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„ Histori´ narodów, tworzà historie rodów” 

Motto to przyÊwieca∏o nam organizatorom tego Zjazdu, który ma na celu

poznanie ca∏ej naszej rodziny. Niejednokrotnie spotykajàc si´ na ró˝nych

okolicznoÊciowych spotkaniach stwierdziliÊmy, ˝e mimo i˝ jesteÊmy z tej samej

rodziny nie znamy si´. Zmiany polityczno-strukturalne zachodzàce w ostatnich

latach w naszym kraju, spowodowa∏y zrywanie wi´zi rodzinnych, oraz zacieranie

Êladów naszej przesz∏oÊci, choç to powód nie jedyny, jest ich wi´cej. Dlatego

przyjmujàc równie˝ jako przes∏anie cytowane motto oraz ch´ç utrwalenia dziejów

naszej rodziny, b´dàcej cz∏onkiem spo∏ecznoÊci na przestrzeni historii

Rzeczpospolitej postanowiliÊmy, pozostawiç w pami´ci naszej, naszych bliskich 

i potomnych, dzieje rodu Jaworowskich.

Przed przejÊciem do omówienia historii Rodziny nale˝y przybli˝yç szczególnie

tej najm∏odszej cz´Êci naszego rodu, co to jest herb? skàd si´ wzià∏? jak wyglàda?

jak równie˝ kilka s∏ów o stanie rycerskim, czyli szlacheckim, którego cz∏onków jego

potocznie nazywano herbowymi. Znakiem rozpoznawczym ka˝dego rodu jest herb

i zawo∏anie. W Polsce herby wprowadzono w XIII wieku choç znaki rozpoznaw-

cze, w∏aÊcicielskie istnia∏y du˝o wczeÊniej. S∏owo herb okreÊla tarcz´ z god∏em,

b´dàcym dziedzicznym znakiem rodowym. Podstawowymi sk∏adnikami herbu jest

tarcza i umieszczone na niej god∏o cz´sto z∏o˝one z kilku elementów.

God∏o jest umieszczone centralnie. Musi wype∏niaç pole tarczy lecz nie dochodziç

do jej brzegów. Kszta∏t tarczy herbowej zmienia∏ si´ na przestrzeni wieków wraz 

z modami i kanonami przyjmowanymi w sztuce. God∏a herbowe by∏y zawsze

starannie dobrane pod kàtem odpowiedniej symboliki. Mog∏y stanowiç wyraz si∏y

lub bogobojnoÊci w∏adcy czy rycerza, symbolizowaç jego przymioty, takie jak

odwaga, m´stwo, walecznoÊç, poÊwi´cenie, szlachetnoÊç, szczodroÊç albo te˝

upami´tniaç wydarzenia na polu walki itp. Zgodnie z podstawowà zasadà her-

aldyki ka˝dy herb musi byç jedyny, wyjàtkowy i ró˝niç si´ od innych. Zarówno pole

tarczy, jak i god∏o musi mieç okreÊlonà barw´ , która obok god∏a jest

najwa˝niejszym elementem herbu. Raz przyj´tych barw herbowych ju˝ si´ nie

zmienia, gdy˝ zmiana barw by∏aby jednoznaczna ze zmianà herbu. W heraldyce

u˝ywa si´ siedmiu tynktur, barw czerwieƒ, b∏´kit, czerƒ, zieleƒ i purpur´ i dwóch

metali z∏oto i srebro. Podobnie jak god∏o równie˝ wspomniane tynktury majà swojà

symbolik´. Uwzgl´dniajà one, poj´cia religijne, cnoty i cechy charakteru, cia∏a

niebieskie, kamienie szlachetne, metale i dni tygodnia, dla przyk∏adu „b∏´kit” to

