mieszczanin brań-

 
979 Konstanty Kulparkowski parochem brańskim był od 1655 do 1668 r. Posługiwał w Brańsku 

już wcześniej, ale jeszcze bez określonej funkcji (8 III 1649 r. chrzestny w kościele brańskim). 

Od jesieni 1668 roku wymieniony jest jako prezbiter i koadiutor cerkwi św. Michała, protopopa 

bielski. – ADD, ZAP Brańsk, I/B/1, s. 59, 349.  
980 Teofil Wanikowski jako paroch brański wymieniany jest od 1690 roku. Był nim do 

początków 1707 roku. NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 167v; tamże, f. 1708, op. 1, d. 56, k. 

612;  ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, s. 43, 93. 
981 Bazyli Romanowicz, jako paroch w Brańsku znany jest z dokumentów z lat 1708–1717. 

Wymienia się go w aktach chrztów parafii katolickiej w Brańsku od grudnia 1704 r., ale bez 

podania funkcji. – AGAD, Kapicjana, p. 26, k. 149; ADD, ZAP Brańsk, I/B/2, s. 43, 109,  

125, 129, 130, 159, 181 (paroch 9 II 1717). 
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ski i były burmistrz, zapisał synowi i „wielebnemu księdzu” Bazylemu cały 

swój majątek982.  

Wizytujący parafię w 1756 roku, gdy parochem był Rafał Przybysie-

wicz983, na temat wiernych stwierdził lakoniczne, że odbywali spowiedź pas-

chalną i nic po nich złego nie słychać. Zdarzały się jednak życiowe sytuacje  

i postawy niezgodne z zasadami religii. Paroch Iwacewicz wielokrotnie docho-

dził swoich praw przed sądem miejskim w Brańsku. W 1779 roku zaskarżył aż 

30 mieszczan brańskich o spalenie płotu i inne szkody wyrządzone na działce 

cerkiewnej przy Bindudze. Wyrokiem sądowym mieszczan zobowiązano do 

zniesienia chrustu na nowy płot. Duchowny w 1785 roku wszedł w spór ze zna-

nym w mieście awanturnikiem Łukaszem Czarniawskim, o niezwrócony dług. 

Ksiądz choć sprawę wygrał, to przypłacił to utratą wiśniowego sadu złośliwie 

wyciętego przez Czarniawskiego, który ponadto swoimi anonimami do konsy-

storza brzesko-litewskiego, doprowadził do odwołania duchownego z funkcji 

parocha i przeniesienia go w 1787 roku na wikariat do Berezowa. Podtekst 

sprawy był obyczajowy. Czarniawski uważał, że jego żona Eufrozyna, prowa-

dząca gospodarstwo parocha, miała dopuścić się z nim cudzołóstwa. Ponadto 

Rozalia Kiersnowska podmówiona przez o. Antoniego Bańkowskiego z Hody-

szewa, oskarżała Jakuba Iwacewicza, syna parocha, o spowodowanie u niej 

ciąży, którą pomógł jej stracić (żywe srebro… kazał pić w piwie ciepłym)  

i zastraszał ją.  

Zmiana proboszcza odbyła się z problemami, gdyż po wyjeździe ks. Iwa-

cewicza, ustanowiony administrator o. Wojciech Leszczyński, na plebanii zastał 

diaka Michała Bańkowskiego984, który nie chciał go wpuścić do mieszkania985. 

Zapewne chodziło o to, żeby wakujące probostwo w Brańsku objął brat diaka, 

ksiądz Adam Bańkowski. W działaniach przeciwko Leszczyńskiemu986 wystę-

pował także ojciec wspomnianych Bańkowskich, Antoni Bańkowski, paroch  

z Hodyszewa. Dopięli oni swego, bo kolejnym, ostatnim w czasach I Rzeczpo-

spolitej parochem w Brańsku w 1788 roku został Adam Bańkowski, brat Micha-

ła i syn Adama.           

 

 
982 NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 41–41v. 
983 Rafał Przybysiewicz parochem brańskim był w latach 1754–1766 (1772?). Krewki,  

o awanturniczym charakterze mieszczanin brański Łukasz Czarniawski, w 1761 r. kilkakrotnie 

obraził, a nawet pobił i okradł tego prezbitera unickiego. – J. Siedlecki, Sprawa Łukasza 

Czarniawskiego, s. 69–74.  
984 Diak Michał Bańkowski także doczekał się procesu, który wytoczono mu za to, że „nabiwszy 

fuzję” podczas targu straszył Michała i Elżbietę Dombrowskich (Dąbrowskich), że ich zabije. 

Dombrowskiemu udało się jednak wyrwać broń z rąk Bańkowskiego.  
985 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 335 (zap. z 18 X 1787).  
986 Wojciech Leszczyński – administrator parafii unickiej w Brańsku w latach 1787–1788. 

Antoni Bańkowski, proboszcz w Hodyszewie, zarzucał Leszczyńskiemu marnotrawność, która 

polegała na wycięciu w pięciu miejscach dojrzewającego (wykłosowanego) zboża i przeznaczył 

go karmę dla koni.  
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16. Żydzi w Brańsku 

 
Najstarsze wzmianki o pojedynczych Żydach czasowo przebywających  

w Brańsku (1560 r.), związane są z coraz powszechniejszym w XVI i XVII 

wieku wydzierżawianiem im dochodów z różnych starościńskich przedsięwzięć 

gospodarczych (dzierżawa młynów, mostowego, karczmy itd.). Znajdowali się 

oni pod opieką królów, którzy bezpośrednio interweniowali na ich skargi lub 

poprzez swoich urzędników (starostów). Sprawy wnoszone do sądów w Brań-

sku, a dotyczące zdarzeń w tym mieście, opisują wzajemne obrażanie się,  

czy problemy z rozliczeniami. Pojawiły się także poważne oskarżenia, które 

skutkowały karami śmierci, po procesach o tzw. mordy rytualne.  

W rejestrze pogłównego żydowskiego z 1578 roku zapisano: ziemia biel-

ska z Żydami Brańska [dała] 231 złp987. Nie oznacza to jednak tak licznego 

osadnictwa Izraelitów w Brańsku, a określenie podatku wniesionego przez Ży-

dów mieszkających nie tylko w powiecie brańskim, ale i w całej ziemi bielskiej, 

w której głównym skupiskiem (od 1522 roku) był Tykocin. W powiecie brań-

skim skupiska wyznawców mojżeszowych były w dobrach prywatnych Radzi-

wiłłów (Orla) i Sapiehów (Boćki), a pojedyncze rodziny osiedlały się przede 

wszystkim we wsiach szlacheckich oraz czasowo zamieszkiwały w miastach  

i wsiach królewskich. Przywilej magdeburski Brańska z 1493 roku nie zezwalał 

na stałe osadnictwo w mieście ludzi innych wyznań jak katolicy i prawosławni. 

Zaś pojedynczy Żydzi przebywali czasowo na terenie brańskiej jurydyki staro-

ścińskiej, jako poddani królewscy dzierżawiący młyny, karczmy, opłaty  

mostowego. 

Czasami szlachta ziemi bielskiej obradująca na sejmikach w Brańsku  

zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi Żydów. 21 stycznia 1587 roku  

w laudum znalazł się postulat dotyczący zniesienia żydowskich dzierżaw komór 

celnych w Augustowie, Rajgrodzie i Tykocinie988. Ostatnie laudum sejmiku  

w Brańsku z 2 marca 1792 roku polecało, aby posłowie ziemi bielskiej na sej-

mie zaradzili nadzwyczajnej drogości skór, które Żydzi wywożą za granicę989. 

Także synody diecezji łuckiej próbowały ograniczyć prawa Żydów w dziedzinie 

gospodarczej. W 1684 roku w jednej z uchwał pojawił się punkt o wymownym 

tytule: Contra commercia cum Judaeis. Natomiast w 1726 roku podjęto kolejne 

unormowania skierowane przeciwko Żydom prowadzącym działalność gospo-

darczą990.  

 
987 A. Pawiński, Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Źródła dziejowe, t. 8, 

Warszawa 1881, s. 176; A. Leszczyński, Z dziejów Żydów Podlasia (1487-1795), „Studia 

Podlaskie”, t. 2 (1989), s. 10. Autor na tej podstawie błędnie przypuszczał, że w Brańsku mogła 

wówczas funkcjonować gmina żydowska.     
988 AGAD, Kapicjana, p. 10, s. 556. 
989 AGAD, Kapicjana, p. 31, s. 156. 
990 A. Leszczyński, Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r., Wrocław 1980, s. 78;  

J. Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. Synody diecezji łuckiej i ich statuty, t. 3, 

Warszawa 1949, s. 43. 
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Król Zygmunt August w 1564 roku (tzw. przywilej bielski) i inni wład-

cy991, jak też i papieże Innocenty IV, Benedykt XIV i Klemens XIII potępiali 

oskarżenia Żydów o mord rytualny i wytaczanie im za to procesów sądowych. 

Prymitywny, nieprawdziwy przesąd, że do przygotowania macy potrzebowano 

niewielkiej domieszki krwi dziecka chrześcijańskiego, był mocno zakorzeniony  

i co pewien czas zdarzały się przypadki takich oskarżeń.  

W 1591 i 1592 roku arendarzem młyna starościńskiego był przebywający 

w Brańsku perfidus Judaeus Matias de Thykocin992. W latach 1612–1620 

karczmę starościńską dzierżawił Moszko Zelmanowicz, Judaeus branscensis, 

który mieszkał tutaj z żoną Cyporą. Dosyć często przewija się on przez karty 

ksiąg sądowych. Przykładowo konfederacki żołnierz przebywający w Brańsku 

w marcu 1614 roku miał problem ze zwrotem pożyczki udzielonej przez Mosz-

ka. Działalność kredytowa i lokaty na procent, gwarantowane przez kahały 

(gminy żydowskie), z czasem powszedniały.  

W 1620 roku zmarł Moszko Zelmanowicz. Pozostawił dług wobec starosty 

brańskiego Adama Leśniowolskiego, który spłacili za niego starsi kahalni  

z Tykocina. Dzierżawę karczmy po Moszku przejął Herszko, ale w Brańsku 

mieszkał także Abraham, zapewne arendarz młyna starościńskiego993. W tym 

czasie Żydzi ci podlegali kahałowi w Tykocinie, a po założeniu gminy w Boć-

kach, to tamtejsi starsi kahalni podporządkowali sobie Żydów okresowo miesz-

kających w Brańsku.  

Żydzi organizowali też obrót surowcami, szczególnie skórą, którą skupo-

wali. To w 1639 roku spowodowało opór cechu szewskiego z Brańska994, gdyż 

w efekcie wpływało na okresowe problemy ze zdobyciem skór, ale i na pod-

wyższenie cen szewskich produktów finalnych, co przekładało się na obniżenie 

obrotu droższymi wyrobami.   

Wrogi stosunek do Żydów na Ukrainie w czasie powstania Chmielnickie-

go, powodował ich napływ także na Podlasie995. Nie wiadomo, czy to właśnie 

miało wpływ na zwiększenie się ilości sytuacji konfliktowych między Żydami  

a chrześcijanami także na Podlasiu. W okolicach święta Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny 1649 roku, doszło do drobnych konfliktów Żydów brań-

skich Abrama Lazarowicza i Herszka Abramowicza z Popławskimi, Andrzejem 

i Sebastianem. Zaś koło 11 listopada tego roku spór wiedli Izraelita Jakub  

 
991 S. Sarnicki, Statuta i metrika przywilejów koronnych językiem polskim spisane, Kraków 1594, 

s. 257. 
992 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 10, k. 62v, 223. 
993 AGAD, KGB 18 (1612–1614), k. 323, 751; ADS, D 19, k. 5v–6; AGAD, Kapicjana, p. 15,  

s. 294–297; J. Siedlecki, O osadnictwie Żydów w Brańsku i starostwie brańskim, „Biuletyn 

Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1988, nr 1–2, s. 126–127. 
994 APB, KWiD, sygn. 2905 (2357 „a” i „b” – stara). Zapis w statucie cechowym, zatwierdzonym 

w marcu 1639 r. przez Władysława IV brzmiał, że w mieście szewcy mieli pierwszeństwo  

w zaopatrywaniu się w skóry. Do zadań braci cechu szewców i garbarzy należało czuwanie nad 

tym, by Żydzi i inni nie kupowali skór na swój użytek, odbierając surowiec członkom cechu. 
995 A. Leszczyński, Żydzi ziemi bielskiej…, s. 20–22. 
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Rubinowicz z Brańska z jednym z mieszczan. Ów Żyd już w 1637 roku miesz-

kał w Oleksinie, wsi starostwa brańskiego, więc nie był uciekinierem z Ukrai-

ny996.  

Kilka spraw bliskich czasowo, z nośnymi i bardzo ciężkimi gatunkowo  

zarzutami, podniosło negatywne nastroje skierowane przeciwko Żydom.  

Atmosfera ta udzieliła się również szlachcie podlaskiej, na co również wpływ 

miały wojny z Kozakami997 i pojawienie się żydowskich uciekinierów z tere-

nów objętych walkami i prześladowaniami.  

W 1650 roku uwięziono starozakonnych (dwóch?), którzy mieli dopuścić  

się mordu rytualnego na dwóch chłopcach w Brańsku i obrzezać trzeciego  

w Wysokiem Mazowieckiem, a także sprofanować hostię wykradzioną  

z kościoła, ale nie wiemy w jakiej miejscowości998. W literaturze dotyczącej 

tematu, wykorzystującej ledwie lako-

niczną wzmiankę źródłową stwierdza 

się, że uwięzieni i straceni Żydzi miesz-

kali w Brańsku, co jednak nie wynika  

z dokumentu. Faktem jest, że więziono 

ich, przesłuchiwano i osądzono przed 

sądem grodzkim w Brańsku. Wyrok 

wykonał kat brański przez spalenie na 

stosie. Jest to jedyny znany dotąd przy-

padek takiego wykonania wyroku w 

Brańsku. To nie był koniec sprawy, bo 

król Jan Kazimierz zaniepokojony tym 

zdarzeniem, do jej zbadania wysłał swe-

go sekretarza (Andrzeja?) Jahodyńskie-

go. Ten oddał Żydom prochy skazań-

ców, zebrane przez brańskiego kata, co 

oburzyło część szlachty, która uważała, 

że te szczątki stanowić będą izraelickie 

„relikwie”. Żądano dalszych kroków z 

tym związanych, aż stanowisko określone uchwałą sejmikową i wyrokiem sądu 

grodzkiego będzie zaakceptowane999.   

Chodziło o sejmik ziemi bielskiej w Brańsku, który 7 listopada 1650 roku 

przegłosował umieszczenie w instrukcji poselskiej specjalnego punktu, w któ-

rym szlachta poleciła posłom, aby domagali się na sejmie wygnania Żydów  

z całego kraju lub co najmniej by egzekwować postanowienia wcześniejszej 

 
996 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 37, k. 783v–784, 840v; AGAD, KGB 32 (1636–1637), k. 540.  
997 VL, t. 4, s. 157: Ziemia mielnicka jako i drohicka, a na wsi przez nieprzyjaciela popalone 

mają iść abjurata. 
998 Być może chodziło o ograbienie kościoła karmelickiego w Bielsku. – E. Kalinowski, 

Strachy…, s. 34.  
999 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 141, k. 392–392v.  

Żydzi polscy w XVII w. wg Jana Matejki 
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uchwały sejmowej, zabraniającej zatrudniania przez Izraelitów służby chrześci-

jańskiej i rzemieślników, a nawet przewożenia chrześcijan przez żydowskich 

furmanów. Domagano się również podwyższenia podatku pogłównego płaco-

nego przez wyznawców mojżeszowych do 100 tysięcy zł, zakazu wydzierża-

wiania Żydom podatku czopowego1000. Te zapisy co najmniej w części wynika-

ły z emocji związanych z wcześniejszym procesem o mord rytualny w Brańsku.  

W uchwałach sejmu warszawskiego z grudnia 1650 roku jedynym elementem, 

który można wiązać ze wspomnianą instrukcją posłów bielskich było ustalenie 

wobec Żydów podwyższonego podatku pogłównego na 86 tysięcy zł1001.  

Inne sprawy sejm zbagatelizował. 

Wspomniane zdarzenia, tak jak i ówczesne napady na Żydów na dro-

gach1002, niewątpliwie przyczyniły się do przerwania praktyki wydzierżawiania 

im młynów i karczem. Znaczenie w tym przypadku miało także osłabienie po-

tencjału ekonomicznego Brańska, panujące epidemie chorób zakaźnych  

i działania wojenne. Kilkanaście lat później mieszczanie ponownie wchodzili  

w kontakty handlowe z Żydami, ale nie ma pewności czy mieszkającymi  

w Brańsku. W 1676 roku przedstawiciele urzędu burmistrzowskiego dokonali 

wyceny siwego konia Żyda Stanki, a w 1680 roku nieznany bliżej Żyd boćkow-

ski kupił kocioł od Kadłubowskich, brańskiego małżeństwa szlachecko-miesz-

czańskiego. W 1673/1674 roku w Hodyszewie, wsi starostwa brańskiego, 

mieszkał Żyd z żoną1003.  

Inna sprawa mordu rytualnego osądzonego w Brańsku, pochodzi z 1680 

roku. Zachował się unikalny protokół z przesłuchania dokonanego w brańskiej 

„męczennicy ratusznej”, w której kat wymusił przyznanie się do winy „niewier-

nego”, czyli Żyda, Hirsza Slomowicza z Ropczyc pod Krakowem. Hirsz  

po targu w Jarosławiu jesienią 1679 roku przyjechał do Grajewa, gdzie miesz-

kała jego siostra, żona Szapsy. Hirsza oskarżono o udział w zabiciu dziecka 

Stefana, syna Walentego z Grajewa. Zamieszanych w sprawę upuszczania krwi 

do celów rytualnych miało być dwóch innych Żydów i starsi kahału tykociń-

skiego. Hirsz przyznał się i wskazał wspólników oraz dokładnie opisał sposób 

 
1000 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 141, k. 392. Postulat podniesienia podatku pogłównego Ży-

dom pojawił się na sejmiku w Brańsku rok wcześniej, w październiku 1649. – Tamże, d. 37,  

k. 822v–826. Posłami ziemi bielskiej na sejm warszawski w 1650 r. wybrano Krzysztofa Żelskie-

go – pisarza ziemi bielskiej i Krzysztofa Brzozowskiego. Marszałkiem sejmiku w Brańsku był 

Stefan Lewicki, podczaszy podlaski.  

Przypadek ten analizowali m.in.: E. Kalinowski, Strachy…, s. 54; Z. Guldon, J. Wijaczka, Proce-

sy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, Kielce 1995, s. 93, 98 (p. 38); J. Wijaczka, 

Oskarżenia i procesy o mordy rytualne w Polsce w epoce nowożytnej, „Wiadomości Historyczne” 

2007, nr 3, s. 10; A. Kaźmierczyk, Problem ekspulsji Żydów w uchwałach sejmikowych w drugiej 

połowie XVII wieku, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, pod red. K. Matwi-

jowskiego, Wrocław 1994, s. 64–65; H. Węgrzynek, „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzeko-

me mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995. 
1001 VL, t. 4, s. 154, 160 (70 tys. Korona i 16 tys. Litwa).  
1002 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 141, k. 16v–17. 
1003 Tamże, d. 1, k. 2v, 166, 192v–193v; AGAD, ASK, I, 70, k. 436v. 
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upuszczania dziecięcej krwi, co niewątpliwie uczynił pod wpływem tortur  

i z bólu potwierdził, co mu sugerowano. Oddano go „w ręce kata”, razem  

z Lewkiem, rzekomym drugim współwinnym1004.  

Być może ta lub inna sprawa łączy się z legendą, która zniekształciła nie-

które fakty. W opowieści jedną z katowskich egzekucji (rzekomo dokonanej 

przez Michałka) wiązano ze sporem o graniczny grunt między Brańskiem  

a szlachecką wsią Brzeźnica. Rajcy brańscy postanowili fortelem rozstrzygnąć 

konflikt na swoją korzyść. Uznali, że Rynek nie jest odpowiedni do kaźni,  

a lepiej do tego nadaje się sporne piaszczyste, niewielkie wyniesienie w terenie 

koło Brzeźnicy. Prowadzono w to miejsce skazańca, jakiegoś Żyda oskarżonego 

o złodziejstwo(?). Jednak wejścia na grunt broniła szlachta brzeźnicka, która 

domyślając się, że mieszczanie wybiegiem chcą sporny grunt uczynić miejscem 

straceń, a przez to pozbawić Brzeźnicę prawa do niego. Kat Michałko mający 

swój dom na pobliskiej działce zabrał na nią skazańca i przez zakrzaczenia,  

w których dokonał egzekucji, wszedł na planowane miejsce straceń i rzucił 

złodziejską głowę między wadzące się strony, mówiąc: Nie ma się o co już kłó-

cić, oto rzecz skończona1005. Tej legendy nie udało się potwierdzić zapisami 

źródłowymi. Faktem jest, że wspomniany grunt, później nazwany „Katusze”1006, 

był sporny jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. W pobliżu, do lat 80. XX 

wieku, stał dom nazywany „katowskim”.  

Żydzi pojawiający się z różnych powodów w Brańsku w XVIII wieku  

zasadniczo podlegali kahałom w Orli i Boćkach, ale także w Ciechanowcu, 

Siemiatyczach i Tykocinie, miastach stanowiących własność prywatną. Rozwi-

jające się osadnictwo żydowskie w XVIII wieku skutkowało organizacją mniej-

szych jednostek, przykahałków, podległych kahałom. Z okolic Brańska przyka-

hałki znane są z: Wyszonek (1735), Olszewa (1750), Rudki (1787) i Topczewa 

(1787)1007.  

Sprawę żydowskich okręgów podatkowych uporządkowano 16 maja 1787 

roku decyzją Rady Najwyższej i Komisji Skarbu Koronnego. Za przykahałki 

skarbowe uznano wówczas m.in. Topczewo, Sokoły, Orlę, Wyszonki, Siemia-

tycze, Białystok, Mielnik, a nawet Brańsk. Nie chodziło tutaj jednak o „przyka-

hałki” – samorządy żydowskie, a o okręgi podatkowe, w których zbierano od 

Żydów pogłówne. W Orli, Siemiatyczach i Białymstoku kahały o tradycyjnej 

strukturze religijnej funkcjonowały znacznie wcześniej. Natomiast przykahałek 

religijny w Brańsku założono dopiero około 1816 roku. 
 

Żydzi mieszkali we wsiach położonych blisko Brańska: Bodaki (1742), 

Brzeźnica (1791), Hodyszewo (1674), Kalnica (1742), Kiersnowo (1742), Ko-

 
1004 AGAD, KGB 46 (1673–1687), k. 70v–72v.  
1005 Sprawozdanie PCK w Brańsku 1920–1925, Brańsk 1926; Czas”, 20 XII 1925, nr 294, s. 2.  
1006 „Katusze” około 1820 r. Żydzi zakupili na pierwszy cmentarz żydowski w Brańsku. 
1007 A. Leszczyński, Żydzi ziemi bielskiej…, s. 236; Z. Romaniuk, Rudka. Dzieje miejscowości…, 

s. 42. 
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szewo (1742), Majorowizna (1786), Mień (1791), Oleksin (1637, 1742), Patoki 

(1763), Poletyły (1784), Popławy (1742, 1789), Sielc (1742), Świrydy (1779), 

Truski (1742) i Załuskie Koronne (1781). Zajmowali się w tych miejscowo-

ściach handlem i wyszynkiem, prowadzili skup zboża, skór i innych produktów, 

a w niewielkim stopniu utrzymywali się z partackiego rzemiosła.  

W 1753 roku arendarzem młyna w Brańsku był Żyd z Bociek1008. Z drugiej 

połowy XVIII wieku zachowało się więcej informacji o Żydach czasowo prze-

bywających w Brańsku, ale tylko z księgi sądowej. Młyn starościński dzierżawił 

Lejba Mośkowicz (arendarz brański co najmniej od 1763 r.1009), żonaty z Ra-

chelą. Ich dziećmi byli: Jankiel – założył swoją rodzinę (żona Cieszka), a także 

Dawid – szynkarz. Oto mieszczanin Krzysztof Wierciński w 1780 roku wpra-

wiwszy się w karczmie w stan nietrzeźwości, odmówił zapłaty za alkohol,  

a Rachelę upominającą się należność uderzył w twarz. Rachela z synem Jankie-

lem i synową, skarżyli małżeństwo mieszczan Pyczów o zabicie ich kury1010. 

Jankiel od 1783 roku mieszkał już w Oleksinie, gdzie arendował karczmę od 

dzierżawcy wsi. W 1785 roku młyn starościński arendował Jankiel Mośkowicz, 

dzierżawca brańskiego mostowego, który do pomocy miał miarecznika Ancko 

Berkowicza. Jankiel oskarżał chrześcijańskich kupców z Ciechanowca, że jadąc 

na jarmark do Bielska przez Brańsk, nie opłacili mostowego. W kolejnych la-

tach (1786–1787) brański młyn dzierżawił Szloma Mośkowicz1011 (jego syn, 

Mośko, w 1788 roku arendował karczmę w Popławach). Dodatkowym jego 

dochodem była lichwa. Nie zawsze jednak pożyczkobiorcy chcieli oddawać 

należności, jak choćby w 1786 roku mieszczanie Adam Siedlecki i Franciszek 

Bujno. Żyd Anzelberg z Brańska w 1796 roku utrzymywał kontakty handlowe  

z Toruniem i Gdańskiem1012.  

Odmiennym zawodem wykonywanym przez Żydów w Brańsku było  

felczerstwo, kojarzone z pewnymi usługami medycznymi. Z felczerstwa co 

najmniej od 1784 roku utrzymywał się Mośko Zyskowicz. Marianna Jarczew-

ska z Brańska do swej karczmy kupowała wódkę na kredyt (1784) od Herszka  

z Poletył. Podobnie czynił, ale w Majorowiźnie Tomasz Kiersnowski – właści-

ciel szynku w Brańsku, jednak nie zawsze regulował należności. Problemy  

z zapłatą miał także mieszczanin Franciszek Winnikowicz, pożyczający pienią-

dze od karczmarza Herszki Owisiejewicza ze wsi Załuskie Koronne.  

Nietypowe zdarzenie miało miejsce 5 kwietnia 1779 roku, a był to dzień 

szczególny tzw. „lany poniedziałek” (śmigus-dyngus). Młodzi bracia Gartkie-

wiczowie, Andrzej i Krzysztof, na ulicy w pobliżu cerkwi w Brańsku obleli 

wodą Herszka Szymonowicza, arendarza karczmy w Świrydach, a gdy ten zare-

agował emocjonalnie wywiązała się bójka. Herszko przewrócił się i uderzył 

 
1008 A. Leszczyński, Żydzi dzierżawcy..., s. 53 
1009 AGAD, AR, AMP, sygn. 45. W Patokach arendarzem karczmy był Abram Szymonowicz.  
1010 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, zapisy z 3 II, 6 III 1780, 10 VI 1783 r. 
1011 AGAD, Kapicjana, p. 40, s. 397 – „arendarz miasta Brańska”.  
1012 APB, KWiD 2940, k. 1–7.   
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głową o bruk1013. Ta z pozoru zabawa, zakończyła się szarpaniną i rozbitą głową 

oraz wniesieniem sprawy do sądu. Wspomnę, że ojciec Gartkiewiczów zaliczał 

się do miejscowego patrycjatu, a Andrzej oraz jego potomkowie kształcili się  

w zakresie prawa.  

Pijani bardzo często przysparzali problemów. Tak też było w przypadku 

mieszczan Wincentego Skoczowskiego i Walentego Dernowskiego, kowali za-

trudnianych na stacjach pocztowych w Brańsku i Pobikrach. W targowy ponie-

działek będąc już w stanie nietrzeźwości, w szynku Wincentego Kuleszy, chcie-

li wymusić alkohol „dla zatargowania się” z pewnym Żydem z Wólki Pietkow-

skiej, a gdy ten odmówił, pobili go. Szynkarz Kulesza wdał się wówczas  

w bójkę z Dernowskim. Sprawa zakończyła się wzajemnymi pozwami1014.  

W tym czasie pozycja zwierzchnia kahału w Boćkach, w stosunku do  

Żydów związanych z Brańskiem, była już dominująca. Żydzi z Orli zdomino-

wali zaś handel z Bielskiem. Boćkowscy starozakonni często przyjeżdżali do 

Brańska na poniedziałkowe targi i jarmarki (św. Małgorzata 13 VII, św. Barbara 

4 XII). Na początku czerwca 1784 roku na brańskim jarmarku na prawosławne-

go świętego Szymona, swoje towary rozłożył kramarz Berko Szajkowicz z Bo-

ciek. Mieszczanin Józef Puchalski nie chciał zapłacić za karty do gry. Wszczęła 

się awantura. Obrażony kramarz oskarżał Puchalskiego o rękoczyny, znieważe-

nie i utrudnianie handlu. Jankiel Lejzorowicz i Fedko Josifowicz z Bociek  

handlowali w Brańsku skórami1015. 

Wpis do miejskiej księgi sądowej radzieckiej brańskiej z 14 XI 1780 r.  

Jankiel Lejbowicz, syn arendarza austerii wójtowskiej w Brańsku, skarżył  

sławetnego Michała Dąbrowskiego o oczernienie i obrazę honoru.  

Jankiel Lejbowicz podpisał się alfabetem hebrajskim (ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 59v) 
 

Liczebność Żydów w Brańsku w latach 80. XVIII wieku szacuje się na  

20–25 osób1016. Co stanowiło około 2 procent całej populacji miasta. Mieszcza-

 
1013 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 14, zapis z 10 IV 1779 r.   
1014 Tamże, k. 316, 317v–318, zapis z 1 V 1787 r. 
1015 Tamże, k. 176v–177, zapis z 7 VI 1784 r.; J. Siedlecki, O osadnictwie żydowskim w Brańsku  

i starostwie brańskim w XVII–XVIII wieku, „Biuletyn ŻIH” 1988, nr 1–2, s. 128. 
1016 J. Siedlecki, O osadnictwie żydowskim…, s. 129. 
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nie do końca I Rzeczpospolitej nie godzili się na stałe zamieszkiwanie Żydów  

w Brańsku. Wymowna w tym zakresie jest prośba mieszkańców Bielska, Brań-

ska, Kleszczel, Narwi i Suraża, miast powiatu brańskiego, skierowana do 

szlachty ziemi bielskiej obradującej na sejmiku w Brańsku od 14 lutego 2 marca 

1792 roku. W uchwale sejmikowej umieszczono wówczas stwierdzenie: obligu-

jemy posłów naszych, aby na umieszczanie we wszystkich wolnych miastach 

naszej ziemi żydostwa nie pozwalali, a przywileje onych [miast] i na teraźniej-

szym sejmie aprobowane wszystkimi siłami utrzymywali1017. Jednak miasta  

zezwalały na czasowe zamieszkiwanie Żydów. Przykładowo w 1794 roku gar-

barzem w Brańsku był Szloma Dawidowicz1018.  

Ustawą o miastach z 18 kwietnia 1791 roku wyjęto Żydów spod starościń-

skiej władzy sądowej i pozbawiono protekcji szlacheckich właścicieli jurydyk. 

Ich kompetencje przekazano magistratom miast. Ten przepis obowiązywał  

niewiele ponad rok i nie odegrał większego znaczenia dla położenia Żydów. 

W Rzeczpospolitej, szczególnie w dobie baroku, podejmowano próby 

konwersji wyznawców mojżeszowych na katolicyzm. Zazwyczaj jednak dorośli 

neofici chrzczeni w Brańsku, nie pochodzili stąd. Konwersje wspierał Kościół. 

Kandydatów do chrztu poddawano kilkumiesięcznej katechizacji w zakonach. 

W okolicy dziewczętami i kobietami żydowskimi, które zamierzały przyjąć 

katolicyzm, opiekowały się drohiczyńskie benedyktynki. W zachowanych naj-

starszych księgach chrztów z Brańska (1644–1732) odnotowano kilka konwersji  

z judaizmu. Pierwsza miała miejsce 30 czerwca 1650 roku, gdy ochrzczono tu 

30-letniego Żyda Daniela, imieniem Jan. Jego rodzicami chrzestnymi byli żoł-

nierz Kacper Poznański i Katarzyna siostra Krzysztofa Bystrzyckiego, burgra-

biego brańskiego. 17 sierpnia 1684 roku imieniem Paweł ochrzczono ex infideli 

gente Judaica (chrzestni: regent Aleksander Gąssowski i Dorota Szabłowska, 

landwójtowa brańska Małgorzata Harowicz i Szymon Gąssowski). 16 sierpnia 

1700 roku imieniem Anna ochrzczono de genere Judaorum ortam et prognatam 

(chrzestnymi byli: poborca ziemi bielskiej Stanisław Sutkowski i Katarzyna  

z Mokrzyc Brolina). 13 lipca 1719 roku w brańskim kościele ochrzczono dwie 

Żydówki: Annę ex judaismo (chrzestni: wojski ziemi bielskiej Paweł Niwiński  

i Joanna Karwowska, cześnikowa bielska), a także ex judaismo, Małgorzatę 

(rodzice chrzestni: Kazimierz Karwowski – cześnik wiski i sędzia grodzki brań-

ski, Konstancja Kuczyńska, Marcin Kuczyński – stolnik bielski, Marianna  

Zawisza, Anzelm Gąsowski – pisarz grodzki brański, Łucja i Władysław  

Markowscy i inni). Także dwie neofitki ochrzczono 19 marca 1732 roku: Józefę 

Mariannę Nowicką (chrzestni: Eleonora Biszewska, żona administratora staro-

stwa brańskiego i Andrzej Wyszyński) oraz pannę Zofię, bez podanego nazwi-

ska1019.  

 
1017 AGAD, Kapicjana, p. 31, k. 155. 
1018 A. Leszczyński, Żydzi ziemi bielskiej…, s. 113; APB, KWiD 2941 (2404 stara).         
1019 ADD, ZAP Brańsk, I/B/1, s. 72 (1650), 354 (1684 r.), 610 (1700 r.); I/B/2, s. 209 (1719 r.), 

413–414 (1732 r.). 
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17. Starostwo brańskie 

 
Gospodarka starostwa brańskiego opierała się na uprawie zbóż, z niewiel-

kim udziałem hodowli zwierząt. Okresowo uprawiano większe ilości chmielu. 

Drewno było wykorzystywane jedynie na potrzeby miasta oraz starostwa i od 

XVI wieku nie odgrywało już większej roli gospodarczej. 

Kryzys gospodarczy końca XVI wieku i wojna trzydziestoletnia (1618–

1648) spowodowały ograniczenie możliwości eksportowych przez porty  

w Gdańsku i Królewcu. Zmniejszenie opłacalności produkcji folwarcznej  

i pojawiające się problemy ze zbytem zboża powodowały coraz częstsze wy-

dzierżawianie (od XVII w.) poszczególnych wsi starostwa brańskiego szlach-

cie. „Pomiara włóczna” zalecała utrzymanie oczynszowania chłopów, z możli-

wością rozszerzenia obciążeń na różnego rodzaju daniny w naturze i posługi.  

Z czasem, aby zwiększyć opłacalność pojawiła się inna tendencja, zamiany 

czynszu na pańszczyznę, czyli przenoszenia wsi „osadnych” na „ciągłe” oraz 

dalsze rozszerzanie zakresu posług i danin w naturze1020. W folwarkach podej-

mowano próby obniżenia kosztów produkcji, przez zwiększanie jej opłacalno-

ści. Aby osiągnąć ten cel sięgnięto po środki, zdawało się ówcześnie, że najła-

twiejsze do osiągnięcia. Koszty tej operacji przerzucono w znacznej części na 

chłopów, poprzez coraz większe obciążanie ich pańszczyzną, posługami i da-

ninami. To powodowało opór i wnoszenie przez nich spraw przeciwko dzier-

żawcom i starostom dóbr królewskich do sądów referendarskich, które działal-

ność podjęły w 1591 roku1021. Samo wykształcenie się z sądownictwa zadwor-

nego sądów referendarskich było oznaką, że król i elita rządząca państwem 

zauważały problem zwiększenia się obciążeń chłopów uciążliwymi powinno-

ściami.     

W drugiej połowie XVI wieku chłopi ze wsi „ciągłych” w starostwie brań-

skim mieszkali we wsiach: Oleksin, Malesze, Patoki, Chojewo i Załuskie.  

Z włóki odrabiali tygodniowo dwudniową pańszczyznę. Ponadto płacili  

54 grosze czynszu z włóki dobrej ziemi, 45 groszy ze średniej oraz 31 groszy  

z włóki słabej ziemi. Chłopi będący na „osadzie” (wsie: Hodyszewo, Jośki, 

Sielec vel Sielc, Holonki, Świrydy i Zanie) nie odrabiali pańszczyzny tygo-

dniowej, tylko pracowali w folwarku kilka dni w roku, wypełniając różne po-

sługi. Natomiast płacili znacznie większy czynsz, a wszelkie należne świad-

czenia w naturaliach także przeliczano im na pieniądze. Chłop na „osadzie” 

rocznie płacił 106 groszy z włóki dobrej ziemi, 97 groszy z włóki średniej kla-

sy oraz 83 grosze ze słabej ziemi.  

 
1020 J. Siedlecki, Starostwo…, s. 45.  
1021 Sądy Referendarii Koronnej rozpatrywały tylko sprawy chłopów z dóbr królewskich. Poza 

tym prawem pozostawali chłopi z dóbr kościelnych i szlacheckich. Sądy referendarskie 

doczekały się dość obszernej literatury. Zajmował się nimi już Ignacy Tadeusz Baranowski  

w rozprawie „Sądy referendarskie” („Przegląd Historyczny”, 1909, t. 9, z. 1–2, s. 82–96, 170–

184).  
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Pierwszą sprawę wniesioną przez chłopów ze starostwa brańskiego  

do sądu referendarskiego znajdujemy już w końcu XVI wieku. W maju 1599 

roku wdowa po staroście brańskim Janie Leśniowolskim, Ewa z Podłęskich, 

została pozwana przed sąd referendarski, przez chłopów z Hodyszewa, Josiek, 

Zań i Świryd. Zarzucano jej zawyżanie powinności poprzez przymuszanie do 

nienależnych robót, stosowanie wyższych danin, nakazywanie prac nie tylko  

w folwarkach starostwa brańskiego, ale także w dobrach prywatnych Leśnio-

wolskiej. Ponadto karanie opornych (stosowano chłostę i inne) i skazywanie 

ich na więzienie. Król Zygmunt III upomniał Leśniowolską, że już wcześniej 

zwracał jej uwagę, aby od takiego bezprawia hamowała się i poddanych  

naszych nie ciemiężyła, i wezwał ją do wyjaśnień przed sądem1022.  

Mieszczanie brańscy, którzy także przyczyniali się do intraty ze starostwa, 

30 sierpnia 1599 roku pozwali burgrabiego Bartosza Ostrowskiego, sługę sta-

rosty Adama Leśniowolskiego1023. Zarzucali burgrabiemu, że zawyżał cenę 

soli, biorąc po 8 groszy za kamień (ok. 13 kg), zabraniał wyszynku piwa wę-

growskiego i je konfiskował, pobił gmińskiego miejskiego i wsadził go do 

więzienia. Burgrabiego król upomniał i nakazał uczynić zadość za zranienie 

gmińskiego. Ostrowski zaś zarzucał mieszczanom, że paśli zwierzęta w zbożu 

folwarcznym, łowili ryby w dworskich stawach, nie płacili należnych podat-

ków. Mieszczan ukarano za to 10 grzywnami (200 groszy), z których połowę 

musieli dać burgrabiemu, a drugą połowę plebanowi brańskiemu. Polecono 

także, aby brańszczanie w zakresie uboju zwierząt i obronie przed nadużycia-

mi, kontaktowali się z burgrabią1024.  

Następnego dnia rozpatrywano sprawę konfliktu starosty Leśniowolskiego 

z zagrodnikami, chłopami, wybrańcami i młynarzami ze starostwa brańskiego. 

Pokrzywdzonymi mieli być chłopi „ciągli” z Oleksina, Malesz, Patok, Chojewa 

i Załozia (Załuskich), a także kmiecie będący na osadzie z: Hodyszewa, Josiek, 

Sielca i Holonek. Przybyli komisarze królewscy na miejscu zbadali zarzuty  

i uznali, że do obowiązków i praw chłopów należą: płacenie czynszów, podat-

ków, oddawanie wybrańców do służby, wożenie drewna, uiszczanie „strażnych 

pieniędzy”, ważnienie piwa, namiatanie garści lnu, prawo gorzałki i jarzyn 

ogrodnych w domach do przedawania, dawania. Doprecyzowano czas trwania 

dnia roboczego, od wschodu do zachodu słońca. Uznano, że podwody nie po-

winny być dłuższe jak 10 mil dziennie. Wsiom na osadzie potwierdzono ich 

prawa do czynszu i wysokość płaconych podatków, sprawę prowadzenia szkut 

(statków rzecznych), przędziwa, plewidła, wyrabiania gorzałki, warzenia piwa  

 
1022 Księgi referendarskie, t. I, 1582-1602, wyd. I.T. Baranowski, Warszawa 1910, s. 131–132: 

Mandat do pani Leśniowolskiej z 30 V 1599 r. 
1023 Adam Leśniowolski, syn Jana Leśniowolskiego, formalnie został starostą brańskim po 

śmierci ojca. Jednak do uzyskania przez niego pełnoletności funkcje te pełnili surogator 

Wojciech Sieklucki i starosta jurydyczny Marcin Brzozowski.    
1024 Tamże, s. 144–145. Dekret między Adamem Leśniowolskim, starostą brańskim, a poddanemi 

z miasteczka Brańska (30 VIII 1599).  
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i praw wybrańców. Zwiększono wymiar pracy będących na „osadzie” z 4,  

aż do 10 dni w roku, na rzecz folwarków. Daniny w naturze miały być dawane 

większe – „z wierzchem”. Młynarzy pozostawiono na dawnych prawach.  

Wybrańców wzięto w szczególną ochronę. Zabraniano brania ich do prac na 

rzecz dworu, z wyjątkiem obowiązkowej służby „wojennej za listem” królew-

skim. Uczyniono jednak furtkę, która później była poszerzana. Mogli być użyci 

„do jakich przystojnych posług” (nie precyzowano do jakich), ale nie mogło to 

być wożenie listów, czy wyprawianie w drogę w innym celu1025. Jak widzimy 

tak władca, jak i sąd referendarski skupiali się nie na utrzymaniu dawnych 

praw, ale na ustanowieniu nowych obowiązków, które miały przysporzyć 

większych dochodów ze starostwa.  

Powinności chłopów pańszczyźnianych z Hodyszewa i Josiek zostały 

określone na początku XVII wieku. Był to skutek procesu ze starostą brańskim 

Adamem Leśniowolskim. Komisarze królewscy zbadali sprawę na miejscu,  

a władca Zygmunt III 21 października 1604 roku wydał w Krakowie przywilej, 

który na dwieście lat ustalił prawa, obowiązki i obciążenia chłopów z Hody-

szewa. Powinnościami ich w zamian za „stancje”, kury, gęsi, jaja, niewody, 

osady, stróżne i siano, była roczna opłata po sześć zł z włóki, na świętego Mar-

cina (11 listopada), a także wnoszenie do dworu należności z każdej uprawia-

nej włóki w postaci dwóch beczek miary brańskiej, odrabianie 10 dni pańsz-

czyzny w folwarku bujnowskim, odbywanie trzech tłok we żniwa po jednej 

osobie z każdego domu, pełnienie straży nocnej kolejno oraz na trzy dni zawłó-

czyć jako się z dawna zwyczaj zachował. Obowiązek chłopów, liczony propor-

cjonalnie do włóki, polegał również na zapewnieniu transportu (podwód) zboża 

folwarcznego do portu rzecznego w Nurze, cztery razy rocznie, w każdym roku 

należało także przywieść po dwa wozy drewna z puszczy, naprawiać mosty, 

gdy była taka potrzeba, uczestniczyć w budowie i w remontach dworu  

brańskiego.  

Z innych powinności chłopi zostali zwolnieni. W Hodyszewie, wsi obej-

mującej 34½ włóki gruntów średnich, w części piaszczystych i kamienistych, 

czynsz płacono z 30 włók, a pozostałe były zwolnione od opłat (wybranieckie  

i cerkiewne). Przywilej z 1604 roku potwierdzali królowie (wszyscy w War-

szawie): Władysław IV – 25 czerwca 1634, Michał Korybut Wiśniowiecki –  

10 kwietnia 1670, Jan III Sobieski – 10 kwietnia 1683 (pół roku przed zwycię-

stwem pod Wiedniem), August II Sas – 31 maja 1720, Stanisław August Ponia-

towski – 8 listopada 1790 roku. Przywileje te nie zapobiegły nadużyciom 

urzędników starościńskich, ale w sporach bez winy nie byli także i chłopi.  

Sąd Referendarii Koronnej w latach 1777–1782 rozpatrywał sprawę chło-

pów i młynarzy starostwa brańskiego, którzy sądzili się ze starostami brański-

 
1025 Tamże, s. 145–147. Dekret między Adamem Leśniowolskim dzierżawcą brańskim a poddany-

mi, kmiećmi, zagrodnikami, wybrańcami i młynarzami do starostwa brańskiego należącymi  

(31 VIII 1599). 
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mi Starzeńskimi („starym” Maciejem i „nowym” Michałem) o miedze, roboci-

zny i powinności. Zapadł wyrok, mocą którego zwiększono wówczas pańsz-

czyznę sprzężajną z 3 do 4 dni w tygodniu z włóki, ale obniżono czynsz z 8 na 

4 zł z włóki. Starosta musiał zwrócić chłopom poniesione przez nich koszty 

sądowe. Specjalna komisja miała także przeprowadzić śledztwo i wskazać po-

śród chłopów prowodyrów nieposłuszeństwa i zuchwalstwa na terenie staro-

stwa oraz przykładne ich ukaranie1026. Starosta lekceważył niekorzystne dla 

niego wyroki sądowe, a chłopi bezskutecznie dochodzili swych praw także  

w 1791 roku1027.  

W pierwszej połowie XVII wieku podnoszenie wymiaru pańszczyzny 

chłopom czynszowym z 10 do 52 dni w roku, doprowadziło do zorganizowa-

nego oporu chłopów w stosunku do prób egzekwowania tego wymiaru przez 

służby starościńskie. Również chłopi „ciągli” mieli zwiększoną pańszczyznę. 

Chłopi skarżyli się na drogą i zanieczyszczoną sól, a także na dostarczane im 

popsute słody. Chłopi przepędzili ze wsi starościńskich pachołków, którzy 

próbowali wprowadzać nowe obciążenia z użyciem siły. Starosta Prokop Le-

śniowolski w 1635 i 1638 roku pozywał chłopów do sądu referendarskiego 

oskarżając ich o odmowę odrabiania pańszczyzny i płacenia czynszów, opór 

wobec sług starosty, wyłamywanie się z posłuszeństwa i poddaństwa. Sprawę 

badały przysłane komisje. Druga z nich składała się z dziekana i proboszcza 

brańskiego Piotra Popławskiego, podsędka ziemskiego bielskiego Wojciecha 

Kostry i podstarościego grodzkiego brańskiego Wojciecha Kuleszy. Potem 

były i inne komisje, które stwierdzały nadużycia władzy. Sprawy ciągnęły się, 

chłopi coraz bardziej hardzieli w swoim oporze, a starosta narzucał nowe ob-

ciążenia i na opornych sprowadził wojsko. Dochodziło do rękoczynów. Nasta-

wionych buntowniczo chwytano, więziono w Brańsku i na Rynku rózgami 

osieczono. Niektórym odebrano dobytek. Opór chłopów rozszerzył się nie tyl-

ko na wsie starostwa brańskiego, ale także na teren starostw bielskiego,  

kleszczelskiego i tykocińskiego oraz leśnictwa bielskiego.  

Najlepiej zorganizowała się wieś Oleksin i to ona stała się wzorcem dla 

innych. Chłopi z tej miejscowości w starostwie brańskim, w 1645 roku organi-

zowali tajne narady z reprezentantami innych wsi. W karczmach i domach, 

przy poświęconych świecach wybierali swoich przywódców („marszałki sobie 

wybierają”) i przysięgali wzajemną pomoc, a w razie uwięzienia niewydawanie 

innych. Chłopi w Oleksinie nie godzili się na podział gruntów na 72 włóki  

 
1026 Księgi Referendarii Koronnej z II połowy XVII wieku, t. I, 1768–1780, wyd. A. Keckowa 

 i W. Pałucki, Warszawa 1955, s. 69, 78; Księgi Referendarii Koronnej z II połowy XVII wieku,  

t. II, 1781-1794, Warszawa 1957, s. 25, 102, 105, 290–314; A. Falniowska-Gradowska, Ostatnie 

lata działalności Sądu Referendarskiego Koronnego (1781–1793), Wrocław 1971, s. 178, 186 – 

przeniesienie z Bujnowa do Malesz siedmiu gospodarzy z Abramików, w 1782 r. Powiększono 

w ten sposób pola i pastwiska w folwarku Bujnowo. Koszt przeniesienia lub budowy budynków 

miał ponieść starosta. 
1027 Z. Romaniuk, Słownik… Nowe Piekuty, s. 30-31. 
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(w tym zapewne zaliczano do ich gruntów nieużytki) i pewnego dnia zaorali 

miedze i sami dokonali ponownego podziału na 63 włóki. Zawiadomili dwór, 

że tylko z tylu włók będą odrabiać pańszczyznę. W odpowiedzi na to do wsi 

przyjechał burgrabia brański Krzysztof Bystrzycki z grupą szlachty, dla przy-

wrócenia wcześniejszego pomiaru gruntów. Chłopi zaatakowali ich kosami  

i innym orężem obskoczywszy tegoż burgrabiego i innych przy nim będących 

znieważyli, pobili i poranili i tak gruntów mierzyć nie dopuścili. Zaprzestano 

odrabiania pańszczyzny, w chałupach samowolnie „wypalano gorzałkę”  

i robiono piwo, ze szkodą dla dworskich dochodów.  

Sąd referendarski energiczniej zajął się tą sprawą. Wysłuchano chłopskich 

delegatów, chociaż zauważano niesprawiedliwość w postępowaniu służby 

dworskiej, to gwałciciele spokoju publicznego musieli zostać przykładnie uka-

rani. Łukasza Szumlika i Matysa Kowalika skazano na półroczną pracę w kaj-

danach we dworze brańskim, albo gdzie się będzie urodzonemu dzierżawcy 

zdało. Starosta uzyskał także prawo ukarania innych aktywnych w buncie  

i wymierzania im po sto uderzeń batem. Tak Oleksinowi, jak i innym wsiom  

w starostwie brańskim zwiększono wymiar pańszczyzny pieszej do 8 dni,  

a ciągłej do 4 z włóki. Chłopi musieli zachować bezwzględny spokój i posłu-

szeństwo wobec starosty. Wykonania dekretu referendarskiego pilnowała  

przysłana komisja1028.   

Z wielu innych1029, wspomnę jeszcze o sporach w latach 1777–1792  

(z przerwami) z ostatnim starostą brańskim Michałem Hieronimem Starzeń-

skim. W 1778 roku starostę i jego ekonoma Marcina Tarnowskiego sołtysi, 

wybrańcy i młynarze oskarżali o wymuszanie nadmiernych robocizn, nadzwy-

czajnej pańszczyzny i czynszów, bicie poddanych i inne krzywdy, o przejmo-

wanie ogólnowiejskich łąk i przymusowe nakładanie udziału w spławie zboża 

do Gdańska. Zabraniano także korzystania z lasów starościńskich, zapewne 

chodziło o prawo zbierania chrustu. Wprowadzono dworski przymus propina-

cji. Starzeński chcąc powiększyć areał folwarków, przyłączał do nich ziemie 

odbierane chłopom, szczególnie wybrańcom. W odpowiedzi chłopi sięgnęli 

wówczas do wypróbowanego już środka, zaorywania miedz. Ponadto urządzali  

najazdy na lasy i wycinali je.  

Podczas jednej z kolejnych rozpraw sąd referendarski 13 czerwca 1778 

roku wydał wyrok nakazujący nowy pomiar gruntów w starostwie brańskim  

i ponowne ustalenie wymiaru obciążeń chłopskich. Nowy pomiar w 1782 roku 

ukończony przez komornika lidzkiego Stanisława Wojnicza, wzbudził nieza-

dowolenie i spory.  

 
1028 AGAD, Księgi Sądu Referendarskiego, ks. 7, k. 85v–93v; B. Baranowski, Walka klasowa 

chłopów ze starostwa brańskiego na Podlasiu (w XVII–XVIII), „Roczniki Dziejów Społecznych  

i Gospodarczych”, t. XV (1953), s. 87–94. 
1029 Przykładowo: Księgi referendarii koronnej z czasów saskich. Sumariusz, t. II (1735-1763), 

oprac. Maria Woźniakowa, Warszawa 1970, s. 239–240, 257–258 (Malesze i Szpaki – bojarzy, 

1758 i 1759).  
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W sprawie toczącej się w maju 1782 roku, starosta Starzeński oskarżył 

chłopów o zabór gruntów starościńskich, unikanie pomocy przy przeprowa-

dzaniu nowych pomiarów, rozorywanie miedz, rozsypywanie kopców oraz 

opór i nieposłuszeństwo zwierzchności dworskiej. Sąd zatwierdził podział  

i obmiedzowanie gruntów, ustalił wysokość robocizn i powinności. Dla Olek-

sina i wsi starostwa ustanowił 4 dni sprzężajne w tygodniu z włóki. Daninę 

osepową wyznaczono na 2 korce miary warszawskiej z włóki. Obniżono 
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czynsz z 8 złp na 4 złp z włóki, ale wyznaczono inne daniny, tłoki, podwody, 

naprawę grobli1030.  

Określono powinności osad młynarskich leżących w starostwie brańskim: 

Nełchy, Onaczki, Turule, Żegunie, Jarmarkowszczyzna, Solniki i Puhacze, 

które miały odtąd 200 dni w roku z siekierą do naprawy mostów na gościńcach 

lub do reperacji budynków publicznych grodowych brańskich, a na ostatek  

i dworskich budynków starościńskich oraz budynków folwarcznych, także do 

podwód warszawskich z całego starostwa na rok 18 do gromad proporcjonal-

nie przykładać się, a osobno znowu do wywózki zboża do Nura albo Narwi fur 

50, wszystkie osady wyprawować będą powinny1031. Po dawnych wolnościach 

młynarzy pozostały tylko wspomnienia1032. Dwór miał także ścisły nadzór nad 

pozyskiwaniem drewna z lasu (w starostwie tym lasów mało). Chłopi mogli 

ważyć piwo na szczególne okazje rodzinne, ale tylko ze słodu (z połowy korca 

warszawskiego) i to w browarze dworskim, po opłaceniu kotłowego. Utrzyma-

no obowiązek dwóch podwód do Nura i Narwi.  

Chłopi szukali jeszcze sprawiedliwości w sądzie, ale bezskutecznie. Jeden 

z ich pozwów przeciwko staroście wniesiony do grodu brańskiego w kwietniu 

1787 roku uznano za „nieprzyzwoity”. Sołtysów wnoszących sprawę: Michała 

Kunickiego i Szymona Jędrzejczuka z Chojewa, Krzysztofa Malinowskiego  

i Jakuba Burego z Sielca, Bartłomieja Kowalczuka z Oleksina, za sprzeniewie-

rzenie się asesorskiemu dekretowi koronnemu z 11 czerwca (wydany w pałacu 

Krasińskich w Warszawie), skazano na karę więzienia w Brańsku. Jednak kary 

nie odbyli, co skutkowało ogłoszeniem ich 23 lipca banitami1033. Jeszcze  

w 1791 i 1792 roku sąd referendarski zajmował się sporem starosty z chłopami 

ze starostwa brańskiego, o kary nałożone przez Starzeńskiego, za sprzeciwianie 

się dekretom królewskim1034.  

Rozprawy w sądach referendarskich kłócą się z opinią starosty Starzeń-

skiego o współpracy z chłopami: Co się tyczy stosunków z włościanami, czuwa-

łem troskliwie nad ich gospodarstwem, przeglądałem ich pola, pomagałem  

w chorobach, udzielałem w potrzebie pożyczek pieniężnych, a swymi popraw-

nymi produktorami starałem się poprawić rasę ich inwentarza. Ani dnia więcej 

nad powinność nie wymagałem. Zbioru zboża i siana sam nieraz dopilnowywa-

łem1035. 

 
1030 Księgi Referendarii Koronnej z II połowy XVIII wieku, t. II, 1781–1794, wyd. A. Keckowa  

i W. Pałucki, Warszawa 1957, s. 105, 289–314;  J. Siedlecki, Starostwo…, s. 57. 
1031 Księgi Referendarii Koronnej…, t. II, s. 304. 
1032 J. Siedlecki, Starostwo…, s. 57.  
1033 ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 328v–329. Starosta brański Michał Hieronim Starzeńsiki nie 

miał dobrego zdania o referendarii i kwestionował potrzebę nowego pomiaru w Brańsku, 

„mającego poświadczyć o ilości i jakości” gruntów, z których mieszczanie płacili podatki. – 

Pamiętnik Michała Starzeńskiego, starosty brańskiego, t. I, ks. 2, opr. Eryk Kotkowicz, 

„Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. XIV, z. 1 (2018), s. 216, 232 (o sporze z włościanami 

brańskimi),  
1034 Księgi Referendarii Koronnej…, t. II, s. 105, 156. 
1035 M.H. Starzeński, dz. cyt., s. 53. 
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Dużym problemem były wojska obce i własne kwaterujące oraz wybiera-

jące hibernę, a nawet rabujące żywność i inwentarz, niszczące zabudowę.  

Od XVII wieku (1613) chłopi starostwa brańskiego nękani byli częstymi  

rekwizycjami i najazdami1036. Żołnierskimi nadużyciami stosowanymi wobec 

wsi starostwa i miasta w 1654 roku zajmował się nawet sejmik szlachecki1037.  

We wcześniejszych rozdziałach wspominałem już o wpływie tzw. „poto-

pu” (1665–1660) i innych wojen na sytuację w Brańsku i okolicach. Dokładny 

inwentarz starostwa brańskiego z 1667 roku daje obraz wsi i młynów, kilka lat 

po wojnach, ale nadal znajdujących się w ruinie. Zauważalne jednak były już 

naprawy, odbudowy i chęć wznowienia działalności rolniczej1038. Jako gospo-

darcze centrum starostwa opisany jest dwór w Bujnowie, drewniany, „z pruska 

z gliną dekorowany”, kryty słomą, z dużą sienią zbudowaną w pruski mur  

i otynkowaną. Nad dach wyprowadzone były dwa duże kominy. Wewnątrz 

zwracał uwagę piec z kafli gdańskich. Okna oprawiono w ołów i cynę.  

W mniejszych pomieszczenia były dwa piece z kafli zielonych i jeden z sza-

rych (prostych dziurawych). Stropy i podłogę wykonano z desek (tarcic).  

Ówczesny starosta Bogusław Radziwiłł zarządzanie starostwem (w tym 

„zamkiem brańskim” i miastem) powierzył pisarzowi grodzkiemu brańskiemu 

Benedyktowi Olszewskiemu. Radziwiłł chciał sprzedać starostwo brańskie, ale 

zainteresowanych odstręczały niskie dochody, wynikające ze zniszczeń wojen-

nych1039. Drugi dwór znajdował się w wójtostwie brańskim (obecnie Kiersnó-

wek). Z Bujnowa i dworu kiersnowskiego zarządzano także wsiami Oleksin, 

Patoki i młynem Szczęsne, Jośkami, Maleszami, Świrydami, Chojewem, Kli-

chami, Sielcem, Holonkami. Pozostałe wsie starostwa były wydzierżawione: 

Hodyszewo i Zanie sędziemu ziemi bielskiej Janowi Skiwskiemu, Zamianów  

z Ogrodnikami dzierżawił Obrąpalski, a Załozie (Załuskie Koronne) Dzierżek. 

Młyny pozostające w zarządzie dworu bujnowskiego to: Pace, Mielechy (spa-

lony), Nielchy (Nełchy), Burkaty (Burchaty), Wysocki, Onacko, Żegunie, Sol-

nicki, Wojtkowicze (Wojtki), Wilkinie, Turule (spustoszał), Puhacz, Jarmar-

kowszczyzna, Kiersnowski (ten uzyskał później major Jan Żelski, stąd nazwa 

Majorowizna). W Jośkach ciągle nie obsiewano aż 17 z 18 włók, w Świrydach 

35,5 włok było pustych z 40 włók. W innych wsiach podobnie. Zmieniła się 

struktura zasiewów. Najwięcej pół obsiewano żytem (49%), jęczmieniem 

(23%) i owsem (19%), znaczenie posiadała jeszcze gryka (7–8%). Wysiewano 

też, ale znikome ilości grochu, prosa, pszenicy i konopi. Sto lat wcześniej do-

minowało żyto, ale owies stanowił aż 38% zasiewów, a jęczmień tylko 8%.  

Więcej wysiewano także pszenicy (ok. 4%) i grochu (1,5%)1040. 

 
1036 J. Siedlecki, Konfederaci w Brańsku…, s. 7–9; tegoż, Starostwo…, s. 46.  
1037 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, 1210, teka 9; J. Siedlecki, Starostwo…, s. 4.  
1038 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. XXV, nr 362a, k. 1-30. Inwentarz włości starostwa 

brańskiego spisany przez K. Łopatę 16 III 1667 r. 
1039 J. Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła…, s. 78.  
1040 Wyliczenia własne na podstawie danych z 1558 i 1667 r.  
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Ważną gałęzią lokalnej gospodarki pozostawało młynarstwo. Poszczegól-

ne młyny w starostwie powierzano lub wydzierżawiono na podstawie odręb-

nych przywilejów królewskich. W XVIII wieku kilka osad młynarskich przei-

staczało się w miejscowości wiejskie. Niektóre młyny zanikły.      

Starosta Branicki niemal stale wydzierżawiał starostwo brańskie różnym 

osobom. Z kontraktu dzierżawnego z 8 czerwca 1713 roku zawartego w Brań-

sku, dowiadujemy się, że J.K. Branicki wraz z matką Katarzyną Scholastyką 

Branicką, wydzierżawił starostwo brańskie Michałowi Karwowskiemu, cześni-

kowi ziemi bielskiej, za sumę 17 tys. złp. Według kontraktu Karwowski uzy-

skał w dzierżawę starostwo ze wszystkimi pożytkami, folwarkami, wsiami itd. 

Opłacanie kwarty do skarbu koronnego nadal spoczywało na Branickim.  

Karwowski miał „odprawować” sądy zwykłe, a w kompetencji Branickiego 

pozostały apelacje w sprawach kryminalnych. Dzierżawca corocznie opłacał 

dziesięcinę kościołowi brańskiemu1041. Jan Siedlecki zestawił listę dzierżaw-

ców starostwa brańskiego z lat 1697–1740: Łukasz Sarnacki (1697–1709), 

Niwiński (1709–1712), Michał Karwowski (1713 – do VI 1721), Michał Kier-

snowski (VI 1721 – XII 1721), Piotr Śrzedzicki (od XII 1721 – ok. 1725), J.K. 

Byszowski vel Bykowski (1726–1732), Piotr Skirmont vel Skirmunt (1737 – 

ok. 1740)1042. Rodzina Skirmuntów dzierżawiła Oleksin do końca XVIII wieku.  

Na leża zimowe do starostwa brańskiego w styczniu 1717 roku J.K. Bra-

nicki skierował grupę husarii1043.  Wojska pojawiały się w starostwie dość  

często. Oto mniej znany fakt. Śmierć Augusta II (zm. 1 II 1733 r.) i czas bez-

królewia stały się kolejną okazją do walk 

zwaśnionych stronnictw króla Stanisława 

Leszczyńskiego i króla Augusta III Sasa 

(Fryderyka Augusta II, elektora saskiego). 

Echa sporów dotarły także do starostwa 

brańskiego. Tadeusz Franciszek książę 

Ogiński wspomina, że jako żołnierz służył 

u Józefa Tyszkiewicza, pisarza litewskie-

go. Ten oddział należał do konfederacji 

oszmiańskiej popierającej Stanisława 

Leszczyńskiego. Do konfrontacji sił woj-

skowych Sasa wspieranego przez siły 

rosyjskie, z wojskami litewskimi doszło 

19 sierpnia 1734 roku koło Sielca (k. Be-

rezy). W tym epizodzie wojny domowej  

o polski tron, przegrali zwolennicy Lesz-

czyńskiego, którzy cofnęli się do Brańska. 

 
1041 AGAD, Kapicjana, p. 25, k. 612–617. 
1042 J. Siedlecki, Starostwo…, s. 49; AGAD, AR, AM-P, Królewszczyzny, sygn. 45, 47, 48, 49.  
1043 VL, t. 6, s. 176. 

Tadusz Franciszek książę Ogiński 
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Tutaj w tym samym czasie, od króla Stanisława Leszczyńskiego z Królewca, 

przyjechał 22-letni Tadeusz Franciszek książę Ogiński. Wojsko litewskie  

z Brańska wyruszyło na Kleck i Wilno1044. Nieco wcześniej 21 czerwca 1734 

roku Józef Turzański, skarbnik parnawski, sługa J.K. Branickiego (popierał 

Augusta III) – starosty brańskiego, manifestował się w grodzie brańskim  

o szkody wyrządzone przez wojska w Tykocinie i w innych dobrach Branic-

kiego, w tym w starostwie brańskim1045.  
 

Król Stefan Batory w 1578 roku ustanowił nowe oddziały wojskowe  

(piechotę wybraniecką) złożone z chłopów będących na „osadzie” w dobrach 

królewskich. Chłopów zobowiązanych do służby zwano „wybrańcami”, gdyż 

jeden był wybierany z 20 łanów (preferowano ochotników zdatnych do woj-

ska). Wybrańcy na podstawie specjalnego przywileju byli zwolnieni z pańsz-

czyzny i płacenia czynszu oraz różnych dodatkowych świadczeń (płacili jednak 

podatki), otrzymywali własne gospodarstwo, ale musieli stawić się na każde 

wezwanie, na ćwiczenia co trzy miesiące lub na wyprawę wojenną. Do zadań 

wybrańca należało także wyekwipowanie się w rusznicę (z zapasem prochu  

i ołowiu), szablę, siekierę oraz odpowiedni ubiór. W czasie służby otrzymywali 

żołd. Problematykę wybrańców w starostwie brańskim prześledzę przede 

wszystkim na przykładzie wsi Hodyszewo i Jośki. Wybrańcy uwolnieni  

od wielu powinności byli solą w oku dworskich oficjalistów.  

Nie wiadomo, czy wybrańcy ze starostwa brańskiego uczestniczyli  

w wojnach polsko-moskiewskich Stefana Batorego, chociaż już formowano  

z nich oddział. Ta kategoria chłopów niewątpliwie była w Hodyszewie co naj-

mniej od XVII wieku. W czasie tzw. „potopu szwedzkiego”, 16 czerwca 1659 

roku król Jan Kazimierz wydał przywilej dla wybrańców ze wsi: Hodyszewo, 

Świrydy, Malesze, Oleksin, Sielc, Klichy, Holonki i Patoki, zwalniający ich na 

cztery lata od podatków, w nagrodę za wierną służbę i dzielną postawę, jaką 

wykazali przy zdobywaniu Torunia1046.  

W 1665 roku sługa Bogusława Radziwiłła, Benedykt Olszewski, próbował 

przymusić wybrańców ze starostwa brańskiego do wnoszenia opłat. Opornym 

odebrał 11 wołów i 2 konie. Tym razem sąd referendarski zdecydowanie stanął 

w obronie chłopów. Nakazano zwrócić im zabrane zwierzęta, a król Jan Kazi-

mierz potwierdził, że znajdują się oni pod jego opieką i zabronił działań łamią-

cych ich prawa1047. Podobna sprawa trafiła do referendarii w 1690 roku, a jej 

finał był taki jak wcześniejszej. Ale już 1724 roku starosta brański Jan Kle-

mens Branicki wygrał sprawę z wybrańcami. Dwa lata później we wsiach  

starostwa nastąpiła egzekucja wyroku referendarskiego1048.  

 
1044 Tadeusz Ogiński wojewoda trocki i jego pamiętnik, wydał K. Bartoszewicz, Warszawa 1913,  

s. 26. 
1045 KOBiDZ Warszawa, Teki Glinki, teka 280, s. 82. 
1046 AGAD, KGB nr 37 (1659–1660), k. 197. 
1047 J. Siedlecki, Starostwo…, s. 55.  
1048 AGAD, Archiwum Branickich z Białegostoku, sygn. 47, k. 7. 
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W 1722 roku Paweł Kruszewski, ekonom starosty brańskiego i inni oficja-

liści, chcąc zwiększyć obszar folwarków starościńskich przystąpili do odbiera-

nia części gruntów wybranieckich, a wybrańców potraktowali jak chłopów 

pańszczyźnianych. Ci zaskarżyli działania podjęte w tym kierunku przez eko-

noma. Chłopów w Sądzie Referendarii Koronnej reprezentowali: Mikołaj Kry-

szeń z Oleksina i Łukasz Koczowski (Koczewski) z Hodyszewa. Tym razem 

wybrańcy sprawę przegrali. Sąd zaakceptował uszczuplenie obszaru ziemi 

„wybranieckiej” i nałożenie dodatkowych świadczeń (danin, pańszczyzny  

i robót) oraz ograniczenie praw do wyrabiania piwa na własny użytek. Ekonom 

miał w tym przypadku dużo racji, gdyż wybrańcy powiększali swoje gospodar-

stwa i chcieli, aby dodatkowy 

areał także był objęty przywile-

jami, ale w ten sposób obszar 

pańszczyźnianej ziemi uprawnej 

w starostwie zmniejszał się na 

szkodę starosty. Wybrańcy dys-

ponowali dwiema włókami,  

a dodatkowo użytkowali jeszcze 

połowę trzeciej, a ta faktycznie 

nie była „wybraniecka”, a jedy-

nie przez nich dzierżawiona.  

I o tą część gruntów chodziło w 

tym sporze1049.  

Z czasem wzmacnianie siły 

bojowej piechotą wybraniecką 

przeżyło się, stąd w 1726 roku 

sejm podjął uchwałę o zastąpie-

niu oddziałów piechoty chłop-

skiej podatkiem od osadzonych 

na gruntach wybrańców, płaco-

nym na zawodowy regiment 

pieszy. Tej kategorii mieszkań-

ców Hodyszewa dotyczył przywilej króla Augusta III Sasa, wydany 15 czerw-

ca 1750 roku w Warszawie. W akcie tym władca potwierdził prawa wybrań-

ców i nakazał im płacenie na regiment pieszy. Do praw wybrańców zaliczono 

zwolnienie ich z wszelkich robót i danin na rzecz dworu brańskiego, hiberny, 

pogłównego, podwód. Mogli też oni na własny użytek warzyć piwo i „palić” 

gorzałkę, brać za darmo drewno z królewskich lasów na opał i do budowy.  

Wybraniectwo było dziedziczne. Imiennie wymienionymi w dokumencie 

wybrańcami z Hodyszewa byli: Mikołaj Laruch, Stefan i Paweł Koczewscy, 

Jan Kowal i Jan Kowalczak, osadzeni na dwóch łanach (włókach). Przywilej 

 
1049 K. Kantecki, Pan starościc brański, „Ateneum” 1885, t. 2, z. 6, s. 392.  

Żołnierz piechoty wybranieckiej, XVII w.  
Ryc. M. Orlowska-Gabryś 
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Augusta III, 5 sierpnia 1785 roku potwierdził także Stanisław August Ponia-

towski. Prawa wybrańców nadal respektowano w pierwszej poł. XIX wieku1050. 

Trzebież lasów doprowadziła do alarmującej sytuacji. Instrukcja poselska 

uchwalona na sejmiku w Brańsku 21 stycznia 1654 roku zawierała zapis: Wia-

domo to wszystkim, że w starostwie brańskim żadnych lasów ani borów nie 

masz i co było peinitus dawno wypustoszono a dwór brański potrzebuje bardzo 

poprawy. W związku z tym szlachta zobowiązywała posłów, aby prosili króla  

o pozwolenie na wolny wrąb do lasów i puszczy leśnictwa białowieskiego, na 

poprawę dworu i mostów zbudowania brańskich1051. Wycięto też lasy między 

Klichami a Oleksinem, powiększając areał uprawny. W związku z niedużą 

ilością lasów w starostwie gospodarka łowiecka nie miała niemal żadnego zna-

czenia. Rzeka Nurzec i jej dopływy dostarczały nieco ryb, ale tylko na lokalne 

potrzeby. W Bujnowie i w sąsiedztwie brańskiego dworu znajdowały się nie-

wielkie stawy (sadzawki), a ryby z nich służyły do przygotowywania posiłków 

w kuchniach dworskich. Miodowe daniny (wzm. 1558) na rzecz dworu świad-

czą, że zbierano też miód, pewnie dzikich pszczół, ale nie można wykluczyć 

pośredniego zajmowania się bartnictwem przez niektórych chłopów.  

Szlachta podczas obrad sejmiku w Brańsku 9 czerwca 1720 roku zauwa-

żyła problem braku „luźnych” chłopów do pracy najemnej, którzy udawali się 

do pracy na Żuławy1052. W mniejszym stopniu dotyczyło to starostwa.      

W 1616 roku starostwo brańskie dawało 1300 złp rocznego dochodu.  

Połowa tej sumy pochodziła z folwarków: bujnowskiego – 479 złp, kiersnow-

skiego – 254 złp1053. Po załamaniu gospodarczym w wyniku wojen połowy 

XVII wieku, po ponad stu latach starosta brański Michał Starzeński pozytyw-

nie oceniał sytuację gospodarczą, na aktywizację której wpływ miały kontakty 

handlowe nie tylko z Gdańskiem, ale i z rozwijającą się Warszawą. Starzeński 

w 1791 roku pisał, że: dochody z mojej ekonomii regularnie wpływały.  

Te ostatnie lata były bardzo dobre. Całe Podlasie dowożąc produkta wiejskie 

do Warszawy miało zyski niezwykłe. Chłopi ze starostwa brańskiego, drobni 

dzierżawcy płacili swoje należności samymi dukatami. Żona moja zarządzając 

majątkiem żaliła się tylko na brak drobnej monety miedzianej, która gdzieś 

nikła z obiegu1054. Źródła swego sukcesu gospodarczego upatrywał nie tylko  

w koniunkturze gospodarczej, ale i we właściwym zarządzaniu. We wspo-

mnieniach pod 1782 rokiem stwierdził: gospodarstwo moje było w kwitnącym 

stanie. Zbiory się podwoiły. Miałem ziarn 7 [z kłosa]. Wszystkie konieczne bu-

dynki wystawiłem jak najoszczędniej. Usunąłem Żydów z gorzelni, a w karcz-

mach umieściłem zasłużonych ludzi. Berlinki [statki rzeczne] wysłane do Gdań-

 
1050 Z. Romaniuk, Słownik historyczny miejscowości i postaci z terenu gminy Nowe Piekuty, 

Nowe Piekuty 2014, s. 29-30. 
1051 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, 1210, teka 9; J. Siedlecki, Starostwo…, s. 45.   
1052 Hejże na Żułwy, Kramik Regionalny – A.Cz. Dobroński, „Kurier Podlaski” 1987, nr 46.  
1053 J. Siedlecki, Starostwo…, s. 46.  
1054 M.H. Starzeński, dz. cyt., s. 93.  



 

336 

 

ska ze zbożem przywiozły wino, piwo angielskie, sól, śledzie, które następnie 

sprzedawane były w oberżach i zajazdach do mnie należących. Starzeński wy-

korzystywał różnice cen zboża, nabywając je takiej na lokalnym rynku, a po 

użyciu w gorzelni i na tucz wołów, osiągał zyski. Lepsze zboże zbywał  

w Gdańsku, gdzie osiągało ono wysokie ceny1055.  

Zaludnienie wsi i osad młynarskich (500 dymów) w 1790 roku szacować 

można na około 3000 osób. Czyli w stosunku do stanu sprzed stu lat liczba 

ludności starostwa zwiększyła się znacznie ponad dwukrotnie.  

Starostowie brańscy od drugiej połowy XVI wieku byli zazwyczaj rów-

nież miejskimi wójtami brańskimi, ze względu na znaczące uposażenie folwar-

kiem kiersnowskim i dochodami uzyskiwanymi z sądownictwa. Spośrod 

mieszczan ustanawiali swoich podwójcich (landwójtów). Zdarzyło się, że sta-

rosta Jan Klemens Branicki wójtostwo nadał w 1760 roku swemu zasłużonemu 

koniuszemu i pułkownikowi Andrzejowi Węgierskiemu. Po jego śmierci syn, 

Jan Węgierski, 25 czerwca 1768 roku sprzedał wójtostwo i inne dochody  

z części starostwa brańskiego: Oleksina, Patok, młyna Burkaty (Burchaty) oraz 

austerii i młyna w Brańsku, Michałowi Maurycemu Starzeńskiemu, nowemu 

staroście1056.      

Starostwo brańskie, jako grodowe, było pożądane także przez magna-

tów1057. W Brańsku prowadzili oni działalność polityczną, często podporząd-

kowując sobie liczną szlachtę osiadłą w tej okolicy.   

Po omówionym już podskarbim wielkim koronnym i kasztelanie chełmiń-

skim Janie Dulskim, staroście brańskim w latach 1567–1590 (zm. 28 III 

1590), król Zygmunt III Waza 25 kwietnia 1590 roku zezwolił na cesję staro-

stwa przez jego spadkobierców na rzecz Jana Leśniowolskiego, kasztelana 

czerskiego i starosty parnawskiego. Po wpłaceniu należnych sum zastawnych 

rodzinie Dulskich, przekazanie starostwa odbyło się w końcu lipca 1590 roku. 

Jan Leśniowolski zapoczątkował „dynastię” tej rodziny na starostwie brańskim. 

Po jego śmierci, 13 lutego 1595 roku, Zygmunt III zgodził się, aby starostwo 

brańskie przeszło na jego najstarszego syna, Adama Leśniowolskiego, ale 

jeszcze małoletniego. Do uzyskania przez niego dorosłości, funkcje sądowni-

cze wypełniali starostowie jurydyczni Wojciech Sieklucki (13 II 1595 – 1596) 

i Marcin Brzozowski (od lata 1596 do wiosny 1609 r.). Brzozowski to były 

podstarości brański (dzierżawił Solniki). Później podstoli bielski i podlaski.  

 
1055 Tamże, s. 53. ADD, ZAP Brańsk, IX/Tx/1, k. 237. Wspomniane „statki” starosty 

Strzeńskiego, które pływały do Gdańska (1785).   
1056 KOBiDZ Warszawa, Teki Glinki, t. 391, s. 711. W 1726 r. brańska austeria starościńska była 

gruntownie remontowana lub wzniesiona od podstaw: Do austerii brańskiej szkła, ołowiu, 

żelaza, wapna, cegły, tarcic i kogo za arendarza. – AGAD, Archiwum Branickich z Białegosto-

ku, sygn. 47, k. 7.  
1057 Starostowie brańscy doczekali się kilku spisów, ale najwartościowsze są: J. Siedlecki, 

Starostwo…, s. 60; Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku, s. 63–66. W niniejszym opracowaniu 

uściślono daty.  
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Adam Leśniowolski zmarł bezpotomnie 25 lutego 1622 roku w Rado-

miu1058. Starostwo brańskie przed 14 listopada 1622 roku przejął po nim młod-

szy brat, Prokop Leśniowolski, od 1627 roku prowiantmistrz wojsk koron-

nych. Z Brańska posłował na sejmy w 1635 i 1637 roku. Poważnie rozchoro-

wał się i nie dawano mu szans na wyzdrowienie. W tej sytuacji król Władysław 

IV w lutym 1646 roku podarował starostwo brańskie wojewodzie poznańskie-

mu Krzysztofowi Opalińskiemu, oczywiście po wniesieniu do kasy królewskiej 

pewnej sumy. Jednak stało się coś nieoczekiwanego, co wojewoda poznański 

opisał 8 marca w liście do swojego brata Łukasza Opalińskiego, marszałka 

nadwornego koronnego: Mnie sam król był dał Brańsk o kilkunastu tysięcy 

intraty, ale ożył pan starosta Leśniowolski1059. Król chcąc wybrnąć z niezręcz-

nej sytuacji, już w kwietniu uczynił ozdrowieńca kasztelanem podlaskim (od 

1652 r. wojewoda podlaski). Natomiast starostwo brańskie za zgodą Włady-

sława IV otrzymał Franciszek Jan Leśniowolski (syn Prokopa), urzędujący  

w latach 1646–1653. Po jego przedwczesnej śmierci w styczniu 1653 roku, 

starostą został Bogusław książę Radziwiłł1060, który przerwał monopol staro-

stowania w Brańsku przez Leśniowolskich.  

Bogusław książę Radziwiłł, koniuszy Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

jak już wspomniałem we wcześniejszych rozdziałach, był pierwszym, który 

próbował rozgrywać szerszą politykę, bazując między innymi na brańskim 

sejmiku szlacheckim. Po zdradzie w czasie „potopu” pozbawiony był starostwa 

brańskiego, w związku z czym, od 15 maja 1656 do listopada 1657 roku, brań-

ską tenutą z woli króla administrował starosta żmudzki Jerzy Karol Hlebo-

wicz. Bogusław Radziwiłł po królewskim przebaczeniu ponownie objął staro-

stwo brańskie w listopadzie 1657 roku. Zajęty różnymi obowiązkami uzyskał 

zgodę na powołanie surogatora starosty brańskiego, którym został Jan Skiw-

ski, pełniący tę funkcję od 6 listopada 1659 do początku października 1664 

roku. W tym czasie Bogusław Radziwiłł był gubernatorem księstwa pruskiego  

i jednocześnie nie mógł pełnić obowiązków starosty w odległym Brańsku1061.    

Niespodziewana śmierć Radziwiłła 31 XII 1669 roku, wymusiła nomina-

cję kolejnego starosty brańskiego. 18 marca 1670 roku został nim Jan Kle-

mens hrabia Branicki, marszałek nadworny koronny, pan na Białymstoku.  

Po jego śmierci 9 lutego1062 1673 roku, starostwo brańskie miesiąc później,  

9 marca, otrzymał Stefan Stanisław Czarniecki1063, pisarz polny koronny, 

 
1058 Data śmierci starosty nie jest upowszechniona: W. Szołdarski, Kronika benedyktynek 

toruńskich, Pelplin 1934, s. 75: 28 lutego [1622] umarł p. Adam Leśniowolski, starosta brański, 

w Radomiu na Tribunale, od frasunku, że dał wielką winę tribunalistom dla zatrzymania quarty. 
1059 Listy Krzysztofa Opalińskiego do Brata Łukasza: 1641–1653, pod red. Romana Pollaka, 

Wrocław 1957, s. 318.  
1060 ANK, ZZG 29, k. 104-106 (spłaty i cesje).  
1061 Urzędnicy podlascy…, s. 65. 
1062 Odnośnie daty śmierci czasami zamiast luty, podawany jest marzec, co pewnie jest omyłką.    
1063 AGAD, Metryka Koronna, S 12, k. 44. Czarniecki nie posiadał dóbr w ziemi bielskiej, stąd 

szlachta protestowała przeciwko temu królewskiemu nadaniu starostwa.  
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bratanek słynnego Stefana Czarnieckiego. Ten, po kilku latach, 31 lipca 1679 

roku dokonał cesji starostwa na rzecz Stefana Mikołaja Branickiego, syna 

zmarłego Jana Klemensa Branickiego. Kolejna cesja dokonana została na łożu 

śmierci, 3 lipca 1709 roku1064, na rzecz syna, Jana Kazimierza, który na cześć 

swego dziadka konsekwentnie używał imion Jan Klemens. Trzy dni później 

Stefan Mikołaj Branicki zmarł. Jan Klemens Branicki z Białegostoku, hetman 

polny koronny, wojewoda krakowski, 16 sierpnia 1752 roku dokonał cesji  

starostwa brańskiego na rzecz swego zaufanego sługi Macieja Maurycego 

Starzeńskiego, pisarza grodzkiego brańskiego. Branicki jednak zatrzymał  

sobie dochody ze starostwa brańskiego1065.   

Ostatni starosta brański Rzeczpospolitej szlacheckiej to Michał Hieronim 

Starzeński, syn Macieja Maurycego. Ojciec 15 lipca 1774 roku przekazał mu 

starostwo, co wpisano do Ksiąg Pieczętnych (Sigillat). Bezpośrednio po tej 

cesji w księgi te wpisano przekazanie nowemu staroście również wójtostwa  

brańskiego i wsi starostwa brańskiego1066. 
 

 

Starostowie brańscy, z lewej Jan Klemens Branicki (1670–1673), z prawej Stefan Mikołaj  

Branicki (1680–1709) z żoną Katarzyną z Sapiehów.  

Przedstawienia postaci z kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie 

 
1064 ANK, ZZG 20, k. 542: 1709, f. 4 in Crastino festi Visitationis GV Mariae = Super Capitane-

atum Bransc. Branicki cessio.    
1065 AGAD, AR, AM-P, sygn. 43; M.H. Starzeński, dz. cyt., s. 19. Syn Macieja Maurycego, 

Michał Hieronim Starzeński określił, że jego ojciec był honorowym starostą brańskim, gdyż 

hetman dochody zatrzymał dla siebie. Niemniej godność ta… sprawiła wielkie wrażenie na 

otoczeniu. Rzeczywiście przed cesją, już w maju 1752 r. Maciej M. Starzeński oświadczył,  

że otrzymać ma starostwo brańskie „gratia gratis”, dlatego zrzekł się wszelkich dochodów  

z niego i obiecał do końca życia świadczyć usługi swemu „dobrodziejowi”. Według: Urzędnicy 

podlascy…, s. 66, p. 342 – cesja 5 VI 1752 r. (nie zweryfikowano, ze względu na omyłkową 

sygnaturę).  
1066 AGAD, Metryka Koronna, S 32, k. 287v–288. Swe prawa wójtostwa brańskiego przekazała 

mu także matka Michała, Aniela z Trembińskich.   
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Z lewej Aniela z Biberstein-Trembińskich Starzeńska. Z prawej jej syn 

Michał Hieronim Starzeński – ostatni starosta brański I Rzeczpospolitej, od 1774 r. 

