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 rwagiI którómi chciałem podzielić się w tóm krótkim tekścieI zroJ
dziłó się po lekturze najnowszej książki Tomasza mietrasaNK mraca 
łódzkiego historóka to efekt badań genealogicznoJprozopograficznóch 
nad znaną możnowładczą rodziną lporowskichI której wóbitni przedJ
stawiciele sięgali po najwóższe godności świeckie i kościelne w hróJ
lestwie molskimK pkłada się z poprzedzonóch wstępem czterech rozJ
działówI podzielonóch w przejrzóstó sposób na podrozdziałó będące 
biogramami poszczególnóch osóbI a także zakończeniaI bibliografiiI 
pięciu tablic genealogicznóchI streszczenia w jęzóku angielskimI wóJ
kazów skrótów i ilustracji oraz indeksu osóbK 
 te wprowadzającóm do książki krótkim wstępie autor określił cel 
pracóI scharakterózował wókorzóstane w książce źródła archiwalne 
i drukowaneI a także przedstawił dotóchczasowó stan badań nad 
członkami rodzinó lporowskichK 
 t rozdziale pierwszóm ptK „mierwsze pokolenieK moczątki karieró 
lporowskich w ziemi łęczóckiej do NPVN roku” EsK NVJQOFI TK mietras 
starał się zaprezentować pierwszóch członków rodzinóI przedstawiając 
przede wszóstkim sólwetki sędziego łęczóckiego ptefana z lporowa 
i jego sónówW scholastóka kapitułó kolegiackiej w ŁęczócóI _ogusława 

———— 
N TK  m i e t r a sI lporowscó herbu puäimaK hariera rodzinó możnowładczej w późnoJ
średniowiecznej moäsceI Łódź OMNQK  
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z lporowaI sędziego łęczóckiego tłodzimierza z lporowa oraz trzeJ
ciego spośród braciI nieznanego z imieniaK 
 oozdział drugi ptK „tojewoda łęczócki jikołaj z lporowa – budowJ
niczó rodzinnej fortunó” EsK QPJTNFI poświęconó został w całości tej 
wóbitnej postaciK TK mietras na blisko PM stronach przóbliżył jego kaJ
rierę politócznąI działalność majątkowąI a w ostatnim z podrozdziałów 
zawarł rozważania na temat jego małżeństwaK 
 oozdział fff ptK „mrómas tładósław z lporowa i jego braciaK mokoJ
lenie sónów wojewodó jikołaja” EsK TPJNSNFI składa się z sześciu 
podrozdziałówI któróch bohaterami są kolejnoW kasztelan brzeziński 
ptefan z Chodowa i lporowaI podkanclerzó królewskiI biskup włoJ
cławski i arcóbiskup gnieźnieński tładósław z lporowaI gan z doJ
ślubiaI a także wojewoda inowrocławski _ogusław ze płużewa i lpoJ
rowaI kasztelan brzeziński jikołaj z jiłonic i lporowa oraz wojeJ
woda łęczócki miotr z lporowaK 
 t rozdziale fsI ptK „harieró lporowskich w drugiej połowie us 
i na początkach usf wieku” EsK NSPJOROFI przedstawione zostałó losó 
kolejnóch wóbitnóch członków rodzinóW biskupa i podkanclerzego 
Andrzeja lporowskiegoI wojewodó inowrocławskiego i brzeskiego 
kujawskiego gana lporowskiego starszegoI kanonika włocławskiego 
gnieźnieńskiego i kruszwickiego Andrzeja lporowskiegoI wojewodó 
inowrocławskiego i brzeskiego kujawskiego gana lporowskiego młodJ
szegoI kasztelana kruszwickiegoI brzezińskiego i brzeskiego kujawJ
skiego jikołaja lporowskiego oraz tenutariusza kakonowaI wojeJ
wodę inowrocławskiegoI brzeskiego kujawskiego i łęczóckiego AnJ
drzeja lporowskiegoK t rozdziale tóm autor przedstawił także osobno 
lporowskich jako starostów kruszwickichK 
 mięć tablic genealogicznóchI które dopełniają treść książkiI przedJ
stawia kolejno hipotetócznóch antenatów i pierwsze pokolenie lpoJ
rowskich Etablica NFI a dalej potomkówW wojewodó łęczóckiego jikoJ
łaja z lporowa Etablica OFI miotra z lporowa Etablica PFI gana z lpoJ
rowa Etablica QF oraz kolejnego jikołaja z lporowa Etablica RFK  
 arobne uwagiI które chcę przedstawić w niniejszóm tekście dotóJ
czą głównie duchownóch pojawiającóch się na kartach książki TK mieJ
trasaK mierwsze związane są z karierą późniejszego prómasaI tładóJ
sława z lporowaK Autor przóglądając się jego wókształceniu wspoJ
mniałI że w NQNR rK uzóskał on bakalaureat na uniwersótecie wiedeńJ
skim EsK UQFK fnformacja ta jest oczówiście poprawnaI jednak warto 
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chóba ją uzupełnić i dodaćI że na studia do tiednia udał się w NQNP rKI 
wpisując się do tamtejszej metróki za rektoratu aietricha de eamelJ
burgaI uiszczając O grosze opłató immatrókulacójnej i przóstępując do 
nacji węgierskiejOK  tarto  podkreślić równieżI  że  wraz  z  nim  studia  
rozpoczął wówczas _ogusław z lporowaI którego niewątpliwie należó 
utożsamiać z bratem tładósławaPK fnformacja o wiedeńskich studiach 
_ogusława nie została odnotowana na kartach recenzowanej książkiK 
TK mietras informując o przejęciu przez _ogusława urzędu pisarza 
ziemskiego łęczóckiegoI którą to funkcję przejął po swoim bracie 
WładósławieI stwierdził jedónieI żeW „ld pisarza ziemskiego wómagano 
odpowiedniego przógotowania fachowego i wókształcenia Eznajomości 
łacinó i podstaw prawaFK w pewnością nie wóstarczóła tu już edukacja 
w szkole parafialnej w rodzinnóm lporowie i prówatnaK _ogusław 
musiał przónajmniej otrzeć się o studia uniwersóteckie w hrakowie 
czó za granicąI na co jednak nie ma bezpośrednich dowodów w źróJ
dłach” EsK NOMFK wauważyć wópada równieżI że informacji o studiach 
uniwersóteckich _ogusława nie podał żaden z dotóchczas zajmująJ
cóch się tą postacią badaczóQK 
 hontónuując rozważania nad wókształceniem tładósławaI TK mieJ
tras stwierdził takżeI że studiował on w NQNV rK w madwie EsK UQFK 
Źródło na które się powołujeI wskazuje jednak wóraźnieI że tamtejJ
szóm studentem prawa bół już niewątpliwe OU stócznia NQNU rKRK 
tspomnieć należó równieżI że V października NQNV rK określonó zoJ
stał licencjatem prawa kanonicznegoSI natomiast NP października trK 

———— 
O aie jatrikeä der rniversität tienI hrsgK vK fnstitut fćr österreichische deschichtsforJ
schungI _dK N ENPTTJNQRMFI drazJhöln NVRQI sK VTK 
P TamżeK 
Q kie podali tej informacji autorzó dotóchczasowóch biogramów poświęconóch _oguJ
sławowiI zobK pK p z ó b k o w s k iI hujawska szäachta urzędnicza w późnóm średnioJ
wieczu (1PTMJ1RM1)I ddańsk OMMSI sK ROTJROUX gK _ i e n i a kI lporowski BogusławI 
[wWz moäski słownik biograficznó Edalej mp_FI tK OQI trocławJtarszawaJhrakówJ
ddańsk NVTVI sK NPRJNPSK kie wspomniała o tóm fakcie także wK t i l k J t o śI opisuJ
jąca losó członków najbliższej rodzinó bohatera jej monografiiI tładósława z lpoJ
rowaI zobK T a żI Władósław z lporowa (okK 1PVRJ14RP)I podkancäerzó króäewskiI 
biskup włocławski i arcóbiskup gnieźnieńskiI „ptudia Claromontana” tK ONI OMMPI sK ONRK 
R Buääarium moäoniae äitteras apostoäicas aäiaque monumenta moäoniae saticana 
continens Edalej _ullK molKFI tK Q ENQNTJNQPNFI wódK fK p u ł k o w s k a J h u r a śI 
pK h u r a śI eK t a j sI ozómJiublin NVVOI nr NUTK 
S TamżeI nr RPUK 
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licencjatem dekretówTK ptopień ten osiągnął niewątpliwie na uniwerJ
sótecie padewskimK t opisie karieró uniwersóteckiej tładósława 
z lporowaI zabrakło niestetó również informacjiI że w NQNS rK podjął 
studia w _oloniiUK  
 kie do końca pełneI a niekiedó też niezgodne z prawdąI są podane 
przez autora dane dotóczące obejmowanóch przez duchownego benefiJ
cjów i urzędówK kie bół raczej tładósław z lporowaI jak za literaturą 
przedmiotu pisze na VU stronie TK mietrasI oficjałem poznańskimK gest to 
prawdopodobnie pomółkaI gdóż tładósław w tóm okresie notowanó 
bół jako oficjał gnieźnieńskiVK ka stronie UT TK mietras napisał poza tómI 
że „już w NQOT rK lporowski bół sekretarzem królewskim”K Trudno 
zgodzić się z tą informacją skoro źródła przekonująI że funkcję tę pełnił 
już z pewnością N marca NQOS rKNM t książce TK mietrasa zabrakło rówJ
nież informacji o podjętóch staraniach i finalnóm posiadaniu przez 
Władósława altarii śwK Tomasza w katedrze krakowskiejNNK 
 modkreślić należó takżeI że pogłębiona kwerenda archiwalna może 
przónieść jeszcze inneI nowe informacje źródłowe oświetlające dziaJ
łalność kościelną tładósławaK Takim przókładem jest choćbó niezauJ
ważone w dotóchczasowej historiografii źródło z Archiwum ArchidieJ
cezjalnego we trocławiuI wóstawione w dnieźnieI R września NQON rKI 
informujące o wóroku wódanóm przez oficjała gnieźnieńskiego i wiJ
kariusza in spiritualibus tładósława z lporowaI któró w dokumencie 
tóm określonó został także jako doktor dekretówI scholastók włocławski 
i kanonik gnieźnieńskiNOK 
 tarto również zwrócić uwagę na niewókorzóstówane w większości 
w dotóchczasowej historiografii dokumentó dotóczące działalności 

———— 
T TamżeI nr RQQK 
U fnformację tę podał ostatnio  mK  a e m b i ń s k iI  zobK  T e n ż eI  moznańska kapituła 
katedraäna schółku wieków średnichK ptudium prozopograficzne 14OUJ1RMMI moznań OMNOI 
sK SVUK tcześniej pisał o tóm także eK _ a r ó c zI w dziejów poäskich wędrówek nauJ
kowóch za granicęI trocławJtarszawaJhraków NVSVI sK QVK 
V misał o  tóm  ostatnio  mK  a e m b i ń s k iI  zobK  T e n ż eI  moznańska kapituła kateJ
draänaI sK SVVK 
NM _ullK molKI tK QI nr NSURK  
NN ka fakt ten zwrócono już w historiografii uwagęI zobK mK a e m b i ń s k iI moznańJ
ska kapituła katedraänaI sK SVVJTMMX jK C z ó ż a kI hapituła katedraäna w dnieźnie 
w świetäe metróki z äat 14MUJ144UI moznań OMMPI sK QMPK  
NO Archiwum Archidiecezjalne we trocławiuI aokumentó z sógnaturami literowómiI 
sógnK nn QPK 
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Władósława z lporowa jako biskupa włocławskiegoI które przechoJ
wówane są w Archiwum aiecezjalnóm we tłocławkuK jam tu przede 
wszóstkim na móśli dokumentó z kopiariuszóI któróch treść przóbliżył 
w swoich „fnwentarzach” ptanisław iibrowskiNPK 
 rzupełnienia wómaga także zarósowana przez autora kariera innego 
duchownegoI Andrzeja lporowskiegoK misząc o staraniach o kantorię 
włocławskąI TK mietras podał informacjęI że duchownó prowizję na tę 
prałaturę zdobół OP października NQRR rK EsK NTNJNTOFK Tego dnia 
z supliką o nadanie kantorii włocławskiej wóstąpił jednak klerók 
gnieźnieński „fohannes metri de lpporow”NQK geżeli autor dopatrówał 
się w tej wzmiance pomółki i uznałI że należó utożsamiać tę osobę 
z Andrzejem lporowskimI to sprawa ta wómagała jakiegoś komentaJ
rzaK kie możemó bowiem wókluczóćI choć to rózókowana tezaI że gaJ
nemI sónem miotra z lporowaI starającóm się wówczas o kantorię włoJ
cławską bół brat AndrzejaI z późniejszóch źródeł znanó już niewątpliJ
wie jako osoba świeckaNRI lub innó gan lporowskiI ale són _ogusława 
Emusiałabó więc nastąpić pomółka w zapisie imienia ojcaFI wzmiankoJ
wanó w składzie kapitułó we tłocławku od NQQR do NQSM rKI w tóm 
od NQRO rK jako scholastókNSK  
 misze również TK mietrasI że po okresie sporów o kantorię włocławJ
skąI Andrzej lporowski przejął ten urząd i jako taki wóstępował 
w źródłach od NQSP rK EsK NTOFK kajprawdopodobniej jednak poświadJ
czonó w sierpniu NQSM rK kantor eenrók z lporowa jest tożsamó 
z rozpatrówanóm tu AndrzejemI co zostało już zauważone w literatuJ
———— 
NP wobK  przede  wszóstkimW  pK  i i b r o w s k iI  fnwentarz reaänó dokumentów ArchiJ
wum aiecezjaänego we tłocławkuK aział ffK aokumentó w kopiariuszachI tK NNI hoJ
piariusz gospodarczó trzóczęściowóI tłocławek OMMOI sK NORJNOUI dokumentó nr ONJOOI 
ORJOSI OUX T e n ż eI fnwentarz reaänó dokumentów Archiwum aiecezjaänego we tłoJ
cławkuK aział ffK aokumentó w kopiariuszachI tK NI hopiariusz ogóänó arzewickiegoI 
Włocławek NVVVI sK QPJQQI dokumentó nr NUQJNUUK 
NQ wobK _ullK molKI tK S ENQQTJNQSQFI wódK fK p u ł k o w s k a J h u r a śI pK h u r a śI przó 
współpracó mK p c z a n i e c k i e g o i jK h o w a l c z ó kI ozómJiublinI NVVUI nr VRUK 
NR wobK poświęcone mu biogramóW pK p z ó b k o w s k iI hujawska szäachta urzędniczaI 
sK RSVJRTNX gK _ i e n i a kI lporowski gan hK puäimaI [wWz mp_I tK OQI sK NPSJNPTX 
zobK też biogram opracowanó przez TK m i e t r a s a na sK NTTJNUT recenzowanej pracóK 
Żaden z tóch badaczó nie zakładał jednakI bó początki jego karieró mogłó bóć zwiąJ
zane z próbami objęcia godności kościelnóchK  
NS wobK AK d ą s i o r o w s k iI hanonicó włocławscó w najstarszej metróce kapituänej 
(14PRJ1RMM)I [wWz auchowieństwo kapituäne w moäsce średniowiecznej i wczesnonoJ
wożótnejI redK AK o a d z i m i ń s k iI Toruń OMMMI sK OSJOVI QOK 
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rze przedmiotu i z czóm nieco dalej zgadza się zresztą sam mietras 
EsK NTOFNTK moza tómI co umknęło chóba uwadze autora recenzowanej 
pracóI z kantorią włocławską przed NQSP rKI Andrzej lporowski 
poświadczanó bół niewątpliwie także już w październiku NQSN rK 
i maju roku następnegoNUK 
 ka sK NTOK TK mietras zapisałI że Andrzej lporowski w NQSR rK bół kaJ
nonikiem płockim oraz scholastókiem krakowskimK ldwołał się jednak 
jedónie do dokumentuI datowanego na R stócznia NQSP rKI kiedó duchowJ
nó wóstąpił do papieża z supliką o wakującą scholasterię w katedrze kraJ
kowskiejI na którą otrzómał zresztą wówczas prowizjęNVK Ta informacja 
nie została jednak w książce odpowiednio zaprezentowanaK kie podjął 
również autor dóskusji z _olesławem mrzóbószewskimI autorem artókułu 
o kapitule krakowskiej w czasach gana aługoszaI z którego badań wóniJ
kaI że lporowskiemu nie udało się nigdó objąć scholasterii w hrakoJ
wieOMK _óć może TK mietras nie znał tej pracóK kie widnieje ona bowiem 
w wókazie wókorzóstanej przez niego literaturó przedmiotuK 
 _ardzo krótko pisze wreszcie mietras o staraniach lporowskiego 
o wejście do grona członków kapitułó kolegiackiej w hruszwicóK 
modkreśla jedónieI że w NQTM rK spierał się o tamtejszą prepozóturęI 
nie zauważając jednakI że już rok wcześniej procesował się o tamtejJ
szą kantorięON orazI że w kolejnóch latach wspominanó bół jako tamJ
tejszó kanonikOOK 

———— 
NT wobK tamżeI  sK  QMX  zobK  też tK h u j a w s k iI  lporowscó w kapituäe włocławskiejI 
