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Wstęp
1. Jan Glinka
Twórca Tek Jan Glinka urodził się14. XI. 1890 r. w Starym Susku, pow. Ostrołęka.
Posiadał wyŜsze wykształcenie rolnicze i do roku 1931 administrował majątkiem rodzinnym.
W tymŜe roku sprzedaje majątek i osiada w Białymstoku przyjmując funkcję kierownika
Wojewódzkiego Biura do Spraw Finansowo-Rolnych. Jest to moment zwrotny i niejako
początek kariery naukowej Glinki, który skierowuje swe zainteresowania w stronę badań nad
dziejami regionu i rozpoczyna na własną rękę poszukiwania materiałów źródłowych.
Prowadzi systematyczne kwerendy do dziejów Białegostoku w archiwach Warszawy, Wilna i
GRodna, szpera w archiwach prywatnych i kościelnych osiągając niekiedy tak ciekawe
rezultaty jak wykrycie na strychu kościoła w Białymstoku zapomnianego fragmentu archiwum
Branickich (po wojnie zdeponowanego w AGAD). Utrzymuje teŜ kontakty ze środowiskiem
naukowym, z profesorami Morelowskim, Tatarkiewiczem i Francastelem. Wkrótce zaczyna
publikować. Początkowo jest to skromny szkic o dawnych łowach, potem prace
powaŜniejsze: rozprawka o herbie miejskim Białegostoku, studium pałacu w Choroszczy,
szkic poświęcony pałacowi i parkowi w Białymstoku. Od początku wyraźnie zarysowanym
celem badań jest monografia Białegostoku.
Wojna nie odrywa Glinki od poszukiwań archiwalnych, przy czym rozpoczyna on
studia historyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując magisterium juŜ po
wojnie w 1947 r. w 1945 r. rozpoczyna Glinka pracę w Archiwum Głównym Akt Dawnych w
Warszawie. W 1949 r. wydaje „Instrukcję wydawniczą dla nowoŜytnych źródeł dziejowych”,
stanowiącą w pewnym stopniu wynik prac przygotowawczych do zamierzonego wydawnictwa
źródłowego materiałów do dziejów mecenatu artystycznego Branickich. W latach
pięćdziesiątych znaczną część czasu i wysiłku Jana Glinki pochłonęła, przyjęta w 1961 r. ,
rozprawa doktorska o rodzie Klausucia – od którego wywodzą się pierwsi właściciele dóbr
białostockich – stanowiąca jak gdyby pierwszy rozdział wymarzonej monografii Białegostoku.
Niestety, mimo znacznego zaawansowania prac, Ŝadne z wielkich zamierzeń Glinki nie
zostało doprowadzone do końca. Z materiałów gromadzonych przez trzydzieści lat
opublikował dr Jan Glinka w okresie powojennym zaledwie kilka artykułów, w tym rozprawę
doktorską. Umarł 26. 03. 1963 r. w Łowiczu pozostawiając wartościowy, a nie wykorzystany
warsztat naukowy zawarty w ponad 500 tekach.
2. Nabycie Tek Glinki przez ODZ.
Po śmierci dr Jana Glinki jego spuścizna naukowa została zgłoszona do sprzedaŜy
przez spadkobierczynię, w imieniu której działał doc. dr Zygmunt Wdowiszewski, a jako
nabywca wystąpił Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
Ośrodek, do którego głównych zadań określonych regulaminem naleŜy m. in. :
„przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dokumentacyjnych,
archiwalnych i bibliotecznych gromadzonych przez Ośrodek lub zdeponowanych w nim . . . ”
posiadał juŜ w swoim Archiwum zespół wypisów archiwalnych zwany Teki Łopacińskiego.
Wprawdzie inna była geneza tego zespołu, który powstawał w wyniku kwerend materiałów
do dziejów sztuki, rzemiosła i mecenatu artystycznego, prowadzonych przez archiwistę
Euzebiusza Łopacińskiego na zlecenie i dla potrzeb, początkowo Naczelnej Dyrekcji Muzeów
i Ochrony Zabytków – potem Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków. Teki
Glinki natomiast powstały dla potrzeb prac własnych o sprecyzowanej choć szeroko
zakrojonej tematyce. Mimo tych róŜnic istnieje duŜa zbieŜność między obu zespołami
zarówno tematyczna jak i przede wszystkim źródłowa. W obu przypadkach bazę źródłową
stanowiły głównie zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, szczególnie
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zespół Archiwum Roskiego, Radziwiłłów itp. Tak więc w pełni uzasadniona była decyzja
nabycia materiałów naukowych pozostawionych przez Jana Glinkę i udostępniania ich łącznie
z Tekami Łopacińskiego.
Przed dokonaniem zakupu Ośrodek uzyskał dwie opinie rzeczoznawców: dr Barbary
Smoleńskiej i doc. dr Andrzeja Ryszkiewicza1. Wyniki ich recenzji, podjętych z dwóch
róŜnych punktów widzenia: archiwisty i historyka sztuki, były ogólnie biorąc zgodne w ocenie
wartości naukowej i przydatności zespołu dla dalszych badań naukowych2. W 1964 r. ośrodek
Dokumentacji Zabytków wszedł w posiadanie materiałów naukowych dr Jana Glinki, nadając
im równocześnie nazwę „Teki Glinki”.
3. Charakterystyka materiałów.
Zespół materiałów naukowych Jana Glinki składa się z 517 Tek róŜnej objętości (od
jednej do kilkuset kart); ich łączny metraŜ wynosi 4 mb. Postać fizyczna zespołu jest bardzo
zróŜnicowana: rękopisy, maszynopisy, druki, ryciny, odbitki fotograficzne i osalidowe, a nawet
klisze szklane. W większości są to materiały luźne, czasami poszyty, zgromadzone w tekach
tekturowych, w kilku przypadkach rulony zawierające ryciny i plany.
Teki powstały w latach 1932 – 1963, a chronologia materiałów w nich zawartych
obejmuje okres od XI do XX wieku. Dominującym językiem jest polski, występuje jednak
równieŜ łacina, francuski, rosyjski i włoski. Wśród materiałów wypełniających Teki wyróŜnić
moŜna kilka zasadniczych typów. Są to: odpisy, wypisy i streszczenia ze źródeł
rękopiśmiennych; z literatury drukowanej; notatki z oględzin obiektów i otrzymanych ustnych
informacji; fotografie i inne przekazy ikonograficzne; prace własne Glinki i jego papiery
osobiste.
Zawartość Tek jest w zasadzie jednorodna w sensie geograficznym, materiały zbierane
były bowiem do dziejów Białostocczyzny w jej róŜnych aspektach i mecenatu artystycznego
Branickich – Gryfitów, rezydujących w Białymstoku – „Wersalu Podlaskim” – w XVIII
wieku. Od strony treściowej natomiast są one bardzo zróŜnicowane, obejmują dyscypliny
takie jak historia z genealogią i heraldyką, dzieje społeczne i demografia, szeroko rozumiane
sprawy historii kultury i wreszcie historia sztuki, która jednak nie majoryzuje innych dyscyplin.
Taki jest główny trzon Tek Glinki stanowiący o ich wartości.
Podstawowe znaczenie w Tekach Glinki mają sporządzone przez ich autora wypisy
archiwalne. Ich wartość podnosi fakt, Ŝe wykonane zostały przez fachowca - archiwistę w
sposób staranny i ostroŜny. Tekst podany Jest w pisowni unowocześnionej, z wprowadzoną
interpunkcją, oczyszczony z błędów Językowych. Stosowana przez Glinkę modernizacja
tekstów, choć moŜe w pewnym stopniu niepokoić, ułatwia niewątpliwie ich odczytywanie.
DuŜym udogodnieniem lektury wypisów są teŜ stosowane w nich często podkreślenia
waŜniejszych informacji oraz dodatkowe przypisy objaśniające. Te cechy sprawiają, Ŝe wypisy
archiwalne Glinki górują nieporównanie nad innymi tego typu zespołami, Jak choćby Teki
Łopacińskiego. Pewne zastrzeŜenia budzić moŜe sama metoda ekscerpowania poszczególnych
członów zdań z kontekstu, jest to jednak nieunikniona cecha subiektywizmu towarzyszącego
wszystkim ekscerptom. Ale nawet przyjmując te zastrzeŜenia wypisy i streszczenia wykonane
przez Glinkę stanowią znakomity "przewodnik" pozwalający na swobodne poruszanie się po
ogromnych i trudnych do wykorzystania zespołach archiwalnych, w pierwszym rzędzie po
Archiwum Boskim, koronnym źródle Glinki zachowanym w A. GAD. JeŜeli nawet wzmianka
Jest krótka to l tak staje się sygnałem, który naprowadzić moŜe badacza na właściwy trop.
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Maszynopisy recenzji w Archiwum ODZ.
Oceny wartości Tek Glinki dokonał jako pierwszy prof. dr Stanisław Lorentz na lamach biuletynu Historii Sztuki, we
wspomnieniu pośmiertnym o dr Janie Glince (St. Lorentz, Z. Wdowiszewski: Jan Glinka [w:] BHS, 1964, z. 1, s. 64-65.
2

5

Jeszcze większego znaczenia nabierają odpisy i wypisy sporządzone z materiałów źródłowych
JuŜ dziś nieistniejących Jak Akta Podlaskie /AGAD/, rękopisy Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Publicznej w Wilnie, czy akta z archiwów
kościelnych i prywatnych obecnie zaginionych lub niedostępnych. Wartość tych wypisów
wzrasta niepomiernie, gdyŜ spełniają one rolę zastępczą w stosunku do oryginału. Dodatkową
zaletą wypisów są uwagi archiwo- i źródłoznawcze spisywane przez Glinkę przy okazji Jego
poszukiwań archiwalnych.
Drugą wielką wartością Tek Jest dokonany przez Ich autora, kompletny chyba, przegląd
literatury do dziejów Białegostoku i rodziny Branickioh-Gryfitów. Przegląd tym cenniejszy, Ŝe
opatrzony wieloma uwagami krytycznymi Glinki. Na uwagę zasługują zwłaszcza wypisy i
wycinki z trudno dostępnej przedwojennej prasy lokalnej oraz z publikacji przypadkowych.
Wśród materiałów ikonograficznych zgromadzonych w Tekach specjalne znaczenie posiadają
zdjęcia fotograficzne obiektów nieistniejących Jak np. wnętrze kościoła w Choroszczy, który
uległ zniszczeniu w 1938 r. czy zespołu budynków klasztornych w Supraślu zburzonych w
czasie wojny. Z pozostałych materiałów na uwagę zasługują Jeszcze notatki Glinki
sporządzane przy okazji oględzin interesujących go obiektów l wywiadów przeprowadzanych
w terenie, a ponadto Jego korespondencja naukowa.
4. Metoda opracowania Tek
Przygotowując do sprzedaŜy spuściznę naukową pozostałą po dr Janie Glince doc.
Wdowiszewski przejrzał wszystkie Teki, ponumerował Je i spisał, nadając im pewien
prowizoryczny układ rzeczowy; w spisie tym figurowało 551 Tek. W momencie zakupu
Ośrodek otrzymał tek 524, ale Jak wykazała analiza spisu były to częściowo braki pozorne,
gdyŜ szereg drobnych Tek zostało włączonych do większych całości. Uwidocznione w spisie
tytuły były przewaŜnie powtórzeniem tytułów wypisanych przez Glinkę, na obwolutach Tek.
JuŜ jesienią 1964 r. Ośrodek przystąpił do opracowania zakupionego zespół; materiałów,
powierzając tę pracę mgr Teresie Zielińskiej, adiunktowi Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie. W pierwszym etapie wykonano inwentaryzację roboczą w sposób przyjęty dla
archiwaliów. Jako zasadę postawiono uszanowanie odrębności poszczególnych Tek, jako
całości utworzonych przez Glinkę, stosując tylko korektury tam, gdzie chodziło o scalenie
materiałów jednorodnych. W myśl zaleceń recenzentów wyłączono teŜ w odrębne Teki
papiery osobiste Jana Glinki, dotyczące głównie jego działalności naukowej i edytorskiej. W
rezultacie spuścizna Glinki obejmuje 517 Tek.
W połowie 1965 r. po zakończeniu prac nad inwentarzem roboczym, przeznaczonym do
uŜytku wewnętrznego, przystąpiono do opracowywania szczegółowego katalogu dla potrzeb
badaczy korzystających z Tek Glinki. Pewną analogię stanowić miał istniejący w ODZ katalog
Tek Łopacińskiego. Postanowiono opracować katalog trzyczęściowy: geograficzny, osobowy i
rzeczowy3. W pracach nad jego rozpisywaniem zastosowano pewne uproszczenia w myśl
wskazówek K. Konarskiego dotyczących indeksów archiwalnych4. Mianowicie rozpisywano
szczegółowo hasła jedynie z Tek zawierających wypisy ze źródeł rękopiśmiennych, ze
starodruków i z druków wyjątkowo rzadkich. Katalogowanie pozostałych materiałów
uproszczono do maximum, np. przy wypisach z opracowań drukowanych sporządzano
jedynie notkę bibliograficzną uzupełnioną informacją w jakim zakresie dana praca została w
Tekach wykorzystana. Zupełnie pominięto w katalogu dziewięć Tek zawierających notatki
odnoszące się do prac słuŜbowych Glinki w AGAD, notatki stylistyczno-językowe oraz
3
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Katalog geograficzny i rzeczowy ukaŜą się w późniejszym terminie jako część 2 i 3 niniejszego tomu.
K. Konarski, Indeks archlwalny-próba metody /w:/ Archeion XXXVI,1962,s. 13-35.
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wyłączono z udostępniania materiały o treści poufnej. Rozpisywanie zakończono w 1967 r.
uzyskując Ok. 14000 fiszek.
Trzecim etapem prac była systematyzacja, która przebiegała róŜnie w poszczególnych
częściach katalogu. Najmniej trudności nastręczał katalog geograficzny, nie tylko ze względu
na swą szczupłość w stosunku do pozostałych, ale przede wszystkim ze względu na skupienie
materiału wokół pewnych ośrodków oraz szczegółowe określenia jakie umieszczał Glinka
przy nazwach miejscowości. Gorzej przedstawiała się sprawa z katalogiem osobowym.
Identyfikacja osób o chwiejnej pisowni nazwiska, lub występujących tylko z określeniem
urzędu /np. "pan wojewoda podlaski", "podkomorzy litewski"/ zajęła duŜo czasu5. Prawdziwe trudności wystąpiły jednak dopiero przy systematyzacji katalogu rzeczowego -brakowało
gotowego wzoru układu, którym moŜna by się posłuŜyć. Ze względu na charakter instytucji
jaką jest Ośrodek Dokumentacji Zabytków, a takŜe w jakimś sensie sam kierunek Tek,
postanowiono za punkt wyjścia przyjąć "Zasady opracowania Katalogu Zabytków Sztuki w
Polsce" sporządzone dla potrzeb wewnętrznych Państwowego Instytutu Sztuki /Dział
Inwentaryzacji Zabytków, Warszawa 1955/. Z poprawkami wynikającymi z doświadczeń
ODZ. Wkrótce jednak okazało się, Ŝe skatalogowany materiał nie mieści się w ramach takiego
schematu, co zmusiło do opracowania innego wariantu, dostosowanego do indywidualnego
charakteru Tek Glinki.
Wypracowany ostatecznie, przez niŜej podpisane, schemat katalogu rzeczowego był
wielokrotnie przedmiotem dyskusji wewnętrznych w Ośrodku, a takŜe został przedstawiony
w referacie T. Zielińskiej pt. "Teki Glinki i ich opracowanie archiwalne", wygłoszonym na
zebraniu naukowym TMH i AGAD w czerwcu 1968 r. W opracowanym schemacie katalogu
dominującą rolę odgrywa obiekt - wytwór kultury materialnej i działalności artystycznej.
Jednak materiał zawarty w Tekach Glinki sprawia, Ŝe hasło obiektu ma tu nieco inne
znaczenie niŜ np. w Katalogach zabytków - klasztor występuje tu nie tylko jako zespół
budynków wraz z wyposaŜeniem, lecz równieŜ jako instytucja obdarzona pewnymi
uprawnieniami, prowadząca gospodarkę w swych posiadłościach itd., a przedmioty rzemiosła
artystycznego np. występują dwukrotnie: raz usystematyzowane według swojego
przeznaczenia, drugi raz według surowca z którego są wykonane. Obszerną część katalogu
zajmują hasła o tematyce społeczno-gospodarczej /grupy społeczne i zawodowe, zagadnienia
produkcji, handlu, łączności itp./; w niemałym równieŜ stopniu występują dane o źródłach
informacji i materiałach archiwalno-bibliotecznych.
PowaŜnym mankamentem tego schematu jest natomiast fakt, Ŝe dość ogólnie
sformułowane hasła nie dają dostatecznego pojęcia o ich rzeczywistej zawartości treściowej.