Matka Bo˝a, niebo, prawda, wiara, pi´kno, lojalnoÊç, wiernoÊç, sta∏oÊç, ∏agodnoÊç,

niezawis∏oÊç, Wenus, szafir, miedê, powietrze i piàtek. Herby posiadajà równie˝

„ Histori´ narodów, tworzà historie rodów” 
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ozdoby jest to he∏m z labrami. Ozdoby te pojawi∏y si´ jako pierwsze, gdy˝

poczàtkowo herb by∏ przecie˝ znakiem rycerskim. Tak wi´c he∏m wieƒczàcy tarcz´ 

z god∏em jest symbolem stanu rycerskiego ergo szlacheckiego. Labry mia∏y 

pierwotnie kszta∏t chusty, jakà rycerz przykrywa∏ he∏m, by chroniç go przed

nagrzaniem promieniami s∏oƒca. Z czasem labry w herbach by∏y coraz d∏u˝sze 

i poskr´cane. Wierzch mia∏ barw´ pola tarczy a spód by∏ z∏oty lub srebrny

najcz´Êciej przybiera∏ barw´ g∏ównego god∏a. Labry utrzymuje na he∏mie korona.

W heraldyce ukszta∏towa∏ si´ system koron rangowych o odmiennych kszta∏tach

dla króla, ksi´cia, hrabiego, barona i szlachcica. Dzi´ki temu po kszta∏cie korony

mo˝na poznaç rang´ rycerza. Z korony „wyrasta” klejnot, czyli plastyczna figura

b´dàca powtórzeniem god∏a z pola tarczy, czasem god∏a z dodatkowymi ozdobami

jak pawi ogon, p´k strusich piór itp. Klejnot stanowi istotnà cz´Êç herbu niemal od

samego poczàtku. S∏owo „klejnot” u˝ywane na okreÊlenie figury na he∏mie, od XIII

do XVIII wieku oznacza∏o w Polsce sam herb, a jeszcze w XIX wieku mianem „kle-

jnotny” okreÊlano cz∏owieka posiadajàcego herb. W tym samym czasie wyra˝enie 

„klejnoci si´” oznacza∏o, ˝e ktoÊ piecz´tuje si´ herbem, czyli u˝ywa herbu. 

To ˝e ka˝dy herb ma swojà nazw´, jest specyficznà cechà polskiej heraldyki.

Ró˝ni si´ ona od zachodniej równie˝ tym, ˝e bardzo du˝a cz´Êç polskich herbów

rycerskich ma god∏a, które sà uprzedmiotowionà wersjà wczeÊniejszego znaku

w∏asnoÊciowo-rozpoznawczego. Przyk∏adem takiego god∏a jest podkowa

wyst´pujàca w ponad stu herbach z dodatkiem krzy˝a, strza∏y lub miecza.

WczeÊniejsze od herbów znaki w∏asnoÊciowo-rozpoznawcze przez kilka pokoleƒ

funkcjonowa∏y równie˝ w okresie heraldycznym. Proces przechodzenia od

kreskowych znaków w∏asnoÊciowo-rozpoznawczych do herbu trwa∏ kilka pokoleƒ.

Kilka herbów ustali∏o si´ ju˝ w XII wieku, lecz wi´kszoÊç dopiero 100 lat póêniej.

Wa˝nym równie˝ by∏o zawo∏anie inaczej zwane „proklama” na ogó∏ wczeÊniejsze

od herbu, u˝ywane gdy choràgiew wchodzi∏a do bitwy i póêniej do zwo∏ywania ryc-

erzy. Zawo∏ania by∏y krótkie, na ogó∏ zwiàzane z imieniem, przezwiskiem lub

miejscem pochodzenia w∏aÊciciela herbu. Wi´kszoÊç zawo∏aƒ sta∏o si´ nazwà 

herbów rycerskich.

Szlachta – stan, uprzywilejowana grupa spo∏eczna, posiadajàca decydujàcy

wp∏yw na ˝ycie polityczne i gospodarcze w Polsce od XIII do XVIII wieku.

Powsta∏a w wyniku przekszta∏cenia si´ Êredniowiecznego rycerstwa. Stan

szlachecki, w toku d∏ugiego procesu kszta∏towania, otrzyma∏ wiele uprawnieƒ

politycznych i gospodarczych. Dzi´ki tym rozleg∏ym przywilejom stan szlachecki

zyska∏ wyjàtkowo silnà pozycj´ gospodarczà i politycznà w paƒstwie.

Zewn´trznà oznakà szlachectwa by∏y herby i zawo∏ania. Stan szlachecki by∏
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zamkni´ty. Do szlachectwa dochodzi∏o si´ przez urodzenie z matki i ojca szlach-

cica. Podobnie jak prawa szlacheckie, tak˝e herby by∏y od poczàtku dziedziczne 

i przys∏ugiwa∏y wszystkim synom i córkom. WejÊcie do stanu szlacheckiego by∏o

te˝  mo˝liwe przez nobilitacj´ lub uzyskanie indygenatu. Wprowadzenie zasady

równoÊci wszystkich wobec prawa, jak równie˝ powszechnych wyborów

doprowadzi∏o do ca∏kowitego rozpadu szlachty i zniesienia przywilejów

stanowych. Ostatecznie stan szlachecki w Polsce zosta∏ zniesiony w 1921 roku na

mocy Konstytucji marcowej. 

Ród Jaworowskich „klejnoci si´” herbem Lubicz oraz proklamà czyli

zawo∏aniem, te˝ Lubicz. Nazw´ Lubicz nosi∏a rzeka, która w chwili obecnej nosi

nazw´ Drw´ca. W czasie potyczki rycerstwa mazowieckiego z prusakami nad tà

rzekà w roku 1190 za szczególne zas∏ugi na polu walki jeden z rycerzy herbu Pobóg

otrzyma∏ herb o nazwie rzeki. Stàd herb Lubicz jest rozwini´ciem herbu Pobóg.

Opis herbu Lubicz zwanego równie˝ Luba ; ma byç podkowa jak w Dàbrowie albo

Pobogu u∏o˝ona, w polu b∏´kitnym, podkowa srebrna ze z∏otym krzy˝em kawaler-

skim zaçwieczonym na barku oraz takim˝e poÊrodku luzem. He∏m i korona z lab-

rami, zapewne b∏´kitnymi ze srebrnym podbiciem. Klejnot – trzy strusie pióra.

Pierwszà histograficznà wzmiankà o herbie pochodzi z listu Konrada ksià˝´cia

¸´czyckiego nam znanego z historii jako Konrada Mazowieckiego tego od

sprowadzenia krzy˝aków do Polski. Przywodzi on w liÊcie swoim o wieczystej

darowiênie dla klasztoru Miechowskiemu wsi Chotla przez Budzis∏awa herbu

Lubicz ziemianina ¸´czyckiego nadana. 

Pierwsze udokumentowane wzmianki o rodzie Jaworowskich herbu Lubicz 

z Jaworówki w ziemi bielskiej, do których uda∏o nam si´ dotrzeç to informacja 

o dokumencie z roku 1569 o przy∏àczeniu Podlasia do Korony a w nim akt przysi´gi

wiernoÊci podpisany przez licznych cz∏onków naszego rodu. Dowodem poÊrednim

mo˝e byç stwierdzenie ˝e Jaworowscy herbu Lubicz z Jaworówki, w ziemi bielskiej,

dom licznie rozrodzony.  Ale z tych informacji jest rzeczà prawie niemo˝liwà

wywieÊç naszà lini´ rodu gdy˝ zbyt ma∏o mamy informacji histograficznych. Nie

umniejsza to ˝e ród ma korzenie si´gajàce okresu tworzenia Paƒstwa Polskiego.

Dokumentem, od którego z ca∏à pewnoÊcià mo˝emy ustaliç antenata naszej linii

rodu, to Akt Elekcyjny Króla Stanis∏awa Poniatowskiego, z wrzeÊnia 1764 roku,

/który w czasie koronacji przyjà∏ imi´ August/ podpisany przez Benedykta

Jaworowskiego /z województwem p∏ockim/, pe∏niàcym urzàd Wojski Wi´kszy

Sierpski. By∏ synem miecznika Franciszka Jaworowskiego i Salomei z KarÊnickich

podkomorzanki wieluƒskiej 2-ov. Ignacowej Zboiƒskiej, kasztelanowej p∏ockiej.

Przybli˝ona data urodzenia naszego praprapraprapra dziadka Franciszka to rok 1690.
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Benedykt Jaworowski mia∏ syna Apolinarego ten zaÊ trzech synów Modesta

Bazylego, Marcelego Paw∏a Antoniego i Fortunata Edwarda. Wspomniany

Fortunat Edward o˝eniony by∏ z Marià z domu S∏upeckà urodzonà w 1813 roku ˝y∏a

do 1892 roku. By∏ w∏aÊcicielem Nu˝ynka, który w chwili obecnej nosi nazw´

Warzyn Skóry w czasie minionym pojawia∏y si´ te˝ nazwy Folwark Warzynko albo

Warzyno Ma∏e. We wsi tej do dnia dzisiejszego stoi dwór szlachecki, który by∏

w∏asnoÊcià rodziny Jaworowskich póêniej Brudnickich. 

� Fortunat Edward i Maria z domu S∏upecka mieli czworo dzieci:

I Fortunata urodzonego w roku 1843 w Nu˝ynku ˝y∏ do roku  1890 zmar∏ 

w Warszawie po operacji chirurgicznej  pochowany na cmentarzu Brudno.

Spadkobierca Nu˝ynka – Warzynka.

II Waleri´, która wysz∏a za mà˝ za Umiƒskiego mieli jednego syna Zbigniewa

Umiƒskiego na tym informacje nasze si´ koƒczà.

III Konstantego, który wyjecha∏ do Rosji i s∏uch o nim zaginà∏.

IV Józef´ o˝enionà z Podleckim mieli czworo dzieci trzech synów: Fortunata,

Antoniego i Tomasza oraz córk´ Wand´, która wysz∏a za Koz∏owskiego 

i wyjechali do USA dalszych informacji brak.

1. Fortunat Podlecki mia∏ dwie córki Stefani´ i Henryk´ oraz syna Tadeusz. 

A. Stefania wysz∏a za mà˝ za Zalewskiego mieli oni córk´ Stanis∏aw´

ona zaÊ mia∏a kilkoro dzieci, nie znamy jej nazwiska po m´˝u ani nie

posiadamy bli˝szych danych o jej dzieciach.

B. Tadeusz Podlecki syn Fortunata mia∏ córk´ Hann´ i na tym 

informacje si´ koƒczà.

C. Henryka o˝eniona z Walczakiem z domu Podlecka córka Fortunata

posiadali córk´ El˝biet´ Walczak, dalszych informacji brak. 

2. Antoni Podlecki ˝onaty /brak danych o ˝onie/ ma∏˝eƒstwo bezdzietne.

3. Tomasz Podlecki ˝onaty / brak danych o ˝onie/ syn Józefy  mia∏ syna

Aleksandra, który wraz z ˝onà /brak o niej danych/ wyemigrowa∏ do

Ameryki Po∏udniowej mieli syna 

i córk´, danych dalszych nie posiadamy. 

� I   Wspomniany uprzednio Fortunat Jaworowski nasz pradziad

o˝eni∏ si´ z Mariannà z domu Szarff urodzonà w roku 1847 w Wólce

Rypiƒskiej zmar∏a w roku 1929, Jej grobowiec jest na cmentarzu 

w Goleszynie gmina Sierpc. By∏a córkà Franciszka Szarffa, który przyby∏ 

z W´gier i Honoraty z domu Radwaƒska mia∏a siedem sióstr.