[wWz lporówK ptan badań ffK jateriałó sesji naukowej zorganizowanej 1M äistopada 
OMMP rK z okazji RRMJäecia honwentu ljców mauäinów w lporowie oraz RRMK rocznicó 
śmierci fundatora mrómasa tładósława lporowskiegoI lporów OMMUI sK SNK 
NU wobK _ullK molKI tK SI nr NSTUI NTSRK 
NV TamżeI nr NUMQK 
OM morK _K m r z ó b ó s z e w s k iI hapituła krakowska za kanonikatu gana aługosza 
(14PSJ14UM)I [wWz DługossianaK ptudia historóczne w pięćsetäecie śmierci gana ałuJ
goszaI redK pK d a w ę d aI tarszawa NVUMI sK PS Ezapewne przez pomółkę zamiast 
o Andrzeju lporowskim pisał w tóm kontekście o tładósławie lporowskimFK 
ON wobK oepertorium dermanicumK serzeichnis der in den päpstäichen oegistern und 
hameraäakten vorkommenden mersonenI hirchen und lrte des aeutschen oeichesI 
seiner aiözesen und qerritorien vom Beginn des pchismas bis zur oeformationI _dK VI 
bearbK vK eK e ö i n gI eK i e e r h o f fI jK o e i m a n nI Tćbingen OMMMI nr UVK 
OO mK a e m b i ń s k i zauważył ostatnioI że z kanonią kruszwicką notowanó bół od 
NQTN do NQUO rKI zobK idemI moznańska kapituła katedraänaI  sK  PRVX zobK  też Annató 
z hróäestwa moäskiego w us wieku (14O1J1RMP)I  wódK jK aK h o w a l s k iI  hraków 
OMMO Ejonumenta moloniae saticanaI tK uFI nr UOQK 
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 ka kartach książki TK mietrasa zabrakło również informacji o misji 
Andrzeja lporowskiegoI latem NQTQ rKI na dwór cesarza cróderókaK 
moselstwo to związane bóło z chęcią zawarcia sojuszu przeciwko 
jaciejowi horwinowiI z któróm gagiellonowie rówalizowali o tron 
czeskiK l ile w tej kwestii misja nie przóniosła wómiernóch efektówI 
to cesarz wódał jednak OQ września mandatI w któróm zakazówał 
wielkiemu mistrzowi zakonu niemieckiego eeinrichowi von oichtenJ
bergI wóstępować zbrojnie przeciwko królowi hazimierzowi gagiellońJ
czókowiK t literaturze przedmiotu zauważa sięI że o wspomnianó zaJ
kaz mógł szczególnie zabiegać u cesarza Andrzej lporowskiI któró 
spierając się z jikołajem Tungenem o biskupstwo warmińskieI obawiał 
się wmieszania w ten spór najwóższóch władz zakonu niemieckiegoOPK  
 ka koniec słów kilka jeszcze o drobniejszóch niedociągnięciachI 
zauważonóch w trakcie lekturó książki TK mietrasaK mo pierwsze autor 
nie zawsze bół konsekwentnó przó zapisówaniu imionI które niekiedó 
podawał w jęzóku źródeł EzobK npK jartin _ockI deorg _ockFI a czaJ
sem  je  spolszczał EnpK  gan  _ockFK  arobne  błędó  widoczne  są także  
w indeksieI gdzie mKinK przó mieszczaninie toruńskim aawidzie EsK PMRF 
nie zapisano stronó na której tenże pojawia się w książceI a także znieJ
kształcono nazwisko jednego z autorów zapisując je jako eertl zamiast 
eertel EsK PMTFK _łędnie zarówno w indeksie EsK PNVF jak i w zasadniczej 
części pracó EsK OPJOQF i bibliografii EsK OTVFI jako TetróczJmuzio zapisano 
wreszcie nazwisko Agnieszki TeteróczJmuzioK ka sK NUM w przópisie VMI 
sK NUO w przópisie NMN oraz na sK NUR w przópisie NNS błędnie skrócono 
imię tojciecha całkowskiego pisząc gK całkowskiK 
 awukrotnie w swojej książce TK mietras wspominał także o członJ
kach warmińskiej kapitułó katedralnejI bnochu von hobelau i jikoJ
łaju teterheómieK tódaje sięI że niezbót szczęśliwie w indeksie osoJ
bowóm pierwszego z nich nazwał kanonikiem warmińskimI a drugieJ
go kanonikiem fromborskimK Choć oba zapisó są de facto poprawne 
to dla jasności lepiej bółobó zastosowaćI szczególnie w indeksie jedJ
nolitó zapisK moza tóm mimo deklaracjiI że w indeksie nazwiska autoJ
rówI redaktorów i wódawców będą zapisane kursówąI nie uczóniono 
tego w przópadku gerzego Łojki i gana Łukawskiego EsK PNNFI _łaJ

———— 
OP l wspomnianej misji i jej efektach zobK hK _ a c z k o w s k iI taäka gagieääonów 
z jaciejem horwinem o koronę czeską w äatach 14T1J14TVI hraków NVUMI sK VVJNMMK 
mraca ta nie została wókorzóstana w recenzowanej pracóK 
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żeja Śliwińskiego EsK PNVFI oraz eanki ŻerekJhleszcz i Teodora ŻóJ
chlińskiego EsK PONFK moza wspomnianóm już błędnie zapisanóm naJ
zwiskiem AK TeteróczJmuzioI nadspodziewanie dużo różnej wagi błęJ
dów daje się zauważyć w opisach bibliograficznóch wódawnictw 
źródłowóch i opracowańI gdzie zdarzałó się błędó w tótułach prac 
i imionach autorówI a także dochodziło do pomijania wódawców 
i redaktorów publikacjiOQK 
 mowóższe drobne uwagi i uzupełnienia nie mogę jednak wpłónąć 
negatównie na ogólną ocenę książki TK mietrasaI która bez wątpienia 
wzbogaciła wiedzę na temat najwóbitniejszóch członków rodzinó 
lporowskichK t sposób szczególnó podkreślić należó skrupulatne 
wókorzóstanie przez autora ksiąg ziemskich i grodzkichI z któróch to 
źródeł wódobół szereg nieznanóch dotąd informacji dotóczącóch 
głównie działalności majątkowej analizowanóch osóbK 

_________ 

———— 
OQ jKinK w bibliografiiI na sK OSQI w wókazie wókorzóstanóch źródeł drukowanóchI 
TK mietras wómienia „aokumentó polskie z archiwum dawnego hrólestwa tęgier”I 
choć powinno bóć „…z archiwów dawnego hrólestwa tęgier”X na sK OSR jako wóJ
dawca pierwszego tomu „iites ac oes gestae…” widnieje gK wakrzewski zamiast 
fK wakrzewskiX na sK OSS brakuje informacjiI że „jetróka rniwersótetu hrakowskiego” 
powstała przó współpracó oK drzesika orazI że „lróginalne dokumentó samoistne…” 
opublikowane zostałó przez pK iibrowskiego w czasopiśmie „ArchiwaI _iblioteki 
i juzea hościelne”K TK mietras zamieścił w bibliografii na tej stronie także „oegestó 
dokumentów króla tładósława tarneńczóka z lat NQPQJNQQQ”I nie zaznaczając 
jednakI że to rękopis przechowówanó w fnstótucie eistorii rniwersótetó gagiellońJ
skiegoI będącó znanó w obiegu naukowóm raczej pod tótułem „jateriałó do regestów 
dokumentów tładósława tarneńczóka króla molski i tęgier NQPQJNQQQ„K kie bół 
poza tóm autor konsekwentnó w podawaniu informacji czó dana monografia ukazała 
się w ramach „ooczników Towarzóstwa kaukowego w ToruniuI czó też nieK waznaJ
czół to choćbó przó pracach jK drzegorza i wK duldona EsK OTNFI pominął zaś w przóJ
padku monografii autorstwa mK Czaplewskiego EsK OSVF i hK dórskiego EsK OTNFK 
kie jest również prawdąI że biogram poświęconó ganowi płużewskiemu hK pulimaI 
autorstwa ealinó howalskiej opublikowanó został w NVTV rK w OQ tomie molskiego 
Słownika _iograficznegoK caktócznie wódrukowanó został bowiem w tomie PV za lata 
NVVVJOMMMK moza tóm na sK OTP i OTU błędnie zapisano nazwisko hK pkupieńskiego Ejako 
pkupińskiFI a na sK OUO AK mobógJienartowicz Ejako mobógJienartowiczaFK ka sK OTV 
nie zostali odnotowani natomiast redaktorzó opublikowanego w NVVS rK tomu ptK 
„denealogiaK oola związków rodzinnóch i rodowóch…”I z kolei na sK OUM redaktorzó 
wódrukowanego w tóm samóm roku tomu ptK „ptudia nad dziejami miast i mieszczańJ
stwa w średniowieczu”K 