Tymczasem rozpiętość ilości materiałów kryjących się pod hasłami jest ogromna, od bardzo
obfitych i wszechstronnych do zaledwie zasygnalizowanych wiadomości. Jest to jednak oecha
ogólna Tek Glinki, podkreślana juŜ poprzednio i o której naleŜy pamiętać przy korzystaniu z
nich. Zaopatrzenie natomiast wszystkich haseł w objaśnienie o charakterze wiadomości
/wzmianka, wypis, odpis, notatka itd./ wydawało się, mimo postulowania tej formy przez archiwistów, niemoŜliwe i niecelowe z wielu względów. Po pierwsze wymagałoby to
ponownego przeredagowania całego katalogu /ok. 14000 fiszek/ z koniecznością
kolacjonowania go z materiałami w Tekach; przy rozpisywaniu katalogu w ciągu paru lat i ze
źródeł tak róŜnorodnych, trudno było bowiem utrzymać zawsze jednolitą formę zapisu; poza
tym - w czym tkwi paradoks sytuacji - szczegółowa koncepcja przyszłego katalogu mogła
powstać dopiero po rozpisaniu całości materiałów. Po drugie, obciąŜyłoby to i tak obszerny
tekst znaczną ilością o-kreśleń i uczyniło go monotonnym. A. wreszcie, takie ujednolicenie
5

Zob. "Objaśnienie układu" s. 12.

7

unicestwiłoby język oryginału, którego zachowanie wydawało się elementem pozytywnym i
decydującym. Katalog przeznaczony jest przede wszystkim dla historyków sztuki l kultury,
ewentualnie historyków gospodarczych, dla których stanowić ma wyczerpujący informator w
zakresie określonych zagadnień i określonej bazy źródłowej. Nie moŜna go jednak w Ŝadnym
wypadku traktować jako katalog archiwalny i dlatego wydawało się moŜliwym mniej
rygorystyczne stosowanie zasad edytorskich obowiązujących tego typu wydawnictwa.
Oddając do rąk zainteresowanych fachowców, zapewne nie wolny od błędów, Katalog
Tek Glinki - mamy nadzieję, Ŝe dostarczając szczegółowych informacji o materiałach
zawartych w Tekach, ułatwi on w znacznym stopniu kwerendę, szczególnie osobom
pracującym w środkach pozawarszawskich. Jest to zarazem wyraz hołdu złoŜonego pamięci
badacza i próba ocalenia przed zapomnieniem dzieła jego trzydziestoletniego trudu6.
Barbara Lenard
Kierownik Archiwum ODZ
Teresa Zieliriska

6

Obszerniejsze informacje zainteresowani odnajdą w artykule T. Zielińskiej "Jan Glinka i jego spuścizna
archiwalna" /w:/ Archeion, t . 52 /w druku/.
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Objaśnienie układu
Katalog osobowy Tek Glinki obejmuje wszystkie zapiski, sporządzone z materiałów
zawartych w Tekach, wymieniające nazwy osobowe, z wyjątkiem wzmianek o autorach,
których prace wykorzystał Glinka w swych Tekach oraz o osobach, które figurują w tytułach
cytowanych przez niego publikacji. Autorzy Ci i ich prace zostali umieszczeni w zestawieniu
bibliograficznym, stanowiącym część katalogu rzeczowego Tek Glinki. RównieŜ zapiski o
osobach występujących jedynie z określeniem zawodu, narodowości itp. bez podania nazwiska
bądź imienia, trafiają do odpowiednich działów katalogu rzeczowego.
Zapiski usystematyzowano w porządku alfabetycznym nazw osobowych, głównie
nazwisk, a w ich braku imion. Przy nazwiskach o pisowni chwiejnej wysuwano Jedną formę
Jako pierwszą, następnie wymieniano pozostałe i dawano do nich odsyłacze. Osoby o tym
samym nazwisku ustawiano w kolejności imion, z tym, Ŝe nazwisko bez imienia znajduje się
na końcu. W braku pewności co do identyczności osób o tym samym nazwisku i imieniu
traktowano Je rozdzielnie, jako dwie róŜne osoby. Identyfikację osób przeprowadzano w
zasadzie tylko w oparciu o materiał zawarty w Tekach, Jedynie w niektórych wypadkach
sięgając do waŜniejszych słowników biograficznych i encyklopedii. Podawano równieŜ bliŜsze
określenia osób, jeśli takie występowały w Tekach, bądź we wspomnianych pomocach
naukowych, w pozostałych wypadkach określenia te pomijano.
Zapiski odnoszące się do Jednej osoby podawano w kolejności chronologicznej. Jeśli
było ich więcej w obrębie jednego roku stosowano układ według kolejności sygnatur Tek.
Wyjątek stanowią tu bardzo liczne zapiski odnoszące się do Jana Klemensa Branickiego i Jego
Ŝony Izabeli z Poniatowskich, a takŜe zapiski związane z twórcą Tek - Janem Glinką.
Zapiski dotyczące Branickich podzielono na dwie grupy: "ogólne" i "korespondencja".
W grupie "ogólne" umieszczono na wstępie wzmianki zawierające charakterystykę danej
osoby, dalej te, które informują o jej wizerunkach, a na koniec wszelkie szczegółowe zapiski
odnoszące się do niej, szeregując je chronologicznie, w grupie "korespondencja" podano
zapiski z korespondencji danej osoby w układzie alfabetycznym osób z którymi
korespondowała.
Zapiski odnoszące się do osoby Jana Glinki zostały uporządkowane w oparciu o
"Wytyczne opracowania archiwalnego spuścizn rękopiśmiennych" wydane przez Archiwum
Polskiej Akademii Nauk. Zapiski te podzielono na następujące grupy: prace dotyczące
Białostocczyzny l mecenatu Branickich /z wyjątkiem prac ogłoszonych drukiem, które
znajdują się we wspomnianym zestawieniu bibliograficznym/; prace archiwalne; inne prace
naukowe; korespondencja naukowa; sprawy osobiste, recenzje prac Glinki.
T. Z.
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AARON, drukarz białostocki
- Występuje około r. 1829. Teka 163, s. 1
ABRAM, Abrahamek, krawiec białostocki
- Szyje suknie dla marszałkowej koronnej, 1780. Teka 316, s. 37
- Występuje w r. 1789. Teka 516, s. 52
ABRAM, złotnik białostocki
- Rejestr szkód poniesionych przez niego w czasie zamieszek, 1734. Teka 280, s. 111
ABRAM, złotnik /białostocki?/
- Wykonuje rząd dla Tyszkiewicza pisarza, 1776. Teka 317, s. 8a
ADAM, stangret
- Jego Ŝona zajmuje izdebkę przy bramie dziedzińca małego przy pałacu Branickich na
Podwalu, sam Adam otrzymuje w ramach wynagrodzenia buty, worek do włosów i wstąŜkę
do włoków, 1795. Teka 373, s. 14, 44
ADAM, strzelec /?/
- Drobne wzmianki o nim, 1750, 1755- Teka 358, s. 18, 48
ADAM, strzelec zob. Bujakowski Adam oberstrzelec Jana Klemensa Branickiego
ADAM,
- Prowadzi prace /przy pałacu radzyńskim s. Potockiego/, 1755. Teka 431, s. 1-5
ADAM, zob. /Bujakowski/ Adam /kierownik prac budowlanych/
AIGNER /Michał, architekt/
- Wzmianki o jego pracach przy przebudowie wnętrza pałacu Piotra Potockiego, starosty
szczerzeckiego w Boćkach w latach 1786-1787. Teka 250, s. 1-8
AIGNEROWIE
- Notatka zrobiona dla Glinki przez T. S. Jaroszewskiego. Teka 250, s. 8
ALBERTRANDY /Antoni, malarz/
- Wzmianka o zapłacie naleŜnej mu od Jana Klemensa Branickiego za obraz św. Michała,
1757. Teka 360, s. 13
ALEKSANDER, król polski
- Notatka o Jego przywileju dla Mikołaja Jundziłowicza, 1504. Teka 28, s. 19
ALEKSAKDER I, car
- Wzmianka o kopii aktu sprzedaŜy Białegostoku przez spadkobierców J. Kl. Branickiego
carowi Aleksandrowi, 1809. Teka 92, s. 21, 22; Teka 278, s. 131
- Omówienie jego wizyty w Białymstoku w pamiętniku M. Starzeńskiego, pocz. XIX w.
/notatka Glinki/. Teka 410, s. 9
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- Nadaje ks. Józefowi Poniatowskiemu starostwo wielońskie na własność dziedziczną, s. d.
Teka 419b, s. 24
ALEKSANDER Wielki, król
- wzmianka o obrazach S. Mirysa poświęconych dziejom Aleksandra Wielkiego, około 1772.
Teka 155, s. 22
ALEKSANDROWICZ, wojewoda podlaski
- Ogłasza termin składania kontrybucji na Ŝołnierza moskiewskiego, 1793 Teka 373, s. 9
ALEKSANDROWICZOWA, wojewodzina podlaska
- Wynajmuje pokoje w pałacu Branickich na Podwalu na okres swego pobytu w Warszawie,
1796. Teka 373, s. 37, 39
ALOY de por. D'ALOY. sekretarz kanclerza wielkiego koronnego
ALT, przemysłowiec z Supraśla
- Miał zakupić dom w Białymstoczku, około 1863. Teka 241, s. 31
ANDERS Antoni, szynkarz z Nowego pod Białymstokiem
- Jego widoki na spadek po mieszczce z Grzybowa, A. M. Anders, 1793. Teka 316, s. 62
ANIOŁ Marcin, stolarz warszawski
- Jego dwa zobowiązania co do wykonania drzwi w pałacu Kotowskich w Warszawie oraz
adnotacje o sumach pienięŜnych wypłacanych temuŜ Aniołowi za prace w pałacu
Kotowskioh w latach 1688-1690. Teka 415, s. 42, 43
ANNA Jagiellonka, królowa
- Wypis z jej listu do Łukasza Górnickiego, starosty tykocińskiego, w sprawie roszczeń
szlachty poddańczej w Sierkach, wsi naleŜącej do starostwa tykocińskiego, 1590. Teka 278, S.
177
ANTONI, kuchmistrz pałacowy białostocki
- Spowodował przez nieostroŜność poŜar w pałacu, przed 1758. Teka 339, s. 20
ANTONI, kuśnierz
Mieszkał w Białymstoku i miał tam swój dom, 1756. Teka 397, s. 8, 12
ANTONI, malarz
- Zabrał z Białegostoku chłopca umiejącego farby rozcierać; Sękowski prosi Branickiego o
jego zwrot, 1739. Teka 358, s. 9
- Z powodu choroby nie moŜe złocić, 1752. Teka 320, s. 4, 6; Teka 341, S. 6
ANTONI, siodlarz /białostocki/
- Zamieszkały w Białymstoku, 1755. Teka 362, s. 15
- Jedzie pospiesznie swymi końmi do Warszawy; wrócił właśnie ze Lwowa, 1758. Teka 397, s.
21, 22, 26
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- Zob. teŜ Korbut Antoni
ANTONIUK /młynarz białostocki/
- Wzmianki o stawie "antoniukowym". 1755. Teka 362 s. 12-14
- Wzmianki o młynie i stawie Antoniuka w Białymstoku i o pracach przy nich, 1756. Teka
397, s. 2, 8, 10
- Jego młyn pod Białymstokiem, na drodze do Dobrzyniewa, opis w inwentarzu z r. 1772.
Teka 116, s. 35, 36; Teka 141, s. 106
ANTONOWICZ, ksiądz, kanonik inflancki, proboszcz wołkowyski
Czyni zapis na utrzymywania 2 chorych w szpitalu sióstr miłosierdzia w Białymstoku; pewne
trudności z przyjęciem jego zapisu przez siostry, 1778. Teka 370, s. 10, 11
ANUSIA, kozaczka
- Ma zniszczoną garderobę; informuje o tym J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 360, s. 16
APPELBAUM, drukarz białostocki
- Wzmianki o Jego intrygach, mających na celu nabycie supraskiej drukarni klasztornej i o jego
bankructwie, około 1806. Teka 163, s. 1
ARCISZEWSKI Krzysztof, armatni koronny
- Otrzymuje od Janusza Radziwiłła w zastaw folwark Dojlidy w r. 1645, a w r. 1647 odstępuje
zastaw Mierzeńskim. Teka 290, s. 12
ARNOLD, ślusarz warszawski
- Robi zamek angielski do Białegostoku, 1753. Teka 320, s. 94, 95, 102
ASCH de por. D'ASCH, baron
AUGUST II, król
- Wzmianki o jego pobycie w Tykocinie i o walkach stronnictw w okresie jego elekcji i potem,
s. d. Teka 409, s. 3v, 4, 5, 5v, 7, 7v, 8, 9
- Relacja o Jego humorze i naduŜywaniu wina szampańskiego, zawarta w liście J. Kl.
Branickiego, 1724. Teka 326, s. 1,2
- Wzmianki o protokołach posiedzeń ministrów saskich odbywanych przy współudziale króla
w Białymstoku, 1726, 1727. Teka 98, s. 1
- Wzmianki o jego kilkakrotnych odwiedzinach u J. Kl. Branickiego w Białymstoku,
przewaŜnie w drodze do Grodna i z Grodna, w latach 1726, 1729; wspomniane niektóre
osoby towarzyszące mu. Teka 395, s. 1-4
- Wypis z listu odnoszący się do Jego zamierzonego przyjazdu do Polski, 1731. Teka 316, s. 1
- Jest rzekomym autorem pomysłu i planu wystawienia w Białymstoku bramy "Gryf", s. d.
Teka 95, s. 11
- Jego portret wykonany przez snycerza Winacha z Francji, w ramach dobrym złotem
pozłoconych targuje J. D. Jauch u wdowy po Deyblu, 1753. Teka 315, s. 100
AUGUST III, król
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- Odpis Jego listu do Augusta Czartoryskiego w sprawie udanej wyprawy przeciwko
zbuntowanym Kurpiom, 1738. Teka 96, s. 7
- Bierze udział w polowaniu na Ŝubry w BiałowieŜy; odwiedza J. Kl. Branickiego w
Białymstoku i Choroszczy, 1752. Teka 97, s. 11v, 13v, 15
- Przygotowania do Jego wizyty w Białymstoku, 1752. Teka 321, s. 20-25
- Krytyka polityki dworu Augusta III w listach Michała Radziwiłła /Rybieńki/, kierowanych
do J. Kl. Branickiego za pośrednictwem Jago sekretarza Becka, 1756-1758. Teka 352, s. 1, 3, 4
- Jego polowania pod Warszawą na zwiezioną tam zwierzynę, 1759. Teka 360, s, 24
- Odpis Jego przywileju, potwierdzającego dawniejszy przywilej miejski dla Białegostoku,
1760. Teka 124, s. 1-5
AUGUSTYN, ogrodnik białostocki
- Prowadzi prace ogrodnicze, sprowadza sadzonki drzew, nasiona, narzędzia ogrodnicze,
1756-1758. Teka397, S. 2. 13, 17, 21, 33
AUSPITZ von, Auszpik August, major pułku pieszego buławy wielkiej koronnej
- Wzmianka o nim, 1756. Teka 397, s. 13
- Zastępuje pułkownika I. H. Klemma w garnizonie białostockim, 1758. Teka 339, s. 15
- Wypisy z jego raportów o czynnościach wojska w garnizonie białostockim, 1758, 1764. Teka
315, s. 18-21
- Ubiega się o dworek /w Białymstoku ?/, 1763. Teka 328, s. 22
- Zasiada we Lwowie w komisji, która zwalnia kapitana Desseina z czynnej słuŜby i przyznaje
mu pensję inwalidzką, 1768. Teka 330, s. 3
AWEDYK, sekretarz podkanclerzego koronnego
-Zakupuje w Dreźnie kotły dla Branickiego, 1755. Teka 320, s. 215
BABECKI, porucznik z alumnatu tykocińskiego
- PoŜyczył pieniądze Starorypińskiemu i stara się uzyskać ich zwrot za pośrednictwem J. Kl.
Branickiego, 1752. Teka 321, s. 5
BABIŃSKI Michał, ksiądz komendarz wasilkowski
- W r. 1839 ma lat 68 /kapłaństwa 35/. Teka 205, s. 5
BACIARELLI, Paciareli, Paczarelli Marcello /malarz/
- Powołany przez D. Merliniego jako rzeczoznawca do oceny prac przy kaplicy /Pana Jezusa
w farze warszawskiej/, 1762. Teka 315, s. 150
- Wypis z jeep listu do Anieli z Beberstein Trembińskich Stzrzeńskiej, polecającego jej
protekcji pana Laskiego, który udaje się na słuŜbę J. Kl. Branickiego w Białymstoku, 1765.
Teka 315, S. 286
- Ma prowadzić jakieś prace dla J. KL. Branickiego, na razie robotą królewską zatrudniony,
1767. Teka 360, s. 34
- Fotografie kopii portretu Izabeli z Poniatowskich Branickiej jego pędzla. Teka 235, fot. 93,
94
BACH
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- Szkic odręczny wykonany na podstawie planu Warszawy Bacha /1809/, odnoszący się do
pałacu Branickich na Podwalu i do sąsiedniej posesji. Teka 285, s.41
BACKIEL, ślusarz
- Ma otrzymał w Tykocinie budynek dworski. 1778. Teka 378, s. 3
BACZYŃSKI Stanisław, plenipotent Potockich
- Jest zastępcą sądowym Izabeli Branickiej, 1774. Teka 308, s.7
- Przegląda papiery z archiwum białostockiego potrzebne do sprawy z sukcesorami J. Kl.
Branickiego, 1789. Teka 363, s. 9
- PoŜycza 15000 złotych /na 3 tygodnie/ na potrzeby dworu I. Branickiej, 1793. Teka 573, s.
5-7
- Proponowany Iz. Branickiej przez Badeniego, dzierŜawcę Branic, jako kandydat na
stanowisko jej plenipotenta dla dóbr krakowskich; mieszka w pobliŜu Krakowa; załatwia
sprawy Branickiej na tamtym terenie; wyjeŜdŜa z Krakowa do Warszawy, by nie wykonywać
przysięgi homagialnej rządowi austriackiemu, 1796. Teka 373, s. 27, 31, 43
- Wzmianka o układach majątkowych prowadzonych za jego pośrednictwem między
Potockimi a Iz. Branicką, 1798. Teka 419 a, s. 28
BADARACCHI François
- W. Rzewuski poleca go J. Kl. Branickiemu wraz z jego towarzyszem jako podróŜnych
godnych zaufania, 1758. Teka 315, s. 190,
BADENI /Marcin/, minister sprawiedliwości, senator
- Załatwiał dla Stanisława Poniatowskiego pewne sprawy w Warszawie; wzmianka o tym juŜ
po jego śmierci, 1825. Teka 419 b, s, 113
- Wzmianka o dobrach Kamesznica /w Galicji/, które dawniej naleŜały do niego, 1825. Teka
419 b, s. 117
BADENI Sebastian, syn zmarłego ministra Badeniego
- Wspomniany jako nieodpowiadający na list ks. Stanisława Poniatowskiego i jego
pełnomocnika, 1825. Teka 419 b, s. 113
BADENI Stanisław, szambelan, potem regent kancelarii koronnej
- Wzmianka o spełnieniu przez /Stanisława ?/ Badeniego funkcji plenipotenta ks. Stanisława
Poniatowskiego; o związanych z tym obowiązkach i uposaŜeniu, 1783. Teka 310, s. 1
- Wzmianka o jego przejeździe przez Białystok w drodze do Grodna, 1789. Teka 316, s. 69
- Zajmuje się sprowadzaniem cegły dla karmelitów w Bielsku, 1789. Teka 363, s. 14
- Przybywa z Grodna do Białegostoku i przywozi wiadomości o zamierzonym spotkaniu króla
Stanisława Augusta z Sieversem, 1793. Teka 102, S.2
- Jest pełnomocnikiem Iz. Branickiej, 1795. Teka 366, s. 5
- Załatwia u władz róŜne sprawy Iz. Branickiej, 1796. Teka 373,s. 26,27,31
- Wypisy z korespondencji Badeniego z Iz. Branicką w sprawach dóbr Branice i Ruszcza,
dzierŜawionych przez Badeniego, 1799. Teka 215, s. 22; Teka 315, s. 4
- DzierŜawi od Iz. Branickiej Branicę i Ruszozę /w Galicji/. Odpis kwitu wystawionego
Badeniemu przez Branicką przy wpłacie raty dzierŜawnej oraz jej listu do tegoŜ, w którym
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wyraŜa niezadowolenie ze stanu budynków, a takŜe połoŜenia chłopów w tych dobrach i
zapowiada wygaśnięcie dzierŜawy, 1799. Teka 252, s. 1, 2
BADENIOWIE
- Właściciele Branic pod Krakowem, które nabyli od Iz. Branickiej, XIX w. Teka 251, s. 3
BAGEMIHL, Bagemil, architekt gubernialny grodzieński
- Robił kosztorys dodatkowy przebudowy pałacu w Białymstoku, 1824. Teka 187, s. 1
- Zatrudniony w latach 1825-1826 przy przebudowie pałacu białostockiego, Bagemihl zmarł
w r. 1828, jego następcą został Weitzler. Teka 186, s. 9; Teka 188, s. 1
BAKAŁAROWICZ Mikołaj Mikołajowicz
- Jego zapisy dla Ŝony Katarzyny; dekret w sprawie między jego siostrami, niezamęŜną Hanną
oraz Zofią Ŝoną Macieja Kuncewicza, a wdową po nim Katarzyną secundo voto
Wiesiołowską i córką małoletnią Halszką o spłaty posagów z dóbr Białystok, Krzemienica i
Dowspuda, 1547. Teka 51, s. 31-37
BAKAŁARZ Michnowicz Mikołaj
Otrzymuje od króla Aleksandra potwierdzenie nadania ziemi i ludzi w powiecie wasyliskim
/wasyliszskom powiete/. 1499. Teka 51, s. 2
BAKAŁARZ Piotr
- proces prowadzony przez wdowę po nim i synów o las w dobrach śebry Wojny, 1545. Teka
51, s. 29
BALEWICZ Antoni, adwokat
- Prowadzi sprawy sądowe Iz. Branickiej, 1796. Teka 373, s. 42
BAŃKOWSKI Piotr
- Wymiana listów między nim a J. Glinką w związku z pewnymi nieścisłościami, które,
zdaniem Glinki, znalazły się w opracowanym przez Bańkowskiego suplemencie do
Przewodnika po zbiorze rękopisów wilanowskich Wł. Semkowioza, 1961. Teka 489, s. 2-4
BAŃKOWSKI, ekonom dóbr Biliłówka
- W związku ze spodziewanym objęciem dóbr Biliłówka w posesję J. Kl. Branickiego zwraca
się do niego o dyspozycje, 1751. Teka 315, s. 23
BARANOWICZ Kazimierz
- Wypis z Jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie poszukiwań kamienia do robót
kamieniarskich, 1754. Teka 315, s. 24
BARANOWSKI Jakub, ksiądz
- Prezentowany na parocha cerkwi w Białymstoku i Dojlidach, 1752. Teka 321, s. 16
BARSZ Wilhelm, snycerz
- Notatki J. Glinki o pracach Barsza w Łowiczu /kaplica Lipskich w kolegiacie, kaplica Karola
Boromeusza przy zamku, tabernakulum w kolegiacie/ i w Klementowicach /kościół/. Odpis
umowy między W. Barszem a A. Kotowsklm o wyrób 3 ołtarzy, cyborium, ambony i
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chrzcielnicy do kościoła w Klemantowicach własności Kotowskiego, 1688-1690. Fotografie
ołtarza, ambony i figurki z kościoła klementowickiego Jako dzieł Darsza. Teka 415, S. 34-57,
44, fot. 8-10
BARTŁOMIEJ, grabarz
- Skontraktowany na rok do pracy w Białymstoku, 1755. Teka 362, s. 5
BARTOCHOWSKI, marszałek dworu Branickich
- Przywozi srebro od Branickiego do Warszawy, 1753. Teka 320, s. 124
- Wzmianka o nim, 1754. Teka 515, s. 318
- Wzmianka o nim, 1756. Teka 345, s. 2
- Wypis z jego listu do Branickiego o powrocie statków z Gdańska, 1757. Teka 315, s. 25
- Zmarł przed r. 1780. Jego następcą był Ciecierski. Teka 519, s. 15
BARTOSZEWICZ Julian /historyk/
- Przeglądał w r. 1870 pamiętniki Michała Starzeńskiego i porobił na nich kilka dopisków.
Teka 410, s. 1
BARTOSZEWICZ
- Ma dostać pieniądze od J. Kl. Branickiego na skup słomy; ma polecić wyprzątnięcie
pewnych izb w Białymstoku; wyjeŜdŜa do Grodna, 1739. Teka 358, s. 6, 7, 10
BASSOMPIERRE, hrabia, generał-porucznik armii francuskiej
- Wydaje zaświadczenia dla Ŝołnierzy Wielkiej Armii i członków ich rodzin, 1814. Teka 176, S.
12
- Oznajmia Janowi Potockiemu o swym zamiarze zlikwidowania spraw w Białymstoku i
powrotu do Francji, prosi o tymczasową gościnę w Boćkach zaznaczając, Ŝe panna Duchèsne
zostanie w Białymstoku, 1814. Teka 317, s- 37
BAUER
- Wiezie J. Kl. Branickiemu karetkę paryską z Gdańska, 1770. Teka 315, s. 208
BAUER zob. Tourton et Baver, bankierzy paryscy
BAUIUN zob. Borman, majster murarz /maumajster/ warszawski
BAUR, kucharz
- Jego małe córki, z których starsza była chrześniaczką króla Stanisława Augusta,
prezentowane królowi w czasie Jego pobytu w Białymstoku otrzymują od niego zegarki złote,
1793. Teka 102, s. 9
BAUR, ogrodnik białostocki
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 362, s. 10
- Chce sprowadzić z Królewca drzewa owocowe, 1758. Teka 328, s. 8
- Jest głównym ogrodnikiem w Białymstoku, 1758-1763. Teka 328, s. 8, 23
- Wzmianka o nim w r. 1766. Teka 315, s. 266
- Wzmianka o jego zabudowaniach przy pałacu białostockim, 1772. Teka 141, s. 80
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BAVER por. Tourton et Baver, bankierzy paryscy
BAY Carlo, architekt
- Odpisy Jego listów do J. Kl. Branickiego z opinią o projekcie pałacu na Podwalu, 1739. Teka
323, s. 12, 13, 23-26
- Wzmianka o Jego pracach przy przebudowie pałacu warszawskiego Radziwiłłów, 1740. Teka
437, s. 3
BAYKOWSKI, ekonom dóbr Turów Joachima Potockiego
- Wypis z listu do niego w sprawie organizacji arendy w Drozdynie oraz w sprawie tłumienia
w dobrach buntów chłopskich, 1769. Teka 315, s. 1, 2
BAZYLI, lokaj
- W pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1795. Teka 373, s. 44
BAśANKA Kacper, architekt
- Wypisy z artykułu odnoszącego się do nagrobka St. Branickiego w Białymstoku,
przypisywanego BaŜance. Teka 167, s. 1
- Fotografia nagrobka Katarzyny z Sapiehów Branickiej w niewiadomym kościele. Teka 235,
fot. 127
BĄKOWSKI Józef, ksiądz, dyrektor i profesor seminarium białostockiego
- W roku 1839 ma lat 28 /kapłaństwa 3/. Teka 205, s. 4
BEAUFRERE, kapitan, komendant Jeńców francuskich
- Zaświadczenie wydane przez niego dwojgu Francuzom, 1814. Teka 176, s.14
BECHOROWA Agnieszka z Opackich
- Wypis z jej notatki, zachowanej w oryginale, spisanej na wiadomość o śmierci Iz. Branickiej,
której zalety wychwala, 1808. Teka 195, S. 4
BECK, Bek, sekretarz Jana Klemensa Branickiego
- Ma otrzymać pieniądze /z defluitacji statków sanowych/ za pośrednictwem Mahija a w
Gdańsku, 1754. Teka 317, s. 36
- Pieniądze wypłacono mu przez bankiera Cade /Kade/ z polecenia J. KL. Branickiego, 1754.
Teka 337, s. 4
- Ma stancję w pałacu białostockim, 1754. Teka 342, s. 38
-Ma przetłumaczyć J . Kl. Branickiemu list Dolingera, 1755. Teka 339, s. 7
- Indagacja w sprawie jego rzekomych kontaktów potajemnych z Prusakami, 1756. Teka 360,
S. 4
- Odpisy i streszczenia listów do niego od Michała Radziwiłła /Rybeńki/, w których
Radziwiłł zwraca się za jego pośrednictwem do J. Kl. Branickiego w sprawach politycznych,
zwłaszcza z krytyką polityki dworu, 1756-1758. Teka 352, s. 1-6
- Ma stancję w pałacu Branickich na Podwalu, 1757. Teka 360, s. 17
BECKER G. /kartograf/
- Fotokopia oraz odbitka ozalidowa /kolorowana/ planu miasta Białegostoku wykonanego
przez Beckera, 1799. Teka 120, s, 1-3
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- Notatki i wykazy porobione przez J. Glinkę do opracowywanego przez niego tematu
"Białystok w końcu XVIII w. według pruskiego planu Beokera z r. 1799, uzupełnionego ze
źródeł archiwalnych". Teka 111, s. 1-23
- Wycinek z "Ilustrowanego Kuriera Codziennego” nonimowej notatki o odnalezieniu planu
Beckera miasta Białegostoku w zbiorach archiwalnych w Berlinie skutkiem starań J. Glinki.
Teka 95, s. 30; Teka 493, s. 40
- Notatka o okolicznościach powstania planu. Teka 92 s. 10 11
BEHLER zob. /Bekler/ lekarz
BEK zob. Beck, sekretarz Jana Klemensa Branickiego
BEKIERSKI Feliks, podpułkownik, dowódca twierdzy białocerkiewskiej
- Notatka o Jego listach do J. Kl. Branickiego. głównie w sprawach wojskowych, 1748-1760.
Teka 324, s. 1
/BEKLER/ Behler, lekarz
- Bawi przy królu Stanisławie guście w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 4
BECKLEROWA, doktorowa
- Przybyła do Warszawy, 1795. Teka 373, s. 12
BELLOTTI Józef, architekt
- Jego uwagi odnoszące się do prac budowlanych prowadzonych przez St. A. Szczukę w
Szczuczynie; wstąpił jadąc do ŁomŜy dla kierowania tam budową /na zlecenie Jana
Kazimierza Szczuki?/, 1692. Teka 404, s. 1-3
BELLOTTI Beloty /Tomasz II/, architekt, kapitan
- Posiada spory dworek w Warszawie; nazwany zostaje przez M. Goreckiego
hipochondrykiem z racji targów o wynajęcie tego dworku, a poczciwym człowiekiem przez B.
J. Nurkiewicza, który chce go zaangaŜować do pracy u Józefa Sapiehy, przy tej okazji podane
prace, jakich chce się podjąć Bellotti, a takŜe pensja Jakiej Ŝąda, 1738. Wzmianka o Jego
dawniejszej pracy dla J. Kl. Branickiego, 1741. Teka 315, S.281,282
- Ma jechać z Warszawy do Białegostoku, 1746. Teka 316, s.3
- Robi róŜne prace dla Branickiego /np. pomiary i abrysy budynków, umawianie
rzemieślników/, 1748-1754. Teka 320, s. 28, 52, 84, 92, 123, 126, 192, 200
- Wypis z Jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie sprowadzenia z Włoch myśliwca i sfory
psów do szukania tartofli /trufli?/, 1749. Teka 315 s. 26
- Omawia mularza dla Branickiego, 1750. Teka 320, s. 28
- Mierzy i bada budynki zaofiarowane Branickiemu do nabycia, a takŜe robi abrys pałacu po
Puzynach, 1752. Teka 320, s. 52, 84
- Pensja wyznaczona mu przez Branickiego, zaległości w jej wypłacaniu, 1753. Teka 320, s. 92
- Robi obrys pałacyku pijarskiego w Warszawie, 1753. Teka 320, s.123,126
- Sprzedaje posadzkę marmurową, 1754. Teka 320, s. 192
- AngaŜowany do robienia abrysów, 1754. Teka 320, s. 200
- Odrzuca propozycję przyjęcia słuŜby u J. Kl. Branickiego na miejsce Sękowskiego; zdaniem
Fontany "spokojne Ŝycie obrał sobie, o niczym wiedzieć nie chce", 1755. Teka 332, s. 4
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BEM Józef, generał
- Wzmianki o Jakiejś umowie między Bemem a Fr. Potockim, w wyniku której Potocki miał
stracić około 5000 dukatów, ok. 1829-1830. Teka 495, s.15
BENEDIKTOWICZ Józef, ekonom roski
- Wypis z Jego listu w sprawie dostaw owoców dla niewiadomego klasztoru, 1758. Teka 316,
s. 1
BENIGSEN L.A.T., generał
- Pomaga w uśmierzaniu oporu poddanych w dobrach białostockich, 1795. Teka 316, S. 68
BENZOHELLI Johann Anton z Wrocławia
- Notatka o jego liście do Iz. Branickiej, w którym prosi o pomoc w odzyskaniu swych
wierzytelności u 5 śydów, kupców tykocińskich /wymienione z nazwiska i wysokość sum/,
1788. Teka 278, s. 13
BEREZIECKI, posługacz architekta Sękowskiego
- J. Kl. Branicki kaŜe go wydalić ze swych dóbr, 1754. Teka 342, s. 38; 41
BERGOWA Johanna, córka malarza Mirysa
- Wzmianka o niej, 1791. Teka 316, s. 15
BERO, malarz /warszawski/
- Wzmianka o tym, Ŝe maluje al fresco, 1754. Teka 320, s. 185
BERTRAND, audytor /wojskowy/
- Zasiada we Lwowie w komisji, która zwalnia kapitana Desseina z czynnej słuŜby i przyznaje
mu pensję inwalidzką, 1768. Teka 330, s. 3
BETAŃSKI /Antoni Wacław/, ksiądz, proboszcz goniądzki, potem biskup przemyski i
rektor uniwersytetu we Lwowie
- Jego list do Anieli z Trembińskich Starzeńskiej, starościny brańskiej, z wiadomościami
politycznymi w związku ze zbliŜającą się elekcją, 1764, Teka 381, s. 1-3
- Wypisy z listu pisanego do niego przez Rousseau z ParyŜa w sprawia poleceń J. Kl.
Branickiego, 1766. Teka 153, s. 1
- Poleca wysłać z Tyczyna do cekhauzu /w Warszawie/ chłopca oskarŜonego o rozmyślne
podpalenie, 1772. Teka 316, s. 50
- Oceniany przez spadkobierców J. K1. Branickiego jako ich przeciwnik /sprzymierzeniec Iz.
Branickiej/, 1774. Teka 317, s. 42
- Jest pełnomocnikiem Iz. Branickiej w dobrach i dzierŜawcą części dóbr tyczyńkioh. Notatki
z Jego listów do Iz. Branickiej dotyczących zarodu dobrami, załatwiania interesów z władzami
austriackimi, załatwiania spraw ze spadkobiercami J. KL. Branickiego; listy zawierają teŜ
pewne uwagi Betańskiego na temat postępowania Iz. Branickiej, 1775-1781. Teka 364 s. 1-14
- Zajmuje się sprawą budowy kościoła w Goniądzu, 1777. Teka 375, s.24
- Zajmuje się sprawą budowy kościoła w Goniądzu ma decydować o wyborze miejsca; zleca
zajęcie się sprawami budowy Rogowskiemu, 1778. Teka 370 s. 11, 13
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- Potrzebny Iz. Branickiej w Warszawie w związku z rozpoczynaniem "fabryki" w
Jordanowicach, stajni w Warszawie, 1780. Teka 369, s. 6
- Był malarzem i budowniczym; wzmianka o tym w pamiętniku M. Starzeńskiego, pocz. XIX
w. /notatka Glinki/. Teka 410, s. 3, 7
- Jego portrety były dwa: we Lwowie w Ossolineum, w Przemyślu w Muzeum Diecezjalnym,
przed 1939. Teka 95, s. 58
- WypoŜyczanie przez J. Glinkę Wołyńskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk listów
Betańskiego do I. Branickiej, 1937. Teka 364, s. 16-19
BEYNART Wojciech Kazimierz, proboszcz białostocki i pisarz konsystorski wileński, potem
kanonik wileński
- W latach 1652-1679 piastuje urzędy kapitulne przy kapitule wileńskiej. Teka 41, s. 25, 27-30
- Wzmianki o nim, 1661-1664. Teka 171 s. 1 2
BIAŁOBRZESKI, ekonom mościski
- Notatka o treści jego raportów składanych J. Kl. Branickiemu o organizacji handlu
spławnego Sanem /z Sośnicy/ z dóbr Branickiego i w sprawie prac przy pałacu w
Mościskach, 1746. Teka 315, s. 27, 28
/BIBERSTEIN ?/, Bieberstein, marszałek
- Wypis z listu do Iz. Branickiej przy przesyłaniu patentu dla Lenkiewicza, 1773. Teka 316, s.
2, 3
BIECK, ludwisarz warszawski
- Odlewa kury do fontann dla Branickiego, 1753. Teka 320, s. 139-143
BIELAWSKI, ksiądz
- Prezentowany na parocha do cerkwi w Trościanicy, 1775. Teka 128, s. 2
BIELECKA, panna /z dworu Izabeli Branickiej/
- Na jej miejsce ma być przyjęta panna Gołembiewska, 1796. Teka 373, s. 33, 36
BIELIŃSKI Franciszek, miecznik koronny, wojewoda malborski
- Wypis z Jego listu do Al. Kat. Branickiej z wzmianką o jej pałacu warszawskim, po 1673.
Teka 285, s. 1; Teka 315, s. 16
BIELIŃSKI Franciszek, marszałek wielki koronny
- Niektóre jego decyzje dotyczące posesji na terenie Warszawy, 1744. Teka 338, s. 3
- Liczne wzmianki świadczące o jego częstych kontaktach z J. Kl. Branickim, który go cenił
jako "wielkiego ekonomistę" i korzystał z jego rad, zwłaszcza w zakresie urządzania wnętrz
mieszkalnych, 1748-1755. Teka 320, s. 2, 2a, 3, 53, 90, 94, 95, 177, 178, 182, 199, 203, 204,
222, 226, 229, 234
- Szambelan Mokronowski ma mu przedstawić sprawę oczyszczania ze śmieci Podwala przed
pałacem Branickich. J. Kl. Branicki wspomina o chęci swej zobaczenia się z nim, 1752. Teka
321, s. 3, 11
- Funduje kościół w Górze; zatrudniony przy budowie Jakub Fontana wspomina, Ŝe "temu
panu wielkie ma obligacje", 1755. Teka 332, s. 6
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- Protestuje w liście do zarządców pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie przeciwko
wystawieniu przy tym pałacu szopy drewnianej wbrew przepisom przeciwpoŜarowym, 1756.
Teka 315, s. 252
- A. Kempster /sługa Bielińskiego/ odmawia prośbie Jana Grabianki w sprawie darowania
mu portretu Bielińskiego, tłumacząc, Ŝe jego pan tak ogołocił się z portretów, ze został mu
tylko jeden, 1761. Teka 315, s. 242
- Jego listy do J. Kl. Branickiego w sprawie brukowania ulic w Warszawie oraz awansu dla
kapitana Ricaud de Tirregaille'a w związku z wykonywaniem przez niego planu Warszawy,
1761. Teka 325, s. 1, 2
- Zapewnia utrzymanie w Warszawie rytownikowi Mastalerowi /Machtaler/,co wpływa na
obniŜenie kosztów sztychowania planu Warszawy, wykonanego przez Ricaud de Tirregaille'a,
1761. Teka 353, s. 3
- Prosi Andrzeja Mokronowskiego generał-majora o zamówienie w Białymstoku kopii
husarskich dla swej chorągwi, 1764. Teka 382, s. 1
- Wzmianka o rachunkach generalnych dóbr i starostw Bielińskiego /w Anteriorach
Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego/. Teka 501, s. 8
BIELIŃSKI, major
- Miał przysądzone leśnictwo starostwa knyszyńskiego, 1780. Teka 312,
s. 4
BIELSKI, oficjalista, moŜe dozorca budowy w Białymstoku
- Skargi J. Sękowskiego na niego, 1754. Poszukuje złodziei, którzy okradli młyn w
Białymstoku, 1755. Teka 358, s. 41, 46
- Dochodzenie w sprawie ściągnięcia go z konia przez parobków białostockich, 1756. Teka
362, s. 14
BIELSKI, sędzic brzeski
- Oddany wraz ze swymi krewniakami, kasztelanami brzeskimi, do szkół w Białymstoku,
1778. Teka 316, s. 37
BIERNACKA, ekonomowa choroska
- Wzmianka o dotacji Iz. Branickiej na kształcenie jej syna w szkole /podwydziałowej ?/
białostockiej, 17B2. Teka 316, s. 51, 53
BIERNACKI, administrator dóbr Dobrzyniewo Jana Klemensa Branickiego
- Wzmianka o nim, 1756. Teka 315, s. 96
BIERNACKI, ekonom choroski
- Wzmianka o nim, 1773. Teka 316, s. 58
BIERNACKI, kapitan
- Wzmianka o jego nieŜyczliwym stosunku do Iz. Branickiej i j oj sług, 1785. Teka 316, s. 42
BIGNAMI, sekretarz nuncjusza papieskiego
- Załatwia J. Kl. Branickiemu jakąś sprawę weksla, 1766, Teka 360, s. 34
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BILSKI /oficjalista białostocki ?/
- Wzmianka o nim, 1756. Teka 397, s. 11
- Zob. teŜ Bielski, oficjalista, moŜe dozorca budowy w Białymstoku
BITTNER, Bitner, major
- Ma mleć kwaterę w probostwie ruskim /w Białymstoku ?/, 1779- Teka 570, s. 16
- Stacjonuje w Białymstoku w r. 1779; w r. 1780 mieszka tam w domu po nieboszczce
Klemmowej i zabiega o jego reperację. Teka 369, s. 6, 11
BLANC, Blank Piotr, bankier /warszawski/
- Ma wypłacić w Warszawie pieniądze wpłacone w Gdańsku /bankierowi/ Soèrmansowi,
1770. Teka 315, s. 208
- Pośredniczy w sprowadzaniu z Włoch transportu marmurów na mauzoleum J. Kl.
Branickiego w Białymstoku, 1777. Teka 315, s. 294
- Odsyła Iz. Branickiej pokwitowania na pieniądze wypłacone mu przez kanclerza
Chreptowicza celem przekazania Ich w ParyŜu Mirysowi i baronowej Lefort, 1784. Teka 365,
s. 1
- Za Jego pośrednictwem J. Wodzicki przesyła pieniądze Iz. Branickiej, korzysta z jego usług
równieŜ J. Haller, dzierŜawca kamienicy Branickich w Krakowie, 1789-1792. Teka 366, s. 1-3,
5
- Jest winien Iz. Branickiej sumę pieniędzy, trudności w odebraniu tych pieniędzy; ma teŜ
długi u Dehaysa i Hanzelmana, 1793. Podupadł znacznie na zdrowiu i majątku, 1796. Teka
373, s. 5, 6, 31
BLATPHUSZ Hannus, budowniczy
- Wypisy odnoszące się do jego osoby oraz rozwaŜania co do hipotezy, Ŝe Blathpusz /XV w.
/ był ojcem Joba Bretfusa nadwornego architekta i horodniczego wileńskiego z czasów
Zygmunta Augusta. List Glinki do mgr T. Kowalewskiego, w którym zapowiada podwaŜenie
hipotezy Hornunga w oparciu o nowe, nie znane materiały /1960/. Teka 438, s. 7-9; Teka
440, s. 1-12
BLOCH
- ponagla Mirysa do wykończenia obrazów, 1753. Teka 320, s. 122
BLUMENDORFF, stolarz /białostocki/
- Wzmianka o nim, 1787. Teka 316, s. 40
BŁAśEJOWSKI, administrator klucza UŜyki
- Wypis z jego listu do Matuszewicza, podskarbiego białostockiego w sprawie wyrobu płótna
w UŜykach, 1778, 1779. Teka 316, S. 44
- Posyła serwety i obrusy Gołębiewskiej do Białegostoku, 1786. Teka 316, s. 31
BŁOŃSKI Michał
- Otrzymał od Bogusława Radziwiłła w zastaw folwark Białystok alias Koroszewo, przed
1662. Wypis z jago listu do Bogusława Radziwiłła, w którym donosi, Ŝe ks. Wieczorkowski,
pleban zabłudowski, wpadł do dzierŜonej przez niego majętności /Białegostoku ?/ i dokonał
tam pogromu, 1662. Teka 290, s. 21, 27, 28
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BŁOTNICKI, chorąŜy, potem porucznik regimentu pieszego buławy wielkiej koronne]
- Nie usprawiedliwia swej nieobecności w garnizonie białostockim, 1758; przebywa tam
jeszcze w r. 1759. Teka 339, s. 13, 31
BŁYSZCZAKOWSKI J.
- Wypis z ]ego listu do sekretarza Iz. Branickiej, Popławskiego, dotyczący spraw spadkowych
szynkarza z Nowego pod Białymstokiem, 1793. T oka 316, s. 62
BNIŃSCY
- Fotografie rycin z ich zbiorów w Szelągówce wykonał J . Glinka w r. 1934. Ryciny
przedstawiają park strzyŜony w Białymstoku. Teka 256, fot. 58,59
BOCKMANN Jean et Caspar, firma handlowa w Hamburgu
- J. Kl. Branicki sprowadza od tej firmy róŜne drzewka, 1751. Teka 315, s. 145
BOCZKOWSKI J., łowczy kijowski
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego dotyczących rzezi humańskiej, 1768. Teka 315,
s. 43
BOCZNER, kupiec w Brodach
- Wzmianka o nim, 1779. Teka 515, s. 300
BOĆKOWSKA
- Dom po niej kupił śyd /w Białymstoku ?/, 1780. Toku 369, s. 10
BODISSONY, baron, wenecjanin, wówczas w Berlinie
- Namawia króla Stanisława Augusta za pośrednictwem Ricaud de Tirregaille'a i Iz. Branickiej
do zakupienia od niego 80 obrazów "najstarszych, najsławniejszych malarzy". 1765. Teka 315,
s. 291, 292
BODKIEWICZ Jędrzej
- Otrzymuje od J. Kl. Branickiego za wierne słuŜby nadanie włóki grunta w leśnictwie ladzkim
w starostwie bielskim, 1766. Teka 391, s.4
BOGATKO W.
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego z oznajmieniem o wyroku w procesie między
Branickim a starostą knyszyńskim /Czapskim ?/, 1749. Teka 315, s. 31
BOGUCKI Jan, ksiądz, proboszcz dobrzyniewski
- Legował w r. 1707 sumę 1000 złotych klasztorowi dominikanów w Choroszczy. Teka 206, s.
5
BOGUSŁAWSKA z Desznerów
- Wzmianka o śmierci jej matki w Białymstoku, 1794. Teka 316, s. 66
BOGUSZ M.
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- Notatka o Jego liście do J. Kl. Branickiego w sprawie wypłaty sumy zdeponowanej w skarbie
/kasie/ Branickiego, 1768. Teka 315, s. 32
BOHOWITYNOWICZ Bohusz
- Właścicielem dóbr Orla, które zapisuje w r. 1529 swej córce Annie Tęczyńskiej . Teka 290, s.
3, 5
BOJANOWSKI z Bojanowa
- Wypisy z Jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie werbowania w Bojanowie i okolicy
sukienników na wyjazd do Białegostoku, 1760-1761. Teka 315, s. 33-35
BOLTZ, malarz /warszawski/
- Ma kopiować portrety Branickich z pasaŜu w pałacu na Podwalu, 1752. Teka 320, s. 76, 77
BOŁA Jan, ogrodnik
- Uprzednio u Niezabytowskiej w Hrozowie, pragnie zaangaŜować się u Radziwiłłowej, 1740.
Teka 437, s. 3
BONIATOW1CZ, kapitan
- Stancji dla niego poszukiwanie w Białymstoku, 1756. Teka 397, s. 8, 11, 12
- Opis jego mieszkania w budynku dworskim w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 39
BORCH, oboźny litewski
- Kupuje jaja baŜancie w Białymstoku, 1784. Teka 369, s. 14
BORKOWSKI, dawny tancerz
- Wzmianka o zamiarze Branickiej wypłacenia mu legatu zapisanego w testamencie J. Kl.
Branickiego, 1798. Teka 316, s. 48
BORMAN, Bauman, Burman, majster murarz /maumajster/ warszawski
- Pracuje przy pałacu na Podwalu, robi abrys pałacu po Puzynach, 1755-1754. Teka 320, s.
119, 165, 171, 178, 191, 200-203 Zatrudniony przy pałacu Branickich na Podwalu w
Warszawie, 1754. Teka 339, s. 3, 3v
BORODZIC, Borodzioz, szyper flotylli sanowej Branickiego.
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 320, s. 151, 159
- Jest szwagrem architekta Klemma; przybył do Warszawy z Rusi; jedzie na Litwę załatwiać
interesy familijne, 1761. Teka 339, s. 20
BOROWSKA, kierowniczka manufaktury płóciennej w Białymstoku
- Ma udzielać wskazówek przy wykonywaniu w stolarni dworskiej nowego warsztatu
tkackiego, 1787. Teka 316, s. 40
- Wzmianki o jej działalności: rozdawaniu przędzy kobietom, wyznaczaniu miejsca na
sadzawkę do bielenia płócien, zamówieniu zegara dla prządkami, 1783. Teka 316, s. 12-14
- Występuje z postulatami w zakresie urządzenia prządkarni i Iz. Branicka poleca wykonanie
jej Ŝądań, 1789. Teka 316, s. 41
- Pilnuje wyrobu płótna w 2 folwarkach dóbr białostockich, 1789 /?/. Teka 363, s. 13
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- Wzmianka o jej działalności i o niewypłacaniu jej na czas naleŜnych zasług, 1789-1793. Teka
316, s. 45, 70, 83, 84
- Skupuje bydło do Białegostoku; Branicka Ŝyczy sobie, aby jak najprędzej rozpoczęła
"fabrykę dla śydówek" /manufakturę płócienną ?/. 1790. Teka 368, s. 2
- Zamawia warsztaty tkackie w stolarni białostockiej, 1791. Teka 372, s. 6, 7
BOROWSKI Wojciech
- Notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego w sprawie opróŜniania dworku Branickiego na
Pradze, 1733. Teka 315, s. 36
BORSUKIEWICZ Jan, landwójt białostocki
- Odpis jego nominacji na landwójta przez Iz. Branicka, 1772. Wzmianki o Jego działalności
Jako landwójta, 1772-1774. Teka 125, s. 65, 67-93, 99
BORUCH, arendarz
- Zawiera w imieniu kahału z Kamieńczyka kontrakt z oficjalistą białostockim na wyrób
gorzałki, 1767. Teka 391, s. 4-6
BORUCH, cyrulik
- Otrzymuje zapomogę od Branickiego na pobudowanie się, 1763. Teka 328, s. 20
BORUCH, śyd
- Posądzony o złodziejstwo ma zostać wygnany z Białegostoku, a synowie jego pilnowani,
1789. Teka 363, s. 8
BORYCZEWSKI A., podskarbi Branickiego
- Wzmianki o nim, 1748, 1753, 1754. Teka 320, s. 92, 93, 206, 207
- Wypis z notatki o Jego listach do J. Kl. Branickiego w sprawie budowy pałacu Branickiego w
Grodnie, 1752. Teka 315, s. 37
BORZĘCKI Antoni, ekonom starostwa janowskiego /potem mościskiego ?/
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego w sprawach administracyjnych starostwa
Janowskiego, 1757-1759. Teka 315, s. 38
- Wypisy z jego raportów składanych J. Kl. Branickiemu, dotyczące wypłaty prowentu ze
starostwa, budowy zabudowań folwarcznych w Karacenowie, naprawy szkuty owsianki oraz
pensji rocznej przyznanej Borzęckiemu, 1759, 1763. Teka 264, s. 1
BOUFFAŁŁ, zapewne pisarz grodzki grodzieński
- Notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego o niedopuszczeniu do przyjęcia protestacji
Skirmuntów przeciw Branickiemu, 1750. Teka 315, s. 39
BOURCARD /bankier ?/
- Notatki o jego listach, w których donosi o dokonaniu wpłat z polecenia J. Kl. Branickiego,
1747-1751. Teka 315, s. 40
BRANDT, sierŜant regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej
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- Zajmuje się przewiezieniem kamieni i wyrobów kamiennych z Końskich do Białegostoku.
Wypisy z listów do niego w tej sprawie od J. Kl. Branickiego i I. Koziebrodzkiego, 1755-1756.
Teka 315, s 3; Teka 348, s. 4
BRANICCY - Korczakowie
- Notatka o ich pokrewieństwie z Wiesiołowskimi w XVII w. Teka 62, s. 27
BRANICCY - Gryfici
- Notatki i wypisy z literatury zawierające podstawowe dane genealogiczne o Branickich,
poczynając od XV w. Wzmianki o rodach z nimi spokrewnionych. Teka 291, s. 1-9
- Wzmianka o fundacji klasztoru benedyktynek w Staniątkach przez Klemensa z Ruszczy dla
jego córki Wisenny, XIII w. Teka 96, s. 1
- Wypisy z akt uniwersytetu krakowskiego danych o scholarach z rodziny Branickich z
Ruszczy i Branic w XV w. Teka 25, s. 1-4
- Wypisy z katalogu Wileńskiej Biblioteki Publicznej wzmianek o rodzinie BranickichGryfitów w XVI-XVIII w. Teka 58, s. 2-4, 7-9
- Byli właścicielami Białegostoku od r. 1665 do 1808. Teka 92, s. 7
- Notatki i wypisy z literatury drukowanej i źródeł rękopiśmiennych, zawierające dane
genealogiczne i biograficzne odnoszące się do Stefana M. Branickiego, jego Ŝony, córek i syna
Jana Klemensa /Jana Kazimierza/ Branickiego oraz jego Ŝon. Teka 292, s. 1-38
- Wypis z przywileju dla J. KL. Branickiego na chorąstwo wielkie koronne /1724/, zawierający
m.in. wywód pochodzenia jego rodziny "a Serenissimo Lescone tertio monarcha Poloniae per
Jaxam filium eius" itd. Teka 315, s. 325
- Pamiątki po nich w ich gnieździe rodzinnym Branicach koło Krakowa. Teka 251, s. 1-4
- Jan Klemens i Izabela z Poniatowskich oraz Krystyna /Katarzyna/ z Branickich SapieŜyna ich fundacje kościelne w Białymstoku, Choroszczy, Boćkach. Goniądzu, SuraŜu i Tykocinie w
XVIII w. Teka 41, s. 4-9
- Notatki o niektórych portretach członków tej rodziny i osób spokrewnionych według
Chwalewika, Zbiory polskie. Teka 95 s. 60
- Notatki Glinki o portretach Stefana i Katarzyny oraz Klemensa i Izabeli Branickich, które
oglądał przed r. 1959 w Wilanowie. Teka 95, s. 63, 64, 68, 71
- Na mauzoleum w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie znajduje się wizerunki Jana
Klemensa Branickiego, marszałka nadwornego koronnego /+1673/ i jego Ŝony Aleksandry z
Czarnieckich /+1698/ oraz ich syna Stefana Branickiego /+1709/ i jego Ŝony Katarzyny z
Sapiehów. TamŜe pochowany Jan Klemens Branicki /+1771/, któremu Ŝona wystawiła osobny pomnik. Teka 268, s. 1-6
- Notatki z napisów na mauzoleum Branickich w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie.
Teka 96, s. 34
- Ich mecenat w Białymstoku, w tym szczególnie działalność J. Kl. Branickiego omawia J.
Glinka, Białystok. Tekst objaśniający do Albumu Urbanistyki Polskiej /1956/. Teka 90, s. 15,
16, 19-24, 27
Aleksandra Katarzyna z Czarnieckich
- Odpis listu dzielczego, w którym jej rodzice Zofia z Kobierzyckich i Stefan Czarnieccy,
wojewodowie ruscy zapisują jej część majątku, a mianowicie majętność Tykocin z
Białymstokiem, z wyjątkiem amunicji w fortecy tykocińskiej i dzierŜawę wieczystą starostwa
ratneńskiego, 1661. Teka 67, s. 1
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- Wypis z listu do niej od Franciszka Bielińskiego woj. malborskiego z wzmianką o jej pałacu
warszawskim, po 1673. Teka 315, s. 16; Teka 285, s. 1
- jej portret znajduje się na mauzoleum Branickich w kościele św. św. Piotra i Pawła w
Krakowie. Teka 268, s. 2, 3, 5
BRANICKA Anna z Potockich
- Notatka zawierająca streszczenie referatu J. Glinki na temat układu archiwalnego zbioru
ulotek, stworzonego w XX w. przez A. Branicką,1950. Teka 506, s. 10, 11
BRANICKA Anna Beata z Radochowic /Wapowska/
- Posiadała doŜywotnio /do około r. 1660/ wieś Brzył /?/ w powiecie chęcińskim. Teka 96,
s. 2
- Była spadkobierczynią części dóbr tyczyńskich, XVII w. Teka 276, s. 1-6
BRANICKA Barbara z Szembeków
- Wzmianka o zakupie w Królewcu róŜnych materiałów, zamówionych przez nią, 1733. Teka
315, s. 221
- W roku 1734 ufundowała ornat do kościoła w Choroszczy, jak o tym informuje zapiska na
podszewce ornatu odpisana przez Glinkę w 1938 r. Teka 256, s. 49
BRANICKA Izabela z Poniatowskich
Ogólne, róŜne z lat 1748-1808
- Charakterystyka jej osoby i opis bytności u niej w Białymstoku w pamiętniku W. Coxe’a
Teka 97, s. 34-36
- Wzmianki o niej w pamiętniku Fr. Karpińskiego. Teka 97, s. 47
- Opis jej trybu Ŝycia i róŜne uwagi na temat jej osoby wypisane z pamiętnika H.
Kownackiego. Teka 419, s. 17, 25-30, 32, 33
- Charakterystyka jej osoby w pamiętniku dyplomaty pruskiego hrabiego E. A .H. Lehndorffa.
Teka 97, S. 20
- Wypisy fragmentów odnoszących się do niej z pamiętników Marcina Matuszewicza. Teka
300, s. 1-6, 9, 12-14
- Charakterystyka jej osoby i dworu w pamiętniku J. U. Niemcewicza. Teka 97, s. 44, 45
- We wspomnieniach Stanisława Poniatowskiego z czasów Jego bytności w Białymstoku w r.
1783. Teka 310, s. 1
- Informacje o niej czerpane z pamiętników Michała Starzeńskiego, starosty brańskiego
/notatki/. Teka 410, s. 7, 9
- Uwagi o jej osobie zawarte w opracowaniach J. Glinki. Teka 90, s. 27; Teka 133, s.1, 2; Teka
419a, s. 7
- Wypisy z artykułu Z. Glogera, Gryfowie Braniccy jako opiekunowie śydów odnoszące się
do jej osoby i jej stosunku do śydów. Teka 195, s. 1-6
- Charakterystyka jej osoby w artykule F. A. Ossendowskiego, Wersal Podlaski, Teka 305, s.
23
- Opis jej zachowania w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej u Tokarza, Warszawa przed
wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 r. Teka 285, s. 61
- Wypisy odnoszące się do jej osoby czerpane z wydawnictwa "Tajna korespondencja z
Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego". Teka 419b, s. 196-200
- Notatka o odzie anonimowej na jej cześć, b.d. /druk/. Teka 311, S. 1
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- Wymieniona wraz z kasztelanową świdzińską jako wzór damy dystyngowanej, 1820. Teka
419b, s, 102
- jej portret pędzla Bacciarellego. Teka 235, fot. 93, 94
- Portret "z dwoma rękami" namalował do tabakierki Goebel malarz królewski, ok. 1759.
Teka 315, s. 321
- Wzmianka o reprodukcji w "Tygodniku Ilustrowanym" jej portretu /pędzla J. Łoskiego ?/.
Teka 95, s. 35
- Portret jej pędzla Mirysa, przechowywany w kościele w Tykocinie. Fotografia wykonana
przed konserwacją. Teka 238, fot. 123
- jej portret pędzla Mirysa przechowywany w kościele w Tykocinie. Fotografia wykonana po
konserwacji przez PKZ. Teka 235, fot. 71
- Według Informacji prof. W .Tatarkiewicza jej portrety znajdują się w Muzeum w Rzeszowie
i na plebani w Tyczynie /1950/. Notatka o posiadaniu przez PIS fotografii portretu z
Tyczyna. Inne Informacje o portretach Izabeli i jej męŜa J. Kl. Branickiego. Teka 96, s. 19, 32,
43
- Notatki i wypisy z kontraktu przedślubnego z J. Kl. Branickim /1748/, wzmianka o liczbie
słuŜby utrzymywanej przez nią przy pałacach w Białymstoku i Warszawie, 1787. Notatka o
metryce zgonu Branickiej ,który nastąpił 14.II.1808. Główne dane biograficzne odnoszące się
do osoby generała Jędrzeja Mokronowskiego, morganatycznego męŜa Iz. Branickiej /+1784/
i jego siostrzeńca, generała Stanisława Mokronowskiego /+1821/. Teka 292, s. 17a, 18-23,
25-28.
- Osoby odwiedzające ją w Warszawie, 1749. Teka 320, s. 8
- Szuka wzorów na manelki dla siebie u podkanclerzyny litewskiej i p. Gordowej /?/,
wykonanie ich zleca p. Kochowi. Przesyła pozdrowienia Mokronowskiemu szambelanowi za
pośrednictwem swego męŜa, jej mąŜ donosi generałowi Mokronowskiemu o poprawie jej
zdrowia i słabszym ataku febry, 1752. Teka 321, s. 1v, 3, 14
- Wiersz imieninowy napisany dla niej przez ElŜbietę DruŜbacką, 1753. Teka 302, s. 2, 3
- Przeróbki jej apartamentu sypialnego w pałacu Branickich w Warszawie na Podwalu, 1757.
Teka 345, s. 27, 28
- Przygotowywanie pałacu na Podwalu /w Warszawie/ na jej przyjazd, odwiedziny tamŜe
króla Stanisława Augusta, 1767. Teka 360, s. 36, 37
- Wywód i obrona praw doŜywotnich Iz. Branickiej po śmierci J. Kl. Branickiego, do pałacu
Branickich na Podwalu w Warszawie, 1771-1780. Teka 285, s. 17; Teka 287, s. 1-5; Teka 312,
s. 1, 2; Teka 316, s. 15, 16
- Wypisy z inwentarza z r. 1775 pałacu białostockiego zawierające informacje o zmianach w
urządzeniu pałacu wprowadzonych przez nią w ciągu 3 lat od śmierci męŜa /1771/ i od
spisania inwentarza pałacu /1772/. Teka 146, s. 1-9
- Wydany przez nią "Instrument na gubernatorstwo w Białymstoku" tj. obszerny instruktaŜ
ustalający obowiązki gubernatora białostockiego, a takŜe poruszający w związku z tym wiele
spraw porządkowych miasta Białegostoku; "przepis przyzwoitego w obywatelstwie rządzenia
się dla kahału białostockiego...", tj. przepisy ustalające sposób obioru i obowiązki władz
kahalnych, funkcjonowanie bractwa pogrzebowego, sądownictwo, udzielanie kredytu, handel,
konserwację budynków itd. Roty przysięgi dla śyda i przepisy określające okoliczności i
sposób składania przysięgi, b.d. Oba powyŜsze akty odnoszące się do śydów równieŜ są
drukowane. "UłoŜenie dla miasta Białegostoku w przypadku ognia ratowania się" tj. szereg
przepisów ustalających kto i w jaki sposób ma brać udział w gaszeniu poŜaru w mieście, 1777.
Teka 122, s.19-38
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- Trudności z wynajęciem stancji i stajni dla dworu Iz. Branickiej w pobliŜu jej pałacu
warszawskiego, 1772. Teka 377, s. 2
- Próbka materiału dla nie] przy korespondencji Andrzeja Mokronowskiego b.d. /przed
1772/. Teka 96, s. 54
- Otrzymuje tenutę 5 łanów gruntu skarbowego w Dolistowie, 1772. Teka 96, s. 29
- Spędza lato 1773 w Hołowiesku, często przebywa tam w latach 1776,1778. Teka 315, s. 263,
308
- W czasie swego pobytu w Warszawie jada kolacje z królem 1773. WyjeŜdŜa na krótko do
Jordanowic, 1773. W r. 1779 ma jakiś czas mieszkać w Warszawie. Teka 316, s. 62
- Wypis asekuracji doŜywocia na starostwie i leśnictwie bielskim otrzymanej przez nią w
związku z ich cesją na rzecz St. Poniatowskiego, około 1773-1775. Teka 96, s. 24
- Wykaz akt, prawdopodobnie z jakiejś księgi prowadzonej w kancelarii Branickich,
zawierający wydawane przez nią przywileje, prezenty, instruktaŜe, rozporządzenia itd., a takŜe
pism, rozporządzeń itp. wydawanych przez inne władza odnośnie Białegostoku, 1773-1788.
Teka 128, s. 1-3
- Wypisy z wydawanych przez nią zarządzeń przeciwpoŜarowych i innych przepisów
porządkowych dla miasta Białegostoku, 1775, 1775. Teka 317,s. 31, 34
- Odpis minuty jej zarządzenia skierowanego do wszystkich /niewymienionych/ cechów
białostockich w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania w szynkach po godzinie 9°°
wieczór oraz kar za pijaństwo, zwłaszcza surowych dla kobiet, b.d. Teka 189, s. 1
- Poleca wydać zapomogę pogorzelcom w Białymstoku, 1774. Teka 215, s.18
- Dekret komisarzy, wyznaczonych przez sejm do rozsądzenia sprawy między nią a
spadkobiercami jej męŜa J. Kl. Branickiego, orzeka uchylenie jednego z punktów testamentu
Branickiego nakładającego na wdowo, obowiązek spłaty długów zmarłego z dóbr zapisanych
jej prawem doŜywocia i drugiego punktu stanowiącego zapis kamienicy na Podwalu Józefowi
Szneyder, 1774-. Teka 508, s. 1-10
- Pertraktacje w sprawie wykupu dóbr Choroszcz prowadzone między nią a spadkobiercami J.
Kl. Branickiego, 1774. Teka 517, s. 42, 43
- Jej pertraktacje w sprawie wykupu starostwa krośnieńskiego przez rząd austriacki, 1775.
Teka 364, s. 6-9, 13
- Występuje jako doŜywotniczka wraz ze spadkobiercami J. Kl. Branickiego do sejmu z
wnioskiem, aby umorzono im zaległości w kwarcie ze starostw posiadanych za ich wzajemne
zrzeczenie się pretensji do zaległej pensji buławy wielkiej koronnej i innych sum naleŜnych im
po zmarłym hetmanie Branickim /wyszczególnione sumy zaległości/, 1775. Teka 309, s. 1
- Nie jest zawiadomiona o terminie przyjazdu króla Stanisława Augusta do Białegostoku.
Stara się dowiedzieć o nim przez swych oficjalistów warszawskich, 1775. Teka 377, s. 5
- Jej polecenia, co do sprzedaŜy zboŜa, 1776. Teka 315, s. 301, 302.
- Minuty wydanych przez nią przywilejów: nadanie domu w Białymstoku Lenkiewiczowi,
pocztmajstrowi białostockiemu /1777?/ oraz nadanie kramu w Białymstoku /odbiorca
przywileju nie wpisany/, b.d. Teka 130, s. 1,2
- Wyrok sądu asesorskiego, który utrzymuje Iz. Branicką w prawach doŜywotniczki majątku
po zmarłym J. K1. Branickim /zgodnie z jego testamentem/, a mianowicie pałacu w
Warszawie "wraz z innymi dobrami" wbrew roszczeniom spadkobierców Branickiego:
Joachima Potockiego, Marii z Łubomirskich Radziwiłłowej, Piotra i Krystyny oraz Jana i
Joanny małŜonków Potockich, 1778. Teka 28, s. 1-5
- Pieniądze przysłane jej z Branic waŜyły 20,5 cetnara, 1778. Teka 316, s. 5, 6
- Abonuje loŜę w niewymienionym teatrze warszawskim, 1779-1780. Teka 316, s. 29
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- Sprowadzanie z huty w Urzeczu szkła zamówionego przez Iz. Branicką, 1780. Teka 376, s.
11
- Poleca oddać poddanego bielskiego, który coś zawinił, pod sąd magdeburski bielski, a nie
trzymać w więzieniu w Białymstoku, 1780. Teka 315, s. 304, 305
- Jej odpowiedzi na propozycje spadkobierców J. Kl. Branickiego w sprawie rozliczeń z intraty
dóbr pod jej doŜywociem zostających oraz na pretensje starosty knyszyńskiego z powodu
zniszczeń starostwa knyszyńskiego, 1780. Teka 312, s. 1-4
- Jej rozliczenia ze spadkobiercami J. Kl. Branickiego przy udziale wielu osób, 1780. Teka 312,
s. 1, 3, 4
- Z jej polecenia wychowuje się w Choroszczy podrzutki z dóbr białostockich, 1781. Teka
317, s. 35
- Proponuje malarzowi Herliczce wysłanie jego syna na naukę do malarza Włocha w
Warszawie, 1781. Teka 315, s. 308
- Pozywa przed sąd spadkobierców swego męŜa o niesłuszne obciąŜanie jej spłaty jego
legatów i długów, 1782. Teka 313, s. 1, 2
- Jest fundatorką murowanego kościoła parafialnego w Bielsku, 1783. Teka 249, s. 1
- Krótkie relacje o etapach jej podróŜy zagranicznej, odbytej w towarzystwie /Andrzeja
Mokronowskiego/ wojewody mazowieckiego, 1783. Teka 316, s. 48, 49
- Wzmianki o obowiązku płacenia przez nią podatków ze starostwa krośnieńskiego i
propozycjach zamiany dochodów z tego starostwa na pensję roczną, wypłacaną przez rząd
austriacki, 1785, 1787. Teka 316, s. 30, 31
- Charakterystyka składu Jej dworu w r. 1787. Teka 115, s. 11-15; Teka 292, s. 25
- Odpis pokwitowania wystawionego przez nią St. Małachowskiemu, marszałkowi sejmu
wielkiego, na odbiór tenuty z tytułu dzierŜawy klucza Klewianka, 1788. Notatka o datach
analogicznych kwitów z lat 1790-1793. Teka 265, s. 1; Teka 373, s. 6
- WydzierŜawia dobra Orlę szambelanowi Grabowskiemu, 1789. Teka 315, s. 245
- Notatki z kopiariuszy zawierających Jej listy i dyspozycje dla oficjalistów /podskarbi
Matuszewic, Schneide i inni/ oraz plenipotentów Karwowski, Lewicki/, dotyczące
prowadzenia interesów /proces o Knyszyn, długi J. Kl. Branickiego/ jak i gospodarki w
dobrach podlaskich /zmniejszenie kosztów własnych, handel zboŜem, sprawy śydów i inne/,
1789, 1797-1798. Teka 363, s. 1-14
- Odpisy kwitów wystawianych przez nią /bądź jej pełnomocników/ Stanisławowi
Poniatowskiemu, podskarbiemu wielkiemu litewskiemu, jako dzierŜawcy starostwa i leśnictwa
bielskiego z tytułu wpłaty tenuty dzierŜawnej, 1789-1796. Teka 248, s. 1-3
- Pomoc pienięŜna udzielana przez nią uczącej się młodzieŜy, 1790. Teka 316, s. 49-51
- Przeznacza 10000 zł dla altarii przy kościele w Juchnowcu, 1790. Teka 316, s. 71
- Jej dyspozycja w sprawie zapomogi dla wdowy i sierot po stelmachu w Orli, 1792. Teka 316,
s. 46
- Wzmianka o jej dyspozycji, aby wydać komisji cywilno-wojskowej armaty znajdujące się w
Białymstoku, 1792. Teka 316, s. 47
- Nieobecna w Białymstoku w czasie wizyty tam króla Stanisława Augusta, wydaje dyspozycje
odnoszące się do przyjmowania tego gościa i otrzymuje dokładne relacje o jego pobycie, 1793.
Teka 102. s. 1-12
- Ofiarowuje broń i ledewerk po freipocztach białostockich na potrzeby wojska ziemi
bielskiej, 1794. Teka 316, s. 55
- Pokwitowanie i rachunek wydatków poniesionych przez nią na broń i wyekwipowanie
Ŝołnierzy w czasie powstania kościuszkowskiego, 1791.Teka 160, s. 1, 2
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- Prowadzi proces z śydami z Orli o sumy pienięŜne, 1795. Teka 270, s.1-4
- Częściowy zwrot sum włoŜonych przez Iz. Branicką w manufakturę płócienną w Łowiczu,
1795. Teka 316, s. 52
- WyraŜa opinię, Ŝe nigdzie nie ma piękniejszych ogrodów niŜ koło Berlina, 1796. Teka 316, s.
32
- Notatka o aktach dotyczących wydzierŜawienia /bądź odmowy wydzierŜawienia/ przez Iz.
Branicką kamerze pruskiej domów w Białymstoku, 1796-1800. Teka 181, s. 1, 2
- Szczegółowy opis jej zwykłych zajęć i rozkładu dnia na jej dworze w Białymstoku w latach
1797-1798, dokonany przez Hipolita Kownackiego na podstawie własnych jego obserwacji.
Wzmianka o chorobie Branickiej w r. 1797. Ocena jej charakteru i wkładu w utrzymanie na
dawnym poziomie rezydencji białostockiej po śmierci hetmana Branickiego. Wzmianki o jej
układach jako doŜywotniczki ze spadkobiercami jej męŜa J. Kl. Branickiego. Porównania
między Branicką a wojewodziną bracławską, Anną Jabłonowską, co do róŜnic w sposobie
gospodarowania i ogólnie mentalności. Uwagi na temat postanowień jej testamentu, 1808.
Teka 419 a, s. 25-30, 32, 33
- Poleca sprzedać niektóre ruchomości z jej apartamentów w pałacu warszawskim Branickich,
1797. Teka 363, s. 2
- Teksty mianowania przez nią burmistrza w Białymstoku oraz instrukcji o obowiązkach tego
burmistrza, 1798. Teka 125, s. 105, 106
- UpowaŜnia H. Kownackiego do wydzierŜawienia Branic i Ruszczy, 1799. Teka 419 a, s. 56;
Teka 419 b, s. 166
- Odpis kwitu wystawionego przez nią Stanisławowi Badeniemu, dzierŜawcy Branic i Ruszczy,
przy wpłacie raty dzierŜawnej oraz odpis jej listu do tegoŜ, w którym wyraŜa niezadowolenie
ze stanu budynków, a takŜe z połoŜenia chłopów w tych dobrach, zarządza środki zaradcze a
jednocześnie zapowiada wygaśnięcie dzierŜawy, 1799. Teka 252, s. 1, 2
- Wzmianka o oddaniu przez nią wsi Koszki w doŜywocie Anieli Wolskiej /koniec XVIII w./.
Teka 419 b, s. 266
- Wzmianka o uwolnieniu przez nią włościan dolistowskich od pańszczyzny, obdarowania ich
„wolnością na zawsze”, 1800. Teka 261 s. 1
- Sprzedaje las antoniecki /przy dobrach blałostockich rządowi pruskiemu /1802 ?/. Teka
178, s. 7, 15
- Do jej dworu naleŜał m.in. Pascal de Hayes zmarły w Białymstoku około r. 1805. Teka 388,
s. 1
- Odpis jej aktu zgonu, który nastąpił w Białymstoku dnia 2/14.II.1808. Teka 176, s. 13
- Notatki i wypisy odnoszące się do jej dochodów, wydatków i zobowiązali pienięŜnych w
okresie po śmierci J. Kl. Branickiego i po jej śmierci. Teka 154, s. 69-72; Teka 178, s. 1-13
- Jej tablica nagrobna w kościele tzw. starym w Białymstoku. Teka 236, fot. 105
- Fotografie jej mauzoleum w kościele św.św. Piotra i Pawła w Krakowie. Teka 96, s. 34; Teka
235, fot. 22-25; Teka 268, s. 1-6
Korespondencja
- Drobne notatki i wypisy z jej korespondencji z róŜnymi osobami w sprawach
gospodarczych, po r. 1771. Teka 316, s. 30, 31
- Wyjątki z listów Iz. Branickiej dotyczące spraw poddanych /pomoc dla pogorzelców,
zapomogi w zboŜu na przednówku, pomoc synagodze tykocińskiej w dochodzeniu jej praw/,
1774-1799. Teka 215, s. 18-20, 22
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- Notatka o jej liście do Badeniego, dzierŜawcy Ruszczy i Branic, w sprawie dzierŜawy tych
dóbr, 1799. Teka 215, s. 22; Teka 315, s. 4
- Listy do niej od księdza Betańskiego, jej pełnomocnika w dobrach galicyjskich /Ruszcza,
Branice, Tyczyn, starostwo krośnieńskie i mościskie/, i dzierŜawcy części dóbr tyczyńskich.
Notatki z tych listów dotyczą zarządu tymi dobrami, załatwiania interesów z władzami austriackimi, spraw ze spadkobiercami J. Kl. Branickiego; spotyka się takŜe uwagi Betańskiego na
temat postępowania Branickiej, 1775-1784. Teka 364, s. 1-14
- Wypis z listu marszałka Bibersteina, który przesyła jej patent dla Lenkiewicza, 1773. Teka
316, s. 23
- Piotr Blanc, bankier warszawski, odsyła jej pokwitowania na pieniądze wpłacone mu przez
kanclerza Chreptowicza celem przekazania ich w Polsce Mirysowi i baronowej Lefort, 1784.
Teka 365, s. 1
- Jej odpowiedź na Ŝądanie Tomasza Czapskiego oddania mu starostwa knyszyńskiego wraz z
odszkodowaniem, 1780. Teka 312, s. 1, 3, 4
- Notatka z listów do niej od P. T. Czapskiego w sprawie cesji starostwa knyszyńskiego
Małachowskim, 1782, 1783. Teka 315, s. 5, 6
- Notatka z listu do niej J. F. Dulfusa, kupca, w sprawie zamówienia na guziki do amazonki,
1749 /1750 ?/. Teka 315, s. 7
- Wypisy z raportów składanych jej przez Ł. Dynamarego, marszałka jej dworu w Warszawie,
w sprawie remontu pałacu warszawskiego, ugody w związku z tym zawartej z budowniczym
sąsiedniego pałacu A. Tyzenhauza, a takŜe o załatwianiu róŜnych spraw Branickiej, jak
przyjmowaniu dla niej pieniędzy, sprawunków przysłanych z ParyŜa itp., a takŜe o róŜnych
osobach interesujących ją /np. król, Czartoryski, wojewoda ruski/, 1778-1784. Teka 316, s. 58
- Wypis z listu do niej od S. Gieszkowskiego, komisarza jej dóbr podlaskich, w sprawach
gospodarczych, 1778. Teka 315, s. 8
- Wypis z listu do niej od Marii Józefy Guhn, która prosi o interwencję w sprawie pieniędzy
naleŜnych jej od malarza Mirysa, 1777. Teka 316, S. 9
- Listy do niej od Józefa Antoniego Hallera, kupca krakowskiego, dzierŜawcy kamienicy
krakowskiej Branickich, w sprawie przedłuŜenia dzierŜawy kamienicy i jej remontów, 17891795. Teka 366, s. 1-6
- Wypisy z jej listów do Hryniewickiego, komisarza jej dóbr podlaskich 1779, 1780, 1797,
dotyczące powinności poddanych w dobrach orleńskich, sądzenia poddanego ze starostwa
bielskiego, dzierŜawy austerii Pod Jeleniem /Pod Głową Jelenia/ i kupowania domów w
Białymstoku przez śydów. Teka 315, s. 304, 305
- Wypis z listu do niej od P. Hryniewickiego, który poddaje krytyce projekt oczynszowania
poddanych w Trościanicy, 1780. Teka 316, s. 9
- Wypisy z listów do niej od S. Hryniewickiego, komisarza jej dóbr podlaskich, odnoszące się
do projektu załoŜenia gorzelni w TrzywieŜy i poszukiwania zbiegłych poddanych, 1779, 1780.
Teka 316, s. 9-11
- Wypisy z listów do niej od księdza Th. Jagnińskiego, gwardiana bernardynów w Tykocinie, w
sprawie dzierŜawy cegielni w Tykocinie i kierownictwa czy nadzoru nad pracami budowlanymi
przy klasztorze i kościele w Tykocinie, 1775, 1778. Teka 316, s. 11, 12
- Wypisy z raportów składanych jej przez Jakielsklego, oficjalistę, o ściąganiu zaległych
świadczeń1 od poddanych hrabstwa branickiego i o zamierzonej budowie szpitala na terenie
parafii grabskiej, 1780, 1781. Teka 316, s. 12
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- Odpis jej listu do cesarza Józefa II w sprawie dochodów, przysługujących jej ze starostw
mościskiego i krośnieńskiego, 1787. Teka 315, s. 306
- Wypis z listu księdza Kapicy, wikarego a zarazem oficjalisty dolistowskiego, do sekretarza
Branickiej Popławskiego, w którym ksiądz Kapica wspomina o uwolnieniu przez Branicką
włościan dolistowskich od pańszczyzny, obdarowaniu ich wolnością, a takŜe uwolnienia od
/podatku/ groszowego, 1800. Teka 261, s. 1
- Wypis z listu do niej od Franciszka Karpińskiego, który dziękuje za przyjęcie go do
Białegostoku od maja 1794 i za obiecane meble, 1793. Teka 316, s. 50
- Wypisy z raportów składanych jej przez Józefa Karwowskiego, podstolego bielskiego,
ekonoma starostwa bielskiego, dotyczące pretensji do dzierŜawców Dolistowa, postanowień
testamentu malarza Mirysa i wyjaśnień w związku z memoriałem złoŜonym przez mieszczan
tykocińskich w asesorii koronnej, 1791. Teka 316, s. 14, 15
- Wypisy z listów do niej od St. Karwowskiego jej plenipotenta generalnego w sprawie jej
praw do pałacu Branickich w Warszawie, zatargów granicznych w puszczy ladzkiej, wartości
zadłuŜenia dóbr tyczyńskich, spadku po Kurdwanowskim i pułkowniku Ostrowskim i innych
drobnych, 1772-1785. Teka 316, s. 15-17
- Wypis z listu, w którym M. Klemm /synowiec pułkownika J. H. Klemma/ prosi ją o
protekcję w swych sprawach spadkowych i o uzyskania dla niego patentu na chorąŜego, 1772.
Teka 316, s. 17, 18
- S. Kłossowska, siostra miłosierdzia w Białymstoku,, donosi jej o natłoku w szpitalu
białostockim z powodu panującego głodu, 1775. Teka 316, s. 18
- Von Knobloch prosi ją o wydzierŜawienie mu kamienicy Pod Głową jelenia w Białymstoku
z przeniesieniem propinacji na inną kamienicę,1796. Teka 316, s. 18
- Wypis z jej listu do prezydenta Knoblocha z prośbą o popieranie przez niego, jako zięcia
ministra, sprawy nabycia Białegostoku przez kamerę pruską, 1797. Teka 315, s. 251; Teka 367,
s. 1
- Wypisy z listów do niej od łowczego białostockiego, W. Kodyńskiego, w sprawie
oszczędności w psiarni i zwierzyńcu /1794/, a takŜe w sprawie uprawy kartofli /około 17741779/. Teka 315, s. 287a
- Wzmianki o przyjęciu przez nią na doradcę prawnego Adama Kownackiego, a po jego
śmierci /około 1790/ jego bratanka Hipolita Kownackiego /od 1794/ i o działalności
Kownackiego w tej roli, 1799, 1804. Teka 419a, s. 5, 21, 22, 43, 48, 56; Teka 419b, s. 166, 169
- Wypis z listu do niej, w którym K. Krassowski, dzierŜawca Orli, charakteryzuje grunta
orleńskie, 1779. Teka 315, s. 9
- W dopisku do listu męŜa dziękuje Kurdwanowskiemu za pamięć i ładne przygotowanie jej
gabinetu /w Białymstoku/, 1754. Teka 342, s. 41
- Wypis z listu, w którym Sz. Kurkiewicz, mieszczanin i murator mościski, prosi ją o
zwolnienie go z nadzoru budowy kościoła w Tyczynie celem poprowadzenia budowy kościoła
w Mościskach, 1772. Teka 316, s.18
- Wypisy z raportów, składanych jej przez T. Lachowicza urzędnika gospodarczego w kluczu
Lada /w leśnictwie bielskim/, w sprawie znalezienia budynków zastępczych dla spalonej
cerkwi w Orli, 1795. Teka 316,s.19
- Wypisy z listów do niej od H. Lichomskiego, murgrabiego pałacu warszawskiego Branickich,
z raportami o reperacjach w tym pałacu oraz od M. Lichomskiej, wdowy, o jej trudnościach i
potrzebach, 1779, 1786. Teka 316, s. 19-21
- Wypis z supliki, w której Mikołaj Ligęza, poddany tyczyński, mularz prosi ją o pomoc w
uzyskaniu swych naleŜności za prace mularskie dla róŜnych osób, około 1778. Teka 316, s. 21
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- Wypisy z listów do niej od majora Lindsaya, dotyczących wydania mu śyda białostockiego,
za którego poręczywszy musiał jego długi płacić, 1771, 1772. Teka 316, s. 21
- Wypisy z raportów składanych jej przez Lisieckiego, ekonoma tyczyńskiego, w sprawie
budowy kościoła św. Rocha w Tyczynie i karczmy w Lubieniach, 1771-1773. Teka 316, s. 22,
23
- Listy do niej od Lubowickiego, komisarza dóbr podlaskich, dotyczące Gospodarki w tych
dobrach, głównie spraw miasta Białegostoku, 1789-1795. Teka 368, s. 1-6
- Wypisy z jej korespondencji z komisarzem jej dóbr Lubowickim w sprawie osiedlania się
Prusaków w Białymstoku, zasięgu propinacji białostockiej i innych drobnych, 1796. Teka 316,
s. 32, 33
- Wypis z listu do niej od K. Łęskiego, który uŜala się na Gołdę, arendarza tykocińskiego i
Taylora, tamtejszego gubernatora /ekonoma/ o niesłuszne wzięcie w areszt koni, 1775. Teka
316, s. 23
- Wypis z listu, w którym poleca podskarbiemu Matuszewicowi, aby wypłacił panu Dehays
pieniądze na strawne dla ludzi /po 1771/. Teka 487, s. 9
- Wypisy z jej listów do jej podskarbiego W. Matuszewica z lat 1772-1798. Wypisy te
Zawierają dyspozycje Branickiej dotyczące gospodarki w jej dobrach białostockich,
zaopatrzenia dworu, akcji charytatywnych i róŜnych form pomocy dla poddanych,
oficjalistów, a zwłaszcza wdów i sierot po nich. Teka 315, s. 259; Teka 316, s. 44-48; Teka
317, s. 9-24; Teka 369, s. 4-17
- Wypisy z listów do niej od Wojciecha Matuszewica, jej podskarbiego nadwornego z lat 17761780, dotyczące róŜnych spraw białostockich, jak kwatery wojskowe w Białymstoku,
przejazdy tamtędy róŜnych osobistości, prace architekta nadwornego i malarzy, mundury dla
"freipocztów", nauka paziów itd. Teka 316, s. 23-25
- Odpis listu, w którym malarz Mirys prosi ją o wystaranie się o indygenat polski dla niego ze
względu na przyszłość jego dzieci oraz odpis odpowiedzi Branickiej, która w imieniu własnym
i generała Mokronowskiego zapewnia go, Ŝe na najbliŜszym sejmie poczynią starania w tej
sprawie, 1776. Teka 315, s. 288
- Wypisy z jej listów do A. Patyńskiego, gubernatora białostockiego /1773-1781/, w róŜnych
sprawach dotyczących zarządzania Białymstokiem: rozdział kwater dla oficerów, rozsądzanie
spraw śydów białostockich, pomoc dworu dla budujących domy w mieście, opieka nad
dziećmi podrzutkami itd. Teka 315, s. 268, 269; Teka 317, s. 31-55
- Wypisy z raportów, składanych jej przez S. Patyńskiego, gubernatora miasta Białegostoku, w
sprawach togo miasta, a mianowicie zatargów między mieszczanami, tropienia naduŜyć w
handlu zboŜem i sprzedaŜy trunków, 1773. Teka 316, s. 26, 60, 61
- Wypisy z raportów składanych jej przez chorąŜego Jakuba Pawłowskiego w sprawie
sprowadzania kamieni z Solca na zamówienie Branickiego, 1772. Teka 316, s. 27
- Wypis z raportu złoŜonego jej przez Pileckiego, ekonoma bohusławskiego, o usuwaniu
inwentarza Ŝywego i martwego ze starostwa bohusławskiego do dóbr prywatnych Branickich
na wieść o śmierci J. Kl. Branickiego, posiadacza tego starostwa, 1771. Teka 316, s. 27, 28
- Listy do niej od P. Piramowicza, jej sekretarza, o sprawach Białegostoku i dóbr
białostockich, 1773-1781. Teka 370, s. 1-19
- List do niej od P. Piramowicza jej sekretarza, z którego wynika, Ŝe P. Piramowicz opuszcza
słuŜbę u Branickiej i przenosi się do Pasynek. Wzmianki o jego dotychczasowym uposaŜeniu,
1786. Teka 371, s. 1
- Raporty składane jej /i niektóre jej odpowiedzi/ przez A. Popowskiego, pisarza fabrycznego
w Białymstoku, w sprawie prac prowadzonych pod jego nadzorem głównie w mieście
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Białymstoku /budowa domów, brukowanie rynku/ i w kościele w Dolistowie /stolarka/ oraz
konserwacji zabudowań pałacowych w Białymstoku. RóŜne informacje o pracy zakładów
przemysłowych /cegielnie, tartaki/, o uposaŜeniu rzemieślników w dobrach białostockich itp.,
1789-1793. Teka 372, s. 1-22
- Wypisy z jej replik na raporty składane przez pisarza fabrycznego białostockiego,
Popowskiego; część z replik kierowana jest do architekta białostockiego Czernika, 1789-1791.
Wypisy dotyczą dyspozycji Branickiej w zakresie prac budowlanych /kościół w Dolistowie,
budynki w Białymstoku/ i remontu zabudowań w dobrach białostockich. DuŜo miejsca
zajmują tu sprawy związane z organizowaniem dostaw i magazynowaniem materiałów
budowlanych, ich cenami, stawkami płac za prace budowlane i rolą poszczególnych
oficjalistów białostockich w kierowaniu i nadzorze nad tymi pracami. Teka 316, s. 76-83.
- Wypisy z listów do niej od Krystyny z Potockich Potockiej, która usprawiedliwia swą
nieobecność na pogrzebie J. Kl. Branickiego, 1777 oraz od Fr. Piotra Potockiego, męŜa
Krystyny, który donosi o narodzinach syna i prosi o lekarza Klementa dla Ŝony, 1779. Teka
315, s.289, 290
- Objaśnia Piotra Potockiego, starostę szczerzeckiego, co do dziedziczenia dóbr roskich przez
Sapiehów, 1777. Teka 317, s. 38
- Wypis z listu do niej od Ricaud de Tirregaille'a, który prosi, aby wpłynęła na zakupienie
przez króla Stanisława Augusta 80 obrazów "najstarszych i najsławniejszych malarzy" od
barona de Bodissony, 1765. Teka 315, s. 291, 292
- Raport o zwoŜeniu drzewa na budowę kościoła w Goniądzu złoŜony jej przez A.
Rogowskiego, 1778. Teka 315, s. 293
- Wypisy z listów do niej od Fryderyka Saturgusa, kupca królewieckiego, w sprawie transportu
marmurów z Włoch /na mauzoleum J. Kl. Branickiego w Białymstoku/ i opłaty cła za nie,
1777. Teka 315, s. 294
- Wypis z listu, w którym J. A. Scherres, kupiec królewiecki, upomina ale o zwrot zaległych
wierzytelności swych u Branickiej i u śydów białostockich, obiecując jednocześnie dalszy
kredyt, 1779. Teka 315, s. 295
- Listy do niej od jej oficjalisty warszawskiego, Jana Schneidego, z raportami o sprawach
pałacu Branickich w Warszawie, o załatwianiu róŜnych interesów Branickiej i o Ŝyciu w
Warszawie pod rządami pruskimi, 1778-1796. Teka 374, s. 1; Teka 378, s. 1-44
- Wypisy z raportów, składanych jej przez C. de Schultza, koniuszego białostockiego, w
sprawie przygotowywania koni i podwód na jej przejazdy z Warszawy do Białegostoku, a
takŜe o malowaniu kolaski i wyrobie obuwia /dla słuŜby ?/, 1778, 1780. Teka 315, s. 296, 297
- Raporty składane jej przez kapitana Sękowskiego o pracach budowlanych w dobrach
podlaskich /głównie budynki gospodarcze, a takŜe remonty pałaców w Białymstoku,
Choroszczy itd./ oraz o wykonaniu i ustawieniu mauzoleum J. Kl. Branickiego w kościele
św.św. Piotra i Pawła w Krakowie, 1773-1779. Teka 375, s. 1-33
- List do niej od Michała Starzeńskiego, starosty brańskiego, z prośbą o poparcie u
spadkobierców J. Kl. Branickiego jego interesów w związku z rozliczeniami przy cesji
starostwa brańskiego, 1800. Teka 408, s. 1
- Wypisy i notatki z raportów składanych jej przez Jana Witwickiego, ekonoma dóbr
tykocińskich, w sprawach dotyczących Tykocina i dóbr tykocińskich, 1772-1775. Teka 316, s.
29, 30; Teka 378, s. 1-4
- Wypisy z raportów składanych jej przez Zabielskiego, administratora klucza ladzkiego, 1776.
Teka 315, s. 301, 302; Teka 316, s. 55, 56
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- Wypisy z raportów składanych jej przez Jana Zakrzewskiego, oficjalisty w starostwie
bielskim. Jeden z raportów dotyczy działalności milicji nadwornej Branickiej, 1772, a drugi
ściągania świadczeń z dóbr Orli, 1793. Teka 315, s. 303
- Wypis z listu do niej od A. Załuskiego w sprawie podatków ze starostw mościskiego i
krośnieńskiego, 1785. Teka 316, s. 30
- Wypis z jej listu do architekta Zscherniga, w którym zaleca mu nadzór nad
uporządkowaniem pokoi w pałacu białostockim, 1794. Teka 316, s. 84, 85
- Wypis z jej listu /do niewiadomej osoby/ w sprawie sporu między śydami w Orli, koniec
XVIII w. Teka 195, s. 5
BRANICKA Katarzyna z Radziwiłłów
- W roku 1720 jej mąŜ, J. Kl. Branicki, zapisuje jej doŜywocie na starostach bielskim i
krośnieńskim. Teka 315, s. 324
- Wypisy z listów do niej od męŜa, J. Kl. Branickiego, głównie w sprawach osobistych oraz z
drobnymi poleceniami gospodarczymi, 1723-1727 i b.d. Teka 326, s. 1-8
- Wzmianka o jej pobycie na kuracji w Cieplicach w towarzystwie męŜa, J. Kl. Branickiego,
1726. Teka 395, s. 1
- Wypisy z listu do niej od jej męŜa Jana Klemensa w sprawie abrysu schodów, b.d. oraz od
matki Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, 1730, notatka o liście do niej od Tuszyńskiej o
sprawach rodzinnych. 1727. Teka 315, s. 13-15
- Odpis jej aktu zejścia /z akt hipoteki pruskiej/ 16.X.1730. Teka 292, s. 17
- List do niej od Józefa Tokarzewskiego, starosty świdnickiego, w sprawie strusia, 1730. Teka
361, s. 1
- Wzmianka o jej prawach do pałacu Branickich w Warszawie, przypadających na jej
spadkobierców, 1772. Teka 316, s. 16
BRANICKA Katarzyna z Sapiehów, wojewodzina podlaska
- Opis apartamentu w pałacu białostockim zajmowanego /zdaniem Glinki/ przez Branicką
około r. 1709. Teka 139, s. 4, 5
- Notatka o liście do niej od Gąssowskiego, zapewne komisarza, 1715; wypis z listów do niej
od T. Sapiehy, 1708, P. Stryjeńskiego, wojskiego grodzieńskiego, w sprawach zatargów w
dobrach Sobolewie i Dojlidach, 1712. Teka 315, s. 10-12
- Jej polecenia odnoszące się do wypłaty prowizji inwalidom wojskowym w alumnacie
tykocińskim, 1710-1720. Teka 280, s. 56-72
- Kontaktuje się z zaufanym swego syna Jana, Józefem Kurdwanowskim, i wydaje mu
polecenia, a przez niego takŜe swemu synowi, któremu nakazuje powrót do kraju z zagranicy,
groŜąc mu wstrzymaniem zasiłku pienięŜnego na jego dalszy pobyt 1717, 1718. Teka 341, s. 1,
2
- Zrzeka się doŜywocia na rzecz syna Jana Klemensa /Kazimierza/ Branickiego. Przebywa
wówczas w pałacu Branickich w Warszawie na Podwalu, 1719. Teka 285, s. 2
- Wypis z jej listu do ojca z prośbą o wypłacenie jej sum naleŜnych w związku z potrzebą
spłacenia długów i wyposaŜenia córki, 1719. Teka 297, s. 1; Teka 316, s. 1
- Notatka o odstąpieniu przez nią, za zgodą króla, starostwa bielskiego z leśnictwem ladzkim
jej synowi Janowi Branickiemu, 1719. Teka 315, s. 324
- Wzmianka o zatwierdzaniu przez nią przywilejów miasta Tyczyna, b.d. Teka 364, s. 4
- Jej portret na mauzoleum Branickich w kościele św.św. Piotra i Pawła w Krakowie. Teka
268, s. 3-5
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- Nagrobek /dłuta Kacpra BaŜanki/ w kościele niewiadomym. Teka 235, fot. 127
- Fotografia ornatu stanowiącego jej dar dla kościoła w Choroszczy. Teka 235, fot. 15
BRANICKA Krystyna, zakonnica
- Jej list do Józefa Sapiehy, podskarbiego litewskiego, któremu wyraŜa zadowolenie z jego
małŜeństwa z Krystyną Branicką, córką Stefana, 1709. Teka 317, s. 49
BRANICKA Maria
- Wzmianka o jej zgonie 30.VII.1710 według ksiąg metrykalnych białostockich. Teka 198, s.
56
BRANICKI Adam, właściciel Wilanowa
- Wzmianka o oddaniu przez niego w r. 1932 Bibliotece Narodowej depozytu wieczystego,
między innymi zbioru korespondencji i innych rękopisów. Teka 419a, s. 1, 58
- Wzmianka o wypoŜyczeniu przez niego części materiałów archiwalnych, dotyczących pałacu
w Radzyniu, Dembowskiemu, przed 1939. Teka 489, s. 3
- Jego własnoręczna notatka ołówkowa o dziejach dóbr roskich pisana przed 1.IX.1939. Do
notatki dołączony jest dosłowny odpis sporządzony przez J. Glinkę w 1942 r. Teka 486, s. 1,
2
BRANICKI Franciszek Ksawery, kasztelanic bracławski, potem hetman wielki koronny
- Spodziewa się go J. Kl. Branicki na święta, 1754. Teka 342, s. 36
- Zatrzymuje się w pałacu warszawskim Jana Kl. Branickiego, 1758. Teka 360, s. 24
- Opis jego pojedynku z Casanovą w liście Marii Radziwiłłowej do J. Kl. Branickiego, 1766.
Teka 346, s. 5
- Szkic planu jego pałacu przy Nowym Świecie w Warszawie, notatka informująca, jakie
materiały kartograficzne dotyczące tego pałacu znajdują się w Gabinecie Rycin UW /przed
1939 r./. Teka 235, s. 49, 50, 54-57
- Charakterystyka jego osoby w zestawieniu z hetmanem Janem Klemensem Branickim w
artykule Stanisława Wasylewskiego, Braniccy dwaj, wycinek z "Gazety Polskiej". Teka 305, s. 1
BRANICKI Jan Klemens, podstoli koronny, potem marszałek nadworny koronny
- Uwagi o jego roli w powstawaniu miasta Białegostoku, XVII w. Teka 201, s. 25, 30
- Listy do niego od króla Jana Kazimierza w sprawia jego udziału w działaniach wojennych,
1658. Teka 293, s. 1
- Notatka o przywileju królewskim nadającym mu urząd podstolego koronnego, 1659. Teka
57, s. 4
- Zapiska o nadaniu mu wsi Brzyt/?/ w powiecie chęcińskim, województwie sandomierskim,
1660. Teka 96, s. 2
- Buduje dwór starościński w Stopnicy, 1661. Teka 95, s. 45
- Fragment jego uniwersału zapewniającego chłopów o prawdziwości uprzednich
uniwersałów królewskich, o kłamliwości zaś uniwersałów Lubomirskiego /w związku z
rokoszem Lubomirskiego/, 1665. Teka .294, s. 1
- PoŜycza pieniądze Piotrowi Sladkowskiemu, chorąŜemu rawskiemu, które tenŜe ubezpiecza
na dobrach Kołpaki/?/, 1666. Teka 295, s. 1
- Przebywa w Branicach około r. 1669. Teka 315, s. 17
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- Notatka o pozwie przeciwko Branickiemu i jego Ŝonie i ich oficjalistom oraz mieszczanom
tykocińskim złoŜonym przez Mikołaja Opackiego, podkomorzyca wiskiego, w niewiadomej
sprawie, 1669. Notatka o poŜyczce zaciągniętej przez Branickich pod zastaw wal Morusy i
Chobotki, 1689. Teka 280, s. 15, 16, 18
- Jego portret znajduje się na mauzoleum Branickich w kościele św.św. Piotra i Pawła w
Krakowie. Teka 268, s. 2, 3, 5
BRAKICKI Jan Klemens, starosta Chęciński, podkomorzy krakowski
- Jest wraz z Ŝoną, , Anną z Wapowskich, właścicielem dóbr Tyczyn, XVII w. Teka 276, s. 16, 42
- Wzmianki o nadaniach królewszczyzn, które otrzymał Branicki w latach 1625, 1653,
1654/?/. Teka 57, s. 4
- W roku 1655 dworek przy ul. Ossolińskiej posiadał /Jan Klemens ?/ Branicki /według J.
Bartoszewicza/. Teka 96, s. 21
- Wypisy z listów do niego od króla Jana Kazimierza w związku z jego udziałem w działaniach
wojennych, 1655. Teka 293, s. 1
BRANICKI Jan Klemens, wojewoda krakowski, potem hetman wielki koronny i kasztelan
krakowski
Ogólne róŜne z lat 1689-1771
- Informacje o nim w pamiętniku W. Coxe'a. Teka 97, s. 34
- Wiersz imieninowy napisany na jego cześć przez ElŜbietę DruŜbacką, 1753. Teka 302, s. 2, 3
- Wzmianki o nim w pamiętnikach Fr. Karpińskiego. Teka 97, s. 47
- Ocena jego działalności gospodarczej w pamiętniku H. Kownackiego /wypis z rękopisu
spalonego w 1944 r./. Teka 97, s.43; Teka 419a, s.26-28
- Wypisy fragmentów odnoszących się, do niego w pamiętnikach M. Matuszewica. Teka 300,
s. 1-14
- Charakterystyka jego osoby w pamiętnikach J. U. Niemcewicza. Taka 97 s. 44
- Charakterystyka jego osoby w pamiętnikach Stanisława Augusta. Teka 97, s. 10-14
- Niektóre informacjo o jego działalności politycznej, a takŜe o zwyczajach i trybie Ŝycia w
Białymstoku czerpane z pamiętnika M. Starzeńskiego. Teka 103, s. 1-3; Teka 410, s. 3, 5, 7, 11
- Wiadomości o jego trybie Ŝycia czerpane z rzekomych tradycji rodziny Hermanowskich.
Notatka z rozmowy J. Glinki z Hermanonowskim, właścicielem apteki w Białymstoku, 1933
/fragment/. Teka 306, s. 1
- Ocena jego osoby i charakterystyka działalności, zawarte w pracach Jana Glinki. Teka 90, s.
20-25; Teka 92, s. 8-10; Teka 133, s. 1-3, 14-16; Teka 165, s. 2, 3; Teka 200, s. 5-7; Teka 201, s.
6-8, 14,19; Teka 256, s. 1, 4v, 6v; 8v; Teka 384, s. 1-35; Teka 471, s. 34-41
- Uwagi o mecenacie artystycznym Branickiego, zwłaszcza w zakresie architektury na terenie
jego rezydencji zawarte w listach J. Glinki do prof. P. Francastela, 1937-1938. Teka 464, s. 138 passim
- Uwagi J. Glinki /wyraŜone w listach do prof. W. Henschla z Drezna, 1959-1961/ na temat
mecenatu Jam Klemensa Branickiego, hetmana wielkiego koronnego, jego osobistego wkładu
w projekty zamawiane u architektów, doboru ludzi, którym zlecał projektowanie i
wykonawstwo oraz opinii znawcy, jaką cieszył się wśród swych współczesnych. Teka 385, s. 1,
2, 6, 11, 22, 28
- Uwagi na temat jego mecenatu artystycznego zawarte w korespondencji między J. Glinką a
prof. M. Morelowskim z r. 1938. Teka 463, s. 1-25
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- Korespondencja Jana Glinki z lat 1955, 1958, 1959, 1962, 1963 dotycząca opracowania
przez niego zagadnienia mecenatu artystycznego J. Kl. Branickiego oraz wydania ekscerptów z
korespondencji Branickich z XVIII w. Teka 467, s. 1-5; Teka 472, s. 1-34
- Wypisy z artykułu Z. Glogera, Gryfowie Braniccy jako opiekunowie śydów, odnoszące się
do jego osoby i jago stosunku do śydów, Teka 195, s. 1-6
- Charakterystyka J. Kl. Branickiego i jego otoczenia w pracy Wł. Konopczyńskiego, Polska w
dobie wojny siedmioletniej. Teka 304, s. 1-8
- Notatka o wzmiankach odnoszących się do jego osoby u T .Mańkowskiego, Genealogia
sarmatyzmu. Teka 96, s. 49
- Charakterystyka jego osoby w artykule F. A. Ossendowskiego, Wersal podlaski. Teka 305, s.
2, 3
- Wypis z artykułu E. Rastawieckiego, Wizerunki hetmanów polskich. Teka 96, s. 17
- Notatki z pracy Claude de Rulhière, Histoire de l’anarchie de Pologne et du dèmembrement
de cette rèpublique, odnoszące się do osoby i działalności politycznej J. Kl. Branickiego i do
jego otoczenia, zwłaszcza do Andrzeja Mokronowskiego. Teka 104, S. 1-6
- Charakterystyka jego osoby w zestawieniu z hetmanem Franciszkiem Ksawerym Branickim
w artykule Stanisława Wasylewskiego, Braniccy dwaj. Teka 305, s. 1
- Jego portrety pędzla W. Mirysa: a/ fotografia oryginału w kościele w Tykocinie przed
konserwacją, 1936 - Teka 238, fot. 122; b/ fotografia tegoŜ oryginału po konserwacji przez
PKZ /1951 ?/ - Teka 255, fot. 70; c/ fotografie oryginałów /?/ ze zbiorów galerii
wilanowskiej, 1957 . Teka 235, fot. 90, 91
- Według informacji prof. W. Tatarkiewicza jego portrety znajdują się w Muzeum w
Rzeszowie i na plebani w Tyczynie /1950/; notatka o fotografii portretu z Tyczyna w
zbiorach PIS; inne informacje o portretach Branickiego i jego Ŝony Izabeli. Teka 96, s. 19, 32,
43
- Jego portret "w francuskim stroju" na płótnie malowany wymieniony jest w inwentarzu
pałacu białostockiego z r. 1772. Teka 141, s. 29
- Wzmianki o jego portrecie i popiersiu marmurowym w inwentarzu pałacu białostockiego z
r. 1775. Teka 146, s. 2, 6
- Wzmianka o reprodukcji jego portretu /pędzla J. Łoskiego ?/ w "Tygodniku Ilustrowanym".
Teka 95, s. 35
- Notatka o jego metryce chrztu 6.XI.1689, Teka 315, s. 324
- Wypis jego metryki chrztu, wzmianki o otrzymanych tytułach i urzędach odpisy aktów ślubu
z K. Radziwiłłówną i I. Poniatowską, a takŜe aktu zejścia, wzmianki o testamentach, 16891771 i b.d. Teka 292, s. 10-24
- Sprowadzanie z huty w Urzeczu luster na uŜytek Branickiego, XVIII w. Teka 315, s. 255;
Teka 396, s. 5
- Notatka o dokumencie króla Augusta II zawierającym upełnoletnienie Branickiego, 1703.
Teka 315, s. 324
- Prowadzi wraz z matką sprawę przeciwko Radziwiłłom o Dojlidy, 1712. Teka 315, s. 12
- Notatka o wydanym przez niego rozporządzeniu w sprawie sum naleŜnych wojsku, 1716.
Teka 96, s. 5
- Notatka o mandacie królewskim, nakazującym mu chwytanie i rozpraszanie grasantów na
własną rękę, bądź przy pomocy wojska koronnego, 1717. Teka 315, s. 324
- Wzmianka o jego pobycie w Wiedniu oraz o pogłosce na temat jego małŜeństwa z
siostrzenicą Rakoczego, 1717. Teka 341, s. 1, 2
- Wzywany przez matkę do powrotu z zagranicy, 1718. Teka 341, s. 2
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- Notatka o zrzeczeniu się przez jego matkę Katarzynę Branicką, doŜywocia na jego rzecz,
1719. Teka 285, s. 2
- Otrzymuje w roku 1719 od swojej matki drogą cesji starostwo bielskie wraz z leśnictwem
ladzkim, a w roku 1720 ubezpiecza doŜywocie swej Ŝony Katarzyny z Radziwiłłów na tym
samym starostwie oraz na starostwie krośnieńskim. Teka 315, s. 324
- Jego polecenia odnoszące się do wypłaty prowizji inwalidom wojskowym w alumnacie
tykocińskim, 1720-1721. Teka 280, s. 73-75
- Wypłaca wyderkaf od sumy zapisanej na kamienicy zwanej "Stare Mynica i Retoryka" /w
Krakowie/ klasztorowi karmelitanek bosych tamŜe, 1721. Teka 315, s. 312
- Notatki o umowach zawieranych przez niego przy wydzierŜawianiu dóbr Złotorii, 17211745. Teka 281, s. 1
- Odpis aktu kupna przez niego gruntu w Tykocinie, zwanego Pigłowszczyzna, 1722. Teka
484, s. 1, 2
- WydzierŜawia w r. 1725 pałac Branickich na Podwalu w Warszawie konwisarzowi K.
Kochowi. Teka 319, s. 23
-Wzmianka o dekrecie referendarii koronnej, oddalającym skargę wniesioną przeciwko niemu
przez sołtysów i wybrańców starostwa brańskiego, 1724. Taka 255, s. 1
- Wypis z przywileju danego mu na chorąstwo wielkie koronne po Aleksandrze
Jabłonowskim, 1724. Wypis zawiera wywód rodziny Branickich Gryfitów a ... Lescone tertio
monarcha Poloniae przez Jaxam filium eius itd. Teka 315, s. 325
- Wypisy z akt procesu wytoczonego mu przez klasztor bazylianów w Supraślu o zwrot sumy
35000 tynfów, 1725-1745. Teka 105, s. 2, 3
- Wzmianki o jego pobycie z Ŝoną w Cieplicach /1726/ i wyjazdach do Drezna /1726, 1727/,
a takŜe o przyjmowaniu przez niego kilkakrotnie króla Augusta III, przejeŜdŜającego przez
Białystok, 1726-1729. Teka 395, s. 1-4
- Wypis z przywileju dla niego na generalstwo artylerii koronnej, 1728. Teka 315, s. 325
- Wzmianki o zajęciach wynikających z jego urzędów: wizytowanie cekhauzów lwowskiego,
kamienieckiego i św. Trójcy, asystowanie królowi, gdy zjedzie do Warszawy, 1728. Teka 342,
s. 1
- Notatka o zakupie przez niego od Mateusza Sokołowskiego dóbr Brzeziny i Laskowiec,
1728; akta procesu wytoczonego "partii mazowieckiej" pod dowództwem regimentarza
Zielińskiego, stronnikom Leszczyńskiego, o najazd na dobra Branickiego jako stronnika Sasa i
zniszczenie ich, 1734. Teka 280, s. 23v, 82-114
- Notatki o róŜnych wydawanych przez niego asygnacjach /poleceniach wypłaty/ dla
rzemieślników i kupców za prace i dostawy dla jego dworu w Warszawie bądź w Białymstoku,
1729-1737. Teka 315, s. 335-338
- Odpis listu królewskiego dotyczącego jego procesu z poddanymi wsi CzyŜe w starostwie
bielskim o wymiar powinności, 1732. Teka 245, s. 1
- Spłaca dług W. Kuczyńskiemu, 1733. Teka 409, s. 6, 12v, 16
- Uwięziony przez stronników Leszczyńskiego na zamku w Kamieńcu wzywa pomocy
swojego szwagra, Józefa Sapiehy, podskarbiego litewskiego, 1734. Teka 298, s. 1
- Odpis repliki Branickiego na suplikę mieszczan białostockich, 1737. teka 122, s.2.
- Kupuje od A. Lewickiego część młyna i ziemię z poddanymi w Szczytach, 1737. Teka 316, s.
84.
- Jego dostawcą wrocławskim jest tamtejszy kupiec Jan Honquelin, 1737. Teka 389, s.1.
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- Odpisy wydanych przez niego dwóch decyzji w sprawie powinności mieszczan
białostockich, instruktarza przeznaczonego dla miasta oraz trzech przywilejów dla cechów
białostockich, 1737-1769- Teka 122, s. 2, 3, 4-9, 11-18
- Odpis zawierający próbkę jego znajomości francuszczyzny /styl, ortografia/ we własnym
dopisku do listu, 1738. Teka 342, s. 11
- Przyjechał do Drezna na wesele królewny, 1738. Teka 487, s. 3, 4
- Próbuje kupić dobra Bratkowice w pobliŜu Tyczyna, 1739. Teka 315, s. 106
- Wzmianka o zatrudnianiu przez niego architekta /Tomasza/ Bellottiego przed r. 1741. Teka
315, s. 282
- Dostaje w roku 1741 od Urszuli Lubomirskiej jej poddanego W. Haltmana. Teka 171 , 3, 4
- Wzmianka o pracy dedykowanej Branickiemu, a zatytułowanej Speculum homini
ecclesiastico curatori animarum, functiones apostolicas exercenti, in considerationibus
ecclesiasticum statum concernentibus propositum, 1741. Teka 272, s. 29
- Ugoda zawarta między nim a klasztorem bazylianów w Supraślu co do praw kolatorskich
wobec tego klasztoru, 1743. Teka 280, s. 116-118
- Ugoda zawarta przez niego z dziedzicami dóbr Zawady w sprawie naprawy mostu na rzece
Slinie i pobieranie mostowego, 1743. Teka 280, s. 114-116
- Akt zamiany gruntów między nim a klasztorem bazylianów w Supraślu,1744. Teka 105, s. 4,
5
- Odpis z księgi miejskiej białostockiej jego instruktarza dla magistratu białostockiego z roku
1745. Instruktarz określa sposób obioru burmistrza, powinności pisarza miejskiego, opłaty
przysługujące od czynności prawnych, następnie zaś w 23 punktach ustala powinności
mieszczan. Teka 121, s. 6-14; Teka 125, s. 60-63
- Notatka o jego nadaniu dla masztalerza St. Zawadzkiego na 1/2 włóki w Warpechach
/starostwo bielskie/. Opis pieczęci Branickiego wyciśniętej przez papier, 1745. Teka 315, s.
335
- Wzmianka o sprowadzaniu dla niego do Białegostoku ostryg i cytryn, 1745. Teka 487, s. 2
- Buduje w Tykocinie nowy kościół murowany św. Trójcy /1745/, w r. 1768 uposaŜa przy
tym kościele szpital dla ubogich, wystawia około 1770 pomnik St. Czarnieckiego. Teka 278, s.
185
- Ofiarowuje Ŝubrzycę Hieronimowi Radziwiłłowi, podczaszemu wielkiemu Litewskiemu,
1747. Teka 301, s. 1
- Opis przyjęcia wydanego przez niego w Białymstoku w r. 1747. Teka 316, s. 2
- Korzysta z pośrednictwa bankierów: warszawskiego Riaucoura i francuskiego Forton et
Baver, 1747- Teka 317, s. 46
- Przejmuje od Augusta Czartoryskiego jego dług wzglądem Krystyny Zofii de Bunau
Mokronoskiej, 1748. Teka 280, s. 118, 119
- Zamierza oddać niektóre swe obrazy do naprawy, 1749. Teka 315, s. 82, 83
- Wchodzi w posesję starostwa knyszyńskiego, 1749. Teka 315, s. 202
- Jego uwagi dotyczące portretu jego Ŝony Izabeli, według których malarz Tallman robi
poprawki, 1749. Teka 320, s. 18, 19, 21
- Oddaje J. Stadnickiemu pod zastaw swoje dobra Branice i Ruszczę,1750. Teka 315, s. 132,
133
- Jego wskazówki dla Czechowicza co do obrazu św. ElŜbiety, 1750, Teka 320, s. 32, 33
- Sprowadza drzewka róŜne z Hamburga, 1751, 1752. Teka 317, s. 145; Teka 337, s. 3
- Ma od 1752 wziąć w posesję klucz biliłowski Sapiehy, wojewody podlaskiego. Teka 315, s.
23
41

- Poszukuje kamieniarzy w Kamieńcu /Podolskim ?/ do prac w swych dobrać 1752. Teka
315, s. 186
- Notatka o cesji przez niego starostwa brańskiego na rzecz Macieja Starzeńskiego i o umowie
prywatnej, zawartej uprzednio, w myśl której Starzeński "nie będzie pretendował do
prowentów, intrat i dyspozycji Ŝadnych tegoŜ starostwa", 1752. Teka 315, s. 329
- Poleca wypłacić księdzu Kłossowskiemu, sekretarzowi pieczęci koronnej 100 czerwonych
złotych /łapówki/, 1752. Teka 316, s. 3
- Wino potrzebne mu na koło generalne, 1752. Teka 321, S. 15
- Nazywany wodzem w listach niektórych osób do Macieja Starzeńskiego, starosty brańskiego,
1752-1756. Teka 413, s. 2
- Ma długi wobec kupców i rzemieślników warszawskich, niektórym zalega z zapłatą juŜ drugi
rok, 1753. Teka 396, s. 3
- Wzmianka o posiadaniu przez niego placów w Grodnie, 1754. Teka 95, s. 33
- Zapiska o jego, wraz z Ŝoną, pobycie przez 11 tygodni we Lwowie, 1754 Teka 96, s. 9
- Odkomenderowuje Ŝołnierzy do poskromienia poddanych w Grabowcu, zastrzegając, aby
uŜywano "przyzwoitych sposobów", 1754. Teka 215, s.9
- Wypisy z kwitów dotyczących zaopatrzenia Jego dworu, utrzymania w porządku rezydencji,
opłaty rzemieślników, 1754-1756. Teka 315, s. 314-318
- Wzmianka o opisie przyjęcia zgotowanego przez niego w Białymstoku posłowi tureckiemu,
1755. Taka 100, s. 1
- DzierŜawi kamienice we Lwowie, prawdopodobnie od Rzewuskich, 1755. Teka 315, s. 211a
- Sprowadza kamienie i wyroby kamieniarskie z Końskich, 1755-1756. Teka 315, s. 3; Teka
348, s. 4
- Funduje około roku 1755 szpital dla Ŝebraków przy kościele w Tykocinie, nadaje mu jeszcze
uposaŜenie w r. 1768. Teka 278, s. 182, 185
- Notatka o jego dokumencie zawierającym nadanie austerii w Białymstoku Antoniemu
Wroczyńskiemu, 1756. Teka 95, s. 25
- Objęcie w jego posesję wsi Olejniki i Zarudzie, 1756. Teka 315, s.51
- Usuwanie lokatorów z warszawskiego pałacu Branickich na czas pobytu Branickiego w
Warszawie, 1756. Teka 345, s. 16
- