
Norbert Woźniak, Paweł Bogdan
Gąsiorowski

"Opowieści genealogiczne z ziemi
sierpeckiej", Paweł Bogdan
Gąsiorowski, Sierpc 2014 : [recenzja]
Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego 61/3 (248),
47-49

2016



NOTATKI PŁOCKIE  •  2016  •  3/248 47

Paweł Bogdan Gąsiorowski, Opowieści genealogiczne z ziemi sierpeckiej, 
wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, Sierpc 2014, ss. 372.

RECENZJA

11 grudnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Sierpcu miała miejsce promocja książki Opo-
wieści genealogiczne z ziemi sierpeckiej autorstwa 
Pawła Bogdana Gąsiorowskiego. Autor co prawda 
pochodzi z Sierpca, lecz na co dzień mieszka w Byd-
goszczy. Jest historykiem i genealogiem, znawcą hi-
storii regionalnej Sierpca, Mazowsza Płockiego i Ku-
jaw, prezesem Bydgoskiego Towarzystwa Heraldycz-
no oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycz-
nego. Jest autorem wydanych w większości w Sierpcu 
książek: Nekropolie ziemi sierpeckiej: przewodnik 
(2005), Fryderyk Chopin w Rościszewie (2010) Po-
wiat sierpecki. Przewodnik subiektywny (2013) oraz 
współautorem opracowań: Dzieje Sierpca i ziemi 
sierpeckiej (2003), Ziemia sierpecka znana i niezna-
na (2007). Napisał także ponad 100 artykułów na-
ukowych i popularnonaukowych, publikowanych  
w czasopismach: „Benedictus”, „Bieżuńskie Zeszyty 
Historyczne”, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki 
Bydgoszczy i Regionu”, „Nasze Korzenie”, „Notatki 
Płockie”, „Sierpeckie Rozmaitości”, „Świat Inflant”. 
Promocja książki Opowieści genealogiczne z ziemi 
sierpeckiej była ukoronowaniem jego jubileuszu  
45 lat zajmowania się genealogią od czasu nauki  
w Technikum Mechanicznym w Sierpcu. Paweł Bog-
dan Gąsiorowski przez wiele lat był nauczycie- 
lem historii w bydgoskich liceach. Mimo przejścia na 
emeryturę, nie rezygnował z prowadzenia dalszych 
badań. 

Omawiana książka ukazała się nakładem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej  
w Sierpcu i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, 
a także została dofinansowana ze środków Mini- 
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opowie-
ści genealogiczne z ziemi sierpeckiej zostały wydane  
w związku z przypadającą w 2014 r. 400. rocznicą 
śmierci Bartosza Paprockiego – prekursora heral- 
dyki i genealogii, pochodzącego z ziemi sierpeckiej, 
który obecnie jest bardziej znany w Czechach, niż  
w Polsce. 

Na temat tej wybitnej postaci pisali już Halina  
i Jan Burakowscy w książce Sierpczanie tysiąclecia1  
oraz P. B. Gąsiorowski w artykule dla „Naszych Korze-
ni”2. Opracowanie zostało wydane w twardej oprawie 
i zwraca uwagę estetyczną okładką. Składa się  
z trzech części. Pierwsza nosi tytuł: W czterechsetną 
rocznicę śmierci Bartłomieja Paprockiego. Zawiera 
szczegółową biografię głównego bohatera. Bar- 
tłomiej Paprocki (przez wielu nazywany również 

Bartoszem) żył w latach 1543-1614. Urodził się w Pa-
prockiej Woli, która obecnie już nie istnieje. Dziś jej 
pozostałości można spotkać w okolicach Szczutowa. 
W książce zostało opisane nie tylko miejsce urodzenia, 
ale również historia rodu Paprockich, który osiedlił się 
na ziemi dobrzyńskiej w I połowie XVI w. Członkowie 
rodziny posługiwali się różnymi herbami szlacheckimi. 
Paprocki używał herbu Jastrzębiec. Rodzicami Bartło-
mieja Paprockiego był Andrzej Paprocki i Elżbieta Pa-
procka, z domu Jeżewska. Małżeństwo posiadało 
trzech synów: Bartłomieja, Rosłańca i Wojciecha. Spo-
śród wszystkich braci największą rolę odegrał oczywi-
ście Bartłomiej Paprocki. Był jednym z niewielu sierp-
czan, którzy studiowali na Akademii Krakowskiej. 
Wielokrotnie angażował się w życie polityczne we 
własnym kraju. Ślady jego obecności można spotkać 
w Krakowie, Czechach, na Śląsku, na Morawach,  
w Opolu, Lądzie, Wąchocku. Swoje życie zakończył 
we Lwowie. Nigdy się nie ożenił i nie pozostawił po 
sobie potomstwa. Mimo tego, dziś w Polsce można 
spotkać ok. 6000 osób o nazwisku Paproccy.
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Paprocki najbardziej zasłynął jako wybitny histo-
ryk, genealog, heraldyk, pisarz, poeta i tłumacz, 
działając na terenie Polski i Czech. W Polsce najwięk-
szą sławę przyniosły mu  dwa dzieła: Gniazdo Cno-
ty, zkąd herby Rycerstwa Polskiego swój początek 
mają oraz Herby rycerstwa polskiego na pięcioro 
ksiąg rozdzielone. Pierwsze dzieło opisuje początki 
państwa polskiego począwszy od legendarnego Le-
cha, Czecha i Rusa. Pojawiają się tutaj również wy-
bitni władcy dynastii Piastów, jak Bolesław I Chrobry 
czy Bolesław III Krzywousty. Drugie opracowanie 
poświęcone jest poszczególnym rodzinom szlachec-
kim i zostało napisane bardziej pod kątem genealo-
gii niż heraldyki. 

W Czechach największą sławę przyniosły Paproc-
kiemu dwa dzieła: Zrcadlo slavného Markrabí mo-
ravského oraz Štambuch slezský. Pierwsze dotyczy 
szlachty morawskiej, a drugie poświęcone jest 
szlachcie śląskiej. Wszystkie pozycje opublikowane  
w Czechach przyczyniły się mocno do rozwoju cze-
skiej historiografii, dzięki czemu do dziś B. Paprocki 
jest ceniony przez wielu wybitnych uczonych i uważa-
ny za ojca genealogów i heraldyków polskich oraz 
czeskich. 

W pierwszej części książki P. B. Gąsiorowskiego zo-
stały zamieszczone także dwa teksty autorstwa Bogu-
miły Dumowskiej i Tomasza Kowalskiego. B. Dumow-
ska jako polonistka przedstawiła twórczość literacką 
i publicystyczną B. Paprockiego. Natomiast T. Kowal-
ski jako historyk sztuki opisał heraldykę na ziemi sier-
peckiej, zwłaszcza w czasach nowożytnych. W tekście 
zostały przedstawione także wybrane herby szlachec-
kie, używane w XVI-XVII w.

Część druga – Opowieści genealogiczne o wybra-
nych rodzinach – stanowi najważniejszą część książki. 
Zawiera szczegółowy opis historyczny i genealogicz- 
ny 27 wybranych rodzin mazowieckich, którymi  
P. B. Gąsiorowski zajmuje się od lat. Być może były 
one dobrze znane również B. Paprockiemu. Wielu 
członków tych rodzin zasłużyło się nie tylko dla Sierp-
ca, ale również dla Polski. Najpierw autor przedstawił 
tutaj genealogię 35 książąt mazowieckich. Natomiast 
pierwszym rodem szlacheckim, który osiedlił się na 
ziemi sierpeckiej byli Sieprscy. Ich korzenie sięgają 
XIV w., kiedy w Gulczewie pojawił się ich protopla- 
sta – Andrzej. Ostatni z członków tego rodu zmarł  
15 kwietnia 1572 r. Wśród rodzin mazowieckich nie 
zabrakło także Gąsiorowskich. Korzenie tego rodu 
sięgają schyłku średniowiecza (XIV-XV w.). W przy-
padku rodziny Zboińskich najbardziej znany jest Fran-
ciszek Ksawery Zboiński (1795-1853), który był bli-
skim przyjacielem rodziny Chopinów. W 1827 roku 
wraz z 17-letnim Fryderykiem Chopinem odbył po-
dróż z Warszawy do Gdańska i spędził także dwa  

dni w leżącym na północ od Sierpca Rościszewie.  
Do opracowania tego autor wątku wykorzystał swoją 
własną publikację z 2010 roku3. W opisywanej pozy-
cji zostało zamieszczonych wiele ciekawych zdjęć oraz 
drzewa genealogiczne poszczególnych rodzin.

W drugiej części dowiadujemy się o urodzeniach, 
zawieranych związkach, małżeństwach, zgonach,  
o rozrastaniu się rodziny, dziedziczeniu majątku. Na-
tomiast mało jest informacji o pełnionych stanowi-
skach, wykonywanych zawodach oraz udziale w waż-
nych wydarzeniach historycznych i politycznych  
w kraju. W książce znajdujemy także teksty w języku 
łacińskim i czeskim. Na s. 116 znajduje się np. tekst 
w języku łacińskim, przetłumaczony na polski, po-
święcony Andrzejowi Sieprskiemu z Gulczewa. 

Trzecia część – Genealogia nauką ciekawą i za-
skakującą – stanowi jak gdyby wstęp do genealogii 
oraz podsumowanie całego okresu badań autora. 
P. B. Gąsiorowski opowiada w niej o początkach swo-
jej przygody z genealogią, a wszystko zaczęło się  
w szkole średniej w 1969 r., kiedy zetknął się z drze-
wem genealogicznym pierwszych Piastów. Później 
coraz bardziej zaczął pogłębiać swoją wiedzę, wiele 
podróżował, poznawał ludzi, odwiedzał liczne archi-
wa, biblioteki, kancelarie parafialne, urzędy stanu 
cywilnego, co nadal czyni. 

Autor wyjaśnia również, że czasy PRL-u były trud-
nym okresem dla humanistów. Sama genealogia ja-
ko nauka pomocnicza historii miała ograniczone po-
le działania i praktycznie mało kogo wtedy intereso-
wała. Bardziej popularna była w przeszłości – w cza-
sach nowożytnych oraz w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Obecnie jednak coraz bardziej wzrasta zain-
teresowanie nią wśród wielu osób. Badania genolo-
giczne może prowadzić niemal każdy dzięki księgom 
metrykalnym (urodzeń, małżeństw, zgonów) przecho-
wywanym w archiwach oraz w coraz większym zakre-
sie dostępnych w internecie. 

Książka została napisana w oparciu o materiały 
archiwalne z Archiwum Państwowego i Archiwum 
Diecezjalnego w Płocku, parafii w Rościszewie, mo-
nografie, opracowania, czasopisma, dzieła Bartosza 
Paprockiego, słowniki, relacje, strony internetowe oraz 
poprzednie publikacje autora. Wprawdzie zamiesz-
czona bibliografia jest bardzo obszerna, jednak, są 
także inne materiały, których autor nie wykorzystał. 
Pierwszym jest artykuł Marcina Sumowskiego w „No-
tatkach Płockich” z 2009 r. Został w nim opisany kult 
maryjny w Sierpcu. W artykule tym autor przedstawił 
również biografię Łukasza Paprockiego – wnuka bra-
ta Bartosza Paprockiego i wykorzystał podstawowe 
jego dzieło: Łaski cudowne przy kościele sieprskim 
Wniebowzięcia Pełnej Łaski Bogarodzice Panny,  
w województwie płockim4. 
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W przypadku omawianej rodziny Malanowskich 
był jeszcze inny nieznany członek tego rodu, Mirosław 
Malanowski z Gójska. Był on z zawodu robotni- 
kiem-operatorem, który mając 17 lat w październiku 
1984 r. w Przysieku natknął się na Waldemara Chro-
stowskiego, od którego dowiedział się o porwa- 
niu ks. Jerzego Popiełuszki. Być może dzięki nie- 
mu ta wiadomość dotarła również w rejon Sierpca.  
Do informacji na jego temat można dotrzeć w aktach 

kontrolnych śledztwa w sprawie uprowadzenia w dniu  
19.10.1984 r. ks. Jerzego Popiełuszki5. 

Książka powinna zainteresować nie tylko genealo-
gów, ale również wszystkich, którzy chcą poznać swoje 
korzenie. Wśród czytelników na pewno nie zabraknie 
takich, którzy są spokrewnieni, spowinowaceni lub 
związani z osobami opisanymi przez autora. Może sta-
nowić punkt wyjścia dla własnych badań genealogicz-
nych, co obecnie staje się coraz bardziej popularne.

Norbert Woźniak

Przypisy
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