(fotokopie obrazów Starzeńskich wyk. J. Glinka, w zbiorach KOBiDZ Warszawa, Teki Glinki, nr 238) 

 

Hetman Jan Klemens Branicki – starosta 

brański w latach 1709–1752 

 

Maciej Maurycy Starzeński, starosta 

brański w latach 1752–1774 
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18. Ziemie bielskiej metropolis1067 
 

W każdej z trzech ziem województwa podlaskiego, drohickiej, mielnickiej 

i bielskiej, organizacja władz i urzędów szlacheckich zasadniczo była taka sa-

ma. Jednak ziemię bielską od innych odróżniało to, że jej centrum znajdowało 

się nie tam jak wskazywałaby nazwa, czyli w Bielsku, a w Brańsku. Ta dość 

wyjątkowa sytuacja czytelna w okresie staropolskim, powodowała zamęt po-

śród historyków XIX i XX wieku, stąd w części publikacji znajdziemy błędne 

informacje o sejmikach i sądach szlacheckich w Bielsku.  

Ulokowane w Brańsku kancelarie ziemska i grodzka, odbywane tutaj sądy 

szlacheckie, sejmiki, popisy i inne zjazdy obywatelskie, nadawały miastu zna-

czenia w regionie. Brańsk był nie tylko miastem powiatowym, ale także naj-

ważniejszym ośrodkiem politycznym i sądowym ziemi bielskiej. Lustratorzy  

w 1664 roku opisując miasto użyli określenia, że było to „ziemie bielskiej me-

tropolis”. W uchwale sejmowej z 1790 roku stwierdzono, że Brańsk to miasto 

stołeczne ziemi bielskiej1068. 
 

18.1. Sejmiki i inne zjazdy szlacheckie 
 

Zjazdy szlachty w Brańsku urządzano w zależności od powodu zwołania. 

Najważniejsze sejmiki1069 przedsejmowe gromadziły szlachtę w celu wybrania 

dwóch posłów i zaopatrzenia ich w instrukcje poselskie, zawierające wytyczne 

oraz postulaty szlachty, które przedstawiano na sejmie1070. Po obradach sejmu 

posłowie, na zwołanych sejmikach relacyjnych, składali sprawozdania z prze-

biegu obrad. Sejmiki elekcyjne organizowano by zaproponować władcy osoby 

na wakujące urzędy szlacheckie (sędziów ziemskich, podkomorzych). Wybo-

rem sędziów (inaczej deputatów, od 1578 r.) do Trybunału Koronnego w Lubli-

nie, zajmował się sejmik deputacki. Dla załatwienia lokalnych spraw (podatki  

i in.) zwoływano sejmiki gospodarskie. Nadzwyczajny charakter miały sejmiki 

konfederackie czy kapturowe w czasie bezkrólewia. 

Najwięcej emocji szlacheckich w czasie obrad uwalniały sejmiki deputac-

kie. Ziemie w województwie były trzy, a deputatów wybierano dwóch. Ich wy-

łanianie rozstrzygano w ten sposób, że corocznie z powiatu drohickiego wybie-

 
1067 Tytuł zaczerpnięto z lustracji starostwa brańskiego z 1664 r. 
1068 AGAD, AR, dz. XXV, 361, k. 1–2; VL, t. 9, s. 163. 
1069 Podlaskie sejmiki w ostatnich dziesięcioleciach doczekały się kilku ogólnych opracowań:  

J. Siedlecki, Sejmiki szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XVI-XVIII wieku, „Przegląd Historycz-

ny”, t. LXXX (1989), z. 2, s. 239–272; J. Urwanowicz, Funkcjonowanie sejmików podlaskich w 

XVI-XVIII wieku. Typowość czy specyfika, [w:] Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlachec-

kiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2004, s. 105–120; E. Szum, Podlaskie sejmiki 

ziemskie jako organ reprezentacyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej, „Radzyński 

Rocznik Humanistyczny”, t. 10 (2012), s. 7–32.  Ciągle brakuje wydania laudów sejmikowych.   
1070 Posłowie ziemi bielskiej co najmniej kilkanaście razy uczestniczyli w generalnym sejmiku 

mazowieckim w Warszawie. – J.A. Gierowski, Sejmik generalny księstwa mazowieckiego na tle 

ustroju sejmikowego Mazowsza, Wrocław 1948, s. 23.   
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rano jednego deputata, a drugiego na zmianę (alternata), z ziemi bielskiej  

i mielnickiej. W 1736 roku zamiast alternaty rocznej, wprowadzono dwuletnią, 

a w 1764 roku zniesiono tę alternatę i dodano trzeciego podlaskiego deputata. 

Od tego czasu wszystkie ziemie miały swego przedstawiciela w Trybunale Lu-

belskim. W Drohiczynie organizowano podlaski sejmik generalny (dla trzech 

ziem), dla wyboru deputatów do Lublina.       

Sejmiki zasadniczo zwoływał król. Przykładowo, 1 kwietnia 1577 roku 

Stefan Batory zwołał sejmiki powiatowe (partykularne) i sejmiki generalne,  

w tym ziemi bielskiej w Brańsku na dzień 24 kwietnia. Zdarzało się, że odbywa-

no wspólne zjazdy szlacheckie całego Podlasia. Do takiego wspólnego zjazdu 

trzech ziem doszło 21 stycznia 1587 roku w Brańsku, w czasie bezkrólewia  

po śmierci Stefana Batorego (Confoederatio albo kaptur)1071.   

 
Posłowie z Brańska na sejmy: Bogusław książę Radziwiłł w 1661 i 1668 r.  

i Stanisław Poniatowski (przyszły król), w 1761 r. 
(Bogusław Radziwiłł medal na pamiątkę ślubu, 1665 – niemczyk.pl;  
Stanisław Poniatowski, mal. M. Bacciarelli, 1760 – ipsb.nina.gov.pl) 

 

Tradycją było, że na miejsce obrad sejmikowych wybierano świątynię  

parafialną1072, głównie ze względu na to, że był to największy obiekt w mieście. 

Na tę okazję z kościoła wynoszono ruchome wyposażenie, które mogło posłu-

żyć co bardziej krewkim szlachcicom za dodatkowe argumenty w zacietrzewio-

nej dyskusji. Dla bezpieczeństwa, pod groźbą aresztu, zabraniano obnażania 

szabel. Często kościół nie mógł pomieścić wszystkich sejmikujących, których 

zbierało się od kilkuset do kilku tysięcy. Do Brańska zjeżdżała szlachta spod 

Goniądza i Augustowa, Knyszyna, Suraża i Tykocina, a także spod Brańska, 

Kleszczel, Narwi, Bielska i Bociek. Takich zjazdów od XVI do XVIII wieku 

 
1071 AGAD, Kapicjana, p. 10, k. 541–559; NIAB, f. 1708, op. 1, d. 202, k. 480v; „Miesięcznik 

Heraldyczny”, r. 4 (1911), s. 4–6; J. Siedlecki, Sejmiki szlachty…, s. 243. ANK, ZZG 17, s. 448–

451. 
1072 VL, t. 9, s. 326.  
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odbyło się w Brańsku co najmniej kilkaset. Sejmiki obradowały od jednego do 

kilkunastu dni, zazwyczaj przerywane na niedzielę. Wspomina o tym instrukcja 

jednego z ostatnich brańskich zjazdów szlachty, który obradował w brańskiej 

farze od 14 lutego do 2 marca 1792 roku:  
 

Z mocy nakazu prawa o sejmikach uchwalonego, w dzień czternastego lu-

tego w każdym roku sejmikom deputackim, a po nich zaraz gospodarskim 

naznaczającego, gdy Jaśnie Wielmożni dygnitarze, urzędnicy, obywatele, 

szlachta posesjonaci ziemi bielskiej na tenże dzień do miasta wolnego 

Rzeczypospolitej Brańska zjechali się i do kościoła farnego za odgłosem 

usłyszanym wszystkich dzwonów kościelnych zgromadziwszy się, po  

wysłuchaniu Mszy świętej i po uczynieniu dzięk należnych Bogu… 

26 lutego tj. w niedzielę pierwszą postu, po odprawionym nabożeństwie  

i zagajeniu sesji, za powszechną wszystkich sejmujących zgodą, aby na-

bożeństwu zwykłemu, ile w pierwszą niedzielę postną przeszkody nie czy-

nić, mając wzgląd na liczne zgromadzenie z parafii dla nabożeństwa 

przybyłych, sesję do dnia jutrzejszego tj. 27 lutego salwowaliśmy…1073. 
 

Zazwyczaj zważano na powagę miejsca, chociaż w trakcie obrad zdarzały 

się zamieszania, ostre dyskusje i „przepy-

chanki”, a nawet ostrzejsze spory. W latach 

60. XVII wieku „temperaturę obrad” na 

brańskich sejmikach podnosili królewscy 

stronnicy Jana Kazimierza. Byli nimi stolnik 

warszawski Samuel Opacki i Krzysztof 

Mokrzecki, którzy już w 1661 roku ubiegali 

się w Brańsku o wybór na posłów. W 1667 

roku ci sami przyjechali na sejmik do Brań-

ska, ale tym razem Bogusław Radziwiłł, dla 

uspokojenia nastrojów, przysłał rotę drago-

nów. Sejmik i tak podzielił się na stronnic-

twa i całą noc radzono w farze nad wybo-

rem posłów. Ostatecznie zwyciężyli „lu-

dzie” Radziwiłła, chociaż o mało nie doszło 

do zerwania obrad1074.  

Szlachta ziemi bielskiej na sejmiku 

przedsejmowym w Brańsku w lipcu 1668 

roku, początkowo nie dawała wiary zamiarowi abdykacji króla Jana Kazimierza 

(abdykacja 16 IX). W instrukcji poselskiej z 25 lipca zobowiązano posłów, aby 

błagali króla o zmianę swej decyzji, jednocześnie proponowano regulacje doty-

czące nowej elekcji. Posłom ziemi bielskiej udającym się na wolną elekcję w 

1669 roku, towarzyszyła wyjątkowa oprawa. Na czele z Bogusławem i Micha-

łem Radziwiłłami, udali się oni pod Warszawę, w asyście 8 tysięcy zbrojnych i 

 
1073 AGAD, Kapicjana, p. 31, k. 141–158; Biblioteka książąt Czartoryskich w Krakowie, rps 886,  

s. 435–451.  
1074 J. Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła, s. 69–70, 86. 

Król Jan Kazimierz 
(wg M. Bacciarellego, wyk. J.F. Piwarski) 
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szlachty zgromadzonej pod Brańskiem 6 czerwca1075. Królem obrano Michała 

Korybuta Wiśniowieckiego.   

Emil Kalinowski szeroko opisał sejmik przedkoronacyjny w Brańsku  

z 20 sierpnia 1669 roku, który miał nietypowy przebieg. Konflikt pisarza ziem-

skiego Krzysztofa Żelskiego z Samuelem Opackim, wspieranym przez chorąże-

go Mikołaja Skaszewskiego, doprowadził do rozdwojenia obrad. Żelski ze swo-

imi zwolennikami oddalili się od ołtarza w drugi koniec świątyni, koło drzwi  

i tam przeprowadzili opozycyjny wybór marszałka obrad (Krzysztofa Kostro)  

i posłów, Pawła Karola Hryniewickiego oraz Stanisława Wyszyńskiego.  

W odpowiedzi na to, grupa podkomorzego Józefa Karpia i chorążego Mikołaja 

Skaszewskiego skupiona koło ołtarza, opuściła kościół i udała się by wpisać 

protest do akt grodzkich. Pisarz Żelski, złożył kontrprotest, ale do ksiąg sądu 

kapturowego. Strony nie mogły się pogodzić co do delegowania wspólnych 

posłów na koronację. Rozwiązanie widziano w zwołaniu kolejnego sejmiku, ale 

dokonać tego mógł interrex, prymas Mikołaj Prażmowski. Ten przychylił się do 

prośby i nowy sejmik odbył się 11 września. Jednak znowu „było niezgody 

pełno”, pomimo listu od króla-elekta wzywającego do pojednania. Po długich 

obradach, na posłów wybrani zostali chorąży Skaszewski i stolnik warszawski 

Samuel Opacki. Jednak sam sejmik, jak i posłowie nie uzyskali akceptacji pisa-

rza Żelskiego oraz jego zwolenników, którzy ostatecznie sejmik zerwali. W tle 

sejmiku, były też działania oponentów Bogusława Radziwiłła i wojewody troc-

kiego Mikołaja Stefana Paca. Ostatecznie posłami ziemi bielskiej na sejm koro-

nacyjny byli Samuel Opacki oraz Stanisław Wyszyński, reprezentanci dwóch 

skonfliktowanych grup1076.  

  List Bogusława Radziwiłła do swego sługi Hołowni, pisany z Brańska 16 X 1668 r.  
(AGAD, Archiwum Radziwiłłów) 

 
1075 E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 178–179.  
1076 Tamże, s. 182–187; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 165; AGAD, Archiwum Radziwiłłów,  

dz. V. W czasie przysięgi Michała Korybuta Wiśniowieckiego na pacta conventa, w 1669 r.  

w kościele św. Jana w Warszawie, obecny był Mikołaj Skaszewski, chorąży bielski.   
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Po śmierci Bogusława księcia Radziwiłła (koniec 1669), starosty brańskie-

go, ten jeden z najważniejszych urzędów ziemi bielskiej trafił do czołowych 

statystów ówczesnej sceny politycznej, popierających króla Michała Korybuta 

Wiśniowieckiego. Otrzymali je marszałek nadworny koronny Jan Klemens 

Branicki, a po jego śmierci (9 II 1673) Stefan Stanisław Czarniecki, pisarz po-

lny koronny, marszałek konfederacji gołębiowskiej (prokorybutowskiej, 19 X 

1672). Tym samym powiązanie starostwa brańskiego z takimi postaciami, a do 

tego fakt jego nadania przy sprzeciwie szlachty bielskiej, gdyż Czarniecki nie 

posiadał dóbr ziemskich na tym terenie, niewątpliwie zwróciło uwagę uczestni-

ków burzliwych wydarzeń zjazdu warszawskiego, o którym niżej1077. W sporze 

Jana Sobieskiego1078 z Michałem Korybutem Wiśniowieckim, szlachta bielska 

zasadniczo opowiadała się po stronie obozu dworskiego1079.   

W Brańsku 13 grudnia 1672 roku odbyło się koło partykularne ziemi biel-

skiej, które na zjazd generalny do Warszawy wybrało swoich przedstawicieli 

(posłów)1080, którzy zdecydowanie opowiedzieli się tam po stronie króla Micha-

ła Korybuta Wiśniowieckiego. Domagano się sądu nad starostą generalnym 

podolskim Mikołajem Potockim oraz generałem artylerii Marcinem Kątskim za 

poddanie Turkom Kamieńca Podolskiego. Szlachta bielska zaatakowała także 

Jana Sobieskiego, domagając się przeprowadzenia śledztwa i w jego spra-

wie1081. Zjazd warszawski trwał od 4 stycznia do 11 marca 1673 roku. Zwaśnio-

ne obozy polityczne w końcu pojednały się.  

Elekcja w 1697 roku, po śmierci Jana III Sobieskiego, tradycyjnie była  

poprzedzona sejmikami (w tym w Brańsku) na których wybrano posłów.  

 
1077 Z. Hundert, Konfederacja szczebrzeszyńska 1672–1673 a ziemia bielska, „Przegląd Histo-

ryczny”, t. 107, z. 2, 2016, s. 235–236; L.A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej. zjazd 

warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005. 
1078 Pod wodzą Sobieskiego 23 XI 1672 r. zawiązano konfederację szczebrzeszyńską, skierowaną 

przeciwko królowi i konfederatom gołąbskim. Zwolennicy hetmana Sobieskiego występowali  

w obronie dawnych praw szlacheckich, rządów sejmowo-sejmikowych i praw urzędu hetmań-

skiego. Pojednanie obu stronnictw nastąpiło 12 III 1673 r.  
1079 Ziemia bielska wystawiła wyprawę łanową, w ramach pospolitego ruszenia, co miało zwią-

zek z poparciem dla króla. Popis odbył się pod Brańskiem 5 XI 1670 r., czyli już po szczęśliwej 

dla dworu konkluzji sejmowej. Niemniej poparcie Bielszczan dla króla było w tamtym czasie 

silne, co wynika wyraźnie z deklaracji składanych monarsze w uchwałach sejmiku brańskiego z 

grudnia 1670 r. Na wezwanie króla szlachta bielska (pospolite ruszenie) aktywnie uczestniczyła 

w działaniach związanych z obroną monarchy i Rzeczpospolitej (1670, 1671 i 1672 – pod 

Gołębiem). Podskarbi koronny Jan Andrzej Morsztyn (malkotent) w 1672 r. uznał podlaskie 

pospolite ruszenie, za „najporządniejsze”. – Z. Hundert, dz. cyt., s. 236–237; NIAB Mińsk,  

f. 1708, op. 1, d. 167, k. 478–483v (Laudum sejmiku ziemi bielskiej w Brańsku z 1 XII 1670).  
1080 Propozycja złożenia przysięgi wierności przez: chorążego bielskiego Mikołaja Skaszew-

skiego, pisarza bielskiego Krzysztofa Żelskiego, chorążego parnawskiego Gabriela Kurzeniec-

kiego, podczaszego lubelskiego Stanisława Niemierę, podkomorzyca bielskiego Chryzostoma 

Karpia, skarbnika bielskiego Pawła Hryniewieckiego. Na sejmiku w Brańsku postulowano zwró-

cenie się przeciwko Tatarom zamieszkującym okolice Tykocina, co było reakcją na przejście na 

stronę turecką latem 1672 r. – Z. Hundert, dz. cyt., s. 243; NIAB, f. 1708, op. 1, d. 49, k. 457v–

462v.  
1081 Z. Hundert, dz. cyt., s. 243–244.  
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Odbyła się ona pod Brańskiem w asyście pospolitego ruszenia, skąd posłowie  

i pięć chorągwi ziemi bielskiej 20 maja wyruszyło pod Grochów1082. 

Zdarzyło się, że niektórzy ze szlachty nie panowali nad swoimi emocjami 

także przy królu. Albrycht Stanisław Radziwiłł pozostawił po sobie pamiętniki, 

w których przytoczył incydent z 3 marca 1633 roku z sejmu koronacyjnego  

w Krakowie: Posłowie ziemscy zanosili różne prośby do niego [tj. króla], szcze-

gólnie szlachta podlaska by zatwierdził dawny jej przywilej, ale pisarz brański 

zbyt swobodnie mówił i naraził się na niełaskę królewską1083. Był to sejm  

koronacyjny Władysława IV Wazy.  

W Brańsku posłami na sejmy walne wybierano m.in. Bogusława Radziwił-

ła (1661, 1668)1084, Franciszka S. Sapiehę (1668), Stefana Mikołaja Branickiego 

(1683) i jego syna – Jana Klemensa Branickiego1085 (1724), Józefa Pułaskiego 

(1754), późniejszego króla Stanisława Poniatowskiego (1761), gen. Stanisława 

Poniatowskiego (1776) – bratanka króla, gen. Andrzeja Mokronowskiego 

(1778) i inne znamienite postacie. 
 

Niestety „zaraza” jaką było „liberum veto” trawiła też sejmik brański. 

Krzysztof Mokrzecki, cześnik ziemi bielskiej, już w połowie października 1668 

roku podjął nieudaną próbę zerwania sejmiku przedkonwokacyjnego w Brań-

sku. Jak wspomniałem, uniemożliwiono też wybór posłów na sejm przedkoro-

nacyjny w 1669 roku. Najgorsze miało jednak nadejść. Później sejmik w Brań-

sku był zrywany lub bojkotowany jeszcze wielokrotnie, m.in. w: 16901086, 

16931087, 1733, 1738, 17461088 i 1768 roku.  

Ignacy Kapica opisał własną wersję genezy zrywania sejmików w Brańsku. 

Miał to być wynik konfliktu o stolnikostwo ziemi bielskiej. Spór zaczął się  

w 1687 roku między Wacławem Jaruzelskim z ziemi drohickiej1089, pupilem 

 
1082 W. Kuczyński, Pamiętnik, s. 23; ANK, ZZG 623 – Wykaz pospolitego ruszenia ziemi 

bielskiej na popisie pod Brańskiem, 1697 r.; J. Siedlecki, dz. cyt.; VL, t. 5, s. 22.   
1083 A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1, Warszawa 1980, s. 291. Tym „brańskim 

pisarzem” był przypuszczalnie Krzysztof Brzozowski, pisarz ziemi bielskiej. – J. Siedlecki, 

Kancelaria…, s. 46. 
1084 Bogusław Radziwiłł uczynił Brańsk miejscem ważnych rozgrywek politycznych, w których 

w 1669 r. widział siebie na tronie Rzeczpospolitej, ale jako protestant obranym być nie mógł. 

Miał poparcie kilku województw litewskich i koronnych (pruskich i podlaskiego). Jednak królem 

został Michał Korybut Wiśniowiecki. – J. Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła, s. 94.    
1085 W 1763 i 1764 r. J.K. Branicki (hetmanowi śniła się korona), poprzez M.M. Starzeńskiego – 

starostę brańskiego, chciał wykorzystać sejmiki podlaskie (także brański) do starań o koronę.  

Ta kandydatura jednak dość szybko upadła. – T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, r. 7, 

Poznań 1885, s. 226.  
1086 VL, t. 5, s. 380. 
1087 K. Sarnecki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego 1691–1696, wyd. J. Woliński, Wrocław 

1958, s. 60 
1088 Sejmik przedsejmowy 22 VIII 1746 rok zerwany (?). Diariusze sejmowe z wieku XVIII, wyd. 

Wł. Konopczyński, Warszawa 1911, s. 225. 
1089 Wacław Jaruzelski – stolnik nowogródzki (1681–1687), stolnik bielski (1687–1691), chorąży 

bielski (1691-1706). – J. Siedlecki, Wacław Jaruzelski (ok.1660–1706) chorąży ziemi bielskiej,  

„Białostocczyzna” 1991, nr 1 (21), s. 6–9; E. Kalinowski, Wacław Jaruzelski — bohater czy 
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stolnika koronnego i starosty brańskiego Stefana Branickiego, a pisarzem 

grodzkim brańskim Aleksandrem Skwarkiem Gąsowskim, ze starej szlachty 

podlaskiej. Jaruzelskiego oprócz Branickiego wspierali Kurzenieccy, z których 

była żona Jaruzelskiego. Gąsowski mógł liczyć na Jana Gnińskiego, wojewodę 

bracławskiego i starostę knyszyńskiego, oponenta Branickiego. Zwaśnienie tych 

rodzin i ich powinowatych, z poparciem wymienionych magnatów, miało po-

wodować, że toczono ciągłe scysje, kłótnie, łajania, przymówki, sejmików zry-

wania, obrad publicznych tłumienia i rozpędzania. Obywatele zaś ziemi biel-

skiej na dwie partie między sobą się podzielili, jednej Branicki, a drugiej Gniń-

ski przewodniczył. Jaruzelski broniąc swej dobrej sławy i honoru […] szlachec-

kiego, proces przeciwko temuż Gąsowskiemu do Trybunału Koronnego Lubel-

skiego wytoczył i wygrał. Gąsowskiego za próbę nagany szlachectwa Jaruzel-

skiego, skazano na odsiedzenie sześciu miesięcy w wieży drohickiej i zapłace-

nie wysokiej kary finansowej. Ostatecznie otrzymane w 1691 roku godności 

szlacheckie przez obu adwersarzy (Jaruzelski uzyskał chorążostwo bielskie,  

a Gąsowski – oczekiwane stolnikostwo ziemi bielskiej) spowodowały, że  

6 marca 1692 roku sejmik hojny i nader obfity pogodził partie szafunkiem nad-

zwyczajnym, na którym to sejmiku Gniński czopowem i szelężnem ułagodzony. 

Branicki uwolnieniem od czopowego i szelężnego z dóbr wszystkich tykociń-

skich przychodzącego udarowany, Kurzeniecki solą powiatową 333 beczek wy-

noszącą, zasilony. Inni zaangażowani w konflikt także uzyskali różne korzyści. 

Tym tedy sposobem spokojność ziemi bielskiej przywrócona – jak pisał Ignacy 

Kapica. Jednak Kacper Drozdowski, skarbnik ziemi bielskiej, odkrył, że ten 

sejmik okazał się przykładem wielkiej korupcji (exactorowie i co wszyscy, któ-

rzy kwity na sejmiku uzyskali, kalkulacji nie uczynili, a rozdrapawszy między 

sobą podzielili skarb publiczny ziemi bielskiej o czym manifest [11 kwietnia 

1692 roku] uczynił w aktach grodzkich łomżyńskich1090.  

Przebieg sejmiku w Brańsku w 1782 roku, z własnej perspektywy zrela-

cjonował starosta brański Michał Starzeński, wybrany wówczas posłem:  
 

Udaliśmy się wszyscy do kościoła… krótkim przemówieniem otworzyłem 

sejmik. Pierwszy raz w życiu znajdowałem się na podobnym zebraniu, 

przeszło 2000 osób, z których każda uważała się równą największemu 

magnatowi. …powstało kilkakrotnie zamieszanie. …awanturę spowodo-

wał przybyły z Warszawy jakiś młodzik… przerwano mu zapytaniem, czy 

umie mówić Modlitwę Pańską? Pokazało się, że nie umiał, wówczas zmu-

szono go do opuszczenia kościoła. Taki sam los spotkał syna jednego z 

urzędników sądowych, który z polecenia ojca wstawiał się i bronił zło-

dziei, co okradli kościół. Widać więc było, że zebrani tu obywatele, choć 

przeważnie ludzie bez wykształcenia, mieli jednak poczucie religii i spra-

wiedliwości. Zanim rozpoczęło się głosowanie, Karwowski rejent koronny 

 
zdrajca? Nieoczywista biografia wojskowego i polityka, „Przegląd Historyczny”, t. CXI (2020), 

z. 4, s. 827–848.  
1090 ANK, ZZG 15, k. 827–830: Ignacy Kapica, Rozrywania sejmików ziemi bielskiej ta przyczy-

na… 
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chciał być wybranym. Przyprowadził z sobą oddział z 300 szlachty dobrze 

uzbrojonych na dobrych koniach z okręgu goniądzkiego. Mieli wszyscy 

trąbki przewieszone przez plecy i w takim rynsztunku z wielkim naszym 

zdziwieniem wtargnęli do kościoła. Były to wszystko osobistości nieznane 

szlachcie brańskiej. Przybywali z odległości 10 mil, ale byli porządnie 

umundurowani, w granatowych mundurach i co prawda na oko lepiej się 

prezentowali od mojej partyi, która była ubraną zupełnie dowolnie. Po-

wstało ogromne zaniepokojenie, z którego wybrnęliśmy w ten sposób, że 

wytłumaczyliśmy nowo przybyłym, że się stawili za późno, i że nie mają 

ani prawa, ani powodu rozpoczynać sejmik na nowo. Zresztą odbyło się 

wszystko dosyć spokojnie. Zostałem obrany posłem wraz z Hryniewiec-

kim1091. Po wyjściu z kościoła zastawiliśmy obiad na 1500 osób i drugi na 

200, gdzie było wszystkiego z wielką obfitością i porządkiem. Wszyscy by-

li zadowoleni, a co było zadziwiające, że w takim tłumie nie zginęła ani 

jedna łyżka, ani jedna serweta, kilka było stłuczonych szklanek i kielisz-

ków i kilku poturbowano ludzi ze starostwa, co chcieli sobie parę butelek 

wina na bok usunąć. Bardzo to świadczy na korzyść moralności szlach-

ty1092.  
 

Po uchwaleniu konstytucji trzeciomajowej, sejm kontynuował reformy.  

2 listopada 1791 roku zatwierdzono dokument: Rozkład województw, ziem  

i powiatów, z oznaczeniem miast, a w nich miejsc konstytucyjnych dla sejmików 

w prowincjach Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zgodnie z nim 

województwo podlaskie wybierało sześciu posłów (tradycyjnie po dwóch  

w każdej ziemi). Miejscem sejmikowym ziemi bielskiej pozostał kościół farny 

w Brańsku. Sejmiki deputackie w celu obrania delegata do Trybunału Lubel-

skiego obradowały na przemian („z alternatą”) w Drohiczynie, Mielniku  

i Brańsku podług dawnego zwyczaju1093.  

Zgodne z ustawą o sejmikach szlacheckich z 24 marca 1791 roku, według 

zmienionych zasad, w lutym następnego roku odbywały się sejmiki deputac-

kie1094. Po raz pierwszy nie mogli uczestniczyć w nich szlacheccy nieposesjo-

naci, którym odebrano prawo głosu, a stanowili oni dotąd istotną podporę dzia-

łań politycznych magnaterii. Pozbawienie praw tzw. „szlacheckiej gołoty” 

naruszało zasadę równości stanu, na rzecz cenzusu majątkowego1095. Łatwo 

sobie wyobrazić rzesze biednej braci niezadowolonej z tego rozwiązania. 

Ustaleniem osób uprawnionych do udziału w sejmikach zajmowały się komisje 

cywilno-wojskowe, zobowiązane do sporządzenia ksiąg ziemiańskich ze 

 
1091 Paweł Hryniewicki – sędzia ziemi bielskiej i burmistrz Bielska. Poseł ziemi bielskie na 

sejmy w 1776, 1778, 1780, 1784 i w 1786 r. Szerzej o nim: Z. Romaniuk, „Śmierć albo życie 

wolne”,  

s. 128–129.    
1092 M.H. Starzeński, dz. cyt., s. 56–57. 
1093 VL, t. 9, s. 330, 339, 370; Kalendarzyk Polityczny 1792, s. 213. 
1094 J. Sobczak, Sejmiki województwa podlaskiego po reformie w 1792 r., „Studia Historyczne”, 

1986, z. 4, s. 517–540; Z. Romaniuk, „Śmierć albo życie wolne”…, s. 36–38.   
1095 Udziału w sejmikach zabroniono też osobom z kondemnatą (zaocznym wyrokiem w spra-

wach karnych lub cywilnych) i wszystkim poniżej 18 roku życia. Ubiegający się o wybór musieli 

mieć ukończone 23 lata życia i osobiście stawić się na sejmiku. 
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spisem szlachty. Sejmik ziemi bielskiej, z alternaty w tym roku przypadającej, 

zwołano w Brańsku na 14 lutego 1792 roku w celu wybrania 19 funkcyj-

nych1096, w tym: dwóch deputatów, czterech komisarzy granicznych, lustratora, 

dziesięciu sędziów ziemiańskich, pisarza aktowego ziemiańskiego, kandydata 

na pisarza aktowego trybunalskiego. Szczęśliwie zachowała się treść laudum 

sejmikowego z Brańska1097. 
 

   
„Sejmik w kościele”, malował Jan Piotr Norblin, w 1785 r.  

Świątynia brańska była mniejsza i drewniana, ale atmosfera obrad zapewne zbliżona 
 

Ten sejmik deputacki obrady rozpoczął zgodnie z planem 14 lutego 

(wtorek), tradycyjnie w brańskiej katolickiej świątyni parafialnej, gdzie zebrało 

się bardzo mało szlachty ziemi bielskiej. Wszystkich przywitał odgłos bicia  

w dzwony. Po mszy świętej i odpowiednim przygotowaniu wnętrza kościoła, 

obrady zagaił chorąży i komisarz cywilno-wojskowy ziemi bielskiej Ludwik 

Kruszewski. Spośród zgłoszonych kandydatów pięcioletnie dziecko wylosowa-

ło marszałka sejmiku, a został nim Hilary Zaleski. Wylosowano też i zaprzy-

siężono sześciu asesorów: Ignacego Wnorowskiego, Franciszka Skłodowskie-

go, Łukasza Borowskiego, Piotra Roszkowskiego, Romualda Ołdakowskiego  

i Benedykta Idźkowskiego. Pośród wyłonionych kandydatów na deputata do 

Trybunału Koronnego w Lublinie zatwierdzono podsędka Apolinarego Dzierż-

ka i byłego pisarza ziemskiego Antoniego Gąsowskiego. Kolejnego dnia  

w głosowaniach uczestniczyło tylko od 92 do 170 osób. Z sześciu kandydatów 

wybrano czterech komisarzy granicznych: podstolego ziemi bielskiej Józefa 

Karwowskiego, wojskiego podlaskiego i komisarza cywilno-wojskowego 

 
1096 Ziemia drohicka wybierała 16, a mielnicka 14 funkcyjnych. – VL, t. 9, s. 396. 
1097 AGAD, Kapicjana, p. 31, s. 141–158; Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rps 886, s. 435–

451.  
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ziemi bielskiej Kazimierza Szepietowskiego, kasztelanica podlaskiego Stanis-

ława Wilczewskiego i byłego sędziego grodzkiego brańskiego oraz komisarza 

cywilno-wojskowego ziemi bielskiej Władysława Markowskiego. W ostatnim 

głosowaniu tego dnia jako lustratora wyłoniono Andrzeja Karwowskiego, 

kapitana wojsk koronnych. W Brańsku obradowano do 2 marca, z przerwą od 

19 do 23 lutego i w dni świąteczne. W trakcie sejmiku frekwencja ulegała 

zmianom, z tendencją wzrostową. W głosowaniu 25 lutego uczestniczyło tylko 

219, a następnego dnia od 406 do 417 zgromadzonych.  

Na terenie ziemi bielskiej w masie dominowali przeciwnicy reform kon-

stytucyjnych. Znalazło się także bliżej nieznane grono, które agitowało prze-

ciwko zapisywaniu się szlachty do ksiąg ziemiańskich. Poseł ziemi bielskiej 

Feliks Trojanowski, wybrany na tym sejmiku sędzią wydziałowym granicznym 

i jednym z pełnomocników do działań związanych z odzyskaniem zrabowa-

nych w czasie konfederacji barskiej dokumentów z pomiary włócznej i gasz-

tołdowskich, tuż po brańskich obradach (marzec 1792 r.), w liście pisanym do 

Hugo Kołłątaja informował: doszły mnie wiadomości o latających duchach po 

naszej ziemi bielskiej, podniecając zapał w szlachcie, że im wolność odjęta i że 

jak chłopom w inwentarz w księgi ziemiańskie wpisywać kazano1098. Według 

Trojanowskiego z piętnastu tysięcy kilkuset szlachty, która powinna zapisać się 

do ksiąg ziemiańskich, obowiązek ten dopełniło tylko pięciuset (ponad 3%), 

głównie z okolic Tykocina1099. Co pośrednio świadczy o podatnym gruncie na 

jaki padły słowa „latających duchów”, czyli objeżdżających wsie i okolice 

szlacheckie agitatorów przeciwnych reformom, skutecznie utwierdzających 

konserwatywną w poglądach brać, że reformy są przeciwko nim.  

Przywołany sejmik deputacki pozwala też zorientować się o stosunku 

szlachty ziemi bielskiej do reform konstytucyjnych. Ówcześnie zasadniczo sto-

sowano trzy formuły uznania konstytucji na sejmikach: przysięgę (najsilniejsza 

forma uznania), zaręczenie i podziękowanie (najsłabsza forma uznania). Prze-

milczenie sprawy konstytucji w laudum (instrukcji) sejmikowym równało się 

co najmniej obojętnemu stanowisku szlachty. Ziemia bielska w swym oficjal-

nym stanowisku podjętym w czasie obrad sejmiku 1 marca, nie przyjęła kon-

stytucji majowej z entuzjazmem, zaręczając przyjęcie praw uchwalonych na 

sejmie ku ocaleniu Ojczyzny naszej, zabezpieczeniu niepodległości służące. 

Podziękowanie w tej formie królowi przekazać mieli posłowie F. Trojanowski  

i J. Węgierski. Jednak, jak zauważa Wojciech Szczygielski, ani Konstytucja  

3 Maja, ani Ustawa Rządowa expressis verbis nie zostały wymienione, co uwa-

ża za zabieg celowy, a samo Podlasie za obszar o najbardziej opozycyjnym 

charakterze w skali całej Rzeczypospolitej1100. Mimo to nie można mieć  

 
1098 W. Szczygielski, Referendum trzeciomajowe: sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994, s. 219; 

Biblioteka PAU i PAN w Krakowie, rps 197, k. 163–164. 
1099 W. Szczygielski, dz. cyt., s. 219–220. F. Trojanowski pisał o tej szlachcie, że rzadko  

na sejmikach bywają.  
1100 Tamże, s. 216–225. 
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wątpliwości, że oficjalnie zaaprobowano reformy, chociaż przy udziale  

niewielkiej reprezentacji.  

Niska frekwencja na sejmiku wynikała z małego stanu posiadania (zamoż-

ności), a przede wszystkim z opozycyjnego wobec reform stanowiska szlachty 

ziemi bielskiej, która unikała zapisywania się do ksiąg ziemiańskich.  

Ostatni znany sejmik brański odbył się 27 maja 1793 roku, przed sejmem 

nadzwyczajnym w Grodnie1101. Na ponad 270 lat tradycji sejmikowania  

w Brańsku tylko wyjątkowo decydowano się na czasowe przeniesienie obrad  

w inne miejsce. Tak było przykładowo 8 marca 1653 roku, gdy panująca zaraza 

wymusiła zwołanie sejmiku do Suraża1102, a także 18 października 1662 i 23 

lutego 1663 roku, przez zarazę sejmik odbył we włościańskiej wsi Świrydy 

starostwa brańskiego, położonej 5 km na północ od miasta1103.  
 

W latach 1606–1607 doszło do rokoszu Zebrzydowskiego, zwanego też 

sandomierskim. Był to bunt szlachty przeciw Zygmuntowi III, któremu zarzu-

cano rzekome plany wprowadzenia władzy absolutnej (absolutum dominium). 

Do jesieni 1606 roku szlachta podlaska wahała się co do jednoznacznego popie-

rania króla lub opozycji antykrólewskiej. Na sejmiku brańskim w czerwcu do-

szło do zamętu, ale ostatecznie wysłano siedmiu posłów na zjazd zwołany przez 

króla do Lublina, gdzie opowiedzieli się oni po stronie rokoszan. Jednak popar-

cie tych posłów dla zbuntowanej szlachty nie oznaczało, że podobnie myśleli 

wszyscy ziemianie bielscy. Rokoszan popierała nieliczna, ale wpływowa i ak-

tywna grupa. To głównie oni 2 października wnieśli protestację przeciwko są-

dzeniu brańskich roków ziemskich, żądając zawieszenia sądownictwa, które 

odłożono do następnych roków. Następnego dnia, 3 października 1606 roku, 

uchwalono w Brańsku prorokoszański uniwersał na pospolite ruszenie: 
  

My rycerstwo ziemi bielskiej województwa podlaskiego na dzień dzisiej-

sze tu do Brańska na miejsce sejmikom zwykłe zjechawszy się za obwiesz-

czeniem przez uniwersał od Ich Mościów Panów Braci naszych z rokoszu 

spod Sandomierza, upatrując i już na oko widząc zachodzące niebezpie-

czeństwa wielkie na Rzeczpospolitą, że nie tylko, aby się urazy lekować 

mogli, ale jeszcze tym więcej ich przybywa. A prośbie naszej przez posły 

koła rokoszowego podane, iż się w żadnej rzeczy dosyć od królewskiej Ich 

Mości niestało. Przeto dla poratowania i zabieżenia tym wszystkim na-

walnościom, które się na karki nasze gwałtem walą przykładem inszych 

województw i poczuwając się w powinności swej szlacheckiej namówili-

śmy wszyscy spólnie od dnia dzisiejszego za dwie niedzieli to w Brańsku 

stawić się, a zaraz stąd pospolitym ruszeniem wyjechać pod Sando-

mierz…1104. 
 

 
1101 J. Siedlecki, Sejmiki szlachty ziemi bielskiej…, s. 249.  
1102 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rps 353–3.  
1103 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 41, k. 256 – na sejmiku w Świrydach, bo w Brańsku powietrze 

na ten czas panowało; AGAD, Metryka Koronna, Lustracje, dz. XVIII, 64, k. 563v. 
1104 BK, rps 315, k. 77–77v – Uniwersał województwa podlaskiego w Brańsku uchwalony, 

Brańsk 3 X 1606; NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 96, k. 169. 
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Król natychmiast podjął kontrakcję i już kilka dni później w grodzie nad 

Nurcem oblatowano jego uniwersał przeciwko rokoszanom. Pośród szlachty 

dominowały chyba jednak nastroje przeciwne rokoszowi, gdyż po ugodzie  

w obozie pod Janowcem (4–8 X 1606), między monarchą a przywódcami opo-

zycji, doprowadziły do uspokojenia nastrojów rokoszowych na ziemi bielskiej. 

Popierano już tutaj legalną, sejmową drogę naprawy w Rzeczpospolitej1105.  

Szlachta zobowiązana była do osobistego stawienia się (popisy viritim)  

na przeglądy gotowości rycerskiej z posiadanych dóbr ziemskich. Zwoływano 

je w czasie pokoju, przede wszystkim na wypadek zagrożenia i przed wypra-

wami wojennymi, ale także przed wyprawami na pole elekcyjne, w czasie wy-

borów monarchów1106. Na terenie ziemi bielskiej odbywano je na łąkach mię-

dzy Surażem a Daniłowem, a nierzadko i brańskie Błonia zapełniały się szlach-

tą prezentującą swoją gotowość do udziału w pospolitym ruszeniu. Bywały  

i inne miejsca gromadzenia się szlachty i wojsk. Pod Brańskiem odbyło się 

zapewne kilkadziesiąt popisów szlacheckich. O niektórych wspominałem 

wcześniej.  

W czasach hetmana Jana Klemensa Branickiego zdarzało się, że pod Brańsk 

zwoływano również koła rycerskie wojska koronnego1107. Dzięki Marcinowi 

Matuszewiczowi, kasztelanowi brzeskiemu, dysponujemy opisami dwóch kół 

rycerskich odbytych pod Brańskiem w 1756 i 1760 roku1108. 

W kole rycerskim wojska koronnego zwołanym przez hetmana Jana Kle-

mensa Branickiego do Brańska w 1756 roku uczestniczyli: minister francuski 

François Michel Durand de Distroff, wojewoda mazowiecki Kazimierz Ru-

dziński, byli też senatorowie, urzędnicy koronni itd. Branicki, w asyście, konno 

przejechał przez Brańsk i udał się do obozu, gdzie został powitany. W namio-

cie hetmana, na obiedzie „wielkie spełniano kielichy”. Skutkiem tego minister 

nieprzywykły do pijaństwa […] tak się upił, że cale na nogach stać nie mógł 

[…] i zaniesiono do stancji. Na „kołowanie” stawiły się niektóre chorągwie 

husarskie i pancerne (w zbrojach), regimenty piesze i konne oraz część pułków 

przedniej straży. Hetman jednego z oficjalistów uczynił regimentarzem obozu, 

w którym zgromadzonych było ponad tysiąc ludzi. Regimentarz po objęciu 

 
1105 E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 162–164. 
1106 Szlachta ziemi bielskiej przybywała na pole elekcyjne nie viritim, ale wyprawą włóczną.  

W laudum ze stycznia 1669 r. zdecydowano o nawiązaniu do tradycji pospolitego ruszenia, którą 

poprzedzał popis generalny pod Brańskiem 15 kwietnia. Do tej formacji także mieszczanie 

bonorum regalium i szlacheckich, jako i ze wsiów poddani tenebuntur zarówno stawić się, 

ponieważ agit de communi securitate. – E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej…, s. 243, 258. 

Na Podlasiu przy popisach szlachty częściej odwoływano się do wyprawy włócznej, por. E. 

Kalinowski, Pospolite ruszenie szlachty ziemi bielskiej – zarys problematyki, „Bielski Almanach 

Historyczny” 2017, s. 5–18. 
1107 Koła rycerskie doczekały się opracowania monograficznego: J. Urwanowicz, Wojskowe 

„sejmiki”. Koła w wojsku Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Białystok 1996. Jan Klemens 

Branicki był hetmanem wielkim koronnym od 1752 r. 
1108 Pamiętniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714–1765, wydał 

Adolf Pawiński, t. 2, Warszawa 1876, s. 223–226 (1756 r.); t. 3, s. 91–92 (1760 r.). 
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komendy, w namiotach częstował rycerstwo, a koszt poczęstunku Branicki  

rekompensował. Wielką kolację urządzono w namiotach hetmana. Później  

regimentarz z rycerstwem na wieczerzę udawali się do siebie.  

Koło odbywało się następnego dnia. Przed frontem połowy namiotu  

hetmańskiego ustawiono wojsko, stojący w pobliżu drugi wielki namiot służył 

za „kościół”, a w trzecim, mniejszym namiocie znajdowały się „różne rzeczy 

potrzebne”. Gdy wszystko było już gotowe, 
    

hetman wielki z liczną bardzo asystencyą i kalwakatą1109 wyjeżdża ze 

stancyi swojej z miasta do obozu, prowadzą przed nim rumaki, pięć lub 

sześć, bogato ubrane, z kitami, buńczukami, końcerzami, pod bogatemi 

dywdykami1110, masztalerze pieszo. Potem sam hetman przy dwóch paju-

kach za munsztuk1111 konia trzymających jedzie, za nim idą janczarowie  

i dragonia, panowie przedniejsi konno z boków otaczają hetmana. Jedzie 

zatem hetman do namiotu na mszę świętą, z armat biją na przywitanie 

hetmana, a po wysłuchaniu mszy świętej idzie hetman do swego w pół 

rozbitego namiotu, biorąc z sobą kilku senatorów. Pisarz wielki wojsko-

wy koronny i kancelarya hetmańska tamże idzie, zasiada potem hetman, 

wszyscy przy nim stoją, a zasiadłszy ma mowę i wita wojsko. Wszyscy zaś 

oficerowie poważnych znaków, regimentarze partyi, a nawet i senatoro-

wie około owej liny w cyrkule rozpiętej i koło oznaczającej stoją, alias 

nie wolno nikomu, choćby senatorowi wchodzić za tę linę we środek  

i niewolno inaczej jak za liną mówić. 
 

W namiocie senatorzy, posłowie i delegowani przez wojsko wygłaszali 

mowy na cześć Branickiego, ale też wyrażają swoje interesa a kończą na życz-

liwych aprekacyach1112. Głos zabierali hetman i pisarz wielki wojskowy. Bra-

nicki ad beneplacitum1113 wojska nominuje posłów od wojska na sejm, co zwy-

czajnie wojsko z podziękowaniem akceptuje. Upewnia zatem hetman, że 

wszystkie dezyderya1114 w instrukcyi posłom wojskowym wyrażone i zalecone 

będą i że sam hetman u króla Imci i u stanów rzplitej na sejmie zgromadzonej 

swoję powagę i interesowanie się interponować będzie.  

Dopiero potem hetman przed namiotem dokonywał przeglądu wojsk,  

które przechodząc prezentowało się przed nim. Z namiotu kościelnego przeglą-

dowi przypatrywały się zgromadzone tam damy. Po wszystkim Branicki zapra-

szał rycerstwo na obiad i powracał do stancyi swojej do miasta. Później wypi-

jano ordynaryjnie wielkie kielichy. Przed wyjazdem z Brańska hetman odwie-

dził jeszcze namiot regimentarza obozowego,  gdzie znowu mocno się częstują.  

 
1109 Kalwakata – kawalkada. 
1110 Dywdyk – długi, sięgający pęcin czaprak (turecka tkanina) na konia.  
1111 Munsztuk – kiełzno zakładane do pyska konia.   
1112 Aprekacje – końcowe życzenia. 
1113 Ad beneplacitum – według widzi mi się. 
1114 Dezyderia – postulaty, życzenia.  
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                       Gen. Andrzej Mokronowski                               Michał Antoni Sapieha 

                                                                                                   podkanclerzy litewski 

„Przegląd wojsk pod Zabłudowem”. Fragment tapiserii z około 1740 r. ze zbiorów Muzeum 

Narodowego w Krakowie, z przedstawieniem popisu oddziałów wojska litewskiego,  

prezentujących się przed Augustem III Sasem i jego żoną Marią Józefą z Habsburgów,  

stającymi przy namiocie, z lewej strony. Popisy pod Brańskiem wyglądały podobnie  
 

Drugie koło generalne wojska koronnego odbyło się pod Brańskiem  

w sierpniu 1760 roku. Branicki na regimentarza powołał generała Joachima 

Karola Potockiego, starostę trembowelskiego, pana na Boćkach. W kole 

uczestniczyli schorowany Michał Antoni Sapieha, podkanclerzy litewski 

(zmarł dwa miesiące później), wyjeżdżający z Białegostoku do Francji minister 

Durand, a także Izabela Branicka, żona hetmana oraz generał wojsk koronnych 

Andrzej Mokronowski1115. 

 
1115 Pamiętnik Marcina Matuszewicza…, t. 3, s. 91–92; J. Urwanowicz, dz. cyt., s. 118, 220–222.  
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18.2. Sądownictwo szlacheckie 

 

Sądy ziemskie, odbywane kadencyjnie, sprawowano w poszczególnych 

powiatach ziemi bielskiej w Brańsku i Surażu, a dla traktu zatykockiego wa-

runkowo sądzone były w Tykocinie. Ze względu na problemy z sezonową 

przejezdnością dróg, konstytucja sejmowa z 1611 roku przesunęła terminy 

roków tykocińskich i dodała, że: jeśliby [roki] w Brańsku i Surażu dla jakiej 

trudności nie doszły, tedy w Tykocinie czasów naznaczonych mają być sądzone 

przez rok trzy razy. Sejm w konstytucji z 1633 roku jako alternatywne miejsce 

odbywania roków ziemskich, gdyby z jakiegoś powodu w planowym terminie 

nie odbyły się one w Brańsku, wyznaczał je trzy tygodnie później w Surażu  

i pozycje loco terminorum w Tykocinie, odprawowane będą1116. Te konstytucje 

wychodziły naprzeciw oczekiwaniom szlachty, która miała problem z dotar-

ciem do Brańska z odleglejszych terenów za Narwią. W ten sposób rozwiązano 

także problem nagromadzania się spraw, ze względu na nieodbycie roków  

w Brańsku.    

Sądownictwo ziemskie z czasem traciło na znaczeniu, w stosunku do 

grodzkiego, gdyż sesje tych drugich były znacznie częstsze. Miało to duże zna-

czenie, zważywszy na zamiłowanie szlachty do procesowania się i dochodzenia 

sprawiedliwości1117. Najczęstszym typem spraw wnoszonych do sądów były 

procesy o obrazę i zadanie ran. Wspomina o tym ustawa sejmowa „Causae 

vulnerum na Podlaszu” z 1611 roku, która ograniczyła możliwości wnoszenia 

do sądu drobnych sporów, aby ich mnogość nie paraliżowała pracy sędziów. 

Zakazano przyjmowania pozwów popartych dowodami w postaci niewielkich 

ran i siniaków. Uwzględniać miano tylko rany wszelakie krwawe i sine znacz-

nie1118. Częste sprawy cywilne z którymi zjeżdżano do Brańska to podziały 

majątku, udzielanie i spłaty pożyczek, ustanawianie posagów. Sumy, o które 

sądzono się nie były znaczne, co pośrednio potwierdza niewielką zamożność 

drobnej szlachty1119.  

Utrzymujące się znaczenie i funkcjonowanie ksiąg ziemskich wynikało  

z faktu ich ewoluowania w kierunku „akt wieczystych”. W przypadku wpisania 

do ksiąg ziemskich, a zniszczenia lub zagubienia oryginałów, w urzędzie uzy-

skiwano wierzytelne kopie. Wpis był również potwierdzeniem transakcji.    

Prestiż Brańska ucierpiał nieco wraz z przeniesieniem sądów ziemskich do 

Bielska. Nastąpiło to postanowieniem sejmu nadzwyczajnego z 1768 roku1120. 

Tę nową lokalizację motywowano prośbą posłów ziemi bielskiej i trudnościami 

związanymi z dotychczasowym odbywaniem kadencji w trzech miejscach.  

 
1116 VL, t. 3, s. 15, 393. 
1117 I.T. Baranowski, Podlasie w przededniu unii…, s. 56. 
1118 VL, t. 3, 15. 
1119 Podlasie, 3, s. 33; E. Kalinowski, Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku, 

Warszawa 2013, s. 199–202.     
1120 Sejm obradował od 5 X 1767 do 5 III 1768 r. 
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Od tego czasu kadencje sądu ziemskiego odbywać się miały już tylko w Biel-

sku i Tykocinie.  

W Bielsku sądzono sprawy z powiatów brańskiego i suraskiego, w czasie 

trzech dorocznych kadencji: w poniedziałek po Nowym Roku, w poniedziałek 

po pierwszej niedzieli po Wielkanocy, w poniedziałek po święcie świętego 

Michała Archanioła (po 29 IX). Szlachta z parafii Kulesze, Jabłoń, Sokoły  

i Płonka, mogła korzystać z sądów nie tylko w Bielsku, ale i w Tykocinie.  

W związku z tą reformą mieszczenie bielscy musieli znaleźć odpowiedni plac 

na archiwum, do którego trafić miały księgi ziemskie zgromadzone w Brańsku 

i Surażu, jeszcze przed najbliższą sesją sądową. Przetransportowaniem akt do 

Bielska zająć się miał urząd ziemski. Do budowy murowanego archiwum  

w nowym miejscu w okresie dwóch lat, zobowiązano starostę bielskiego. Akta 

do tego czasu miały znajdować się w tamtejszym ratuszu, który planowano 

wyremontować1121.  

Część szlachty ziemi bielskiej była niezadowolona z ulokowania sądów 

ziemskich w Bielsku i zobowiązała swoich posłów do wniesienia na sejmie 

prośby o taki sąd w Brańsku. Sprawa powracała co jakiś czas. Korzystając  

z okazji powołania nowej Komisji Cywilno-Wojskowej w Tykocinie, podczas 

obrad skonfederowanego sejmu (Sejm Czteroletni) posłowie zwrócili się  

o wyznaczenie kadencji sądu tej Komisji także w Brańsku. Król 8 marca 1790 

roku przychylił się, aby jedna kadencja sądów odbywała się w Brańsku,  

a druga w Tykocinie1122. 

Sejm 7 marca 1667 roku podjął decyzję, że pisarz grodzki brański ma  

wyznaczać regenta nowego grodu w Goniądzu. Powód utworzenia „oddziału” 

grodu brańskiego, to znaczna odległość i problemy z dotarciem szlachty do 

Brańska (kłopoty z przeprawami przez rzeki i słabymi drogami). W zamiej-

scowej kancelarii w Goniądzu przyjmowano tylko sprawy cywilne (np. trans-

akcje kupna–sprzedaży, oblaty dokumentów, sprawy niewieczyste – plenipo-

tencje, zastawy, lauda) dla tzw. „traktu zatykockiego”1123. 3 grudnia 1764 roku 

sejm rozszerzył zakres spraw załatwianych w Goniądzu, o sądy grodzkie.  

Od tego czasu miała się tam odbywać jedna z sesji brańskich sądów grodzkich 

(w poniedziałek po drugiej niedzieli Wielkiego Postu) z udziałem podstaro-

ściego i pisarza grodzkiego brańskiego. Konstytucja sejmowa z 5 marca 1768 

roku przychyliła się do wniosku powołania odrębnego sędziego i pisarza dla 

sądu goniądzkiego, gdyż skład orzekający z Brańska miewał problemy z dotar-

ciem na tamtejszą sesję. Zwierzchnictwo nad sądem grodzkim w Goniądzu 

 
1121 VL, t. 7, s. 339–340.  
1122 VL, t. 9, s. 163. 
1123 Pierwszym regentem kancelarii grodzkiej w Goniądzu 27 VI 1667 r. został Andrzej 

Stanisław Jamiołkowski. Uroczyste ustanowienie tamtejszego urzędu grodzkiego odbyło się  

20 I 1668 r. – AGAD, Kapicjana p. 43, k. 1–6; W. Jarmolik, Z dziejów sądownictwa 

szlacheckiego na Podlasiu, „Białostocczyzna” 1988, nr 4, s. 5.     
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nadal sprawował starosta lub podstarości brański. Od tego czasu w Goniądzu 

odbywały się cztery sesje sądowe1124.  

Po uchwaleniu Konstytucji 

3 Maja, Sejm Czteroletni kon-

tynuował reformy. Doszło 

wówczas do znaczącej reformy 

sądownictwa szlacheckiego.  

2 listopada 1791 roku ustalono, 

że Komisja Cywilno-Wojsko-

wa Bielska zbierająca się w Ty-

kocinie, miała prowadzić księgi 

ziemiańskie powiatów biel-

skiego i brańskiego. 10 stycz-

nia 1792 roku wyznaczono 

miejsca urzędowania sądów 

ziemiańskich „zawsze goto-

wych”, a nie jak dotąd działają-

cych kadencyjnie. Sąd ziemiań-

ski dla ziemi bielskiej urzędo-

wał w Tykocinie1125. Skupiał 

on kompetencje zlikwidowa-

nych sądów ziemskich, grodz-

kich i podkomorskich1126. Sę-

dziów, których miało być 10, 

wyłaniały sejmiki deputackie. 

Wpisów do ksiąg ziemiańskich 

dokonywano w języku polskim. 

Pozbawienie Brańska instytucji 

sądowej wywołało szereg pro-

testów niezadowolonej szlach-

ty, przywiązanej do tradycji 

tego miejsca. Na sejmiku w 

Brańsku 2 marca 1792 roku 

podjęto jednomyślną uchwałę, aby na sejmie domagać się ponownego przenie-

sienia ksiąg sądowych do Brańska, ulokowanych w Bielsku. Ponadto na tym 

sejmiku postulowano powołanie dwóch repartycji, jedna składająca się z po-

wiatu brańskiego i suraskiego, a druga z powiatu tykockiego i goniądzkiego. 

Jako miejsca odbywania w nich sądów typowano Brańsk i Tykocin. Wybra-

nych urzędników sądowych w imieniu wszystkich mieszczan miały porządnie  

 
1124 VL, t. 4, s. 448; VL, t. 7, s. 153–154. 
1125 VL, t. 7, s. 339, 370; Kalendarzyk Polityczny 1792, s. 213. 
1126 Jan Siedlecki przypuszcza, że po 1768 roku w Brańsku mogły funkcjonować sądy 

surogatorskie zjazdowe. – J. Siedlecki, Sądy…, s. 42–43. 

Polski szlachcic,  

wg angielskiej ryciny z 1785 
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i wygodnie utrzymywać władze miasta (prezydent i landwójt) w Brańsku,  

a urzędników z Tykocina powierzono opiece właścicielki miasta, Izabeli  

Branickiej1127. Utrzymano kancelarię w Goniądzu.       

Te reformy zaprzepaściła przegrana wojna polsko-rosyjska 1792 roku,  

a w konsekwencji presja Rosji by poszczególne ziemie i powiaty uznawały 

konfederację targowicką, która cofnęła reformy związane z działalnością Sej-

mu Czteroletniego. Do Brańska powróciły akta ziemskie i inne. W formułach 

kancelaryjnych zapisywanych na aktach z tamtego okresu czytamy:  

- 15 października 1792 roku przed urzędem i aktami publicznemi skonfedero-

wanej ziemi bielskiej brańskiemi, stanąwszy osobiście;  

- 12 listopada 1793 roku Działo się w mieście Jego Królewskiej Mości Brańsku, 

w miejscu składu akt ziemskich ziemi bielskiej i dawnych grodzkich brańskich, 

w ciągu sądzących się sądów ziemskich… […] Przed sądem i aktami niniej-

szemi ziemskiemi ziemi bielskiej brańskiemi, Romuald Brzozowski sędzia  

ziemiański ziemi bielskiej; 

- 17 lutego 1794 roku Działo się w mieście Jego Królewskiej Mości Brańsku,  

w miejscu składu akt ziemskich ziemi bielskiej i dawnych grodzkich brańskich; 

 - 2 kwietnia 1794 roku przed urzędem i aktami niniejszemi ziemskiemi ziemi 

bielskiej powiatu brańskiego1128.  

Od maja do listopada 1794 roku sejmiki i tradycyjne sądy szlacheckie nie 

funkcjonowały w ziemi bielskiej, ze względu na powstanie kościuszkowskie.   
 

18.3. Zabudowa dworca królewskiego 
 

Do placu dworskiego dojeżdżało się z Rynku ulicą w końcu XVIII wieku 

zwaną Psią (część obecnej ulicy Senatorskiej)1129. Między wieżą więzienną  

a skarbcem wąski przejazd łączył plac dworski z ulicą Młyńską. 

Plac dworski w 1562 roku zajmował powierzchnię 1 morgi 20 prętów, 

czyli niemal 1 ha (0,9975 ha). Zaznaczono wówczas, że miał on ulec przesu-

nięciu w stronę Rynku. Dane z 1800 roku potwierdzają, że faktycznie został 

powiększony w głąb ulicy Psiej (wyjazd z późniejszego tzw. Końskiego Rynku 

w stronę głównego Rynku). Pomiar wykazał, że powierzchnia placu wynosiła 

już 1 morgę i 64 pręty (1,875 ha) – obejmując cały obecny tzw. Koński Rynek 

oraz działki zajmowane przez hydrofornię, OSP i zakład produkujący znicze,  

a także niektóre nieruchomości prywatne przy ul. Sanatorskiej.  

Zachowały się plany ukazujące zabudowę dworską z 1797 i 1800 roku, 

różniące się usytuowaniem dworu i stajni. Najbliżej rzeki stały kuchnia, dwór  

i stajnia. Kolejne trzy ważne obiekty to kancelaria, „wieża” (więzienie) i skar-

biec, wcześniej zwany lamusem, zbudowano bliżej równoległej granicy placu. 

Nazwy budynków dobrze oddają ich funkcje. Od strony zachodniej, na sąsied-

nim placu znajdowały się dwie sadzawki dworskie.    

 
1127 AGAD, Kapicjana, p. 31, k. 141–158. 
1128 ANK, ZZG 10, s. 289, 293, 297, 301, 305. 
1129 APB, KWiD, 2946, k. 140. 
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Pruski plan zabudowy dworskiej w Brańsku, 1797 r.  

(zbiory Archiwum Państwowego w Białymstoku, Kamera Wojny i Domen) 
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Dwór królewski, miejsce obrad sądów ziemskich i grodzkich, niedługo  

po „potopie” spotkał smutny los. 24 lipca 1662 roku stróż dworu JKMci ucz-

ciwy Tymosz z Glinnika, poddany surogatora brańskiego Jana Skiwskiego, 

złożył protestację na Andrzeja Cernociego, królewskiego pułkownika i na ober-

lejtnanta Platera z dywizji wojewody ruskiego Stefana Czarnieckiego, że mając 

prawo przebywania w Brańsku, dwór królewski porządnie zbudowany, dwa 

domy, jeden większy w którem była izba niemała, kownat dwie, sień przestron-

na i komórka potrzebna, piec, stoły, ławy, drzwi porządne, i drugi domek 

mniejszy, w którem izdebka i sień była. Dragoni wypędzili z dworu gospodarza 

i stróża, a potem przystąpili do dewastacji budynków dworskich: błony (okna), 

w słupy dylowane i wrota wjezne wysokie i przy tem i kownaty, sienie, komory, 

komórki i wierzch z sienią, w mniejszem domu połapy, drzwi porozbierali  

i wniwecz dwór obu domów spustoszyli, a drzewo z tych domów tak do gospod 

Jego Mości samego pana pułkownika, jako i oberlejtnanta i inszych do kuchni, 

warzenia piwa i gorzałek ponosili i popalili, też w dworskiej kuchni. Dwór 

funditus spustoszyli, znieśli, tylko po dwie ścianie drzewa już do spalenia nie-

godnego, zostawiwszy komin murowany. Rozebrano także „browar wielki”.  

W tym czasie dwa regimenty najechały Brańsk i starostwo brańskie (oddziały 

oberlejtnanta Platera i majora Felicjana Niewiarowskiego). Wojsko to przeby-

wało w Brańsku od około Wielkanocy (9 IV) do około 24 lipca. Protestów 

potwierdzających zniszczenie zabudowy dworskiej w Brańsku, było więcej1130.    

Lustratorzy w 1664 roku stwierdzili, że: Zamek brański z drzewa zbudowany 

[był] po wielkiej części spostoszały przez różne wojsk przechody1131.  

Zaczęto go gruntownie remontować (odbudowywać?) dopiero jesienią 1665 

roku ze środków, które wyasygnował na ten cel Bogusław Radziwiłł. Duży 

problem stanowiło pozyskanie gontów do pokrycia dworu, a także zatrudnienie 

dobrego cieśli, bo partacz naprawom uszkodzeń „nie sprosta” – jak B. Olszew-

ski relacjonował księciu Radziwiłłowi1132. Odbudowany dwór przetrwał ponad 

130 lat. Po III rozbiorze został zlicytowany przez Prusaków i sprzedany na 

drewno.  
 

Problem z przechowywaniem ksiąg szlacheckich istniał już w połowie 

XVI wieku. Nierozwiązany narastał, gdyż ksiąg sądowych szybko przybywało. 

Na sejmie warszawskim w 1590 roku, konstytucja sejmowa „Roki ziemskie 

podlaskie” nakazywała starostom w Brańsku, Drohiczynie i Mielniku, aby pla-

ce wymierzyli dla zbudowania domów sądowych i budowania lamusów do 

chowania ksiąg. W Brańsku takich obiektów nie wzniesiono. Podczas obrad 

sejmowych w 1611 roku (z odwołaniem się do zapisu z 1590 r.), ponownie 

polecono starostom, aby place na budowanie lamusów (sklepionych, czyli 

 
1130 NIAB Mińsk, f. 1708, op. 1, d. 42, k. 541–542v. 
1131 AGAD, AR, dz. XXV, 361, Lustracja starostwa brańskiego z l. 1661–1664, k. 1–5. Dwór 

królewski wymagał napraw także później. W 1691 roku w Brańsku mieszkał Jan Philitowicz, 

„budowniczy zamkowy”. – NIAB Mińsk, f. 1802, op. 1, d. 2, k. 247v.  
1132 J. Siedlecki, dz. cyt., s. 78, 80. 
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murowanych), dla chowania ksiąg ziemskich wymierzyli. Każdy szlachcic na 

ten cel miał dać po trzy grosze. Za pieniądze zbierane z terenu ziemi bielskiej 

odpowiadał Adama Mieński, podsędek ziemi bielskiej, odpowiedzialny za 

budowę lamusów w Brańsku i Surażu1133.  

Szlachta niechętnie uchwalała daniny na wszelkie potrzeby. Ta pierwsza 

próba wybudowania obiektu na bezpieczne pomieszczenie w nim najważniej-

szych akt ziemskich i grodzkich przeciągała się. W 1638 roku kolejny raz sejm 

wyraził zgodę na przeprowadzenie zbiórki specjalnego podatku, który miał być 

ustalony na najbliższym sejmiku deputackim ziemi bielskiej. Wskazano,  

że zebrane środki miały posłużyć „na zmurowanie sklepu do chowania ksiąg”. 

Czyli obiekt miał być murowany (sklepiony) i służyć jako miejsce przechowy-

wania akt. Zbiórka środków na ten cel i tym razem przeciągała się. Jednak 

konstytucja sejmowa z 1647 roku „Akta ziemskie bielskie i brańskie, suraskie  

i tykockie”, zobowiązywała ziemię bielską, aby na sejmiku relacyjnym  

w Brańsku wybrać rewizorów, którzy dopilnują sprawy „około sporządzenia  

i odprawowania pozycji i skończenia lamusu dla chowania tych akt” i toż się 

ma rozumieć o rewizji i naprawie akt grodzkich1134. Z tego dokumentu wynika, 

że lamus w 1647 roku był już w budowie i potrzebowano pieniędzy na jego 

ukończenie. Zygmunt Gloger uważa, że dopiero po 1709 roku na sejmiku 

brańskim uchwalono wystawienie domu sklepionego na pomieszczenie akt,  

co w r. 1714 już uskuteczniono1135. Być może w tym przypadku chodziło  

o rozbudowę lamusa. Dla bezpieczeństwa od zagrożenia pożarem, były to 

budynki nieopalane.     

Określenie lamus w XVIII wieku zastąpiono słowem „skarbiec”. Według 

dzisiejszego nazewnictwa obiekt ten pełnił funkcję archiwum. Zachowała się 

ilustracja obrazująca schematyczny plan skarbca z 1726 roku1136. Z tej ilustracji 

wynika, że „skarbiec w Brańsku” miał wymiary 7 x 4,4 zapewne mierzone  

w sążniach, czyli około 12,5 m x 8 m. W obiekcie były dwa pomieszczenia, 

większe z dwojgiem drzwi na zewnątrz i oknem. Pośrodku większego 

pomieszczenia stał duży stół (lada?) w kształcie litery „L”. Przez drzwi 

wewnętrzne było przejście do mniejszego pomieszczenia bez okien (skarbiec / 

archiwum), ale z drzwiami na zewnątrz. Rysunek dawnej „kancelarii” 

wykonany przez Zygmunta Glogera w drugiej połowie XIX wieku1137, może 

być faktycznie „skarbcem”.   

 
1133 VL, t. 2, s. 315 (1590 r.); VL, t. 3, s. 15 (1611 r.).  
1134 Tamże, s. 89, 455; t. 4, s. 66.   
1135 Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego, Kraków 1870, s. XVII-XVIII.   
1136 Wyrwany (?) fragment karty z rysunkiem naklejono na arkusz papieru z zapisami z 1726 r. 

Rysunek może być więc starszy lub młodszy.  
1137 Porównując rzut budynków z planów ze wspomnianymi ilustracjami, nie da się wykluczyć,  

że Z. Gloger dawny skarbiec nazwał kancelarią. AGAD, Archiwum Branickich z Białegostoku, 

sygn. 47, k. 7; Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, t. 2, s. 326.  



 

361 

 

Skarbiec w Brańsku, szkic z 1726 r.  

(AGAD, Archiwum Branickich z Białegostoku, sygn. 47, k. 7) 

 

Kancelaria, zapewne zbudowana była z drewna. Tutaj pracowali niżsi  

rangą urzędnicy zajmujący się przyjmowaniem dokumentów do wpisania  

(oblatowania) do akt ziemskich lub grodzkich, wydawali odpisy i ekstrakty  

z akt, przyjmowali zeznania itd.  

„Wieża”, to symboliczna nazwa więzienia, w którym odbywano kary  

pozbawienia wolności. Był to niewielki drewniany budynek, który służył nie 

tylko potrzebom dworu, ale być może i miejskim. Wzmianka dotycząca odbicia 

jesienią 1574 roku z brańskiego więzienia ziemianina knyszyńskiego Tarusy  

i innych, informuje, że napastnicy we dworze złamawszy płot, furtę wybiwszy, 

potłukłszy straż wzięto te więzienie1138.       

Kuchnię i stajnię na pewno zbudowano z drewna. Jako obiekty o mniej-

szym znaczeniu, choć niezbędne, nie zostały utrwalone w innych dokumentach. 

Nie jest znany żaden inwentarz brańskiego dworu królewskiego.    
 

 

 

 
1138 Archiwum Jana Zamoyskiego…, t. I, s. 85. 
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Kancelaria (skarbiec?) ziemi bielskiej w Brańsku   

(Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, t. 2, s. 326) 
 

18.4. Akta ziemskie i grodzkie 
 

Bezpośrednią pieczę nad aktami sprawował pisarz grodzki brański.  

Miał swoich podpisków, czyli podpisarzy grodzkich. Przed połową XVII wie-

ku pojawili się „kierownicy” kancelarii, zwani regentami (regensami) i ich 

zastępcy wiceregenci (wieceregensi), przyjmujący wpisy do ksiąg. Mieli oni do 

pomocy młodych adeptów na kancelistów czy jurystów, zdobywających tutaj 

praktyczne umiejętności. Mozolna praca w takich kancelariach zaczynała 

urzędnicze kariery wielu młodych szlachciców.  

Postacią najbardziej znaną historykom, a przez ponad 30 lat pracującą  

w Brańsku, był Ignacy Kapica (1763–1817), za 

sprawą Zygmunta Glogera znany bardziej jako 

Ignacy Kapica-Milewski. Jego postać Gloger 

ubarwił różnymi legendami, przykładowo  

o udziale w konfederacji barskiej. Ignacy Ka-

pica herbu Tuczyński, pracę w brańskiej kan-

celarii rozpoczął na początku lat 80. XVIII 

wieku. Ta praca była dla niego wszystkim,  

z pasją chłonął zawartość dokumentów. Stał 

się autorytetem, najlepiej znającym zawartość 

ksiąg, a także historię Podlasia i wschodniego 

Mazowsza. Przez prawie 20 lat pracował jako 

wiceregent, brańskie archiwum nazywał „naj-

droższym klejnotem podlaskiego wojewódz-

Herb Tuczyński, używany przez 

ród Ignacego Kapicy 
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twa”. Nosił się po polsku, w kontuszu z karabelą, a w czasie przechodów 

wojsk, uzbrojony strzegł akt. Piotr hrabia Potocki z Bociek, zlecił mu kopio-

wanie akt do prywatnego archiwum. To głównie te kopie wielu tysięcy doku-

mentów po latach docenili  historycy, gdyż znaczna część oryginałów została 

zniszczona lub jest zaginiona. Kapica to także autor herbarza 640 rodów 

szlachty podlaskiej i mazowieckiej, który wydał Zygmunt Gloger1139. Prowa-

dził również jedną z pierwszych na Podlasiu wypożyczalni swoich prywatnych 

książek. Do opowiadań Kapicy chętnie sięgali znający go osobiście lub ze 

wspomnień: pamiętnikarz Franciszek Biłgo-

rajski, Wiktor hr. Ossoliński z Rudki, Zyg-

munt Gloger i inni. Kapica mieszkał  

w Brańsku, a ostatnie lata życia spędził  

u współpracownika Walentego Śliwowskie-

go w pobliskiej Brzeźnicy, gdzie zmarł na 

początku stycznia 1817 roku, mając 54 lata. 

Spoczywa na katolickiej części (lewa) cmen-

tarza prawosławnego przy ulicy Armii Kra-

jowej (róg ulicy Mickiewicza) w Brańsku. 

Mogiła nie zachowała się. Brańsk zachował 

pamięć o tej wyjątkowej postaci. Jedna  

z ulic nosi jego nazwisko, a w kruchcie ko-

ścioła znajduje się tablica pamiątkowa ufun-

dowana przez Towarzystwo Przyjaciół Brań-

ska. Spuścizna po Kapicy jest obecnie roz-

proszona. Po jego śmierci trafiła w ręce róż-

nych osób i już w XIX wieku służyła jako 

źródło wiedzy dla Zygmunta Glogera, Józefa Kaczanowskiego i innych. Obec-

nie kolekcje dokumentów odpisanych przez Kapicę przechowywane są w Ar-

chiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (tzw. Kapicjana), Archiwum 

Narodowym w Krakowie (w Zbiorze Zygmunta Glogera), w archiwum w Ki-

jowie (w spuściźnie po Józefie Kaczanowskim), we Lwowie, a także w wielu 

innych (Białystok, Tykocin, Drohiczyn itd.)1140.  
 

Językiem kancelaryjnym była łacina, z dopuszczeniem używania języka 

polskiego. Jednak brak jednolitych polskich formuł prawniczych powodował,  

że w XVI wieku odstępstwa od łaciny były sporadyczne (1574). W Koronie nie 

używano języka ruskiego, stosowanego w Wielkim Księstwie Litewskim.  

Języka polskiego częściej używano w XVII wieku, ale nadal dominowała łaci-

 
1139 Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Kraków 1870.  
1140 Z. Romaniuk, Ignacy Kapica-Milewski h. Tuczyński, [w:] Słownik biograficzny białostocko-

łomżyńsko-suwalski, Białystok 2005, s. 86-89; T. Jaszczołt, Ignacy Kapica (1763–1817), [w:] 

Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, t. 2, Warszawa 

2018,  s. 377–406; W. Jarmolik, O Ignacyın Kapicy Milewskim, „Ziemia Brańska”, t. 1 (1989),  

s. 55–59. 

Palestrant z XVIII w.  
Rys. R. Szwojnicki, 1888 
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na. W kolejnym stuleciu całe dokumenty wpisane po polsku były już po-

wszechne, ale język łaciński nadal stanowił dość duży odsetek pośród zapisów 

ksiąg sądowych. Wpisy w księgach prowadzono chronologicznie, stosując dość 

konsekwentnie datowanie systemem średniowiecznym, w odniesieniu do świąt, 

a nie dni w kalendarzu. Od 1768 roku wpisywano już kalendarzową datę dzien-

ną i miesiąc. Czynności kancelaryjne były płatne. Odpisy i ekstrakty wydawano 

po wypisaniu i sprawdzeniu zgodności z oryginałem, co potwierdzano podpi-

sem. Z czasem ważniejsze dokumenty uwiarygadniano pieczęciami.  

Wspomniałem już o 

czasowym odbywaniu ro-

ków sądowych w innych 

miejscach. Były to jednak 

sytuacje wyjątkowe, zwią-

zane z panującą w Brańsku 

zarazą (np. 1653 i 1658 r. 

Suraż i Chojewo, 1710 r. 

Świrydy1141). Z sądami 

przenoszono także kancela-

rię, ale raczej tylko z księ-

gami bieżącymi. Zdarzało 

się również zawieszanie 

działalności na czas wojen 

(np. lato 1655 – wiosna 

1656).  

Spuścizna aktowa wy-

tworzona od XV do XVIII 

wieku w kancelariach ziem-

skiej i grodzkiej (od XVI 

w.) w Brańsku była tema-

tem analiz historyków  

i archiwistów1142. Wiadomo, że z pierwotnych około 1500–2000 ksiąg wytwo-

rzonych w Brańsku, do dzisiaj zachowało się ich około 300 i liczą od jednej do 

 
1141 AGAD, Kapicjana, p. 19, k. 222; p. 25, k. 406, 443.  
1142 J. Siedlecki, Spuścizna aktowa sądów ziemskiego i grodzkiego w Brańsku. Próba szacunku 

ilościowego, „Białostocczyzna”, 1994, z. 4 (36) [„Ziemia Brańska”, t. V], s. 98–104; J. Soszyń-

ski, Dwa spisy zaginionych podlaskich ksiąg sądowych z 1647 roku, „Studia Podlaskie”,  

t. 9 (1999), s. 111–119; tegoż, Spis ksiąg ziemskich brańskich z 1647 roku, [w:] Z badań nad 

polskimi księgozbiorami historycznymi, t. 19 (1999), s. 121–150; tegoż, Księgi podkomorskie 

bielskie wg spisu z 1648 r. Przyczynek do badań nad staropolską kulturą prawniczą, „Miscella-

nea Historico-Archivistica”, t. 11 (2000), s. 91–96; M. Kulecki, Spuścizna aktowa sądów ziem-

skich i grodzkich województwa podlaskiego – źródło do dziejów tamtejszej szlachty, [w:] Drobna 

szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały sympozjum w Hołnach Mejera (26–27 maja 1989 

roku), red. S.K. Kuczyński. Białystok 1991, s. 141–149; B. Sobol, Księgi sądowe z obszaru 

Podlasia, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach, 

t.1, Archiwa Dawnej Rzeczypospolitej, pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd. 2),  

Pieczęć grodowego starosty brańskiego  

Michała Hieronima Starzeńskiego h. Lis,  

używana do celów kancelaryjnych 
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około 1200 kart. W ciągu kilkuset lat los nie był dla nich łaskawy. Największe 

zagrożenie dla dokumentów stanowiły pożary i wojny, ale także niewłaściwe 

ich przechowywanie.  

Pierwszego spisu ksiąg ziemskich 19 stycznia 1647 roku dokonał pisarz 

ziemski Paweł Ferdynand Szczawiński1143. Wymieniono w nim 208 ksiąg  

z trzech serii, obejmujących lata 1422–1644. Niestety już wówczas stan części 

ksiąg był zły. Dokument pisarza ziemskiego był potrzebny do przedłożenia 

przez posłów ziemi bielskiej podczas obrad sejmowych, z prośbą o ustalenie 

daniny na naprawę ksiąg. W uchwale sejmowej Akta ziemskie bielskie i brań-

skie, suraskie i tykockie z 1647 roku czytamy, że: Ponieważ te akta potrzebują 

pewnej opatrzności i naprawy pewnych defektów, jako nam posłowie tych ziem 

donieśli. Zaradzić temu planowano poprzez budowę odpowiedniego budynku 

do przechowywania ksiąg, a także naprawę akt, nie tylko ziemskich, ale  

i grodzkich1144.  

W kwietniu 1665 roku dokonano kolejnego przeglądu, który miał ukazać 

stan ksiąg po zniszczeniach wojennych. Okute żelazem skrzynie z księgami 

sądowymi wojska nieprzyjacielskie wydobyły z lochów brańskiej fary. Zostały 

otwarte i w części zniszczone. Okazało się, że utracono wówczas zawartość 

dwóch z siedmiu skrzyń, a wiele z ocalonych dokumentów było zawilgoconych, 

część ksiąg pozbawiono okładek, powyrywano kartki. Podjęto decyzję o upo-

rządkowaniu i naprawieniu tego co pozostało1145. Brak środków finansowych 

oddalił poważniejsze działania w czasie. Akta uporządkował i zlecił ich oprawę 

dopiero po 1689 roku Walenty Zdrodowski, pisarz grodzki brański i cześnik 

ziemi bielskiej.  

Kolejny raz znacznego zniszczenia ksiąg dopuściło się wojsko szwedzkie  

i sapieżyńskie w styczniu 1706 roku, o czym już wzmiankowałem. Skrzynie  

z aktami ziemskimi zdeponowane dla bezpieczeństwa w podziemiach kościoła 

w Brańsku, spotkał inny los. Pod koniec maja 1709 roku w świątyni wybuchł 

pożar. Spłonęły wówczas zdeponowane tam księgi ziemskie, skarbowe i sądów 

kapturowych1146. W spokojniejszych czasach ocalałe księgi były znowu napra-

wiane. Na sejmiku w 1733 roku postanowiono, że Józef Kruszewski, regent 

grodzki brański, na naprawę akt miał przeznaczyć 500 zł. Ślad realizacji wyko-

nania prac znajduje się na okładce jednej z ksiąg, w której introligator umieścił 

wpis: Te księgi oprawował Hrehory Rusczic roku 1733. Do bliżej nieznanego 

 
s. 185–187; Inwentarz b. Wileńskiego Archiwum Centralnego, oprac. I. Sprogis, Wilno 1929  

(na prawach rękopisu); Katalog drevnim aktowym knigam gubernij: vilenskoj, grodnenskoj, 

minskoj i kovenskoj, takže knigam niekotorych sudov gubernij mogilevskoj i smolenskoj,  

chraniaščimsja nynĕ w Centralnym archivie v Vilne, opr. N. Gorbačevskij, Vilna 1872. 
1143 AGAD, Kapicjana, pudło 18, dok 148, s. 439–462, pudło 27, dok. 98, s. 291–308; J. Soszyń-

ski, Spis ksiąg ziemskich brańskich z 1647 roku, s. 121–150. 
1144 VL, t. 4, s. 66. 
1145 J. Siedlecki, Kancelaria…, s. 36–38.  
1146 ADD, ZAP Brańsk, IX/CK/1; AGAD, Kapicjana, p. 25, k. 443; J. Siedlecki, Kancelaria…,  

s. 54 (treść dokumentu).  
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uszkodzenia akt doszło niedługo potem, bo ta sama księga ponownie była na-

prawiana przez tego samego rzemieślnika w 1737 roku1147. Część ksiąg zabrali 

Rosjanie w czasie konfederacji barskiej. W 1768 roku i w latach 90. XVIII wie-

ku były kilkukrotnie przemieszczane z Brańska do Bielska i z powrotem.   

W czasie zaboru rosyjskiego, na początku drugiej połowy XIX wieku wła-

dze nakazały przetransportowanie dokumentów z brańskiego archiwum do Wil-

na. Latem 1915 roku, w czasie ofensywy wojsk niemieckich, księgi przed 1700 

roku ewakuowano z Wilna, najpierw do Jarosławia, następnie do Moskwy. 

Stąd, głównie w latach 60. XX wieku przewieziono je do kilku miejsc. Obecnie 

największa ich ilość znajduje się w Mińsku na Białorusi (ponad 200 ksiąg),  

w AGAD w Warszawie (57 ksiąg grodzkich kompletnych i fragmentów –  

w tym od 1 do 1192 kart), w archiwum obwodowym w Briańsku w Rosji (kilka 

lub kilkanaście ksiąg). Pojedyncze egzemplarze także w zbiorach bibliotecz-

nych i archiwalnych w Wilnie1148, w Archiwum Państwowym w Białymstoku 

(jedna księga), jedna karta z 2 połowy XVI wieku w zbiorach Archiwum Diece-

zjalnego w Drohiczynie, w Państwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie 

(fond 356, 9 ksiąg i fragmentów ksiąg grodzkich brańskich)1149, oraz być może 

w innych miastach.  

Znaczna ilość ksiąg brańskich, głównie z XVIII wieku (zwrócone z Rosji 

Sowieckiej w ramach traktatu ryskiego z 1921 roku, a może to księgi przywie-

zione z Wilna), spłonęła w AGAD w 1944 roku, gdy celowo zbiory archiwum 

podpaliły wojska niemieckie, już po upadku powstania warszawskiego.  
 

 

 

 

 

 

 

Chałupy  

z końca XVIII  

i I poł. XIX 

wieku w Brań-

sku przy ul. 

Boćkowskiej.  

Zwyczaj biele-

nia domów  

w tej dzielnicy 

miasta prze-

trwał do 2 poł. 

XX w.  
(fot. ks. J. Chwal-

ko, 1944 r.) 

 
1147 AGAD, KGB 32, k.171: Te księgi oprawował Hrehory Rosczic roku 1733, k. 455v: Te xięgi 

oprawował Hrehory Rusczic roku 1737; ANK, ZZG 16, s. 264.  
1148 VUB, fond 7, ap. 2: (Belsko kaptūrinio teismo knyga). 
1149 M. Kulecki, Akta ziemskie i grodzkie podlaskie w Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt 

Dawnych, „Archeion” t. XCVII (1997), s. 43–57. 
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19. Ostatnie lata w I Rzeczpospolitej (1791–1795) 

 

Brańsk położony na szlaku łączącym Koronę z Wielkim Księstwem  

Litewskim, w ostatnich latach istnienia kraju był świadkiem burzliwych  

zdarzeń związanych z próbami ratowania kraju. Jedną z takich prób naprawy  

I Rzeczpospolitej, było uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 Maja, która 

miała wzmocnić kraj, a w konsekwencji zrzucić rosyjski protektorat.  

W obradach sejmu, tak doniosłego w historii Polski, uczestniczyło kilka 

osób związanych z Brańskiem. W 1788 roku w brańskiej farze, w trakcie obrad 

sejmiku szlacheckiego posłami1150 ziemi bielskiej na sejm walny wybrano 

starostę sandomierskiego Józefa Kajetana Ossolińskiego1151, pana na Rudce  

i starostę szczerzeckiego Franciszka Piotra Potockiego1152, pana na Boćkach. 

Kadencja sejmu kończyła się w 1790 roku. Postanowiono skonfederować ten 

sejm (1788–1790) z nowym, wybranym w 1790 roku, łącząc je w Sejm Wielki, 

który w sumie obradował do 1792 roku (stąd też nazwa Sejm Czteroletni).  

W 1790 roku w Brańsku posłami wybrano sędziego ziemskiego bielskiego 

Feliksa Trojanowskiego i Jana Węgierskiego, szambelana królewskiego.  

Akt przystąpienia do konfederacji obojga narodów podpisali oni 16 grudnia 

1790 roku. Reformy konstytucyjne popierali Franciszek Piotr Potocki, Józef 

Kajetan Ossoliński i starosta brański Michał Hieronim Starzeński, który nie był 

posłem, ale 27 grudnia 1788 roku został członkiem sejmowej Komisji 

Wojskowej Obojga Narodów i to jednym z najaktywniejszych1153. Ossoliński  

i Starzeński byli też członkami Towarzystwa Przyjaciół Konstytucji 3 Maja. 

Działalność Węgierskiego i Trojanowskiego także świadczy o wspieraniu przez 

nich reform. Na sejmiku w Brańsku informowali oni szlachtę o postanowie-

niach i znaczeniu uchwalonej konstytucji1154. Nie oznacza to, że szlachta całej 

ziemi bielskiej miała takie poglądy jak wymienieni posłowie i członek komisji 

sejmowej. Wielu nie podobały się „jakobińskie” nowinki i odchodzenie od 

praw kardynalnych, a szczególnie odsunięcie „gołoty” od prawa głosu na sej-

mikach.  

 
1150 Ziemia bielska tradycyjnie wybierała dwóch posłów. Patrz: Volumina legum, t. 9, s. 50; 

Kalendarzyk narodowy y obcy na rok Pański 1792, s. 311, 330–331. Patrz także: J. Siedlecki, 

Sejmiki szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XVI-XVIII wieku, „Przegląd Historyczny” t. LXXX, 

1989, s. 272, za:  J. Michalskim, Sejmiki poselskie 1788 roku, „Przegląd Historyczny” t. LI, 

1960, s. 351.  
1151 Józef Kajetan Ossoliński (1758-1834), starosta sandomierski, w 1780 r. poseł na sejm z ziemi 

drohickiej, a dwa lata później z województwa sandomierskiego. Ostatni kasztelan podlaski  

I Rzeczpospolitej. Członek Towarzystwa Przyjaciół Konstytucji 3 Maja. Po przystąpieniu króla 

do Targowicy, Ossoliński 6 VIII 1792 r. także złożył akces do konfederacji. 
1152 Właściwie Piotr Franciszek Potocki (1745–1829), starosta szczerzycki (szczerzecki), poseł  

w 1782 i na Sejm Czteroletni (1788–1792, w tym czasie w l. 1789–1791 poseł do Stambułu), 

szef regimentu 7. pieszego Potockich 1775-1792, generał major wojsk koronnych w 1792 r. 

Posiadał dobra na Ukrainie, a także Boćki na Podlasiu. 
1153 VL, t. 9, s. 62. Jako jednego z trzech reprezentantów prowincji małopolskiej.  

M.H. Starzeński, dz. cyt., s. 73–76; W. Kalinka, Sejm czteroletni, t. 1–2, Lwów 1884, s. 329. 
1154 W. Szczygielski, dz. cyt., s. 224.  
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Sejm Czteroletni kompetencje Komisji Dobrego Porządku (Boni Ordinis) 

przekazał powołanym w 1789 roku Komisjom Porządkowym Cywilno-

Wojskowym. Z ogólnej liczby 72 komisji, trzy z nich działały w poszcze-

gólnych ziemiach na Podlasiu, w tym w bielskiej. Były to pierwsze jednolite 

organy terenowe, wypełniające liczne funkcje administracyjne, kontrolne i zaj-

mujące się rozwojem miast królewskich. Podlegały im sprawy cywilne, takie 

jak rejestracja ludności, wydawanie paszportów, pobór podatków, rolnictwo, 

rzemiosło, handel, oświata, opieka nad ubogimi, usprawnienie komunikacji, 

oraz sprawy wojskowe w zakresie: kwaterunku, rekrutacji, organizacji magazy-

nów i podwód. Każdą komisję tworzyło 16 osób pochodzenia szlacheckiego  

i trzech duchownych oraz przedstawiciel wojska, a od Konstytucji 3 Maja, 

także trzech mieszczan. W 1790 roku Komisja Porządkowa Cywilno-

Wojskowa ziemi bielskiej i powiatu brańskiego siedzibę miała w Tykocinie  

z alternatą w Brańsku1155. Komisje te działały tylko do sejmu grodzieńskiego 

1793 roku, który je rozwiązał i powołał własne.  

Z lat 1788–1792 zachowały się informacje o kilku dobrowolnych darowi-

znach „na naglące potrzeby ojczyzny”, odpowiadające na uchwałę sejmową  

z 1788 roku. W czerwcu 1791 roku Jan Węgierski S.J.K. poseł ziemi bielskiej, 

[ofiarował] harmat polowych 3 sztuki [trzyfuntowe], moździerzy spiżowych 12, 

a 16 maja 1792 roku podarował także srebra stołowe, wazy srebrne, wyzłacane 

i inne, które ważyły 143 grzywny 6 łutów1156. Zaś starosta brański Michał Hie-

ronim Starzeński 13 czerwca 1792 roku dokompletował w broń jedną chorą-

giew i przekazał 103 sztuki broni palnej (sztućce i flinty)1157, za ponad 40 tys. 

złp wystawił 38. szwadron szaserów 2. Brygady Małopolskiej i zgłosił goto-

wość uczestnictwa w działaniach wojennych przeciw Rosji, do czego jednak 

nie doszło1158.  

Rosja1159 zaniepokojona uchwaleniem reform rozpoczęła knowania  

z udziałem polskich zdrajców (spisek magnacki), zakończone zawiązaniem 

konfederacji 27 kwietnia w Petersburgu i 14 maja 1792 roku w Targowicy, 

 
1155 [5 marca 1790] Rezolucja na prośby ziemi bielskiej względem przeniesienia jednej kadencji  

z miasta Tykocina do miasta Brańska. Lubo prawem, Komisje Cywilno-Wojskowe po ziemiach  

i powiatach stanowiącym, ziemia bielska w województwie podlaskim sytuowana, w mieście 

Tykocinie miejsce sądzenia się tejże oznaczonym sobie miała. Gdy jednak zgromadzeni na 

sejmiki obrania tychże komisarzów, tejże ziemi obywatele, dogodność powszechną w tym zna-

leźli, ażeby taż komisja dwoma kadencjami, to jest: jedną w Brańsku mieście ziemi stołecznym,  

a druga w Tykocinie odbywała się. Przeto My Król wraz z stanami do wniesionej do nas o to 

przez urodzonych tejże ziemi posłów prośby przychylając się, tego dogodnego dla ziemi podziału 

kadencji komisji tejże między Brańskiem i Tykocinem dozwalamy. Koniec. Oblatowana 8 marca. 

– „Dziennik Rządowo-Ekonomiczno Handlowy”, kwiecień-czerwiec 1790, t. II, s. 367–368. 
1156 Pamiętniki z Ośmnastego Wieku, tom VII, Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przez 

jednego z posłów wielkiego Sejmu napisane, Poznań 1867, s. 290; T. Korzon, Wewnętrzne dzieje 

Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. III, Kraków 1897, s. 457, 473. 
1157 T. Korzon, dz. cyt., t. 3, s. 458–459. 
1158 PSB, t. 42, z. 3, s. 419 (biogram M.H. Starzeńskiego w opracowaniu Z. Zielińskiej).  
1159 Caryca Katarzyna od 1768 r. uważała się za gwarantkę ustroju I Rzeczypospolitej, sprzed 

maja 1791 r.  
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znanej jako konfederacja targowicka lub hasłowo „Targowica”. Wymierzona 

ona była przeciwko reformom konstytucyjnym 1791 roku. „Targowica” spo-

wodowała wkroczenie wojsk rosyjskich w granice naszego kraju. Wcześniej 

caryca Katarzyna II pozbyła się zagrożenia wynikającego z ewentualnego 

antyrosyjskiego sojuszu Rzeczpospolitej ze Szwecją i Turcją, zawierając z tymi 

państwami traktaty pokojowe w 1790 i 1792 roku. Pozostało nam liczyć na 

Prusy, z którymi od marca 1790 roku łączył nas układ zaczepno-odporny. 

Jednak wsparcie ze strony Prus nie nastąpiło, a doszło wręcz do zdrady.  

Oczekiwanie na pomoc francuską było mrzonką.  

Już kilka dni po zawiązaniu konfederacji targowickiej, na Rzeczpospolitą 

ruszyły dwa korpusy rosyjskie1160. Polacy z trudem gromadzili oddziały 

wojskowe na Litwie, które miały stawić im czoła. W celu zasilenia wojsk 

litewskich z kierunku Warszawy przez Podlasie zmierzały oddziały maszeru-

jące na północny-wschód. Pośród nich był niepełnoetatowy regiment 10. sze-

fostwa Ignacego Działyńskiego, złożony z 1315 strzelców. Regiment przecho-

dził przez Brańsk, 18 maja osiągając Bielsk. Wojskiem dowodził płk Ludwik 

Dahlke1161.  

Po polskich klęskach pod Mirem i Zelwą (czerwiec i lipiec), z rejonu 

Grodna wycofywano się na Bielsk, Brańsk i dalej na Warszawę. Mieszczanie 

obserwowali wówczas nie tylko wycofujące się wojska, ale i rzesze uciekinie-

rów w Litwy. W Brześciu i w Bielsku gromadzono rezerwy wojsk polskich1162. 

Odbywał się pobór kantonistów. Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa 

ziemi bielskiej 21 czerwca 1792 roku w Tykocinie pokwitowała dostarczenie 

15 kantonistów z Bielska, a niewątpliwie też nieznaną liczbę z Brańska. 

Formowano z nich nowy batalion1163. W Bielsku skupiono też część posiłkowej 

artylerii, w tym cztery ciężkie działa dwunastofuntowe. Działa te 15 lipca  

z Bielska, przez Brańsk skierowano na Granne.  

Obronę przed zbliżającym się wojskiem rosyjskim próbowano organizo-

wać na rzece Narew. Jednak po potyczce pod Wojszkami, 15 lipca wojska li-

tewskie opuściły swe pozycje cofając się do Bielska. Następnego dnia armia 

litewska, w obawie przed możliwością oskrzydlenia od wschodu przez wojska 

rosyjskie gen. Mellina i gen. por. Iwana Fersena, została podzielona na dwie 

kolumny. Zasadnicza część armii gen. Michała Zabiełły (7 tys.), zgodnie z 

rozkazem królewskim szła przez Brańsk na Granne. Po całonocnym marszu 

 
1160 A. Wolański (ps. Tadeusz Soplica), Wojna polsko-rosyjska 1792 r., Poznań 1920–1924, 

Warszawa 1996. 
1161 Ludwik Dalhke, od maja 1791 r. pułkownik regimentu pieszego Wojska Koronnego szef. 

Działyńskiego. W 1792 r. Dalhke informował, że podczas przemarszu przez województwo pod-

laskie żywność, furaż i „wszelkie wygody” regimentowi Działyńskiego dostarczano bezpłatnie. – 

T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. III, Kraków 1897,  

s. 480. 
1162 T. Soplica (A. Wolański), dz. cyt., s. 232. Informacja rady wojskowej dla gen. Michała 

Zabiełły z 20 VI 1792 r.  
1163 BO, rps 13303/III. Papiery dotyczące miasta Bielska Podlaskiego 1789–1793. 
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armia Michała Zabiełły 17 lipca nad ranem dotarła do Brańska. Zarządzono 

wydanie żołnierzom wzmocnionych racji żywnościowych, po dwa funty chleba 

i po funcie mięsa, a na konia po dwa garnce owsa i siana ile było potrzeba.  

W Brańsku co najmniej od 12 lipca przebywało około stu ochotników  

z komendy Alojzego Bujnickiego spod Wilna. Zapewne przejął ich Zabiełło.  

Generał Michał Zabiełło, cofając się zgodnie z planem, 18 lipca rano opu-

ścił Brańsk. Zgodnie z rozkazami królewskimi, zamierzał powstrzymać Rosjan 

w okolicach przeprawy na Bugu (Granne – Krzemień).  

Rosjanie pod dowództwem gen. Fiodora Denisowa już w następnym dniu 

dotarli do Brańska. Pikiety zabezpieczające wysunięto trzy mile od miasta,  

w kierunku Pobikier. 20 lipca Denisow z jazdą i piechotą dotarł do Pobikier.  

22 lipca przybył tu także batalion grenadierów (ok. 800 żołnierzy) płka Bud-

berga, z zadaniem wyparcia ostatnich posterunków gen. Zabiełły za Bug. W ten 

rejon przybywały kolejne oddziały rosyjskie: batalion rezerwowy, generał ma-

jor Herman, kwatermistrz armii Kreczetnikowa, dodatkowo prowadził z Brań-

ska batalion jegrów estlandzkich (800 żołnierzy) ppłka Szylinga i konny pułk 

karabinierów ingermanlandzkich (sześć szwadronów)1164.  

Głównodowodzący wojskami rosyjskimi gen. Michaił Kreczetnikow  

21 lipca swój sztab miał w Bielsku, skąd wysłał do Brańska kawalerię pod 

dowództwem gen. Johanna von Rautenfelda. Kreczetnikow 22 lipca zmusił 

mieszkańców Bielska do złożenia przysięgi na akt targowicki. 23 lipca główne 

siły rosyjskie wyruszyły z Bielska do Brańska. Niewątpliwie i mieszkańcy 

Brańska zostali zmuszeni do przysięgi na akt Targowicy. Kolejnego dnia,  

o godz. 3 nad ranem, rosyjski wódz z Brańska udał się w kierunku 

Ciechanowca i dalej do Grannego. Do starcia polsko-rosyjskiego doszło koło 

Grannego i Krzemienia 24 lipca 1792 roku. Wojska litewskie zostały zmuszone 

do wycofania się w kierunku Warszawy.  

Król już dzień wcześniej (23 lipca), jako naczelny dowódca armii, przy-

stąpił do wrogiej konfederacji targowickiej i nakazał korpusom, koronnemu  

i litewskiemu, złożyć broń. Wpływ na to miała m.in. sytuacja na froncie,  

a także brak działań ze strony sojusznika pruskiego, który nie wsparł działań 

polskich. „Targowica” triumfowała. Pośród przystępujących do tej konfedera-

cji byli niedawni jeszcze zwolennicy Konstytucji 3 Maja, Józef Ossoliński i Jan 

Węgierski, posłowie ziemi bielskiej na Sejm Wielki. Wyraźnie kierowali się 

oni lojalnością wobec króla. Także starosta brański Michał Hieronim Starzeń-

ski, oddany sprawie Rzeczpospolitej i Konstytucji 3 Maja, zdecydował się 

przystąpić do konfederacji targowickiej i złożyć przysięgę wierności. W jego 

przypadku znaczenie miał też pragmatyzm. Obawiał się konfiskaty majątku. 

Żadna z wymienionych osób nie angażowała się jednak w szersze działania 

targowiczan.  

 
1164 Tamże, s. 667. 
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Głównodowodzący Kreczetnikow 7 sierpnia wracał z Węgrowa na Litwę. 

Kolejnego dnia był na przeprawie w Grannem. Zatrzymał się w Brańsku, a co 

najmniej od 9 do 12 sierpnia przebywał w Bielsku. Dysponował olbrzymią 

sumą 200 tys. rubli w srebrze na organizację konfederacji pośród szlachty po-

pierającej „Targowicę”, którą rozdawał przez popleczników, kupując przy-

chylność. W ziemi bielskiej konfederację protargowicką zawarto w Bielsku,  

a w jej uskutecznienie osobiście angażował się Kreczetnikow, który przy po-

mocy Szymona Kossakowskiego1165 polecił szybko zebrać szlachtę i około  

12 sierpnia1166, przy pomocy proboszcza bielskiego bpa Jana Szyjkowskiego 

(zapewne przymuszonego), zorganizował konfederację pod marszałkiem  

Józefem Wilczewskim, kasztelanicem podlaskim.  

Uogólniając, wojna polsko-rosyjska 1792 roku po wcześniejszych sukce-

sach na Wołyniu (Zieleńce, Dubienka) i porażkach na Litwie (Mir, Brześć Li-

tewski), ostatecznie zakończyła się klęską. Skutkiem przegranej był drugi  

rozbiór Rzeczpospolitej.   

Jeszcze we wrześniu przez ziemię bielską przechodziły wojska rosyjskie. 

Na 22 września nakazano dostarczyć z dóbr boćkowskich dla wojska rosyj-

skiego zgromadzonego w Brańsku: owies, żyto, krupy jęczmienne i siano1167. 

Jesienią 1792 roku w Bielsku i Brańsku rozlokowano oddziały polskie  

3. Brygady Kawalerii Narodowej (1. Małopolska Brygada Kawalerii Narodo-

wej). Jej brygadierem był Piotr Onufry Hadziewicz, który wcześniej walczył  

z konfederatami barskimi i był adiutantem króla, uczestniczył w wojnie 1792 

roku.  

W styczniu 1793 roku w granice Rzeczpospolitej kolejny raz wkroczyły 

obce wojska, a 23 dnia tego miesiąca w Petersburgu zawarto tajną rosyjsko-

pruską konwencję dotyczącą drugiego już ograbienia Rzeczpospolitej z ziem. 

Przywrócona przez targowiczan Rada Nieustająca, zgodnie z interesami Rosji  

i Prus żądała zwołania sejmu, który zatwierdzi rozbiór ziem polskich. Sejmiki 

(także brański) w celu wybrania posłów na sejm do Grodna, obrady swe 

rozpoczęły 27 maja. Udziału w nich zabroniono ludziom, którzy znani byli  

z popierania uchwał Sejmu Czteroletniego. Wojsko rosyjskie usuwało opozyc-

jonistów i przetrzymywało ich we własnych domach. Przekupywano szlachtę, 

płacąc jej za odpowiedni wybór i zatwierdzenie przygotowanych instrukcji 

poselskich. Po elekcji posłów 27 maja odbywały się uczty, pito za zdrowie 

króla i carycy Katarzyny II. W sejmie rozbiorowym w Grodnie, od 17 czerwca 

 
1165 Zdrajca, samozwańczy hetman litewski, całkowicie oddany interesom rosyjskim, za co został 

powieszony w czasie insurekcji kościuszkowskiej, w Wilnie 25 kwietnia 1794 r.   
1166 Według opinii Adama Wolańskiego (dz. cyt.). D. Rolnik (dz. cyt.), uważa, że: pod koniec 

lipca 1792 roku Sz. Kossakowski wraz z kasztelanicem podlaskim Wilczewskim zaczęli formować 

konfederację bielską województwa podlaskiego. Niestety, nie mamy bliższych danych na jej 

temat. Biorąc jednak pod uwagę zaistniałą sytuację, sądzić można, że ułożony akces był z pewno-

ścią zgodny z zaleceniami Generalności, natomiast nic nie możemy powiedzieć o składzie perso-

nalnym tej konfederacji i okolicznościach jej zawiązania. 
1167 AGAD, AR, AR-M sygn. 522. Nakaz podpisał Antoni Gąssowski, komisarz ziemi bielskiej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
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do 23 listopada 1793 roku, uczestniczyli posłowie wybrani w Brańsku, przy-

chylni „Targowicy”, miecznik bielski Jakub Drągowski – były podwojewodzi 

brański, i Melchior Ołdakowski, sędzia ziemiański ziemi bielskiej.  

Rada Nieustająca, pobierająca uposażenie z rosyjskiej ambasady, na po-

czątku stycznia 1794 roku zarządziła unieważnienie ustaw sejmowych z lat 

1788–1792 i konfiskatę wydanych tekstów Konstytucji 3 Maja. Król po raz 

ostatni uniwersałem z 7 stycznia 1794 roku zwołał sejmiki szlacheckie na  

20 lutego. Zająć się one miały wyborem urzędników. Być może to w tym cza-

sie doszło do złożenia manifestacji na rozbiór Polski i wpisania jej do  

„Akt Miasta Brańska”1168.  
 

W pierwszych miesiącach 1794 roku w konspiracyjnej grupie przygoto-

wującej powstanie przeciwko Rosjanom było kilka osób z Podlasia. Pośród 

nich starosta brański Michał Hieronim Starzeński, pan na Strabli. W Krakowie, 

24 marca Tadeusz Kościuszko ogłosił wybuch powstania i złożył przysięgę 

jako Naczelnik insurekcji.  

W końcu marca i w kwietniu w obozie Tadeusza Kościuszki przebywało 

co najmniej kilku Podlasian. 1 kwietnia 1794 roku naczelnik insurekcji polecił 

podwojewodziemu grodzkiemu brańskiemu Mikołajowi Humnickiemu, aby 

dostarczył do ziemi bielskiej dokumenty powstańcze1169. Niewątpliwie pośród 

nich był „Akt Krakowski”. Kościuszko nie wiedząc, że Humnicki nie wypełnił 

swej misji, z obozu pod Bosutowem (koło Krakowa), 11 kwietnia wysłał na 

Podlasie także Jana Kuczyńskiego1170, mianując go majorem milicji podlaskiej. 

Miał on na tym terenie zrobić związek. Jak później twierdził: Objechawszy 

wszystkich obywateli i znalazłszy do tego zamiaru wszystkich gotowymi, przy-

był do Warszawy do żony. W Warszawie czekał na dalsze ruchy Kościuszki  

i nie wracał na Podlasie bez instrukcji i uniwersałów oraz wiedzy na jakim 

fundamencie ten związek czynić powinien, albowiem obywatele o to się go  

pytali1171. Te pierwsze próby wzniecenia powstania na Podlasiu były nieudane. 

Podlasianie podjęli energiczniejsze działania na skutek powstańczego 

zrywu Warszawy 17–19 kwietnia 1794 roku. Informacje o nich szybko dotarły 

na Podlasie, także poprzez podróżujących na trasie ze stolicy do Wilna, gdzie 

 
1168 Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum rodzinne Kościów-Zbirohowskich – 1794 Manifesta-

cja na rozbiór Polski wpisana do Akt Miasta Brańska”. Informacja z inwentarza Hermana Zbiro-

howskiego, poz. 100.  
1169 LMAVB, sygn. f. 17 – 289, s. 7.  
1170 Kuczyński mieszkał w Warszawie, gdzie miał rodzinę. Był szwadronowym w szwadronie 

M.H. Starzeńskiego, a 10 kwietnia od Tadeusza Kościuszki otrzymał awans na majora.  

24 kwietnia przesłuchiwany w Warszawie w związku z podejrzeniem o bezczynność w realizacji 

rozkazu Naczelnika. Złożył wyjaśnienia (AGAD, Militaria z Jabłonny [dalej: MzJ], sygn. 193,  

s. 4). Na początku lipca w Siemiatyczach formował kawalerię drohicką, z rekruta 50-dymowego. 
1171 AGAD, MzJ, sygn. 193, s. 2, 4.  
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lada moment również miało dojść do powstania1172. W gorących politycznie 

dniach Wielkiego Tygodnia (Wielkanoc wypadała 20 kwietnia) w Bielsku  

stacjonowała I brygada małopolska nadbrygadiera hr. Kajetana Ożarowskie-

go1173, który rozważał przyłączenie się do powstania, aczkolwiek niechętnie, ze 

względu na swego ojca hetmana Piotra Ożarowskiego – gorliwego targowicza-

nina i zdrajcę narodu. W tym czasie, gdy było już wiadomo, że insurekcja 

obejmie Litwę i lada dzień Podlasie, nadbrygadier K. Ożarowski zdecydował 

się podjąć działania, w które wtajemniczony został kpt. Michał Hieronim Sta-

rzeński, starosta brański. Ożarowski polecił komendantom szwadronów zebrać 

się za Bielskiem i w Wielką Sobotę nad ranem (19 kwietnia1174) brygada przez 

Brańsk ruszyła w stronę Warszawy. Trudno uznać, że Ożarowski wymaszero-

wał do stolicy, nie będąc wcześniej wtajemniczonym w plany powstańcze. 

Krzysztof Bauer twierdzi, że już wówczas ziemia bielska mogła złożyć akces 

do powstania, ale opóźnieniu zawinił gen. Andrzej Karwowski, który z woli 

Kościuszki został organizatorem podlaskich sił zbrojnych. Jego jakobińskie 

przekonania skonfliktowały go z częścią wpływowej szlachty, a on zamiast 

zająć się formowaniem wojsk i powoływaniem komisji porządkowej, dołączył 

do brygady Ożarowskiego w marszu do Warszawy. Nie zostawił też żadnych 

instrukcji działania na miejscu1175. Według Starzeńskiego brygada Ożarow-

skiego składała się z 12 szwadronów, a towarzyszył im 5. batalion regimentu 

fizylierów koronnych. Na ich potrzeby Starzeński polecił dostarczyć do Brań-

ska żywność, siano, napitki oraz 16 wołów. Oficerom dodatkowo wino i piwo 

angielskie. Do Brańska zmierzała także kompania strzelców (z Białegostoku?), 

która po drodze, ze Strabli Starzeńskich, zabrała sześć jednofuntowych armatek 

drezdeńskich. O godzinie 16 obóz rozłożył się pod Brańskiem1176.  

Prezydent Warszawy I.W. Zakrzewski w liście Rady Zastępczej do „Ludu 

Wolnego”, 26 kwietnia informował, że około tygodnia wcześniej: Komendant 

wicebrygadier [Jan Henryk] Dąbrowski między Tykocinem, a Zambrowem, 

 
1172 Powstańcy 23 kwietnia wyparli Rosjan z Wilna. Tutaj insurekcją dowodził Jakub Jasiński. 

Początkowo emocje budziło czy aby na pewno „Akt Wileński” jest zgodny z „Aktem 

Krakowskim”. Wyjaśniono, że insurekcja jest jedna, pod naczelnikiem Tadeuszem Kościuszką.  
1173 Brygada K. Ożarowskiego stanowiła część grupy podlaskiej, którą dowodził gen. mjr Jan 

Suffczyński, doświadczony oficer polski, francuski i bawarski, generał od 1790 r. W skład tej 

grupy wchodził także 5. pułk piechoty. Rozkaz redukcji z 23 II 1794 r., adresowany do gen. 

Suffczyńskiego, który był w tym czasie nieobecny w Bielsku, dopiero 10 marca poczta 

przekazała bryg. Ożarowskiemu. Rozkaz realizowano bez pośpiechu. Według danych na  

6 kwietnia redukcja w tej brygadzie objęła szeregowych z połowy szwadronów (sześciu),  

a w kolejnych sześciu szwadronach była w trakcie. W pułku piechoty wyglądało to podobnie 

(zredukowano jeden batalion). Suffczyński nie zamierzał popierać powstania, gdyż nie widział 

szans jego powodzenia, ale w prywatnym liście do Ożarowskiego sugerował mu objęcie 

dowództwa, gdyż taka miała być wola wojska. – W. Tokarz, Marsz Madalińskiego, Warszawa 

1926, s. 27–28, 62.   
1174 Data ta pochodzi z pamiętnika M.H. Starzeńskiego i wymaga weryfikacji. Według K. Bauera 

(dz. cyt., s. 207) marsz Ożarowskiego z Bielska do Warszawy rozpoczął się 16 kwietnia.  
1175 K. Bauer, dz. cyt., s. 91. 
1176 M.H. Starzeński, dz. cyt., s. 104. 
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zabrał sześć wozów Moskalom z pieniędzmi i płótnem tudzież jednego oficera  

i ludzi dziesięć1177. W tym dniu doszło w Brańsku do dość osobliwego zdarze-

nia, które położyło się cieniem na Michale Starzeńskim aspirującym do objęcia 

dowództwa nad wojskami ziemi bielskiej. Jak sam pisał pamiętnikach:  
 

…czas był cudowny. Siedziałem przed pocztą [w Brańsku], paląc fajkę  

i myśląc o przeszłości i przyszłości, kiedy nagle nadjeżdża z wielkim trą-

bieniem i hałasem ekstrapoczta i wysiada jakiś oficer ogromnie wystro-

jony i wyelegantowany. Już widziano go, jak się zatrzymał koło naszego 

obozu, jak wysiadł i rozmawiał z dwoma oficerami. Pytał się ich, gdzie 

się znajduje brygadier Ożarowski, powiedziano mu, że na poczcie, więc 

tu przybył. Skoro się stawił przed Ożarowskim, ten zapytał go: skąd i po 

co jedzie? Czy ma rozkaz jaki, paszport czy list? Młody elegant się zmie-

szał. Brygadier rzekł do niego: „W każdym razie uprzedzam pana, że je-

steś aresztowany, a teraz mów, skąd przybywasz?”. 

Zaczął się tłumaczyć, że jego komendant, generał [Jan Henryk]  

Dąbrowski, zrobił umowę z Prusakami zawieszenia kroków zaczepnych 

na przeciąg kilku dni dla wspólnej wymiany jeńców, że Prusacy budują 

na Narwi most dla przeprowadzenia swoich wojsk. Że generał Dąbrow-

ski, nie mając dostatecznych sił do przeszkodzenia temu, cofa się i jest 

ścigany przez kawalerię pruską, że on opuścił generała Dąbrowskiego na 

ostatniej stacji pocztowej [Pobikry], o czem w każdej chwili przekonać 

się można. 

„Wszystko dobrze – mówił Ożarowski – ale jakim sposobem mógł wie-

dzieć generał Dąbrowski, gdzie ja się znajduję? Jeżeli jest ścigany przez 

Prusaków, to byłby do mnie choć parę słów napisał”. 

W rzeczy samej generał Dąbrowski przychylił się do żądania króla, ażeby 

stworzyć jądro kontrrewolucji. Zgromadziwszy około 400 konnych kawa-

lerzystów z resztek brygady Madalińskiego, szedł z nimi przez Brańsk do 

Bielska, ażeby się złączyć z Ożarowskim i do swoich planów go namówić. 

Zaledwie oficer skończył swoje opowiadanie, wpada znów bryczka z sa-

mym generałem Dąbrowskim, który wyskakując z niej rzuca się Ożarow-

skiemu na szyję i w krótkich słowach opowiada tą samą historię o ściga-

jących go Prusakach. Prosi więc o pomoc czterech szwadronów, z któ-

rymi się złączywszy, odpowiada za wszystko.  

Znałem generała Dąbrowskiego od dawna i miałem nawet kilka razy 

sposobność oddać mu znaczne przysługi, ale nie sympatyzowaliśmy ze 

sobą. To też, gdy wychodząc od Ożarowskiego spotkał się ze mną oko  

w oko, zmieszał się niezmiernie, gdyż poznał zaraz, że ja wiem, o co mu 

chodzi właściwie. Na słowa, w których wyrażałem zdziwienie dla jego 

postępowania, Dąbrowski wybuchnął: „Gdyby nie pańska obecność tu-

taj, miałbym już swoją partię, a muszę ją mieć koniecznie”. 

„Nie należę do żadnej partii – odrzekłem – wolę śmierć od kuli lub sza-

bli, aniżeli od batogów w Strabli. Idę za oddziałem. Proszę podpisać de-

klarację, że nie będę w Warszawie ani powieszony, ani czci pozbawiony, 

a po zdjęciu munduru udam się, gdzie pan zechcesz”.  

Dąbrowski odjechał nazajutrz. Adiutantowi jego zwrócono przytrzymany 

pałasz. Ożarowski pozostawił na swoich tyłach dla bezpieczeństwa  

 
1177 „Dodatek do Gazety Wolney Warszawskiey” nr 1, 26 IV 1794, s. 13.   
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pochodu dwa szwadrony z kompanią piechoty i dwoma działami, a sami 

wyruszyliśmy z całym oddziałem ku Warszawie […]1178.  
 

Rozbrojono posterunek wojsk rosyjskich strzegący przeprawy i magazynu 

w Grannem, przeprawiono się za rzekę Bug. Za brygadą Ożarowskiego podążał 

ówczesny wicebrygadier Dąbrowski, ze swoim oddziałem.  
 

W Zabłudowie 24 kwietnia odbyło się zebranie kilkudziesięciu zwolenni-

ków powstania, którzy z inspiracji Tadeusza Kościuszki i powstańców war-

szawskich, mieli poruszyć mieszkańców ziemi bielskiej, ale też i powiatu gro-

dzieńskiego1179. Było to bardzo ważne ze względu na to, że Podlasie oddzielało 

Mazowsze od Litwy. Ta powstańcza grupa inicjatywna obradowała w składzie: 

pułkownik Andrzej Kazanowski, szef gwardii konnej litewskiej Jan Stryjeński, 

sędzia grodzki brański Władysław Markowski z pasierbami (braćmi Janem  

i Alojzym Sarnackimi), Józef Płachetko, łącznik powstańców grodzieńskich  

z Warszawą Joachim Litawor Chreptowicz i Hieronim Jankowski (emisariusz 

Tadeusza Kościuszki).  

W Bielsku gromadziły się oddziały popierające powstanie. Z kierunku 

Wołkowyska zmierzał też tam 5 Pułk Pieszy i oddział gen. artylerii Franciszka 

Sapiehy, złożony z kilkuset milicji nadwornej oraz inne oddziały1180. Przybycia 

tych wojsk na miejsce spodziewano się 28 kwietnia.  

Wspomniana wyżej grupa inicjatywna nie miała dostatecznego rozeznania 

w dynamice działań powstańczych w kraju, ani o zdarzeniach w Wilnie (insu-

rekcja 22–23 IV), jednak jej wpływ na rozpoczęcie działań powstańczych  

w ziemi bielskiej był bardzo duży. Część uczestników grupy z Zabłudowa do-

tarła do Bielska, gdzie podjęto dalsze działania. Ich skutkiem było zgromadze-

nie obywatelstwa ziemi bielskiej, które 27 kwietnia z Bielska wysłało kuriera,  

J.L. Chreptowicza, do gen. Stanisława Mokronowskiego jako komendanta Siły 

Zbrojnej Księstwa Mazowieckiego, aby pomógł im rozwiązać kilka problemów 

i o nie odwłoczną rezolucję1181. Jeszcze tego samego dnia Rada Zastępcza 

Tymczasowa dała odpowiedź obywatelom litewskim: […] zdałoby nam się, aby 

Akt ich o Powstaniu Narodu stanął w Bielsku i tamże wszystkie siły zbrojne 

tymczasowo, aż do dalszego odkrycia obrotów rzeczy, zgromadzone zostały. 

Rada Zastępcza Tymczasowa (RZT) w Warszawie, 26 kwietnia wysłała  

na Podlasie swoich delegatów, Jana Nepomucena Horaina z władz cywilnych 

oraz gen. Augustyna Gorzeńskiego z Rady Wojennej. Następnego dnia wyru-

szyli oni do Bielska, by nawiązać kontakt z grupą z Zabłudowa, dostarczyć 

zaległy żołd wojsku, a przede wszystkim zająć się wzmożeniem działań  

 
1178 M.H. Starzeński, dz. cyt., s. 104–105. 
1179 Ten do powstania przystąpił jednak z opóźnieniem, dopiero 9 maja, a Komisja Porządkowa 

ukonstytuowała się 11 maja w Sokółce, a trzy dni później przeniosła się do Grodna. Niestety 

przez kilka pierwszych tygodni wiele energii tej Komisji pochłonęły wewnętrzne spory.   
1180 AGAD, MzJ, sygn. 98, s. 6–13. 
1181 Tamże, sygn. 193, s. 2.  
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powstańczych na Podlasiu, Grodzieńszczyźnie i w Brzeskiem. Zatrzymać się 

mieli w Bielsku, gdzie nakazano im przyspieszenie akcesu ziemi bielskiej do 

powstania. Z Warszawy do Bielska z ważnymi dokumentami jechał też Józef 

Kurosz, posiadający specjalny paszport od RZT1182. Miał on spotkać się z gen. 

Grochowskim. Szlak z Warszawy, przez Brańsk do Bielska, nabrał znaczenia.   

W trakcie podróży, z Pobikier1183, 28 kwietnia delegaci Horain i Gorzeński 

wysłali list do stolnika podlaskiego Franciszka Kuszla z prośbą, aby przyjechał 

do Bielska z innymi pobliższymi obywatelami… w celu rozmówienia z nami 

względem powstania województwa podlaskiego. Z Brańska kurierem odpra-

wiono raport do Rady Zastępczej w Warszawie, w którym stwierdzono,  

że w Bielsku nadal nie ma wojsk. W związku z tym wnioskowano, aby nie 

spieszyć się z planowanym transportem dział1184 z Warszawy na Litwę. Horain 

podkreślił, że obywatelów brańskich gorliwemi znaleźliśmy do powstania, lecz 

bez żadnej organizacji. Spotkany w Brańsku wysłannik Tadeusza Kościuszki, 

niejaki Moszyński, zmierzający do Warszawy, zapewnił, że wojska litewskie 

jeszcze tego dnia przybędą do Bielska. Po tej wieści, natychmiast zalecono kpt. 

Hiacyntowi Drozdowskiemu, by jednak przyspieszył transport wspomnianych 

dział. W tym czasie w Brańsku, na Rynku, odbywał się targ (poniedziałek,  

28 kwietnia), który zgromadził sporą liczbę mieszczan i okolicznej szlachty. 

Horain odczytał im akt powstania województwa krakowskiego […] i mieszkań-

ców tamże mieszkających [tzn. w Brańsku] oraz obywatelów przybyłych do 

podobnejże czynności zagrzeliśmy. Jeszcze 28 kwietnia Horain z Gorzeńskim 

dotarli do Bielska. 

Łączne, ewidencyjne siły wojsk litewskich zgromadzone 1 maja 1794 ro-

ku w Bielsku to 3097 oficerów i żołnierzy oraz 1789 koni, a także kilka dział. 

Rzeczywista liczba wojsk była nieco mniejsza, gdyż w etatach ujęto urlopowa-

nych i chorych, których nie udało się ściągnąć do oddziałów (ok. 200 żołnie-

rzy1185). Łowczy Klawe z Puszczy Białowieskiej donosił, że dysponował  

70 strzelcami ze służby leśnej i przybywali kolejni1186.  

Pierwszy maja był datą przełomową w organizacji powstania na ziemi 

bielskiej. Najważniejszym wydarzeniem w tym dniu była uroczystość zaprzy-

siężenia. Raport do RZT relacjonujący jego przebieg zaczyna się od słów: 

Przecie po długim oczekiwaniu i wielu niespokojnościach wszystko razem  

w dniu dzisiejszym do Bielska zbiegło się. Do miasta oprócz wojsk na czele  

z ledwie 22-letnim generałem artylerii księciem Franciszkiem Sapiehą, przyby-

li urzędnicy ziemscy bielscy, podkomorzy Paweł Hryniewicki, chorąży Ludwik 

Kruszewski, sędzia Feliks Trojanowski, stolnik Stanisław Bartochowski, pod-

stoli Józef Karwowski, komornik Michał Idźkowski, a także miecznik drohicki 

 
1182 ApK I, s. 56, 70 (dwa listy RZT do Horaina, z 28 kwietnia).  
1183 Stacja pocztowa między Grannem a Brańskiem. Miejscowość parafialna.  
1184 Transportem kierował kpt. Hiacynt Drozdowski.  
1185 Tamże, sygn. 180,  s. 36–39. 
1186 Tamże, s. 32. 
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Wawrzyniec Markowski, starosta topolański Wilhelm Orsetti, sędzia grodzki 

brański Władysław Markowski, szambelan królewski Jan Węgierski – pan na 

Dzięciołowie, Józef Wilczewski – pan na Kuraszewie i Werstoku, Dionizy 

Lewicki – pan na Hermanówce, ksiądz bp Jan Szyjkowski – proboszcz bielski, 

ksiądz Jan Gołaszewski – proboszcz waniewski, ksiądz unicki Ignacy Michnia-

kiewicz, ihumen Sawa Palmowski z prawosławnego monasteru św. Mikołaja w 

Bielsku, podwójci bielski Antoni Strachowicz, pisarz radziecki Benedykt Jaro-

szewicz z Bielska, Paweł Szumowicz z Kleszczel, Szymon Kurianowicz – 

burmistrz Narwi, Józef Sosnowski z Bielska, Andrzej Gartkiewicz z Brańska, 

pisarz ziemski bielski Antoni Gąsowski, Antoni Dorff – pan na Łabętniku  

k. Rajgrodu, regent ziemski Adam Drągowski, cześnik bielski Ambroży Łysz-

czyński, urzędnik ziemski Jakub Zdrodowski, wicesgerent grodzki brański 

Franciszek Dworakowski, urzędnik grodzki brański Franciszek Olędzki, subde-

legat grodzki brański Kazimierz Płoński, subdelegat grodzki brański Kazimierz 

Woyno, pisarz miejski Mateusz Jarczewski z Brańska, Ignacy Harowicz  

z Brańska, rajca bielski Józef Strzelecki, pisarz miejski Jerzy Szumowicz  

z Kleszczel, rajca bielski Jakub Tokarzewicz z Bielska, Maciej Starczyński  

z Bielska oraz wielu innych, w tym cechy bielskie: kowalski, kuśnierski, kra-

wiecki oraz garbarski z szewskim. Po prześpiewanej mszy świętej i po stosow-

nym do okoliczności kazaniu, zgromadziliśmy się tu do głównej kwatery księcia 

[Franciszka] Sapiehy [w Hołowiesku] i tam, gdzie tenże do komendy tymcza-

sowej od korpusów zgromadzonych wezwany został, przysięgę przed [Janem] 

Horainem dedykowaną publicznie wykonał1187.  

Po obiedzie przystąpiono do organizacji Komisji Porządkowej ziemi biel-

skiej. Wyłoniono 22 komisarzy, pośród których byli przedstawiciele szlachty, 

duchowieństwa (katolickiego, unickiego i prawosławnego) oraz mieszczań-

stwa. „Prezydującym” obrady był podkomorzy bielski Paweł Hryniewicki  

z Hryniewicz Dużych. W składzie Komisji Porządkowej znalazł się też An-

drzej Gartkiewicz1188 z Brańska, który ostatni raz jako komisarz podpisał się  

1 czerwca 1794 roku. Wchodził też w skład Wydziału Policyjnego Komisji 

Porządkowej ziemi bielskiej.  

Wojsku litewskiemu zgromadzonemu w Bielsku zapewniono wyżywienie 

i obrok z 3377 dymów: z leśnictwa bielskiego (1445), starostw suraskiego 

(376), brańskiego (496), kleszczelewskiego (226), z hrabstw boćkowskiego1189 

(486) i orlańskiego (311) oraz z niesprecyzowanego starostwa (37). Z każdego 

 
1187 Z. Romaniuk, „Śmierć albo życie wolne”. Powstanie kościuszkowskie na ziemi bielskiej, 

Bielsk Podlaski 2014, s. 118–119. 
1188 Andrzej Gartkiewicz h. Nałęcz, ur. 1 XII 1745 r. w Brańsku, syn Piotra. Kasjer propinacji 

miejskiej Brańska do 1783 r., burmistrz miasta Brańsk 1783, prezydent miasta 1791, rajca 

miejski 1795, wójt brański 1796–1803, od 1803 asesor miejski. Komisarz Komisji Porządkowej 

ziemi bielskiej od 1 V do 1 VI 1794 r. Co najmniej do 1811 r. mieszkał w Brańsku. Od niego 

pochodzi linia Gartkiewiczów na Romaszkach (Dobromilu). Miał trzech synów: Michała 

(prokuratora białostockiego), Jana Rafała i Antoniego. Zmarł między 1824 a 1829 r. 
1189 AGAD, Archiwum Roskie (AR), AR-M, sygn. 522. 
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dymu po dwa garnce krup jęczmiennych, po cztery garnce mąki żytniej  

i po bochenku chleba oraz po wiązce słomy, a dla koni po osiem garnców owsa 

i sieczki oraz po 40 funtów siana.  

Pobór przebiegał z trudnościami. „Podbierano” sobie rekrutów. W Brań-

sku i jego okolicach pojawili się obcy1190 werbujący do wojska, a Komisja zo-

bowiązała mieszczan do odebrania już zwerbowanych i niewpuszczania  

na swój teren innych werbowników. 

Bardzo negatywnym echem odbiła się klęska pospolitego ruszenia ziemi 

bielskiej w bitwie z wojskami pruskimi 10 lipca 1794 roku pod Goniądzem.  

Od tego momentu pośród ziemian zapał do angażowania się w powstanie 

osłabł. W miastach nadal odbywano ćwiczenia mieszczan, przygotowując ich 

do walki.   

Z braku środków finansowych na prowadzenie działań obronnych, odwo-

ływano się do ofiarności społeczeństwa. Starosta brański Michał Hieronim 

Starzeński podarował dziewięć sztuk srebra stołowego wagi 50 grzywien (10,1 

kg). Włościanie z Hodyszewa, wsi w starostwie brańskim, nie posiadali srebra, 

ale ofiarowali 66 łokci płótna wartości 40 złp. Obywatele ziemi bielskiej for-

mowanemu batalionowi strzelców pieszych podarowali trzy konie, dziewięć 

karabinów, 37 „sztućców i flint” oraz trzy pary pistoletów i dodatkowo pistolet 

oraz cztery pałasze, a ponadto 370 ¼ łokci płótna wartości ok. 243 1/3 złp i 33 

skóry wartości 825 złp1191. Sięgnięto też po szczególne, kościelne zasoby sre-

bra. Ksiądz Michał Dziewanowski, dziekan i pleban brański, jako delegat  

biskupa łuckiego reprezentował stronę kościelną w przejmowaniu sreber z ko-

ściołów dekanatu brańskiego. Także z brańskiej fary oddano na potrzeby insu-

rekcji 9,7 kg srebra1192.  

Komisja Porządkowa ziemi bielskiej 23 maja określiła organizację Sądu 

Kryminalnego tej ziemi. W jego składzie znaleźli się głównie juryści z Brań-

ska, także brańszczanie Mateusz Jarczewski – pisarz miejski i Ignacy Harowicz 

– radny oraz mieszczanie bielscy, niżsi urzędnicy ziemscy. Polecono im, aby 

26 maja zjechali się do Brańska i tutaj rozpoczęli pracę. Utrzymano skład orze-

kający z dziewięciu osób, które sądzić miały ciągle i nieprzerwanie każdego 

dnia, wyjąwszy święta i niedziele, z rana od godziny dziewiątej do godziny 

pierwszej po południu. A gdyby mnogość spraw do sądzenia była i po południu 

między sobą ułożą. Kompetencje Sądu rozciągały się na sprawy: o występki  

i czyny przeciwko świętemu Aktowi Powstania narodowego; o wszelkie gwałty  

i wzruszenia publicznej spokojności po Akcie Powstania; o występki i zbrodnie 

 
1190 Z innych powiatów.  
1191 B. Twardowski, Spis osób które uczestniczyły w działaniach wojennych Kościuszki 1794 r., 

Poznań 1894, s. 163, 179, 180, 182, 185; T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława 

Augusta (1764-1794), t. III, Kraków 1897, s. 451, 452, 457, 461, 462, 467, 468, 471, 473, 481 – 

autor wymienia także wiele innych osób tylko z nazwiska, ale nie wiadomo, czy byli z ziemi 

bielskiej.  
1192 Z. Romaniuk, Z dziejów parafii…, s. 18-19 (na podstawie: ADD, Zespół Akt Parafii Brańsk, 

III/I/1a (inwentarz z 1811 r.). 
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przeciwko bezpieczeństwu osób i majątków. W innych dokumentach kompe-

tencje Sądu Kryminalnego uszczegółowiono. Zgodnie z ordynacją policyjną 

rozpatrywał on m.in. naruszanie spokojności mieszkańców czyniąc jakieżkol-

wiek gwałty, najazdy, napadanie na majątki, wycinania gwałtowne lasów, za-

stępy dróg publicznych, pojedynki […]. Każdy gwałt od Obywatela Obywate-

lowi uczyniony i każde nadwyrężenie bezpieczeństwa osób, majątków i domów, 

za kryminał poczytane będzie. Niestawianie się na wezwania i nieposłuszeń-

stwo wobec władz (poza kondemnatami1193) traktowane miały być jako zdrada 

Ojczyzny. Orzeczeniom Sądów Kryminalnych podlegały także osoby wspiera-

jące dezerterów, podburzające mieszkańców przeciwko zarządzeniom władz, 

niszczące znaki alarmowe i broń (narzędzia wojenne1194) itd. Wyroki wydawa-

no stosownie do przewinienia. W przypadku braku własnych, oskarżonym na-

leżało zapewnić obrońców z palestry. Wyrok zapadał po głosowaniu sędziów,  

a w przypadku „równości zdań”, decydował przewodniczący rozprawy.  

Rada Najwyższa Narodowa (RNN), czyli rząd powstańczy, powołała rów-

nież Sąd Kryminalny podlaski (dla całego województwa podlaskiego), którego 

rozpoczęcie zdolne będzie zapewnić spokojność w ziemiach toż województwo 

składających. Siedzibę odgórnie ustanowiono w Bielsku1195. Wywoływało to 

niezadowolenie znacznej części szlachty. Komisja Porządkowa ziemi bielskiej 

już 16 czerwca, polecała Stanisławowi Hryniewickiemu, swemu przedstawicie-

lowi przy RNN:  
 

Sąd Kryminalny w całym województwie podlaskim jeden jest determino-

wany, a Brańsk miasto wolne przy samej granicy ziemi drohickiej jest 

miejscem śrzednim dla wszystkich trzech ziem województwa podlaskiego, 

starać się użyć wszystkich sposobów wyjaśnienia tej prawdy w Radzie 

Najwyższej Narodowej, iżby miejsce dla sądu kryminalnego wojewódz-

twa podlaskiego nie inne tylko Brańsk było oznaczone. Dan w Bielsku 

dnia 16 czerwca 1794 roku.  
 

Także ziemia drohicka w nocie do RNN wnosiła, aby ten sąd obejmujący 

swą jurysdykcją całe województwo podlaskie, ulokować w Brańsku, co miało 

być obywatelom trzech ziem dogodniejsze. Nie wyrażono zgody na takie roz-

wiązanie1196. W Bielsku nie prowadzono zapisów zeznań (te najbliżej były 

przyjmowane w Brańsku), dlatego z przyczyn praktycznych zezwolono, aby 

także w Bielsku przyjmował je pisarz lub regent sądowy1197.   

Obsługą kancelarii zajmowali się regenci, Adam Drągowski w Brańsku, 

Tomasz Markowski1198 w Tykocinie i Łukasz Borowski w Goniądzu, którzy 

pobierali też opłaty za wpisy do ksiąg.  

 
1193 Kondemnata – w dawnym prawie polskim wyrok skazujący, wydawany zaocznie. 
1194 A. Woltanowski, Powstanie…, s. 140–141. 
1195 Tamże, s. 38 (2 VIII), 386. 
1196 Tamże, s. 110. Decyzja RNN z 29 VIII 1794 r. 
1197 ApK, II, s. 161–162.  
1198 Tamże, s. 77.  
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Do Bielska 4 czerwca dowieziono z Grodna politycznego aresztanta 

Zgierskiego, rzekomo pułkownika wojsk rosyjskich. Następnego dnia odesłano 

go do Drohiczyna, pod strażą złożoną z trzech milicjantów ziemi bielskiej  

z Brańska, dowodzonych przez chor. Toczyskiego. Tego dnia przybyło kolej-

nych 11 rosyjskich oficerów wziętych do niewoli w okolicach Wilna, transpor-

towanych do Warszawy. Czasowo przetrzymywano ich w Bielsku i w Brańsku. 

Komisja Porządkowa 18 czerwca prosiła gen. Andrzeja Karwowskiego, aby 

powiadomił on ją, gdyby był jakiś transport żołnierzy do Warszawy. Wówczas 

przy okazji wysłano by tych jeńców, bezużytecznie w znacznym koszcie prze-

trzymywanych, których Warszawa daleko lepiej użyć by mogła. 

Zagadnienie zapewnienia transportu ciężkich armat z Warszawy na Litwę, 

przez dłuższy czas zajmowało Komisje Porządkowe, w związku z trasą ich 

przejazdu. Od Grannego do Białegostoku, na każdej stacji (Pobikry, Brańsk, 

Bielsk, Ploski, Iwanki w gm. Narew) wymieniano po sto koni. 

W czerwcu ciężar incydentów przygranicznych i aktywności pruskiej 

przeniósł się w kierunku Mazowsza, ale zagrożenie ziemi bielskiej nie minęło. 

Na wieść o gromadzeniu większych sił pruskich, w zastępstwie nieobecnego 

gen. Karwowskiego, dowódca bielskich pikinierów płk Leonard Paszkowski, 

16 czerwca podjął decyzję o natychmiastowym zawiadomieniu ppłka Tadeusza 

Niewiadomskiego z regimentu generała majora Izydora Krasińskiego, aby ze 

swoim batalionem 18 Regimentu udał się z Brańska do Tykocina, gdzie miał 

połączyć się z wysłanym z Bielska oddziałem pod dowództwem mjra Wolf-

ganga Roltzberga. Dużym szokiem była klęska bielskiego pospolitego ruszenia 

pod Goniądzem, gdzie 10 lipca zostało ono rozgromione przez Prusaków.  

Rada Najwyższa Narodowa w Warszawie 16 sierpnia doprecyzowała,  

że nie tylko urzędnicy ziemiańscy i grodzcy wybrani przez sejmiki elekcyjne 

mieli być przywróceni na swe funkcje (usunięci decyzją targowiczan), ale tak-

że magistraty miast: Bielsk, Brańsk, Kleszczele, Narew, Suraż, Augustów, 

Goniądz, Knyszyn, Rajgród do równegoż stanu powrócić się powinny, a jeżeli-

by nie dostarczało osób do rzeczonych magistratów wedle opisów prawa kon-

stytucyjnego, natenczas magistraty same na dopełnienie potrzebnej liczby mają 

wybrać osoby z cnoty i obywatelstwa znane1199. 

Klęska maciejowicka i wzięcie do niewoli przez Rosjan Tadeusza  

Kościuszki 10 października 1794 roku, pogrzebała szanse na powodzenie insu-

rekcji. Jednak walka trwała nadal. W tym czasie w okolicach Bielska znajdo-

wały się wojska gen. Stanisława Mokronowskiego i gen. Tomasza Wawrzec-

kiego. Mokronowski będąc w Boćkach, 14 października otrzymał dyspozycje 

Rady Najwyższej Narodowej nakazujące, by natychmiast zawiadomił on gen. 

Tomasza Wawrzeckiego, że po Tadeuszu Kościuszce to on został mianowany 

naczelnikiem powstania. Wawrzecki faktycznie był w Boćkach, ale nieco 

wcześniej wyjechał w kierunku Brańska. Oznacza to, że gdzieś między Boć-

 
1199 Tamże, s. 397–398. 
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kami a Brańskiem dotarła do Wawrzeckiego wiadomość, iż przejął zwierzch-

nictwo nad insurekcją w miejsce Kościuszki. Wawrzecki jeszcze 14 paździer-

nika z Brańska udał się do Warszawy, gdzie dwa dni później został zaprzysię-

żony na Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej. Mokronowski stał 

wówczas obozem pod Brańskiem i przez Tomasza Wawrzeckiego podał list do 

Rady Najwyższej Narodowej, wyrażający żal z powodu wzięcia Kościuszki do 

niewoli przez Rosjan, a jednocześnie stwierdził: w skutku naszym mamy nieja-

ką pociechę, iż wybór Rady Najwyższej padł na Obywatela [T. Wawrzeckiego], 

ze wszech miar szacownego, a który ufność wojska i Narodu zupełnie posiada. 

Zapewnił, w przytomności wszystkich generałów, jak najściślejsze posłuszeń-

stwo i subordynację nowemu Naczelnikowi1200. Generał Mokronowski oczeki-

wał w Brańsku na zbliżenie się kolumny gen. Romuald Giedroycia, zdążające-

go z Suraża. Ich dywizje połączyły się w Ciechanowcu. Za wojskami Mokro-

nowskiego podążał rosyjski korpus gen. Wilhelma Derfeldena. Oddział gen. 

Mokronowskiego był ostatnim pobytem wojsk polskich w Bielsku i w Brańsku, 

aż do sierpnia 1812 roku1201. Insurekcja kościuszkowska zakończyła się  

16 listopada 1794 roku. 
 

         

     Gen. Tomasz Wawrzecki – naczelnik                             Gen. Stanisław Mokronowski  

             insurekcji po T. Kościuszce 
 

Przez następne miesiące „trzy czarne orły” (Rosja, Prusy i Austria) ustala-

ły szczegóły traktatu rozbiorowego Rzeczpospolitej. W okresie przejściowym, 

do uzgodnienia stanowisk w sprawie granic przez Rosję, Prusy i Austrię, 

 
1200 Bitwa pod Maciejowicami 10 X 1794 r. Żale pomaciejowickie, opr. Andrzej Woltanowski, 

Białystok 1994, s. 39, 129; „Gazeta Rządowa” 1794, nr 106, s. 431; „Gazeta Wolna Warszaw-

ska” 1794 nr 52 s. 675; „Korespondent Narodowy i Zagraniczny” 1794, nr 84, s. 1924.  
1201 VUB, sygn. F4–19262, k. 31. 
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Podlasie zarządzane było przez Rosję. Gubernatorem zarządzającym Warsza-

wą, województwami mazowieckim i podlaskim oraz częścią lubelskiego i raw-

skiego, a także skrawkami ziemi łukowskiej, stężyckiej oraz chełmskiej został 

rosyjski generał major Friedrich (Fiodor) Wilhelm von Buxhoeveden.  

Ów gubernator 23 stycznia 1795 roku zarządził, aby mieszkańcy podlegających 

mu terenów opłacali podatki według postanowień sejmu grodzieńskiego z 1793 

roku. Rekwizycji nieopłaconych podatków dokonywały wojska rosyjskie.  

W grudniu 1795 roku na tych terenach stacjonował kijowski konno-jegierski 

pułk wojsk rosyjskich. Rosjanie wyznaczyli nową Komisję Porządkową ziemi 

bielskiej, obradującą w Brańsku1202.  

Ziemia bielska znajdowała się pod bezpośrednim nadzorem gen. Levina 

Augusta von Bennigsena, a po nim gen. Borysa Lascy. Niektórzy z zamożniej-

szej szlachty i mieszczan, z pragmatycznego podejścia nawiązywali wówczas 

współpracę z Rosjanami. Michał Hieronim Starzeński, starosta brański, oba-

wiając się restrykcji za zaangażowanie w insurekcję, jak sam pisał dla mego  

i moich włościan spokoju, tudzież dla majątku, zawarł bliższą znajomość z gen. 

Bennigsenem (ten już wcześniej poznał w Białymstoku żonę Starzeńskiego). 

Starzeński pozostawał też w komitywie z gen. Lascym. Zyskał na realizacji 

zamówień dla wojska rosyjskiego. Czy można mieć do niego o to pretensje, 

zważywszy na sytuację jaka zaistniała, a szczególnie po najściu kozaków na 

jego dobra Strabla w końcu 1794 roku, gdy życie straciło kilka osób, a parafię  

i mieszkańców ograbiono? W katolickich księgach chrztów znajduje się szereg 

zapisów z 1795 i początku 1796 roku ukazujących zadzierzgnięte wówczas 

znajomości z rosyjskimi oficerami i żołnierzami, uczestniczącymi w chrztach 

miejscowych dzieci1203. Nastały jednak bardzo ciężkie czasy dla drobnej 

szlachty, mieszczan i chłopów. Stale trzeba było łożyć na obce wojska.  

Panowały drożyzna1204, głód i zarazy.  

Niespełna rok po upadku powstania, 24 października 1795 roku władcy 

Rosji, Prus i Austrii uzgodnili traktat, oznaczający całkowitą likwidację Rzecz-

pospolitej, poprzez trzeci rozbiór ziem polskich i litewskich. Część Podlasia 

położona na północ od rzeki Bug znalazła się pod zaborem pruskim. Pod tym 

zaborem znalazł się także Brańsk.  

 
1202 Jesienią 1795 r. do wybierania należności wydrukowano kwity: Kommissya Porządkowa 

Ziemi Bielskiey z powiatów do niey należących zaleca iżby wieś … za odebraniem tego paletu 

dostarczyła z dymow … to jest z każdego dymu rolniczego, owsa korcy … gar. …, słomy pudów 

… funtów … A to dla woyska rosyjskiego pułku do magazynu w mieisce …. niezawodnie pod 

exekucją woyskową. Dan w Brańsku na sessyi kommissyi Porządkowey dnia … miesiąca ... roku. 
1203 ADD, ZAP Brańsk. W chrzcie dziecka z Oleksina 29 IV 1795 r. uczestniczyło dwóch 

oficerów wojsk rosyjskich carycy Kararzyny II (rotmistrz Andreas Ivo Weym i Petrus 

Zerobiecki). Ojciem chrzestnym dziecka brańskiego rajcy Ignacego Harowicza 13 X 1795 r. był 

Mikołaj Olchowski, rosyjski dowódca.    
1204 Już 16 maja Komisja Porządkowa ziemi bielskiej, na wniosek Andrzeja Gołyńskiego o „na-

zbyt podrożonych wiktuałach”, nakazała powrót do dawnych cen. Jednak zjawiska wzrostu cen 

nie dało się utrzymać w ryzach, przy dużym popycie, a małej podaży żywności i obroku. Zboże 

podrożało ośmiokrotnie.   
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Aneks 

 

 

Przywilej Brańska z 1493 roku na prawo magdeburskie 

 

 

Oryginalny przywilej miejski Brańska do niedawna uchodził za zaginiony. Około 

30 lat temu udało mi się go odszukać w zbiorach Biblioteki Ossolińskich we Wrocła-

wiu, gdzie jest przechowywany z innymi najważniejszymi staropolskimi aktami miasta 

Brańska. Dokumenty te, wykradzione z miejskiego archiwum, w XIX wieku zakupiła 

do swej kolekcji rodzina Kościów-Zbirohowskich, związana też z naszym regionem.  

Na apel Ossolineum w 1937 roku znaczna część zgromadzonych dokumentów została 

przekazana do zbiorów bibliotecznych we Lwowie. Po II wojnie światowej, wraz  

z częścią Ossolineum trafiły one do Wrocławia. Tutaj zostały zapomniane, pomimo 

umieszczenia informacji o nich w katalogu zbiorów. Oprócz bibliotecznego katalogu, 

tylko raz informacja o oryginalnym dokumencie została opublikowana, dopiero w 1995 

roku. Niestety jeszcze w latach 90. XX wieku wewnętrzne przepisy Biblioteki Ossoli-

neum uniemożliwiały skopiowanie dokumentu, ze względu na stan zachowania i ko-

nieczność poddania zabiegom konserwatorskim. Udało mi się jednak dokument zoba-

czyć przed konserwacją i treść porównać z jedną z kopii. Podczas konserwacji pergamin 

„wyprano” i „rozprasowano”, pozbawiono sznura, na którym niegdyś wisiała pieczęć 

uwierzytelniająca dokument.    

Pergamin, na którym spisano treść, jest dość dobrze wyprawiony. Jego wymiary  

to 36 cm x 25,3 cm + 6 cm (zakładka). Pierwotnie, po złożeniu tworzył kostkę o wymia-

rach 13,2 cm x 12,8 cm. Łaciński tekst spisano w 41 wersach. 

Pergamin nosi ślady tragedii do jakiej doszło przed 1768 rokiem, gdy akta  

landwójtowskie i burmistrzowskie brańskie dawniejsze z dopuszczenia boskiego ogniem 

przypadkowym zgorzały. O pożarze świadczyło silne zabrudzenie, a także ślady stopio-

nej pieczęci i charakterystyczne dla zalania wodą rozmycie części zapisów. Z innych 

źródeł wiadomo, że dokumenty przechowywano w ratuszu w zamykanej okutej skrzyni. 

Do najbardziej uszkodzonych dokumentów należy najstarszy i najcenniejszy, przywilej 

z 1493 roku. Gorący wosk uszkodził pergamin, „wypalił” trzy duże dziury, w tym dwie 

na zgięciach. Poza tym powstało około 20 innych, znacznie mniejszych otworów od 

milimetra do połowy centymetra, nie licząc czterech wykonanych celowo, na przewle-

czenie sznura do pieczęci. Zachowany, pleciony jedwabny sznur koloru czerwonego, 

jest dość gruby, z niewielkimi śladami po pieczęci wielkiego księcia litewskiego. Czer-

wień z pieczęci pozostawiła też przebarwienia w kilku niewielkich miejscach pergami-

nu, wtapiając się w dokument. Na odwrocie znajduje się zapis: Privilegium oppidis 

Bransk Alexander 1493 No 1-mo (przywilej miasta Brańsk, Aleksander, 1493, nr 1). 

Świadczy to o tym, że był to najstarszy dokument w miejskim archiwum, w momencie 

katalogowania akt w XVII/XVIII wieku.  

Dokument sporządzono według średniowiecznej formuły kancelaryjnej. Wzdłuż 

lewej krawędzi tekstu umieszczono ozdobny inicjał „I”, zaczynający inwokację „In 

nomine…” (patrz s. 104), w dość częstym ukazaniu „ryby”, pradawnym symbolu Chry-

stusa. Nazwę Brańsk w dokumencie konsekwentnie wpisywano w formie „Bronsko”.  

W nawiasach kwadratowych umieszczono rekonstrukcję ubytków treści, na pod-

stawie kopii. Zachowane kopie i odpisy w niewielkim stopniu różnią się z oryginałem. 

Zaznaczono późniejsze podkreślenia tekstu (ważniejszych postanowień), które jakiś 

lustrator lub jurysta niefrasobliwie uczynił na oryginale. Tłustym drukiem wyróżniono 

słowa zapisane po polsku (kapa, podwoda, żarna, waga, postrzygalnia).   
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Wilno, 18 I 1493 r. 
 

Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski, nadaje magdeburski przywilej miastu „Broń-

sko” (Brańsk). 
 

Oryginał: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (BO), pergamin sygn. 

2236. Podstawa wydania. Miejsca ubytków i nieczytelne uzupełniono treścią z kopii z dokumen-

tów Zygmunta Starego z 1522 i Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1768 r., które w treści 

oznakowano nawiasami kwadratowymi. Fotokopia dokumentu w tej książce, na stronie 104. 

Kopie: BO, pergaminy sygn. 2237, 2239, 2246 (odpisy w potwierdzeniach kolejnych władców); 

AGAD, Kapicjana, pudło 26, s. 761–778; tamże, Metryka Koronna, Księgi Spraw Publicznych 

(Księgi Kanclerskie), sygn. 43, s. 90–93 (w przywileju Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1768 

r.); AP Białystok, Kamera Wojenna i Domen, 2905; BO, rps 7911/III. Papiery Rodziny Kościów-

Zbirohowskich, t. VIII (dwa wyciągi z księgi grodzkiej brańskiej z 1723 r.), s. 62–65 oraz s. 75–

77; w zbiorze Zbigniewa Romaniuka, kopia z około 1820 roku z tłumaczeniem na język rosyjski. 

Druk: J. Siedlecki, Społeczeństwo Brańska w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego filia w Białymstoku”, z. 44, Humanistyka, t. VIII, Biały-

stok 1985, s. 57-60 (na podst. odpisu z AGAD, Księga Kanclerska, 43, s. 90-93).  

Regest: M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym  

i statystycznym, t. III, Warszawa 1886, s. 446 (na podst. Księgi Kanclerskiej 43, regest w j. pol-

skim); A. Fastnacht, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani: dodatek I, inde ab 

anno 1279 usque ad annum 1506, Wrocław 1951, nr 373; W. Jarmolik, Rozwój niemieckiego 

prawa miejskiego na Podlasiu do Unii Lubelskiej 1569 roku, „Przegląd Historyczny”, t. 73 

(1982), nr 1–2, s. 23–46 (drobne cytowania przywileju). 

 
 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Alexander Dei gratia Magnus Dux 

Lithuaniae, Russiae, Samogithieque dominus et haeres etc. Significamus || tenore presentium 

quibus expedit universis et [sing]ulis tam praesentibus quam futuris harum notitiam habituris. 

Quomodo volentes oppidi nostri Bronsko statum et conditionem facere meliorem et sub felici 

nostra guber[natione in populo] et locupletiore fortuna in dies crescat at multiplicetur omnibus et 

singulis {eiusdem}1205 Bronsko incolis et civibus locatis et bona provisione locan[dis] tam 

ca[tholicae fidei cu]ltoribus quam Ruthenis Ius Theutunicum Magdeburgense dedimus damusque 

tenore praesentium et largimur. Quod quidem Ius Theutunicum omnes incolae [cives oppidi 

no]stri Bronsko tenere habere1206 et servare debent. In omnibus clausulis et articulis, prout hoc 

libri eiusdem Iuris Theutunici demonstrant et etiam quemadmodum h[oc ipsum Ius Theutu]nicum 

in alijs civitatibus Magni Ducatis1207 nostri tenetur et servantur. Itaque incolae et cives oppidi 

nostri Bronsko coram nullo nisi coram advocato, qui pro tempore [fuerit, Advocat]us vero coram 

nobis vel nostro iudicio dum et {?}1208 nostra litera sigillo nostro signata fuerit, cittatus pro re 

parva vel magna tenebuntur respondere. Advocatus etiam debet iudi[care et sentient]iare duntax-

at1209 inter cives qui sedent sub ipso Iure Theutunicali Magdeburgensi iuxta consvetudinem ali-

arum civitatum simile Ius habentium. Item nullus capitaneus, seu [tenutarius noster, aut] ipsius 

vicesgerens, aut quicunque alius officialis, debet se in ipsorum Ius intromittere, nisi aliquis civi-

um existens, in Iure Theutunicali habet causam et controversy[am cum] aliquo, vel aliquibus, qui 

praedicto1210 Iure Magdeburgensi non utuntur, tales causas, Advocatus memorati oppidi Bronsko 

solus non debet iudicare, sed cum nostro tenutario aut eius [vice]sgere[nte]. Item si aliquis terri-

gena vel kmetho per ipsos in aliquo excessu detineratur, talis non debet iudicari secundum ius 

civitatis, sed in praesencia vel cum sci[tu nostri ten]utarij vel ipsius vicesgerentis, Nostro tamen 

ducali semper salvo. Item oppidani nostri de Bronsko nobis et successoribus nostris ratione cen-

sus annui pro festo Sancti M[artin]i Pontificis singulis annis et perpetuis temporibus de quolibet 

manso tenebuntur dare et solvere per1211 viginti latos grossos monetae pragensis. Rationes{?} 

 
1205 W kopiach wpisano „oppidi”, ale w oryginale jest inny mało czytelny wyraz, być może „eiusdem”. 
1206 W kopii „harum”.  
1207 W kopii dodane „Lithvaniae”, którego brak w oryginale.  
1208 Wyraz pomijany w kopiach, jego odczytanie nie jest pewne („enim” lub inne).  
1209 W niektórych kopiach „dumtaxat”.  
1210 Wyraz przerobiony, przez dostawienie litery „d”.  
1211 Wyraz pomijany w kopiach, w oryginale pod wpływem wilgoci rozmyty, częściowo czytelny.  
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istius pensionis v[olumus quod] ab omnibus alijs nostris et successorum nostrorum solutionibus, 

contributionibus, reditibus et exactionibus liberi sint et soluti excepto, quod pro necessitate 

Reipublicae nostrae super totam t[erram] ge[neralis e]x[actionem] poneretur. Ex tunc sicut 

caeterae civitates eodem modo et ipsi oppidani nostri de Bronsko [juxta consuetudinem terre-

strem] taxabuntur. Absolvimus etiam et eximimus praefatum oppidum nostrum et cives, incolas 

eiusdem a cera et exactione tabernali vulgariter od kapy et ab [omnibus aliis solutionibus]. Item a 

custodia castri, solum excepto quod Deus auferat, hostes invaderent ac circumvallaret in tali casu 

incolae dicti oppidi ca[pitibus proprijs ad custodiam et defensionem] praedicti castri obligatur 

transire. [Omnes etiam] incolae et cives saepedicti oppidi sint liberi a datione podvodarum. Eo 

excepto ut cum serenitati nostrae contigerit in illa dominia nostra venire, p[rae]fati cives tene-

buntur podvodas dare usque ad aliud oppidum sive locum, ubi podvodae huiusmodi permutaren-

tur. Excipimus etiam dictum oppidum Bronsko et oppidanos a laboribus et reformatione aggeris 

nostri nisi quando magna inundatio ingrueret, quam agger non posset retinere tunc omnes et 

singuli cives [addicti] aggeris reformationem et defensionem teneb[un]tur transire totiens quotiens 

opus fuerit. Item pro utilitate civitatis damus facultatem construendi balneum et p[ro refor-

matione] meliorantioneque civitatis ex eodem pensionem censumque accipiendum. Damus etiam 

facultatem construere maccella laniorum seu carnificum tot quot fuerint necessaria et de singulo 

macello nobis et succesoribus nostris singulis annis et [perpetuis] unum lapidem sepumi et medi-

um talentum piperis dare et solvere tenebuntur. Damus etiam praefatae civitati stateram in vul-

garum vaga, ex eoque census provenientis pro [util]itate civitatis secundum industriam ipsorum 

convertendum. Praefati quoque oppidani habebunt posse aedificandi cameram raserum vulgariter 

postrzygalnia, de qua nobis [et succ]essoribus nostris perpetius temporibus tenebuntur dare et 

solvere sexagenam latorum grossorum. Item omnibus indigentioribus et pauperibus permittimus 

habere in [domibus] molas manuarias vulgariter zarny pro ipsorum necessitate et victu. Caeteri 

vero sint et erunt obligati molere in molendinis nostris. Item omnibus [incolis et] civibus saepius 

memorati oppidi nostri Bronsko concedimus et permittimus in ipsorum mansis et terris vena-

tionem omnium ferarum et avium. Exceptis perdicibus, leporibus et aliis quibusvis maioribus 

feris. In quorum omnium et fidem et testimonium praesentes literas sigilli nostri appensione 

iussimus communiri. Datum in Vilna [feria sex]ta ipso die Sancte Priscae Virginis. Anno domi[ni] 

millesimo quadringe[n]tesimo nonagesimo tertio. Praesentibus magnifico et generosis Nicolao 

[Radzvil]owicz1212 palatino vilnensi et cancellario nostro, Andrea Alexandrowycz1213 thesaurario 

terrestri, Soltano1214 nostre curie marschalco, Joanne Wladika1215 [secret]ario, caeterisque quam 

pluribus curiensibus et officialibus nostris testibus circa praemissa. Datum per honorabilem Ada-

mum Jakubowicz de Cothra1216 notarium nostrum, qui praesentia habuit in commissis.  

 

Relatio magnifici Nicolai Radzvilowicz palatini vilnensis  

et Magni Ducatus Lithvanie cancellarij. 

 

 

 

 

Tłumaczenie przywileju z 1493 r. 

 

W imię Pańskie, amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę my Aleksander z Bożej łaski wielki 

książę litewski, pan i dziedzic Rusi i Żmudzi etc. Ogłaszamy niniejszym, którym trzeba wszyst-

kim i każdemu z osobna, tak na dziś jak na przyszłość tym, którzy mają wiedzieć.  

Pragnąc uczynić lepszym stan i położenie naszego miasta Brańska, ażeby pod naszymi 

szczęśliwymi rządami wzrastało w pomyślności, a jego mieszkańcy bogacili się, by wiodło się 

wszystkim i każdemu z osobna tegoż Brańska mieszkańcom i obywatelom osiadłym i z pomocą 

opatrzności mającym osiąść, tak wyznawcom wiary katolickiej, jak również Rusinom prawo 

 
1212 Mikołaj Radziwiłł (zm. 1509) – kanclerz wielki litewski i wojewoda wileński, namiestnik bielski (po 
Sołtanie Aleksandrowiczu).  
1213 Andrzej Aleksandrowicz Sołtan – podskarbi ziemski litewski (1486–1498). 
1214 Sołtan Aleksandrowicz – marszałek hospodarski (1482–1493), namiestnik bielski (1492–1493).  
1215 Władyka Jan (Iwan) Jackowicz – sekretarz. 
1216 Adam Jakubowicz z Kotry – kanonik wileński i pisarz wielkoksiążęcy. Późniejszy pleban brański.  
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niemieckie magdeburskie daliśmy, w ten sposób dajemy i przyznajemy. To właśnie prawo  

niemieckie magdeburskie wszyscy mieszkańcy i obywatele naszego miasta Brańska zgodnie  

z niniejszym powinni przestrzegać, we wszystkich i poszczególnych klauzulach i artykułach, 

według tego jak księgi tegoż prawa niemieckiego wskazują, w jaki sposób to prawo niemieckie  

w innych miastach Wielkiego Księstwa panuje i jest przestrzegane. Dlatego obywatele i miesz-

kańcy naszego miasta Brańska nie są zobowiązani odpowiadać wobec nikogo, tylko wobec na-

szego wójta posiadającego pieczęć oznaczoną naszym znakiem. Wójt powinien sądzić i wydawać 

wyroki tylko pośród obywateli, którzy podlegają prawu magdeburskiemu, według tego sposobu 

jak to odbywa się w innych miastach tego samego prawa. Również żaden tenutariusz1217 (dzier-

żawca, namiestnik), nasz albo jego zastępca, albo jakikolwiek inny urzędnik nie powinien roz-

strzygać sporów, o ile ktoś z obywateli podlegający prawu magdeburskiemu nie ma sprawy  

i sporu z kimś, czy kilkoma osobami, którzy nie podlegają wyżej wymienionemu prawu magde-

burskiemu, takich spraw wójt wspomnianego miasta Brańska nie powinien rozsądzać sam, lecz  

z naszym tenutariuszem lub jego zastępcą. Jeśli zaś jakiś mieszkaniec tej ziemi czy kmieć byłby 

przez nich zatrzymany na jakimś wykroczeniu taki nie powinien być sądzony według prawa 

miejskiego, ale w obecności lub z wiedzą naszego tenutariusza, albo jego zastępcy, wszelako 

zawsze z zastrzeżeniem naszego książęcego [prawa]. Mieszkańcy Brańska nam i naszym następ-

com z racji rocznego podatku na dzień świętego biskupa Marcina, co roku i stale z każdej włóki 

obowiązani będą płacić 20 szerokich groszy praskich i przez wzgląd na tę wpłatę chcemy by od 

wszystkich innych naszych i naszych następców opłat i kontrybucji, a także poborów wolni byli  

i zwolnieni, wyjąwszy co na rzecz naszej Rzeczpospolitej na cały kraj podatek generalny byłby 

ustanowiony. Odtąd jak inne miasta w ten sam sposób i sami mieszkańcy Brańska według oby-

czaju ziemskiego będą otaksowani. Zwalniamy jeszcze nasze miasto i uwalniamy jego obywateli 

od podatku wosku i podatku od karczem zwanego kopczyzna1218 i od innych podatków, a także 

od straży zamku, chyba żeby, co Boże uchowaj, wrogowie najechali i oblegali ten zamek.  

W takim wypadku mieszkańcy miasta osobiście stawić się do obrony wymienionego zamku są 

obowiązani. Wszyscy też mieszkańcy Brańska są wolni od dawania podwód z tym wyjątkiem, że 

gdyby naszej łaskawości zdarzyło się do posiadłości owej naszej przybyć wymienieni obywatele 

brańscy, będą zobowiązani dać podwody aż do innego miasta czy miejsca, gdzie podwody tego 

rodzaju będą wymienione. Uwalniamy też mieszczan brańskich od prac przy grobli, chyba, że 

kiedyś zdarzyłaby się powódź, której wał nie mógłby zatrzymać, wtedy wszyscy razem i każdy z 

osobna będą zobowiązani naprawiać i umacniać ten wał, ilekroć zajdzie potrzeba. Także dla 

korzyści miasta dajemy możność zbudowania łaźni. Dajemy też możność zbudowania jatek rzeź-

niczych i rzeźni, tyle ile trzeba będzie, a z jednej jatki jej właściciel obowiązany będzie wypłacać 

nam i naszym następcom jeden kamień łoju i pół funta pieprzu. Dajemy też temu miastu wagę 

miejską, co niech wyjdzie na korzyść dla mieszkańców miasta odpowiednio do starań ich samych. 

Wymienieni też mieszkańcy będą mogli zbudować postrzygalnię miejską, z której nam i naszym 

następcom stale będą zobowiązani dawać i płacić po 60 szerokich groszy. Także wszystkim po-

trzebującym i ubogim dozwalamy posiadać w domach ręczne młyny zwane żarna, na własne 

potrzeby i wyżywienie. Pozostali zaś są i będą zobowiązani mleć w naszych młynach. Także 

wszystkim mieszkańcom i obywatelom, często tu wymienionego miasta Brańska zezwalamy by 

na swoich włókach i ziemiach łowili wszelkie zwierzęta i ptaki, z wyjątkiem zajęcy, kuropatw,  

a także niektórych większych zwierząt.  

Na wiarę i świadectwo tego wszystkiego kazaliśmy opatrzyć pismo naszą pieczęcią. Dato-

wane w Wilnie w piątek w dniu świętej Pryski roku Pańskiego tysiąc czterysta dziewięćdziesiąte-

go trzeciego. W obecności wielmożnego i urodzonych: Mikołaja Radziwiłłowicza wojewody 

wileńskiego i naszego kanclerza, Andrzeja Aleksandrowicza podskarbiego ziemskiego, Sołtana 

marszałka naszego dworu, Jana Władyki pisarza, ponadto wielu dworzan i urzędników naszych 

[poza] wyżej wymienionymi.  

Wydany przez czcigodnego Adama z Kotry pisarza naszego,  

któremu to zlecono.  

Relacja wielmożnego Mikołaja Radziwiłła, wojewody wileńskie-

go i kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

 
1217 Tenutariusz - dzierżawca, namiestnik. 
1218 Kopczyzna (czasami kapczyzna) – opłata w kopach groszy (stąd nazwa) od warzenia i sprzedaży trunków 

w Wielkim Księstwie Litewskim.  
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Aneks 
 

Mieszkańcy Brańska uznani za głowy rodzin, występujący  

w księdze miejskiej radzieckiej brańskiej z lat 1779–1789,  

w porządku alfabetycznym (zestawił Jan Siedlecki) 
 

Bałtawski Mateusz – kuśnierz, krawiec, Bańkowski Michał – diak unicki, Bielski Szymon – szewc, Biernacki 
Kazimierz – kat, Błowicki Piotr – nauczyciel, Borysiewicz Augustyn, Burchacki Bartłomiej, Buyno Franci-

szek, Chmielewski Leonard, Chmielewski Piotr – chłop, Chomanowicz Franciszek, Cichomski Kazimierz – 

chłop, Czarkowski Andrzej, Czarkowski Maciej, Czarniawski Bartłomiej, Czarniawski Łukasz, Czarniawski 
Michał – szewc, Czarniawski Tomasz, Czubreja Wojciech, Dąbrowski Franciszek, Dermiaha Jan – kowal, 

Dernowski Walenty – kowal, Dernowski Wawrzyniec, Dombrowski (Dąbrowski) Adam, Dombrowski 

(Dąbrowski) Baltazar, Dombrowski (Dąbrowski) Jan „Chromik”, Dombrowski (Dąbrowski) Michał, Dzie-
wanowski Michał – ks. proboszcz, Falkowski Jakub – chłop, Filiński Fabian, Gartkiewicz Andrzej, Gartkie-

wicz Krzysztof, Grela Szymon, Hajwoza Paweł, Hajwoza Walenty, Harciuk Jakub, Harowicz Jan – pisarz 

miejski, Hermanowicz Jan, Hryniewicz Józef – majster szewski, Iwacewicz Antoni – paroch unicki, Iwanow-
ski Maciej, Jakimowicz Tomasz – szewc, Jakszyk Mateusz, Jakszyk Tomasz, Jankowski Michał, Jankowski 

Stanisław, Jarczewski Franciszek, Jarczewski Mateusz, Jarczewski Tomasz, Jarmarkowicz Józef, Jarosze-

wicz Wojciech, Kadłubowski Paweł, Kadłubowski Wawrzyniec, Kalinowski Aleksander, Kalinowski Jan, 
Kamieński Andrzej, Kamieński Maciej, Kamieński Stanisław, Kanigowski Stanisław, Kiersnowski Antoni, 

Kiersnowski Tomasz, Kisielewski Benedykt, Kisielewski Jan, Klinicki Mateusz – chłop, Kłopotowski Jan, 

Kołoszkiewicz Michał – szewc, Kołoszko Andrzej, Kołoszko Grzegorz, Kołoszko Stanisław, Kołoszko 
Wojciech, Kołowski Daniel, Konachowicz Bazyli, Konachowicz Teodor, Konaszkiewicz Józef, Korpacz 

Adam, Kosko Stefan, Koszowicz Jan, Kowalicki Adam, Kowalicki Wojciech, Kowalski Jan Karol – felczer, 

Krawczykowicz Grzegorz, Krawczykowicz, Mikołaj, Krawczykowicz Wojciech, Kroszko Kazimierz, Krosz-
ko Maciej, Kuczyński Jakub, Kulesza Karol Wincenty – organista , Kupraszewicz Józef – szewc, Kurkiewicz 

Stanisław – zdun, Kuśmierowicz Franciszek – kuśnierz, Laskowski Grzegorz, Laskowski Jan, Leszczyński 

Paweł, Leszczyński Wojciech, Lewandowski Piotr – szewc, Łobodowicz Franciszek, Łobodowicz Idzi, 
Łojewski Mateusz, Makowski Antoni – syn poczmistrza, Makowski Jakub – poczmistrz, Maleszewski Mate-

usz, Malinowski Andrzej, Malinowski Jan, Markiewicz Antoni, Markiewicz Maciej, Mioduszewski Mikołaj, 
Młodzianowski Ignacy – chłop i leśnik, Moczulski Demian, Mrozowski Jan, Muchowski Piotr, Muszyński 

Grzegorz – kowal, Olszewski Wojciech, Olchyn Grzegorz, Omeliańczuk Mateusz – chłop i szynkarz, Osmól-

ski Antoni, Osmólski Franciszek, Osmólski Jan Bartłomiej – adwokat, Osmólski Piotr, Osmólski Tomasz, 
Otapowicz Adam, Ożarowski Jan Maciej – chłop, Pawłowski Leon, Payka Andrzej – szewc, Payka Mikołaj, 

Payka Symeon (Szymon) – szewc, Pieczewski Andrzej, Pieczewski Mateusz – rzeźnik, Pieczewski Rajmund 

– szewc, Pieńkowski Tomasz – rzeźnik, Pinwonicz (?) Krzysztof – stolarz i cieśla, Piotrowicz Grzegorz, 
Piotrowicz Krzysztof – szewc, Piotrowski Stanisław, Podlaski Grzegorz, Podlaski Stefan, Podlaski Tomasz, 

Popławski Benedykt, Popławski Łukasz, Półtorakiewicz Grzegorz, Puchacz Jakub, Puchalski Jan – szewc, 

Puchalski Karol, Puchalski Tomasz – szewc, Pudkiewicz Mateusz, Pudkiewicz Kazimierz, Pycz Stefan – 
chłop , Rapcewicz Antoni, Rapcewicz Szymon – rzeźnik, Romańczuk Adam – chłop, Roszkowski Wawrzy-

niec – wiceregent , Rzepka Franciszek – chłop, Sakowicz Adam Jan, Sakowicz Grzegorz, Sakowicz Jakub, 

Sakowicz Jan – szewc, Sakowicz Józef, Sapłocki Jan, Sawicki Ignacy, Sebastianowicz Paweł, Siedlecki Jan, 
Siedlecki Michał, Siedlecki Tomasz – szewc, Sieheń Antoni – chłop i szynkarz, Sikorski Józef, Sikorski 

Maurycy, Siniawski Kazimierz, Siniawski Stanisław, Siniawski Wojciech, Sinicki Jakub, Sinicki Maciej, 

Sizicki Jan, Skoczewski Wincenty – kowal, Słomczewski Jakub, Słomczewski Józef, Słomczewski Woj-
ciech, Sokołowski Jacenty, Sokołowski Mateusz, Supronowicz Adam – stolarz, Sycewicz Wawrzyniec – 

garncarz, Szafranowicz Adam, Szafranowicz Wojciech, Szaraj (Saraj) Michał, Szelest Piotr, Szepietowski 

Andrzej, Szepietowski Antoni – szewc, Szepietowski Kazimierz, Szkilewski Chwiedor, Szkilewski Grze-
gorz, Szkilewski Teodor, Szkilewski Tomasz, Szłykowski Maciej, Szostakiewicz Wojciech – młynarz, 

Szpakowski Michał, Szukajski Kazimierz, Świerycki Dyzma, Świerycki Maciej, Targoński Maciej, Targoń-

ski Tomasz, Tomaszewicz Jakub, Tymiński Maciej – szewc, Urbanowicz Marcin, Usakiewicz Daniel, Usa-

kiewicz Michał, Waloszko Stanisław, Wasielewski Jan, Waśniewski Michał – szynkarz, Wagowski Paweł, 

Wierciński Krzysztof, Winnikowicz Baltazar, Winnikowicz Franciszek – wyrób obwarzanków (przekupień), 

Winnikowicz Iwanaszko, Winnikowicz Michał, Witkowski Piotr, Witkowski Szymon, Wojewódzko Jacenty, 
Wojewódzko Stefan, Wojtkowski Antoni, Wyszyński Kazimierz, Zagórski Jan, Zagórski Mateusz, Zagórski 

Wawrzyniec h. Ostoja, Zdunowicz Grzegorz, Zdunowicz Wojciech – garncarz, Zuszewicki Grzegorz, Żu-

kowski Antoni, Żurobski Józef, Żurobski Mateusz, Żurobski Wojciech.  
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Skróty 
 
ADD – Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie 

ADS – Archiwum Diecezjalne w Siedlcach 

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych 

AIVAK – Акты идаваеме Виленской археографической комиссии, т. XIV. 

AMP – Akta Majątkowo-Prawne  

ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie 

APB – Archiwum Państwowe w Białymstoku 

APG – Archiwum Państwowe w Gdańsku 

ApK – Akty powstania Kościuszki  

APL – Archiwum Państwowe w Lublinie 

APŁ – Archiwum Państwowe w Łodzi 

AR-M – Archiwum Rodzinno-Majątkowe  

ASK – Archiwum Skarbu Koronnego 

AR – Archiwum Roskie (w AGAD) 

AU – Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932 

AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski 

BCzK – Biblioteka książąt Czartoryskich  

BK – Biblioteka Kórnicka PAN 

BO – Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu 

BPAU i PAN – Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w 

Krakowie 

CDIAK – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie 

CGIA Grodno – Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie 

KGB – księgi grodzkie brańskie 

KOBiDZ – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 

LMAVB – Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie 

LVIA – Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie 

MzJ – Militaria z Jabłonny 

MK – Metryka Koronna  

ML – Metryka Litewska  

MNK – Muzeum Narodowe w Krakowie  

NIAB Mińsk – Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku 

NK – Notaty Kozickiego 

PKGE – Писцовая книга Гродненской экономии, часть 2, Vilna 1882. 

PMA – Państwowe Muzeum Archeologiczne  

Podlasie – A. Jabłonowski, Źródła dziejowe, t. 17. Polska XVI wieku pod względem geogra-

ficzno-statystycznym, t. 6, Podlasie, cz. 1–3, Warszawa 1908–1910. 

PSB – Polski Słownik Biograficzny 

RGADA – Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych w Moskwie 

RNN – Rada Najwyższa Narodowa 

rps – rękopis 

RZT – Rada Zastępcza Tymczasowa 

TG – Teki Glinki  

TN – Teki Naruszewicza  

VL – Volumina legum  

VUB – Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie 

WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków  

ZAP – Zespół Akt Parafii 

ZZG – Zbiór Zygmunta Glogera 
 

 



 

389 

 

Bibliografia selektywna 

 

Źródła rękopiśmienne 

 
Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie 

Zespół Akt parafii Brańsk: I/B/1 (chrzty 1644–1702, zgony 1666–1672), I/B/2 (chrzty 1702–

1734), I/B (chrzty 1794–1801, zapowiedzi 1793–1801) I/M/1 (Księga małżeństw 1709–1725), 

III/I/1a, III/I/2, III/I/3, III/I/6, V/H/1, III/Q/1– III/Q/15, III/W/2, III/I/26, IV/Ps/1, IV/Ps/2, 

V/Fr/1–V/Fr/3, V/H/1, VIII/R/1, VIII/R/2, IX/CK/1, IX/Tx/1, XIII/Y/1. 

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach 

Akta diecezji łuckiej: D 1, D 2, D 3, D 6, D 7, D 8, D 9, D 12, D 15, D 19, D 25, D 28, D 29, D 

34, D 34a, D 62, D 69, D 72, D 132, D 149, D 151, D 155, D 157, D 159  

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 

Archiwum Branickich z Białegostoku, sygn. 47. 

Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów. Zbiór pieczęci, dz. 56 

Archiwum Radziwiłłów, dz. II, 1210, dz. V, nr 1534; dz. XXV, sygn. 361, 362a. 

Archiwum Roskie, AM-P 43, 45–49, 522.  

Archiwum Skarbu Koronnego, oddział I, sygn. 47, 56, 70, RK: 250, 263, 352, 

Kapicjana, nr 2, 3, 7, 9, 12, 10, 15, 18, 19, 22, 24–27, 30–32, 38, 40, 43. 

Księgi Kanclerskie, 43, 50 cz. II. 

Księgi ziemskie drohickie, 2/1. 

Księgi grodzkie brańskie 1, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 32, 35, 37, 40, 46, 47, 52.  

Księgi grodzkie drohickie, II/1, II/2. 

Księgi Pieczętne (Sigillata) Metryki Koronnej, S 1, S 12, S 32. 

Księgi Sądu Referendarskiego, 7 

Lustracje, rewizje i inwentarze królewszczyzn…, 149. 

Metryka Litewska, 60, 193, 194, 195, 199, 207, 209, 212, 213 

Metryka Koronna, 3, 32, 60, 101, 119, 180, 188, 412  
Metryka Koronna, Lustracje, dz. XVIII, 64. 

Militaria z Jabłonny, 98, 180, 193.  

Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 670, 730, 759, 1137, 5627, 6352, 6602, 7772.    

 

Archiwum Narodowe w Krakowie 

Zbiór Zygmunta Glogera (zesp. 678), 1, 15, 10, 16-18, 20, 29, 33, 53, 55, 287, 623, 682, 683 

Zbiór Rusieckich, dok. perg. 207. 

 

Archiwum Państwowe w Białymstoku 

Kamera Wojny i Domen, 2905, 2911, 2913, 2940, 2941, 2946.   

Księga grodzka brańska 1640–1641. 

Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Brańsku, 1 i 2.  

Urząd Wojewódzki Białostocki, Akta Konserwatora Zabytków, 163. 

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku 

Akta Miasta Gdańska, D 8, 1; 300, 19/2; 300, 41, 1a; 300, 43/1a; 300, R/Ee 1.  

 

Archiwum Państwowe w Krakowie 

Zbiór Zygmunta Glogera, 1, 15, 16, 20, 29, 30, 31, 32, 604, 605, 678, 804. 

 

Archiwum Państwowe w Lublinie 

Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, 101. 

 

Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Brańsku 

Kronika parafii brańskiej, mps. 
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Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk  

Rękopisy: BK 241, 3;  BK 315; BK 347; BK 350, nr 2; BK 1402, nr 35; BK 2109.  

 

Biblioteka książąt Czartoryskich w Krakowie 

Teki Naruszewicza, t. 8, 15, 16, 17, 75, 77. 

Rękopisy: 196, 886, 1601, 1819. 

Pergamin MKN 533/22, MNK 550, 949.  

 

Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie 

LMAVB, f. 1 - 106; f. 17 - 289; f. 41 - 394.  

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 

Rps 197; 8821–8824 – Notaty ks. Zygmunta Dunin-Kozickiego.  

Dok. perg., 31, 86.  

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

Rps 353–3.  

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  

Rps 2081/2. 

Biblioteka Uniwersytetu w Wilnie 

VUB, f. 7, ap. 2 (Belsko kaptūrinio teismo knyga); f. 4, 19262; f. 4, 35.901; f. 5, A29-5181; 
Inventarz y lidzba skarbowa starostw brańskiego i saraskiego z 1558 r. (księga, wydana w czę-

ści).  

Biblioteka Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 

BO, rękopisy: 7911/III. Papiery Kościów-Zbirohowskich. Dokumenty do historii miasta Brań-

ska. Pergaminy: 2236,  2237, 2238, 2240, 2241, 2244, 2245, 2246, 2247.  

 

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie 

Teki Glinki, 280, 316, 391. 

  

Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie  

LVIA, SA 11630 (Taryfa Dymów…1790); f. 634, ap. 1, b. 5; f. 634, ap. 1, b. 51; f. 694, ap. 1, b. 

3349; f. 1153, ap. 4, b. 360.  

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie 

CGIA Grodno, f. 2, op. 36, d. 1713; f. 31, op. 2, d. 273.  

 

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie 

CDIAK, fond 966 – Dokumenty Heroldii Polski (Archiwum Kaczanowskiego, Kapicjana). 

 

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie 

Kolekcja materiałów sądów grodzkich i ziemskich z Mazowsza i Podlasia (Kapicjana), f. 812. 

 

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku 

NIAB: Bielski (brański) sąd grodzki, f. 1706, op. 1, d.: 2, 3, 4, 6, 10, 11.  

Brańskie grodzkie księgi, f. 1708, op. 1, d.: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 23, 37, 39, 41, 42, 49, 70, 84, 

96, 141, 163, 165, 167, 171, 202. 

Bielski sąd ziemski, f. 1744 (faktycznie księgi grodzkie brańskie). 

Drohiczyński sąd ziemski, f. 1759, op. 2, d. 22. 

Brański magistrat, f. 1802, op. 1, d. 1, 2.  

Bielski (brański) sąd kapturowy, f. 1867 (1 księga, 1673-1676). 

 

Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych w Moskwie 

RGADA, f. 356, op. 2, d. 7; f. 389, op. 1, d. 33. 

 

Staatsbibliothek zu Berlin  

Preussischer Kulturbesitz, IIIC, Kart. Q 17030. 
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Źródła drukowane 

 

Akta albo sprawy sądów miasta knyszyńskiego 1553–1580, wstęp i opracowanie Józef Maroszek, 

Białystok 1999 

Akta unji Polski z Litwą 1385–1791, wyd. W. Semkowicz, A. Kutrzeba, Kraków 1932. 

Акты идаваеме Виленской археографической комиссии, т. XIV, Инвентарии имений XVI в., 

Вильна 1888. 

Akty litovsko-russkogo gosudarstva (XIV-XVI st.), opr. Dovnar-Zapolskij M., Moskva 1899 

Album Civium Civitatis Antique Varsoviae. Księga przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy 

1506–1586, opr. Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2000. 

Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 1, 1553–1579, oprac. 

W. Sobieski, Warszawa 1904 

Bujakowski Zygmunt, Szkółki parafialne w ziemi bielskiej w roku 1794, Wilno 1914. 

Chrapowicki Jan Antoni, Diariusz, cz. 1, opr. i wyd. Tadeusz Wasilewski, Warszawa 1978. 

Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis (Zbiór ogólny przywilejów i spo-

minków Mazowieckich), t. 1, wyd. J.K. Kochanowski, Warszawa 1919,  

Daniłowicz Ignacy, Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, książęcych…,  

t. I-II, Wilno 1860–1861. 

Diariusz Sejmu walnego warszawskiego 1701-1702, wyd. Przemysław Smolarek, Warszawa 

1962. 

Długosz Jan, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekład na język polski, ks. 

I–X, Warszawa 1961–1982. 
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Liza 43, 163, 166, 285, 302 

Lubieszcze 18, 79 

Lubowicz 63, 79 

Lublin 5, 146, 174– 177, 179, 180, 278, 298, 299, 

339, 340, 347, 349 

Lwów 5  

Łabętnik 376 

Łapy 8, 22, 64, 87, 262 

Łapy Szołajdy 87 

Łempice 79, 89 

Łomża 5, 66, 94, 184, 268 

Łosice 104, 113, 177 

Łowicz 145, 146 

Łubin 76, 79, 106, 126, 127, 141, 149, 151, 162, 

166, 169, 171, 228, 231 

Łuck 70, 78, 111, 127, 141 

Łuków 289 

Łuniewo 63  

Łódź 5,  

Madryt 150 

Magdeburg 101 

Majorowizna 156, 303, 319, 320, 330 

Maków 272, 275 

Malbork 73 

Malesze 21, 24, 80, 118, 142, 150–152, 158, 231, 

233, 305, 311, 323, 324, 326, 330, 332  

Mantua 128 

Markowo Wielkie 25, 143, 269 

Mątwica 286 

Merecz 74, 250 
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Michałowo 137 

Mielechy 157, 231, 303, 330 

Mielnik 19, 33, 45, 46, 47, 64, 67–71, 73, 92, 93, 

101, 104, 112, 113, 116, 118, 173, 175–177, 

254, 257, 286, 319, 346, 358, 359  

Mień 11, 29, 35, 41, 42, 79, 94, 138, 161, 166, 

169, 172, 183, 319  

Milejczyce 225, 228 

Mińsk (białoruski) 5, 104, 365 

Mir 368, 370 

Miszuki 79 

Mitawa 272 

Mława 94 

Mogiła 56  

Mokrzyce 322 

Mołoczki 43, 47 

Mordy 37, 102 

Moskwa 5, 55, 126, 170, 204, 205, 365 

Nagurki 287 

Narew 113, 114, 133, 138, 139, 155, 156, 176, 

184–186, 204, 228, 231, 286, 295, 310, 322, 

340, 376, 379 

Neapol 150 

Nełchy (Nielchy) 231, 328, 330 

Niemirów 159 

Niemyje 34, 79 

Nieśwież 287  

Nikopolis 72 
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Nowogród 66, 92 

Nowogród Wielki 57, 86 

Nowogródek 74, 228 

Nowy Sącz 91 

Nur 63, 92, 94, 159, 185, 263, 285, 325 

Ogrodniki 312, 330 

Okrągłe 37 

Okuniew 272, 275 

Okurowo 95 

Oleksin 21, 29, 33, 34, 60, 80,150, 151, 154, 202, 

217, 228, 229, 231, 303, 312, 313, 317, 319, 

320, 323, 324, 326–328, 332–335 
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Olędzkie 80 

Oliwa 229 

Olszewo 79, 167, 236, 319 

Onaczki (Onackie) 157, 303, 312, 313, 328, 330 

Orla 214, 215, 225, 227, 228, 233, 254, 315, 319 

Ostrołęka 268 

Ostrożany 222, 265, 268, 296 

Ostrów Lubelski 288 

Oszmiana 96 

Otapy 20, 33, 35, 60, 156, 303 

Pace 22, 40, 156, 303, 305, 312, 330 

Padwa 299 

Paprotnia 37 

Parcewo 209 

Parczew 93 

Paryż 150 

Passau (Pasawa) 167 

Paszkowszczyzna 47 

Patoki 7, 9, 11, 21, 32, 33, 35, 38, 39, 59, 80, 

150, 153, 180, 200, 303, 309, 319, 323, 324, 

332, 335 

Perlejewo 79 

Petersburg 5, 189, 272, 367 

Pietkowo 136, 137, 232 

Pietraszki 80, 143, 309  

Pińsk 209, 286 

Piotrków 98 

Piórkowo – patrz Wyszki 

Ploski 221, 232, 379 

Płock 5, 68, 72, 95, 159, 285, 302 

Płonka 172, 213, 282, 306, 354 

Płonowo 79, 99, 100 

Pobikry 79, 188–190, 272–276, 301, 321, 369, 

373, 375, 379 

Podbielsk 209 

Poletyły 7, 10, 21, 24, 35, 79, 81, 82, 104, 120, 

121, 158, 229, 280, 292, 295, 303, 320   

Połowce 8 
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Popławy 7, 26, 27, 29, 33, 34, 36–38, 40, 60, 79, 

81, 105, 115, 120, 183, 215, 229, 264, 266, 

293, 303, 304, 305, 313, 319, 320 

Poświętne 162 

Poznań 5, 252  

Prostki 219, 220, 223 

Prostyń 306 

Proszowice 98, 129 

Przasnysz 121, 127, 140, 252 

Przemyśl 15–17 

Przywózka 96  

Psków 113 

Puchały 79, 100, 157 

Puhacze 156, 330 

Pulsze 79 

Puławy 15, 16, 268 

Raszyn 161 

Radnot 221 

Radule 94  

Radziszewo 79, 89 

Radzyń 288 

Rajgród 22, 112, 172, 204, 215, 254, 268, 315, 

376, 379  

Rajsk 15, 17 

Rawa 299 

Rogowo 89, 92 

Ropczyce 318  

Roszki-Wodźki 8  

Rudka 7, 22, 33, 34, 42, 52, 61, 79, 88, 109, 114, 

125, 126, 149, 166, 229, 257, 262, 269, 301, 

319, 362, 365  

Rudołty – patrz Łubin 

Ruszcza 336 

Ryga 276  

Rzeszotkowo 37 

Rzędziany (Żędziany) 90  

Sandomierz 92, 299, 349 

Sarbiewo 139 

Semeliszki 126 

Serock 159 

Siedlec 80, 154 

Siedlce 5, 144, 149  

Siekluki 25, 79 

Sielc k. Berezy 331 

Sielc (Sielec) 154, 196, 231, 303, 312, 313, 320, 

323, 324, 328, 330, 332 

Siemiatycze 7, 8, 47, 92, 222, 232, 262, 267, 268, 

270–271, 319, 371 

Siemionowo 252 

Sierpc 116 

Sieśki 220   

Sikory 167 

Skalimowo 43 

Skierniewice 295 

Skoki 82 

Słonim 89, 91, 93, 250 

Słuck 93 

Smardzewo 72, 86 

Smoleńsk 272 

Sochocin 86 

Sokołów Podlaski 96, 272 

Sokoły 268, 319, 354 

Sokółka 252, 272, 374 

Solniki 80, 154, 157, 231, 303, 329, 330, 335 

Spieszyn 79 

Stambuł 366 

Stanisławów 272 

Sterdyń 128 

Stoczek Łukowski 37 

Strabla 48, 49, 78, 371–373, 381 

Strasburg 275 

Stryki 10 

Supraśl  311 

Suraż 8, 43, 45–49, 58, 59, 63, 64, 66, 70, 71, 

73–75, 77, 78, 84, 85, 88, 90, 93, 94, 96, 98, 

99, 102, 104, 110, 112, 113, 116, 121, 130–

135, 137–139, 150, 160, 161, 165, 172, 176, 

177, 184, 203, 204, 208, 210, 213, 216, 218, 

222, 224, 226, 232, 254, 263, 264, 268, 270, 

299, 322, 340, 349, 350, 353, 359, 363, 379, 

380 

Szabły 293 

Szczęsne 330 

Szczuczyn 268 

Szmurły 79 

Szepietowo 8,  

Szpaki 41, 80, 81, 142, 150, 152, 153, 157, 196, 

272 

Szumki 212, 217 

Ściony 220 

Środa Śląska 102 

Święck-Strumiany 47, 63, 66 

Świnolesie 286 

Świrydy 7, 10, 20–22, 24, 60, 80, 152, 158, 231, 

235, 251, 252, 266, 272, 292, 303, 312, 313, 

320, 323, 324, 330, 332, 349, 363 

Taczów 98 

Targowica 367 

Terebuń 153 

Tęczyn 287 

Tłoczewo 161 

Topczewo 64, 76, 79, 82, 83, 87, 88, 125, 126, 

161, 222, 229, 232, 233, 281, 306, 319 

Topiczewo – patrz Topczewo  

Topornica 38 

Torczyn 127 

Torule (Turule) 157, 231, 303, 329, 330 

Toruń 15, 16, 225, 232, 265, 320, 332 

Traby 89 

Troki 91, 104 

Truski 80, 158, 320 

Trzeszczkowo 79 

Turośń 163 

Twarogi 100 

Tykocin 13, 45, 47, 56, 67, 77, 78, 84, 88, 92, 94, 

96, 116, 133, 141, 142, 159, 160, 165, 203, 

204, 213, 215–217, 220, 221, 225, 226, 232, 

233, 262–265, 268, 270, 271, 289, 295, 315, 

316, 319, 332, 340, 343, 348, 353–356, 362, 

367, 368, 372, 378, 379  

Waniewo 133 

Warele 63 
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Warszawa 5, 19, 38, 50–51, 54, 68, 111, 123, 

140, 144, 159, 167, 168, 184–186, 188–191, 

209, 212, 214, 225, 226, 228, 241, 242, 252, 

255, 262–264, 267, 270–272, 274–278, 287–

289, 294, 302, 325, 328, 333, 334, 341–343, 

345, 362, 365, 368, 369, 371–375, 379–381 

Welawa 223    

Werona 128 

Werstok 376 

Werweczki 233 

Węgrów 188, 189, 222, 237, 264, 272, 275, 370  

Wiaźma 113 

Widźgowo 135, 161, 284, 292 

Wieliczka 98 

Wierzbowo 135 

Wilczochy 226 

Wilginie (Wilkinie) 157, 231, 303, 

330 

Wilkowo 285 

Wilno 5, 71, 92, 104, 105, 110, 

112, 114, 115, 124, 126, 132, 

139, 140, 146, 155, 163, 184–

186, 193, 262, 272, 274–276, 

287, 302, 311, 332, 365, 369–

371, 374 

Wiłkomierz 89, 96 

Winna 79, 88, 89, 125 

Wizna 47, 61, 66, 67, 73, 98, 221 

Włocławek 158 

Wodźki 220 

Wojeniec 170 

Wojny 63 

Wojszki 272, 273, 368 

Wojtki 157, 303, 330 

Wojtkowice–Dady 9, 231 

Wola Korytnicka 38 

Wolica 80, 154, 158 

Wołkowysk 73, 91, 93, 374 

Wołkuny 285 

Wołowszczyzna 268 

Wólka Pietkowska 321  

Wólka Zaleska 20   

Wschowa 264 

Wrocław 5 

Wykowo 95 

Wysockie 157, 303, 330 

Wysokie Mazowieckie 7, 8, 63, 

104, 110, 232, 268, 270, 301, 317 

Wyszki 35, 40, 79, 88, 94, 126, 

136, 149, 161, 162, 170, 231, 268 

Wyszogród 159 

Wyszonki 63, 83, 87, 88, 126, 130, 

138, 149, 161, 162, 166, 301, 

302, 319 

Zabiele 181, 182 

Zabłudów 214, 215, 225, 228, 352, 

374 

Zajączki 47 

Zakroczym 159 

Zalesie 79, 83, 87 

Zalesie Stare 63  

Załozie – patrz Załuskie 

Załuskie 292, 300, 303, 312 

Załuskie Koronne 21, 24, 80, 152, 

158, 319, 320, 323, 324, 330  

Załuskie Kościelne 7, 11, 18, 19, 

22, 33–35, 42, 60, 80, 118, 150, 

158, 300, 313  

Zambrów 8, 92, 372 

Zamianowo – patrz Zaminowo 

Zaminowo 60, 80, 152, 154, 155, 

157, 203, 231, 269, 312, 330 

Zamość 220, 268, 271 

Zanie 7, 10, 18, 21, 80, 152, 158, 202, 231, 259, 

312, 313, 323, 324, 330 

Zaniewo 126, 127 

Zaszków 213 

Zawyki 213, 215 

Zbucz 46  

Zegrze 72, 86, 87 

Zelwa 368 

Zembrów 149 

Zieleńce 370 

Złota 30  

Złotoria 74 

Zuzela 159 

Żegunie 80, 157, 312, 313, 329, 330 

Żochy 183 
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Ardziachowski 48 

Arnold Stanisław 64 

Arwist z Kobylina 94, 161 

Asheri David 40 

Augusiewicz S. 220 

August II Sas 261–263, 280, 302, 325, 331 

August III Sas 169, 185, 187, 188, 191, 331–333 

Babiuch 237 

Babulewicz Barbara 6 

Bach-Szczawińska Cecylia 185 

Bagieński Stanisław 227 

Bahyrycz Cezary 40 

Bańkowska Anna 205 

Bańkowski Adam 311 

Bańkowski Antoni 314 

Bańkowski Iwan 205 

Bańkowski Michał 314 

Baranowicz Łukasz 262 

Baranowski Bohdan 327 

Baranowski Ignacy Tadeusz 80, 116, 165, 172,  

    173, 323, 353 

Barss Franciszek 276, 277 

Bartochowski Stanisław 375 

Barwiński Marek 64 

Baszmakow Dymitr 264 

Bauer Krzysztof 372 

Beatus Leoanard 127 

Bełczywoda Stefan 77 

Benedykt XIV, papież 316 

Beniowski Maurycy 269 

Bennigsen Levin August 381 

Berger–Mayerowa Janina 267 

Berkowicz Ancko 320 

Berman Dorota 264 

Bernatowicz 268 

Bernoulli Johann III 272, 274 

Betkier Salomon 186 

Bielak 270 

Bielawski 237, 245 

Bielawski Stefan 181, 182, 185 

Bielski Daniel 290 

Bielski Szymon 197 

Biendurzanin Andrzej 109 

Bieniak Janusz 59, 68 

Bierecki Bartosz 177 

Biernacki Kazimierz 261 

Biernatowicz Leonard 139 

Bierzyński Józef 268 

Bilut Ewa 10 

Biłgorajski Franciszek 362 

Binda Angelika 267 

Biruta 72 

Bis Magdalena 67 

Biszewska Eleonora 322 

Bitner Krzysztof 20 

Bitter Jan 830 

Błaszczyk Grzegorz 69, 102, 106, 110, 111 

Błoński Kasper 170  

Błowicki Piotr 298 

Bobola Andrzej 286 

Bobrownicki 228 

Bobrowski Pavel 49 

Boecker Jan 190 

Bogdanowicz 124 

Bogusz Aleksander 280, 295 

Bolko III 69 

Bolesław 101 

Bolesław IV 87, 90–95, 97, 98, 107 

Bolesław Chrobry 58, 59 

Bolesław Jerzy (Jerzy II) 68, 69 

Bolesław Krzywousty 60 

Bolesław Wstydliwy 48 

Bona Sforza 81, 109, 113, 116, 120, 127–129, 134–

136, 138–146, 148–150, 153, 154, 158, 160, 161, 

165, 168, 170, 176, 227, 290, 291 

Boniecki A. 94, 284 

Borkowski 156 

Borowska Dorota 183 
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Borowski Franciszek 127 

Borowski Jan 130 

Borowski Łukasz 347, 378 

Boruta 95 

Boruta z Falęt 92 
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Borzymowski Jan 156, 166,170 

Branicka Izabela 269, 352, 356 

Branicka Katarzyna 331, 337 

Branicki Jan Klemens starszy 336, 337  
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267, 269, 270, 304, 331, 332, 335, 337, 338, 343, 

344, 350, 351, 352    

Branicki Stefan Mikołaj 262, 290,  337, 344, 345   

Brański Seweryn 299 

Breman Johann 263 

Brodzicki Czesław 12 

Brolina Katarzyna  322 

Broniarczyk Marcin 187 

Brückner Aleksander 10 

Brzewski Wojciech 308 

Brzeziński Wojciech 260 

Brzoska Jerzy 179 

Brzozowski Krzysztof 257, 258, 318, 344 

Brzozowski Marcin 324, 335 

Brzozowski Paweł 170 

Brzozowski Romuald 356 

Brzozowski Sebastian 116, 182 

Brzozowski Teofil 116, 150, 174, 175, 179 

Budberg 369 

Bujakowski Zygmunt 299 

Bujnicki Alojzy 369 

Bujno 115, 156 

Bujno Franciszek 320 

Bujnowski Kazimierz 200 

Bukowicz Bazyli Michał 313, 314 

Bukowicz Grzegorz 240, 241, 313 

Buniński Andrzej 139 

Buniński Marcin 169 

Burkat 154, 157 

Burkatowski 206 

Bury Jakub 329 
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Burzyński Sylwester 198 

Buskowski Stanisław 171 

Butawd Henryk 71 

Butholc Szymon 142 

Buxhoeveden Friedrich (Fiodor) Wilhelm 381 

Bychowiec 98 

Bykowski Jaxa P. 190 

Bystrzycka Katarzyna 322 

Bystrzycki Krzysztof 171, 322, 327 

Byszewska Ludwika 275, 276 

Byszewski Józef 275 

Byszowski vel Bykowski J.K. 331 

Caliński Józef Sawa 270 

Caraglio Gian Giacomo 128 

Carol Johann 266 

Caruk Jan 308 

Carukowa Anna 308 

Carulewicz Jan 260 

Cernoci Andrzej 358 

Chamiec Abraham 73 

Charliński 155 

Chądzyński Maciej (Mateusz) 159 

Chądzyński Walenty 128 

Chevalier 276 

Chibowna Dorota 251 

Chibowski Jakub 251 

Chilmon Krystyna 66 

Chmielnicki Bohdan 208–210, 221, 316 

Chodakowski Alan 293 

Chodyniecki Ignacy 68 

Chowański Iwan Andrzejewicz 225, 227, 228, 291 

Chrapowicki Jan Antoni 214–228, 234 

Chreptowicz Joachim Litawor 374 

Chreptowna Dorota 162  

Christo 153 

Chromik Paweł 205, 206 

Chwabułow 271 

Chwalczewski Jakub 166 

Chybiński Adolf 128 

Cichomski Kazimierz 256 

Cichoszawski  119 

Ciechański Michał 266 

Ciecierski Henryk 70 

Cielecki Urban 199, 200, 206, 294 

Cikowski Dobiesław 286 

Ciutka Maciej 114 

Cook James 274 

Corcella Aldo 40 

Coxe Wiliam 272–274 

Cranach Lucas 146, 147 

Cygan Baltazar 114, 117 

Cygan Katarzyna 114, 117 

Czajka Jan 203 

Czajka Marcin 170 

Czajkowski Jakub 260 

Czaplica Hieronim 208 

Czarkowski Łukasz 201 

Czarkowski Maciej 244 

Czrkowski Walenty 182 

Czarniawski Łukasz 191, 241–243, 252, 288, 290, 

314 

Czarniawski Michał 197 

Czarniawski Paweł 241 

Czarniawski Tomasz 300 

Czarnecki Maciej 70 

Czarniecki Stefan Stanisław 336, 343 

Czarniecki Stefan, hetman 220, 226, 227, 236, 337, 

358 

Czartoryski Michał 288 

Czercow Nazar 266 

Czerepko 151 

Czubiński Stanisław 95 

Czuczyński Aleksander 70 

Czyż 99 

Czyżewski Wojciech 283, 296 

Dahlke Ludwik 368 

Daniłowicz Ignacy 66, 70, 73, 74 

Dantyszek Jan 129, 130, 140 

Darnowski 260 

Dawidowicz Szloma 322 

Dawłanowski 197 

Dąbrowska Marianna 256 

Dąbrowska Rozalia 256 

Dąbrowski 237 

Dąbrowski Andrzej 241 

Dąbrowski Baltazar 237 

Dąbrowski Dariusz 62, 68 

Dąbrowski Jan 206, 241 

Dąbrowski Jan Henryk 372, 373, 374 

Dąbrowski Maciej 299 

Dąbrowski Michał  244, 247, 321 

Dąbrowski Piotr 240, 244  

Dąbrowski Rafał 166 

Dąbrowski Tomasz 240 

Dąbrowski Wawrzyniec 241, 294 

Dąbrowski Wojciech 166, 244 

Dekert Jan 276, 277 

Denis, Tatarzyn 205, 206 

Denisow Fiodor 369 

Derfelden Wilhelm 380 

Derian 236 

Dernowski Adam 243, 252 

Dernowski Walenty 320, 321 

Deryło 64 

Dibert Martinus 264 

Długosz Jan 55, 71, 72,77, 91–93, 96–98 

Dobosz Józef 62 

Dobrogostowicz Jan  69 

Dobroniega Maria 45 

Dobroński Adam Czesław 6, 69, 334 

Doktor Jan 117 

Domaniecki Zygmunt 299 

Domanowski  Paweł 166, 170, 172 

Dominiuk Grzegorz 313 

Dorff Antoni 376 

Dowgiert Aleksander 207,208 

Dowgiert Szymon 208 

Downar–Zapolski Mitrofan 10 

Dowojnowicz Iwaszko 89 

Drabik Ambroży 196 

Drabik Baltazar 296 

Drągowski Adam 376, 377 
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Drągowski Jakub 371 

Drowgin Andrzej (Rzędzian) 92 

Drozdowski Kacper 345, 375 

Drozdowski Piotr 170 

Drożeński (Drożęcki) Wawrzyniec 166 

Druski 111 

Dubas–Urwanowicz E. 163 

Dudek Wawrzyniec 192 

Duhamel Józef 190 

Dulski Jan 150, 151, 170, 181, 184, 335 

Dumouricz Charls F. 269 

Dunin–Kozicki Zygmunt 96 

Durand François Michel, de Distroff 350, 352 

Dworak Marcjan 259 

Dworakowski Franciszek 376 

Dworzaczek W. 269 

Dybowski Andrzej 115 

Dymitr II Samozwaniec 204 

Działyński Ignacy 368 

Dziankowski Jan 158 

Dzidzikowicz Filip 307 

Dzieniszewski Mikołaj 302 

Dziermiasko Jan 154 

Dzierżek Apolinary 347 

Dzierżek Jan 302, 330 

Dziewanowski Michał 257, 289, 291, 298, 302, 377 

Dziewiałtowski Gintowt Joachim 302 

Dziewiałtowski Skoczek Stanisław 115, 116 

Dzięgielewski Maciej 128 
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Eufemia 91, 98 

Falkowicz Andrzej 170 

Falkowski Andrzej 256 

Falkowski Tomasz 21 

Falniowska–Gradowska A. 326 

Ferenc M. 175, 184 

Fersen Iwan 368 

Filipow K. 234 

Fiodorówna Anna 90 

Flis Matias 116 

Florian biskup 67 

Forster Georg 274, 275 

Frankowska Katarzyna 284 

Frankowski Andrzej 282, 284–286, 290–292 

Frankowski Jerzy 284 

Frankowski Marcin 292 

Franklin Benjamin 274 

Frączek Marcin 40 

Fryderyk August III Sas 275 

Fryderyk Wilhelm 216 

Gabiacki Roman 305 

Gajewska Mirosława 67 

Gartkiewicz Andrzej 241, 244, 252, 320, 376 

Gartkiewicz Krzysztof 310, 320 
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Gąsowski Anzelm 322 

Gąsowski Skwarek Stanisław 172 
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Giedyminowicz Jawnuta 70 
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Harowicz Dawid 240, 241, 243 

Harowicz Ignacy 376 

Harowicz Jan 198, 243, 247, 253, 305 

Harowicz Małgorzata 322 

Harynek Adam 157 

Harynek Jan 135 

Helena Iwanowna 131, 132, 306 

Henryk, książę , biskup elekt 74 

Henryk Walezy 150, 181 

Herman 369 

Hermanik Wawrzyniec 200 

Hermanowski Jakub 223 

Herodot z Halikarnasu 10, 40 

Hińcza Aleksander 175 

Hlebowicz Jerzy Karol 109, 218, 221, 336 

Hodyszewski Jerzy Kalisz 200 

Holszański Paweł 126 

Hołownia 342 

Hoppen Jakub 108 

Horain Jan Nepomucen 374-376 

Hrahel 156 

Hryniewicki Paweł 246, 343, 346, 375, 376 

Hryniewicki Karol Paweł 342 

Hryniewicki Stanisław 378 

Hryniewicz Józef 197, 198 

Hryń Josko 152 

Hubert Leopold 173 

Humnicki Mikołaj 371 

Hundert Zbigniew 343 

Husak (Usak) Stefan 236, 240, 241, 244, 245 

Hussarzewski 189 

Ibrahim ibn Jakub 58 

Idźkowski Benedykt 347  

Idźkowski Michał 375 

Innocenty IV, papież 67, 316 

Ippolit d’Este 128 

Iwacewicz Antoni 310, 314 

Iwacewicz Jakub 314 

Iwan Srogi 132 

Iwanowski Aleksander  301 

Iwanowski Bartłomiej 307 

Irzykowicz Jerzy Monwid 212 

Irzykowicz Kacper 149, 174, 175 

Izaakowicz Dawid 156 

Izaakowicz Izrael 156 

Izarowa Dorota 143 

Izdbieński Stanisław 137 

Izdebski Andrzej 206, 207, 252 

Izdebski Tomasz 252 

Jabłoński Grzegorz 207 

Jabłoński Jakub 171 

Jabłoński Jan 241, 243 

Jabłoński Mateusz 199 

Jabłoński Stefan 297 

Jabłoński Teodor 202 

Jabłoński Wawrzyniec 243 

Jabłonowska Anna 267 

Jabłonowska z Sapiehów Paulina 267 

Jabłonowski Aleksander 135, 142 

Jagiełło – patrz Władysław Jagiełło 

Jahodyński Andrzej(?) 317 

Jakimczyk 237 

Jakimowicz Roman 50–52 

Jakimowicz Tomasz 197, 198, 200 

Jakszyk Antoni 252 

Jakub, ks. 125–127 

Jakubczak Sławomir 86, 87 

Jakubowicz Adam z Kotry, ks. 126 

Jałoczkiewicz Szczęsny 123 

Jamiołczyńska Wawrzyńcowa 199 

Jamiołkowski Andrzej 224, 354 

Jan III Sobieski 187, 325, 343 

Jan XXII, papież 67 

Jan Kazimierz 183, 187, 191, 210, 211–216, 218, 

220, 221, 224, 225, 233, 292, 294, 317, 332, 341 

Jan syn Michała 130 

Janko z Czarnkowa 72 

Jankowski Hieronim 374 

Jankowski Hipolit 171 

Jankowski Jakub, ks. 127, 291 

Jankowski Mateusz 200 

Janusz I Starszy 71–75, 79, 90, 91, 100, 107, 125 

Januszewski Jan 158 

Jarczewska Marianna 320 

Jarczewski Mateusz 249, 277, 278, 376, 377 

Jarczewski Tomasz 245–247 

Jarmolik Włodzimierz 102, 163, 269, 354, 362 

Jarosław Mądry 45, 47, 59, 60 

Jaroszewicz Benedykt 376 

Jaroszewicz Józef 29, 49, 92, 112, 179, 202 

Jaruzelski Wacław 344, 345 

Jasieński Wojciech 119, 166, 173 

Jasiński Jakub 371 

Jasiński Kazimierz 98 

Jaskanis Danuta 31, 36, 37, 47, 54 

Jaskanis Jan 54 

Jastrzębski Aleksander 210 

Jaszczołt Tomasz 6, 73, 90, 92, 94, 95, 100, 121, 

127, 135, 161, 162, 165, 166, 296, 362 

Jawornicki Sebastian 221, 222, 228, 285, 292, 294 

Jaxa Andrzej 199 

Jaxa Iwan 200 

Jelitka Stanisław 77 

Jeziorakowski Paweł 224 

Jędrzejczuk Szymon 329 

Josifowicz Fedko 321 

Jóźwiak Sławomir 76 

Judycki Mikołaj Władysław 228 

Juriewicz Andriej (Pac?) 68 

Jurij Lwowicz, książę 68 

Jusupović Adrian 61, 66, 68 

Kapica (Milewski) Ignacy 161, 167, 170, 269, 270, 

284, 294, 344, 345, 359, 361 

Kaczanowski Józef 362 

Kaczanowski Piotr 26 

Kadłubek Wincenty 62, 63 
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Kadłubowski Jacenty 248 

Kadłubowski Jan 245 

Kalicki Tomasz 40 

Kalinka Walerian 366 

Kalnicki 109, 110, 115, 116 

Kalnicki Baltazar 182 

Kalnicki Bartosz 140 

Kalnicki Jakub 260 

Kalnicki Marcin 121, 130, 177 

Kalinowczyk 237 

Kalinowski Emil 6, 114, 138, 142, 163, 167, 172, 

175, 181, 198, 201, 203, 206–210, 213, 234, 258, 

317, 318, 342, 344, 350, 353, 

Kaliński Jan 206 

Kallimach Filip 92 

Kamieńska Zofia 286 

Kamieński Stanisław 251, 256 

Kamiński Aleksander 64 

Kamiński Karol 66 

Kanigowski 242 

Kantecki Klemens 333 

Kanter Jan Jakub 78 

Kapla Wiesław 41 

Kapowski Aleksander 283 

Karczewska Małgorzata 33, 34, 41, 60, 143 

Karczewski Maciej 60, 143 

Kardasz Henryk 185 

Karol V 129 

Karol X Gustaw 212–214, 220–222 

Karol XII 261, 262, 265 

Karp Chryzostom 343 

Karp Józef 224, 342 

Karwowska Halina 74 

Karwowska Joanna 322 

Karwowski 345 

Karwowski Andrzej 348, 372, 379 

Karwowski Józef 347, 375 

Karwowski Kazimierz 322 

Karwowski Michał 331 

Karwowski Stanisław  188, 246 

Kasprzyk Szymon 206 

Katarzyna II 189, 267, 367, 368, 370 

Kazanowski Adam 212 

Kazanowski Andrzej 374 

Kazimierz I, książę maz. 69 

Kazimierz II, książę maz. 75 

Kazimierz Jagiellończyk 85, 91–93, 95, 96, 98, 99, 

102, 125, 132 

Kazimierz Odnowiciel 45, 59 

Kazimierz Sprawiedliwy 61, 62 

Kazimierz Wielki 69, 70 

Kaźmierczyk Adam 318 

Kątski Marcin 343 

Kellerman François 269  

Kempisty Elżbieta 31 

Kęska Andrzej 89 

Kiejstut 48, 71, 72, 91, 93 

Kierkut 270 

Kiersnowska Rozalia 314 

Kiersnowski 115, 209  

Kiersnowski Jan 206 

Kiersnowski Jewlasz 156 

Kiersnowski Kirył 305 

Kiersnowski Michał 260, 331 

Kiersnowski Piotr  310 

Kiersnowski Stanisław 188 

Kiernowski Tomasz 320 

Kierzanowicz 199, 200 

Kiersznowski Kirył 82, 170 

Kiersznowski Kasper 305 

Kierznowski Marcin 224 

Kierznowski Wojciech 224 

Kierznowski Tomasz 253 

Kinket Jerzy 201 

Kirket 202 

Kirkor Tadeusz Ignacy 270 

Kiryło Szymon 260 

Kiszczyk 206 

Kiszka Mikołaj 140, 149, 168, 174, 184 

Kitowicz Jędrzej 169, 185 

Klawe 375 

Kleczyński Fabian Sebastian 270, 271 

Klein 266 

Klein A. 50  

Klemens XIII, papież 316 

Klepacki 207 

Klimaszewicz 111 

Klimko Daniel 120 

Kluk Krzysztof 66 

Kłodzińska Anna 128 

Kłodziński Maciej 128 

Kmicic Samuel 227 

Knapel Elżbieta 304 

Knapel Stanisław 304 

Kobielski Franciszek, bp łucki 280 

Koboski Jan 152 

Kobyliński 88 

Kobyliński Wojciech 290, 296 

Kocięcki Marcin 166, 169, 171 

Koczanik Makar 206 

Koczkodan Walenty 119 

Koczewski Paweł 333 

Koczewski Stefan 333 

Koczowski (Koczewski) Łukasz 333 

Kolankowski Ludwik 139, 175 

Kolendo Jerzy 10 

Kołłątaj Hugo 297, 348 

Kołodziejczyk A. 64, 68 

Kołoszkiewicz Józef 197, 243 

Kołoszkiewicz Michał 243, 247, 252 

Kołoszko Michał – patrz Kłoszkiewicz 

Kołoszko Rozalia 252 

Kołtun Jan 199 

Komarowski Nikodem 156 

Komat 42, 48 

Komorowski Andrzej 214 

Konacki Mikołaj 116  

Konarzewski Filip 263 

Konaszkiewicz Józef 241, 246 

Konaszkiewicz Wawrzyniec  240, 241 

Kondraszuk Benedykt 252 

Kondrat Johannes 264 
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Kondratiuk Michał 10, 12 

Koniecko Stanisław 252 

Koniecko Katarzyna 252 

Konopczyński Władysław 267, 268 

Konrad, książę maz. 65 

Konsoli Tomasz 293 

Kopernik Mikołaj 130 

Kopystiański Adrian 89, 91, 95, 98 

Korf Ernest 225 

Koroszka (Kołoszka?) Andrzej 308 

Korycki 270 

Korycki Hieronim 208, 214, 295 

Korycki Mikołaj 116, 120, 139, 142, 153, 154, 165, 

166, 170 

Korycki Paweł 218, 232 

Korzeniecka Ewa 200 

Korzeniecki Łukasz 200 

Korzeniewski Mieczysław 6 

Korzon Tadeusz 367, 368, 377 

Korzybkowicz Symforian 302 

Kosecka Małgorzata 236 

Kosecki Jan 296 

Kosiński Adam 174 

Kosiński Lenart 121, 124, 133 

Kosiński Walenty 302 

Kossak Juliusz 173 

Kossak Stanisław 170 

Kossakowski Szymon 370 

Kossarzecki Krzysztof 226, 228 

Kossewski Bartłomiej 166 

Kosowski Stefan 235 

Kossobudzki Mikołaj 121, 123, 127, 129, 137, 141 

Kostro Cyriak 214 

Kostro Krzysztof 342 

Kostro Stanisław 106, 161, 162, 166 

Kostrzewski Józef 36, 37 

Koszowicz Jan 247 

Kościów Zbirohorowski 188, 189, 371 

Kościukiewicz 261 

Kościuszko Tadeusz 371, 372, 374, 375, 379, 380 

Kotowski Antoni 289 

Kotuszyński Jan 312 

Kowal Jan 333 

Kowalczak Jan 333 

Kowalczuk Bartłomiej 329 

Kowalczyk Elżbieta 12, 67  

Kowalczyk Ernest 150 

Kowalik Marys 327 

Kowalski Tadeusz 58 

Kozdrowski 236 

Koziczykowicz Hryn 121 

Kozierowski Stanisław 11 

Kozioł Jan 272 

Kozłowski Iwo 16, 18, 20–22, 26 

Kozukiewicz Koszanik Franciszek 110, 300 

Koża Petr 125 

Kożuchowski 236 

Krakowski Simko 154 

Krasiński Izydor 379 

Krasnodębski Dariusz 46, 64, 166 

Krasnodębski Maciej 301 

Krasowscy 295 

Krassowski Kazimierz 246 

Krassowski Krzysztof 166 

Krassowski Mroczek 136, 138 

Krassowski Wacław 165 

Krawczyk Jan 307 

Krawczykowicz Wojciech 245 

Kreczetnikow Michaił 369, 370 

Krosiński Adrian 217 

Kroszka Szerhej 240 

Królik Ludwik 296, 301 

Królik Samson 244 

Krupa Jan 182 

Krupa Sieńko 152, 156 

Kruppé Jerzy 67 

Krupski Jerzy 177 

Kruszewscy 295 

Kruszewski Józef 294, 364 

Kruszewski Ludwik 347, 375 

Kruszewski Michał 294 

Kruszewski Paweł 333 

Kryszeń Mikołaj 333 

Krywański Jan  177 

Krywosicz 110 

Kubak Klimko 152 

Kucharska Barbara 271 

Kucieński Piotr 181 

Kuczyk Wawrzyniec 205 

Kuczyńscy (Gąsiorowscy) 75, 79 

Kuczyńska Konstancja 322 

Kuczyński 100, 236, 237, 245 

Kuczyński Franciszek 301 

Kuczyński Jan  371 

Kuczyński Marcin  322 

Kuczyński Sebastian 301 

Kuczyński Wiktoryn 262, 264, 344 

Kulecki Michał 88, 163, 169, 363, 365 

Kulesza, szynkarz 321 

Kulesza Andrzej 286 

Kulesza Jan 170 

Kulesza Józef 310 

Kulesza Michał 61, 114  

Kulesza Wojciech 257, 258, 326 

Kulparkowski Konstanty 313 

Kumelski (Komelski) Antoni 241, 242, 294 

Kumelski Franciszek 243, 247 

Kunaszewicz (Konaszewicz) Grzegorz 240 

Kuncewicz Kasper 143 

Kunicki Michał 329 

Kunicki Stanisław 207 

Kupraszewicz Józef 197 

Kupraszewski Józef 298 

Kurczewicz Semeon 256 

Kurczewicz Stefan 199, 206, 207 

Kurianowicz Szymon 376 

Kurosz Józef 375 

Kurnik Wojciech 196 

Kurzenieccy 345 

Kurzeniecki Gabriel 343 

Kuszel Franciszek 375 

Kuszel Józef 188 
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Kuszewicz 110 

Kutrzeba Stanisław 77, 114 

Kuźmińska Maria 133 

Kwaśnik Taras 114 

Kwiatkowski Krzysztof 76 

Lach Dorota 90, 94 

Lach Stanisław 90, 94 

Lafontaine Franciszek Leopold 189 

Laruch Mikołaj 333 

Lascy Borys 381 

Laskowicz 237  

Laskowski Maciej „Zaniowiec” 252 

Lazarowicz Abram 316 

Lejzerowicz Jankiel 321 

Leppert Littych 264 

Leszczyńska Teofila 263 

Leszczyński Anatol 315, 316, 319 

Leszczyński Szymon 241, 283 

Leszczyński Wojciech 314 

Leśniowolska Ewa 324 

Leśniowolski Adam 205, 290, 316, 324, 325, 335, 

336 

Leśniowolski Franciszek Jan 201, 210 

Leśniowolski Jan 190, 335, 336 

Leśniowolski Prokop 193, 203, 257–259, 299, 326, 

336 

Lewandowski Piotr 197  

Lewicki Dionizy 376 

Lewicki Maciej 139, 165, 166 

Lewicki Krzysztof 210 

Lewicki Stanisław 216 

Lewicki Stefan 210, 318 

Leżeński Tomasz 294 

Lichońska Irmina 92 

Liske Ksawery 273  

Lisowski Wojciech 283 

Lloyd Alan B. 40 

Lubieniecka z Niemiryczów Helena 224, 233  

Lubieniecki Andrzej 233 

Lubieniecki Mikołaj 214, 224, 233 

Lubomirski Jerzy 221 

Lubowicki 100 

Lubomirska Urszula 304 

Lubomirski Jan Kazimierz 304 

Łada Andrzej 283 

Łahunowicz Wojciech 240, 244 

Łapiński Maciej, ks. 313 

Łaski Jan 103 

Łatyszonek Oleg 59, 69 

Łazowska Zuzanna 296 

Łączyński Jan 188, 241 

Łenczyński Antoi 243 

Łenczyński Jan 241 

Łobodowicz Franciszek 248 

Łojewski 201, 300 

Łomacki Kazimierz 185 

Łopata Krzysztof 196 

Łowmiański Henryk 64 

Łuba 11 

Łuba Jan Kazimierz 218 

Łuba Piotr 106, 111, 162, 165, 166, 171 

Łukasz z Łowicza, ks. 144–146 

Łyczko Mikołaj 218 

Łyczkowski Sebastian 195 

Łyszczyński Ambroży 376 

Maciej z Olszewa 167 

Maciej, ks. 125 

Maciej z Topczewa 166 

Maciejczuk Jerzy 26, 28, 29, 32, 34–36, 40, 60 

Maciejowski Bernard 301 

Mackiewicz Michał 167 

Madaliński 373 

Madejski Cezary 23 

Makowska Konstancja vel Katarzyna 272, 274, 275 

Makowska z Kozakiewiczów Rozalia 272 

Makowski Jakub 241, 272, 309, 310  

Maksimejko N.A. 173 

Malesicz Klimko 157 

Maleszewski Antoni 248 

Maleszow Iwan 157 

Malinowska Zuzanna 233 

Malinowski 79, 153 

Malinowski Jerzy 169 

Malinowski Kacper 205 

Malinowski Krzysztof 329 

Malinowski Maciej 162, 163, 166 

Malinowski Seweryn 233 

Małoszewski Paweł 308 

Mamaj Jan 87, 222 

Marcin, ks. 127 

Marcin s. Aleksego 130 

Markowska Łucja 322 

Markowski Jan 227 

Markowski Józef 166, 170 

Markowski Mikołaj 201, 224 

Markowski Tomasz 378 

Markowski Wawrzyniec 269, 375 

Markowski Władysław 322, 348, 374, 376 

Maroszek Józef 69, 111, 169, 268, 287 

Marteau Louis 288 

Maruszewski Maciej 170, 17 

Masłowski Wawrzyniec 302 

Matay Jakub 205 

Matiuszkowa Marianna 307 

Matuszewicz Marcin 350, 352 

Mazowiecki Konrad 66, 67 

Mazur Abraham 106 

Mazuruk Krystyna 46 

Mażeński (Mężyński) Marcin 166 

Mączak Antoni 111 

Mehmed IV Girej 219 

Mejer Johannes Georg 264 

Mellin 368 

Michajłowicz Aleksy 228 

Michalski Jerzy 277, 366 

Michał Korybut Wiśniowiecki 181, 191, 264, 325, 

342–344 

Michał książę 89, 93, 98 

Michał Zygmuntowicz 89–91, 93, 98 

Michałko 256, 258, 319 

Michniakiewicz Ignacy 376 

Michocka Marianna 252 
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Midalski Franciszek 287 

Miecław (Masław) 45, 59 

Mieleszkiewicz Bazyli 309 

Mieński Adam 359 

Mieński Jan 138, 140, 169, 170, 172,  

Mieński Marcin 175 

Mieński Mikołaj 166 

Mieński Wincenty 140, 166, 169, 170 

Mierzwiński Wawrzyniec 207 

Mieszko II 59 

Międzyleski Wawrzyniec 134 

Mikita 77 

Mikołaj pleban 124 

Mikołaj, ks. 125 

Mikołajowa Teofila 307 

Mikorski Józef 246 

Mikulicz Antoni 266 

Milwitz Bartłomiej 192 

Minorowski Grzegorz 259 

Miodus 100 

Mironowicz Antoni 207, 305, 308 

Misiewicz Jan 224 

Miśkowicz Jarosz 157 

Miśkowicz Wawrzyniec 196, 240, 241 

Młodzianowski 237 

Mniszchowie 190 

Mocarski Jan 304 

Mokronowski Andrzej 246, 267, 344, 352 

Mokronowski Stanisław 374, 379, 380 

Mokrzecki Krzysztof 341, 344 

Morawski Andrzej 302 

Morawski Szczęsny 267 

Morsztyn Zbigniew 233 

Moszyński 375 

Mośkowicz Dawid 320 

Mośkowicz Jankiel 320 

Mośkowicz Lejba 319 

Mośkowicz Rachela 320 

Mośkowicz Szloma 320  

Możejko Beata 85, 89 

Mrozowska 288 

Mróz Włodzimierz Jacek 16, 18, 20–22 

Mścisławowicz Roman 62 

Murawski 268 

Musianowicz Krystyna 46, 50, 52, 60, 64 

Mystkowski Wojciech 296 

Nagórka Mikołaj 94 

Nagurczewski Karol 287 

Nagurczewski Ignacy 191, 287, 288 

Nakielski Zygmunt 195 

Narbutt Teodor 66 

Naruszewicz Adam, bp łucki 90, 94, 174, 189, 190, 

287, 288 

Nekanda Trepka Walerian 299 

Nelicki Stanisław 189 

Niebieszczański Jakub 40 

Nieciecki Wojciech 206 

Niemiera Stanisław 208, 343 

Niemyjski Baltazar 182 

Niesiecki Kasper 95, 216, 286 

Niewiadomski Krzysztof 224 

Niewiadomski Tadeusz 379 

Niewiarowski Felicjan 358 

Niewiarowski Stefan 228 

Niewiatowska R. 149 

Niewiński 115 

Niwiński Benedykt 183 

Niwiński Marcin 116, 154 

Niwiński Paweł 322 

Niwiroska Konstancja 304 

Nowicka Marianna Józefa 322 

Nowicki Bolesław 257 

Nowowiejski Jakub 302 

Nyko Tomasz 287 

Obiedziński Stefan 302 

Oborski Jakub 293 

Obrąpalski Jerzy 203, 330 

Ochodko 153 

Odrzywolski Jan 208 

Odymieski Andrzej 182, 206 

Odyniec 268 

Ogiński Marcjan Aleksander 220 

Ogiński Tadeusz Franciszek 331, 332 

Olczak Hanna 46 

Olendzki Janusz 149, 150 

Olendzki Krzysztof 114, 146, 149, 160 

Oleszko 119 

Oleśnicki Zbigniew 95 

Olędzki 110 

Olędzki Franciszek 376 

Olędzki Jerzy 182 

Olgierd 71 

Olszewski Benedykt 210, 224, 226, 228, 229, 330, 

332, 358 

Olszewski Jan 283 

Ołdakowski Melchior 371 

Ołdakowski Romuald 347 

Ołdakowski Władysław 217 

Omeliańczuk Leon 231 

Opacki Samuel 341, 342 

Opaliński Krzysztof 336  

Opaliński Łukasz 212, 336 

Opizo z Mezzano, bp 67 

Orsetti Wilhelm 375 

Oskierka Samuel 216, 217 

Osmólski Jan Bartłomiej 252 

Osmólski Jakub 237 

Osmólski Kazimierz 256 

Osmólski Marcin, ks. 127 

Osmólski Paweł 248  

Ossoliński Józef  Kajetan 366, 369 

Ossoliński Wiktor 61, 257, 269, 362 

Ostapczuk Jerzy 37 

Ostrowski Bartosz 324 

Ostrowski Wojciech 6 

Ostrożecka Hołowianka Janina 287 

Owsiany Tomasz 14, 121, 139, 150, 166, 172, 175, 

179, 183 

Owsiejewicz Herszko 320 

Ożarowski Jan 251 

Ożarowski Józef 166 

Ożarowski Kajetan 372, 373, 374 
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Ożarowski Piotr  372 

Pacewicz Marek 245 

Pachoł Jakub 94, 95 

Pachoł Piotr 94, 166 

Pacuski Kazimierz 45, 72, 96 

Paczyńska Józefa 287 

Pajka Andrzej 197 

Pajka Szymon 197 

Palczewski Stanisław 179 

Paleologówna Zofia 132 

Palmowski Sawa 376 

Palskowski 245 

Paluchowicz Józef 251 

Papilon Jan 203 

Parzyknik 200 

Paskowicz Sieńko 152 

Paszkiewicz Henryk 68, 69 

Paszkowicz Samson 153 

Paszkowska Zuzanna 266 

Paszkowski Leonard 

Patocki Maciej 163 

Patryk, ks. lit. 48 

Pawalczyk Jerzy 144 

Paweł z Wyszonek 94, 161, 162 

Paweł, ks. 127 

Pawiński Adolf 315 

Pawlata Lech 33, 35, 36, 38, 40, 46, 59, 83 

Pączek 110 

Pechta Agnieszka 71 

Perkowska 259 

Pessenti Alessandro 128, 129 

Pędzikowa Anna 291 

Philitowicz Jan 229, 358 

Piasecki Aleksander 40 

Piczewski Rajmund 197  

Pieczewski Andrzej 242, 243 

Pieczkowicz Bartosz 207 

Piegłowski Mikołaj 203 

Piekarski Michał 255 

Piekosiński Franciszek 183 

Pieńkowski Tomasz 298 

Pierlewski 110, 115, 299 

Pierlewski Walenty 121, 299 

Pietkiewicz Bartłomiej 205 

Pietkiewicz K. 101, 112, 113 

Pietko 90 

Pietkowski Baltazar 136–138, 165 

Pietraszko Franciszek 302 

Pietrzyk Zdzisław 284  

Piętka Jan 64 

Pilchowski Adam 116 

Piotr I 262–265  

Piotr z Gumowa 89 

Piotrowicz Grzegorz 202, 240, 241 

Piotrowicz Krzysztof 197 

Piotrowicz Wojciech 114 

Pisanka Seweryn 224 

Piskowski Paweł 302 

Piszczatowski Kazimierz 302 

Plater 358 

Plezia Marian 10 

Płachetko Józef 374 

Płoński Kazimierz 376 

Płosiński Jacek 213, 215, 216, 218–221, 223 

Pociecha Władysław 134, 136, 138, 139, 165, 176 

Pociej Hipacy 305 

Pociej Jan 125 

Pociej Ludwik 262 

Podgórski Szymon 240, 243, 250 

Podhocki Jakub 207 

Polańska Ewelina Lilia 128 

Podlaska Katarzyna 252 

Podlaski Grzegorz 252 

Podlaski Jan 252 

Podłęska Ewa 324 

Pofat (Pochwat) 109, 110 

Pofatowicz Mikołaj 171 

Pogirski Jan 220 

Pokrovskij F. 43, 49, 50  

Polaszuk Fedor 256 

Polechow Sergiej 78 

Poletyło 82, 104, 115, 153, 157, 162 

Poletyło Hawrył 203 

Poletyło Jacek 81 

Poletyło Jan 196, 236, 240, 243, 253 

Poletyło Kirył 158 

Poliksa Piotr 154 

Polkowska–Markowska Wanda 66  

Połubiński Aleksander Hilary 209, 215, 216, 226, 

227 

Poniatowski Józef 288 

Poniatowski Stanisław 139, 169, 171 

Poniatowski Stanisław, gen. 344 

Popławska Dorota 184 

Popławski 115, 183, 259, 282 

Popławski Andrzej 316 

Popławski Benedykt 243, 252 

Popławski Jan 124, 183, 285 

Popławski Mikołaj 284 

Popławski Piotr 190, 284, 285, 290, 301, 326 

Popławski Sebastian 184, 316 

Popławski Stanisław Szymon 222 

Popławski Tomasz 193 

Popławski Wawrzyniec 240 

Popławski Wojciech 185, 205 

Popowicz Jakub 114 

Popowicz Stefan 114 

Poroski (Porowski) Jan 264 

Porycki Janusz 6 

Potoccy 52, 295  

Potocki Aleksander Jan 266 

Potocki Ignacy 297 

Potocki Joachim Karol 267, 352 

Potocki Karol 217 

Potocki Mikołaj 343 

Potocki Piotr 361, 366 

Potocki Stanisław 221 

Powała Mikołaj 98 

Poznański Kacper 322 

Prażmowski Mikołaj 342 

Prejtfus (Brejtfus) Hiob 160 

Prochaska Antoni 98 
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Proszeński Maciej 171 

Proszeński Stefan 166 

Pruszyńska Agnieszka 206 

Pruszyński Mateusz 294 

Przanowski Adam 302 

Przanowski Aleksander 302 

Przedaczek 111 

Przepióra Paweł 40 

Przepolewski (Przetpolewski) Wawrzyniec 140, 169 

Przestrzelski Adam 300 

Przybysiewicz Rafał 314 

Przybytek Anastazja 313 

Przypkowska Aleksandra 233 

Puchacz 152, 156 

Puchalski 100, 115, 197, 200, 206, 244 

Puchalski Fabian 242, 243 

Puchalski Jan 272 

Puchalski Józef 321 

Puchalski Marcin 171 

Pufendorf Samuel 222 

Pułaski Józef 267, 344 

Pułaski Franciszek 267, 268 

Pułaski Kazimierz 267, 268, 270 

Pustoła 203 

Puzowski Bogusz 113 

Pycz 320 

Raczko Jerzy 132, 133, 136–138, 163, 165 

Raczko Puczycki Rafał 162 

Raczko Stanisław 175 

Raczko Strocewicz 85 

Raczyńska Dorota 135 

Raczyński Wit 135, 162 

Radgowski Stanisław 170 

Radoch Marek 69, 71, 73, 74, 76 

Radomski Antoni 266 

Radziejowski Hieronim 212, 213, 262 

Radziejowski Michał 212 

Radziszewski Jakub 168 

Radziszewski Matheum 118 

Radziwiłł 101, 133, 134, 135 

Radziwiłł Albrycht Stanisław 344 

Radziwiłł Bogusław 202, 211–221, 223, 224, 226, 

228, 229, 233, 290, 330, 332, 336, 340–344, 358 

Radziwiłł Janusz 211, 216, 218, 223, 260,  

Radziwiłł Krzysztof 184 

Radziwiłł Michał 341 

Radziwiłł Mikołaj Mikołajewicz 106, 127, 132, 133, 

181, 184 

Radziwiłł Stanisław Karol 268 

Rafałowicz Andrzej 276, 277 

Rakoczy Jerzy II 221, 222 

Rakowski Jan 258 

Rakowski W.F. 263 

Rakowski Wawrzyniec 265  

Rapcewicz Szymon 202 

Rastawiecki E. 288 

Rautenfeld Johann 369 

Rączka Jerzy 134 

Reizmewski Marcin 204–206 

Rej Mikołaj 130 

Repin Mikołaj 267 

Rogalski Leon 71 

Rogulski 300 

Rimša Edmundas 148, 250 

Rojewicz Choczka 152 

Rojewicz Jermak 120, 156 

Rokitnicki Stanisław 295 

Roland ze Smardzewa 72 

Rolle Antoni Józef 190 

Rolnik Dariusz 370 

Roltzberg Wolfgang 379 

Romaniuk Zbigniew 23, 25, 27–31, 33, 37, 38, 41, 

43, 52, 60, 71, 75–78, 84–90, 92, 94, 100, 101, 

111, 121, 122, 127, 128, 130, 131, 141, 142, 145, 

161, 162, 166, 168, 176, 177, 183, 193, 195, 211, 

215, 223, 225, 229, 231, 232–234, 255, 267–270, 

279, 281, 284–289, 299, 306, 319, 326, 334, 346, 

362, 376, 377 

Romanowicz Bazyl 313 

Romanowicz Daniel 67, 68 

Romanowicz Katarzyna 313 

Romanowicz Pacza 156 

Romaszkowski 236 

Rosłanic Jan 282, 283, 296 

Rosłanieczka 119 

Rosor Piotr 100 

Rospond Stanisław 12 

Rostworowski Emanuel 277 

Roszkowscy 295 

Roszkowski Piotr 347 

Rotenberg Piotr 114 

Rozenberg Wojciech Cygan 114 

Rozwadowski Jan Michał 11 

Rożek 110 

Rubinowicz Jakub 316 

Rudziński 226 

Rudziński Kazimierz 350 

Ruprecht Andrzej L. 25 

Rupniewski Stefan 286 

Ruryk 45 

Rusczic Hrehory 364 

Rusin Kinga 41 

Rutkowska Grażyna 93 

Rymaszewski Zygfryd 82 

Rybiński Jan 296, 302 

Rykaczewski Erazm 94,135 

Rymut Kazimierz 12 

Rymgałło 74 

Ryszkowski Józef 281, 286, 291 

Rytakowski 236 

Rytel Andrzej 134, 153, 163, 166 

Rzewuski Stanisław 266 

Sabowski Władysław 266 

Sacz Jurek 157 

Sakowicz Adam 298 

Sakowicz Bartosz 196, 226 

Sakowicz Grzegorz 197 

Sakowicz Ignacy 163 

Sakowicz Jan 196, 197, 237, 240, 256 

Sakowicz Olechno 85, 116 

Salemann Karol 270 

Samorodowicz Leon 169, 171 
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Samsonowicz Henryk 68 

Sapieha Aleksander 261 

Sapieha Benedykt 261, 262 

Sapieha Bohdan 175  

Sapieha Franciszek S. 344, 374-376 

Sapieha Jan (Iwan) 126,133 

Sapieha Jerzy 261 

Sapieha Kazimierz 261 

Sapieha Krzysztof 211, 212 

Sapieha Michał 154, 155, 157, 261, 352 

Sapieha Paweł Jan 204, 205, 214, 215, 216, 220, 

224, 226 

Sapieha  Teofila 267 

Sarajewiczowa 308 

Sarnacki Alojzy 374 

Sarnacki Jan 374  

Sarnacki Łukasz 331 

Sarnacki Mikołaj 207 

Sarnecki Kazimierz 344 

Sasin ze Smardzewa 72, 73, 86 

Sawicki Ignacy 256 

Sawicki Jerzy 209, 216, 301 

Sawicki Mariusz 262 

Sawicki Stefan 224 

Sawicki Teodor 308 

Schab Jan 140 

Schabek 110 

Schultz Friedrich 274, 276 

Sękowski Mikołaj 114, 128, 139, 150, 158, 

Sękowski Maciej 159 

Sianko Przemysław 45, 46, 69, 98 

Sidkowski 119 

Siedlecka Marcela 198, 200 

Siedlecki Adam 320 

Siedlecki Jan 6, 22, 122, 135, 144, 165, 169, 170, 

172, 173, 189, 197, 201, 206, 207, 210, 214, 219, 

220, 223, 225, 228, 242, 253, 254, 257, 258, 296, 

314, 316, 322, 323, 329–332, 334, 335, 339–341, 

344, 349, 355, 358, 363, 364, 366 

Siedlecki Michał 200  

Siedlecki Szczęsny 157 

Siedlecki Tomasz 197 

Sieheniewicz Iwan 108 

Sieklucki Wojciech 324, 335 

Sielawski Andrzej 302 

Sielicki Szymon 302 

Siemieńczuk Andrzej 206 

Siemowit II 67 

Siemowit III 69, 74 

Siemowit IV 75 

Sienkiewicz Henryk 210 

Sierha Jan 157 

Sierhej Jan (Szerejowski) 109, 110, 115, 116, 177 

Sierocki 51 

Sievers Jakub 189, 276 

Sikorska Marianna 307 

Sikorski Szymon 241 

Sikorski Wojciech 188, 241 

Siniawski Kazimierz 248 

Sinicki Jakub 243, 248 

Skarga Piotr 299 

Skaszewski Mikołaj 208, 212, 214, 342, 343 

Skierska Izabela 88 

Skirmont vel Skirmunt Piotr 331 

Skiwski Jan 330, 336, 358 

Skłodowski Franciszek 347 

Skoczowski Wincenty 320 

Skop Hanus 159 

Skorupik Baltazar 299 

Skórecki Damian 240, 296 

Skrzypkowski Jakub 167 

Slomowicz Hirsz 318 

Słąka Piotr 87 

Słomczewski Jakub 244, 247 

Słucka Zofia 260 

Słuszczanka Elżbieta 212 

Smulski 260 

Sobczak Jacek 346 

Sobieski Wiktoryn 266 

Sobieszczak Piotr 264 

Sobol B. 363 

Sokolnicki Mikołaj 134 

Sokołowski Mateusz 266 

Sokół Marta 299 

Solnik Wojtek 157 

Solnik Paweł 157 

Sosnowski Józef  376 

Sosnowski Paweł 263 

Soszyński Jacek 76, 88, 165, 220, 363, 364 

Sparr Otton 223 

Staberman Bartholomeus 262 

Stakelberg Gustaw Ernst 275 

Stanisław, ks. 125 

Stanisław s. Aleksego 130 

Stanisław August Poniatowski 188–191, 271, 272, 

275, 288, 325, 334, 340, 344, 367, 377 

Stanisław Leszczyński 181, 203, 262, 275, 331, 332 

Stankiewicz Urszula 33, 34, 54–57, 60, 74 

Starczyński Maciej 376 

Starzeński Michał Hieronim 189, 246, 275, 326–

329, 334, 335, 338, 345, 346, 366, 367, 369, 371–

374, 377, 381 

Starzeński Maciej Maurycy 326, 335, 337, 338, 344 

Stefan s. Aleksego 130 

Stefan Batory 121, 150, 181–185, 187, 190, 232, 

279, 295, 315, 332, 340 

Stenbock Magnus 262 

Stepan 152 

Stogoniewicz Krzysztof 205, 206, 209 

Strachowicz Antoni 376 

Strome 85 

Strutyński Stefan 304 

Stuczyńska Marianna 260 

Strumiłło Jerzy 72, 86–88 

Stryjeński Jan 374 

Stryjkowski Maciej 48, 49 

Strzelec Jan 116 

Strzelecki Józef 376 

Strzelecki Ryszard 17 

Subchan Ghazi aga 219,220 

Sucheni Grabowska A. 135 

Suchodolska Barbara 269 
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Suchodolski Jakub 286 

Suchodolski Mikołaj 233 

Suchy Jan 163 

Suffczyński Jan 189, 372  

Sujka Wawrzyniec 206, 207 

Sulgostowska Zofia 32 

Supruniuk  Anna 86, 87 

Sutkowski Stanisław 220, 322 

Surma 110 

Surojeskowicz 157 

Suski Szymon 270 

Swieżawski A. 75 

Sycewicz Grzegorz 196 

Szabasiuk Marta 252 

Szabłowska Dorota 322 

Szabłowski Andrzej Anzelm 226, 293 

Szajkowicz Berko 321 

Szapsa 318 

Szczawiński Paweł Ferdynand 364 

Szczawiński Tomasz 212–214 

Szczawiński Wojciech 224 

Szczerba Jan Mirosław 121 

Szczygielski Wacław 270, 271, 348, 366 

Szepietowski Aleksander 199, 295 

Szepietowski Antoni 197 

Szepietowski Jakub 170 

Szepietowski Kazimierz 348 

Szewkowski Michał 196 

Szewkowski Mikołaj 236 

Szkil Waśko 193 

Szkilewski 242 

Szłyk Mikołaj 235  

Szołajda Marcin 87 

Szołdarski Władysław 336 

Szowigał Jerzy 89 

Szpakowska Anna 200 

Szujski Dominik 280 

Szum Ernest 339 

Szumowicz Jerzy 376 

Szumowicz Paweł 376 

Szumski Jan 209 

Szumski Łukasz 327 

Szweda Adam 76 

Szwiecz 110, 117 

Szybkowski Sobiesław 76 

Szyjkowski Jan 246, 287, 288, 370, 376 

Szyling 369  

Szymański W. 46 

Szymczak K. 26 

Szymonkiewicz Jakub 252 

Szymonowicz Herszko 320 

Szyszkowski Marcin 301 

Ślaski Jan 283 

Śledziewski Baltazar 283 

Śliwiński J. 67, 71 

Śliwowski Adam 265 

Śliwowski Andrzej 170 

Śliwowski Paweł 265 

Śliwowski Walenty 362 

Średnicki Tomasz 199 

Środoń Andrzej 20 

Śrzedzicki Piotr 331 

Światosław 61 

Świerczewski Maciej 240 

Świerszcz Stanisław 137 

Świerycki Dyzma 241, 251 

Świętochowski Paweł 283 

Świętopełk 59 

Świnołęski Andrzej 214, 285, 290, 294, 296, 302 

Świrgiełło 86, 89, 91 

Świerydzki Dyzma 311 

Świerydzki Jan 245 

Świniarski Michał 276 

Świrski Dominik 263 

Świrydzki Szymon 190, 206, 207 

Tarasowicz Hacz 114 

Tarkowski Krzysztof 236 

Tarkowski Paweł 207, 299 

Tarkowski Wojciech 299 

Tarnowski Marcin 327 

Tarus 181, 360 

Teodoryk de Elner 71 

Teofilewicz Danuta 298 

Terentiuk Leon 302 

Tęgowski Jan 45, 68, 69, 71, 76, 88 

Tichoniuk A. 233 

Toczyski, chor. 379 

Tokarz Wacław 372 

Tokarzewicz Jakub 376 

Tomalska Joanna 306 

Topczewski  87 

Tormasowa Aleksandra 190 

Trajan 41 

Trochimianka Zinowia 308 

Trochimowicz Ławryn 114 

Trohonik Jan  i Helena 180 

Trojanowski Feliks 348, 366, 375 

Trojden 67, 68, 69 

Trośnicki (Troszyński) Mikołaj 164 

Truchaniewicz Bazyli 302 

Truchniewicz Grzegorz 188 

Truchonia Hieronim 200 

Tryczyński 268 

Turobojski Achacy 208, 224 

Turski Józef 291 

Turuhonic Matias 157 

Turzański Józef 332 

Twarowski Bolesław 377 

Tworkowski Kazimierz 201 

Tyczka Jan 183 

Tyczka Maciej 110, 168, 183 

Tyczyński 183 

Tymieniecki Kazimierz 84 

Tymińska Joanna 202 

Tymiński Maciej 197 

Tyski Mikołaj 171 

Tyszkiewicz Józef 331 

Tyszkiewicz Lech A. 10 

Tyszkiewicz Wasyl 176 

Tyszkiewiczowa 190 

Tyszowski Stanisław 216 

Uchański Jakub 116 
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Udolph Jürgen 10 

Ujejski Benedykt 209 

Ulanowski 64 

Urczyński Mateusz 297 

Urusow Semen 214 

Urwanowicz Jerzy 163, 339, 350, 352 

Usakiewicz 236 

Usakiewicz Jakub 244 

Ussenski  Bartłomiej 170 

Vach Tomas 264 

Vorbek–Lettow Maciej 227 

Wagner Marek 262–264, 271 

Wajduta 71 

Waleszko Stanisław 243 

Wańkowski Jakub 310, 313 

Wańkowski Teofil 313 

Wasilewicz 111 

Wasilewski Tadeusz 216 

Waśko 112 

Waśkowicz Kondrat 157 

Wawrusiewicz Adam 28, 33, 40 

Wawrzecki Tomasz 379, 380 

Wawrzyńczyk Alina 10 

Wazówna Anna185, 186 

Ważny Tomasz 75 

Wąsicki Jan 254 

Werner von Tettingen 74 

Węgierska Marianna 287 

Węgierski Andrzej 335 

Węgierski Antoni Michał 287 

Węgierski Jan Walenty 335, 348, 366, 367, 369, 376 

Węgierski Tomasz Kajetan 287 

Węgierski Walerian 287 

Węgierski 280 

Węgrzyn Jerzy 205 

Węgrzyn Kołodziej 205 

Węgrzynek Hanna 318 

Węgrzynowicz Teresa 37 

Wielowiejski Jerzy 10 

Wierciński Krzysztof 320 

Wierzbowicz Arnolf 312 

Wierzbowski Stanisław 129, 136, 163, 166 

Wiesiołowski Jacek 299 

Wilczewski Franciszek 275 

Wilczewski Józef 370, 376 

Wilczewski Stanisław Antoni 275, 348 

Wilczopolski Stanisław 190, 279 

Wilginia Wojciech 236 

Wilhelm Fryderyk 223 

Wijczek Jacek 318 

Wilkin Szymon 157 

Wimmer Jan 264 

Winnikowicz Franciszek 202, 320 

Winnikowicz Jan 247, 310 

Winnikowicz Joanna 202 

Winnikowicz Michał 252 

Winrych von Kniprode 71 

Wiński Józef 199, 283 

Wisław z Wyszek 161, 162 

Wiszniewski Michał 95 

Wiszowaty Marcjan 257 

Wiśniewski Jerzy 64, 89, 142 

Wiśniowiecka Zofia 263 

Wiśniowiecki Jarema 209, 210, 265 

Wiśniowiecki Michał Korybut – patrz Michał Kory-

but  

Wiśniowiecki Michał Serwacy 264 

Wit z Dołubowa 161, 162 

Witkowski Piotr 243 

Witold Aleksander 71, 73, 74, 76–79, 83, 85–87, 

100 

Wittert Gertruda Maria 275 

Wittyg Wiktor 148, 177, 248, 249 

Witwicki Stanisław 294 

Władysław Łokietek 68 

Władysław II Wygnaniec 60 

Władysław III Warneńczyk 91, 92, 97 

Władysław IV Waza 185–187, 190, 191, 193, 207, 

208, 212, 227, 285, 316, 325, 336, 344 

Władysław Jagiełło 71–73, 74, 75, 78, 91, 99 

Włodzimierz Mścisławowicz 61 

Włostowski Andrzej 283 

Włostowski Jan Władysław 208 

Włoszek Stanisław 159 

Wnor (Wnorowski) Jakub 166 

Wnorowski Ignacy 347 

Wnorowski Wojciech 302 

Wnorowski Zachariasz 224 

Wnuk-Gugnacki Jacek 234 

Wodyński Marek 187 

Wolff Adam 75, 93, 94 

Wojciechowicz Łukasz 114 

Wojeński Albert 169, 170 

Wojnicz Stanisław 327 

Wojniłowicz Gabriel 219 

Wojno Szymon 224 

Wojtkowski 100 

Wolański Adam 368, 370 

Wolgimunt Andrzej 240, 245 

Woliński Janusz 277 

Wolski Grzegorz 188 

Woltanowski Andrzej 378, 380 

Wołkowicz Stanisław 17 

Wołłowicz Antoni Erazm, bp 287 

Wołłowicz Ostap 146 

Wołoszanin Matias 205 

Woyno Kazimierz 376 

Wójcicki Kazimierz Władysław 289 

Wroszewicz Sebastian 304 

Wrede Marek 184, 186 

Wróbel Dariusz 69 

Wróbel Wiesław 70, 77, 299 

Wróblewski 236 

Wróblewski Andrzej 240, 241 

Wróblewski Wojciech 193, 222, 284, 290, 294 

Wsiewołod Olegowicz 60 

Wydonowski Jan 290 

Wygonowski Paweł 284 

Wykowski 95, 115 

Wypych 136 

Wyszkowski Michał 169, 170, 179 

Wyszkowski Wojciech 129, 166, 170, 179 
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Wyszeński Adam 170 

Wyszeński Kalikst 170 

Wyszyński Adam 322 

Wyszyński Jałbrzyk Marcin 138, 166, 172, 212,  

214 

Wyszyński Krzysztof 302 

Wyszyński Stanisław 224, 342 

Zabiełło Michał 368, 369 

Zagórski Jan 246–248, 253 

Zagórski Piotr 197 

Zagroba Woyno Piotr 214 

Zajączkowski Stanisław 64, 68, 69, 70 

Zajkowski Stefan 252 

Zakrzewski Ignacy Wyssogota 372 

Zaleski 83, 84, 87, 109, 302 

Zaleski Hilary 347 

Zaliwski Jan Władysław 210 

Załuski A.Ch. 262 

Zamoyski Jan150, 151, 181, 182 

Zan Maciej 291 

Zarzycki Stanisław 264 

Zawadzki 217 

Zawadzki Marcin 295 

Zawadzki Wacław 275 

Zawisza Marianna 322 

Zbilitowski Stanisław 169 

Zbrożek Piotr 302 

Zdrodowski Jakub 376 

Zdrodowski Walenty 364 

Zdunowicz Grzegorz 245 

Zebrzydowski Mikołaj 349 

Zegwin Iwan 156 

Zelmanowicz Moszko 316  

Zemło Mariusz 177 

Zgierski 379 

Zgleczewski Andrzej 237 

Zglecewski Piotr 283 

Zieleniewski Jerzy 111 

Zielińscy 295 

Ziemak Jan 170 

Złotkowski Piotr 6, 81, 82, 152, 156 

Złotnik Jerzy 236 

Zubrzycki Franciszek 146, 169 

Zupranowicz Kazimierz 283, 294, 300 

Zwierz Kazimierz Maciej 293 

Zygmunt I Stary 11, 89, 108, 112, 113, 121, 122, 

124, 126–129, 131–140, 161, 162, 164, 165, 172  

Zymunt III Waza 185–187,190, 205, 208, 255, 258, 

324, 325, 349 

Zygmunt August 113, 118, 121, 129, 139, 142–144, 

146, 149, 150, 154, 155, 160, 163, 172–175, 178, 

179, 181, 183, 187, 198, 278, 284, 316   

Zygmunt Kiejstutowicz 86, 87, 89–91, 161 

Zygmuntowicz Michał 89, 91, 93, 98 

Zyskowicz Moszko 320 

Żbikowski Jan 240,241 

Żebrowski Tadeusz 72, 73, 86 

Żegunia Jewlasz 157 

Żelska Jadwiga 217 

Żelski Jan 330 

Żelski Krzysztof 212–214, 217, 318, 342, 343 

Żepij Jan 31 

Żochowski 183, 206 

Żonimbski Kazimierz 241, 243 

Żuchowiecki 241 

Żuk 110 

Żukowski Andrzej 310 

Żukowski Antoni 241, 246, 247, 253 

Żukowski Bartłomiej 307 

Żurek Krzysztof 40 

Żyramski (Żeromski) 206 

Żurobski Antoni 247 

Żurobski Jan 236 

Żurobski Józef 252, 297 

Żurobski Kazimierz 256 

Żurobski Onaczek 199, 200 

Żychliński Teodor 344 

Żykoński 263 

Żywirska Maria 19

 

 

 

 

 


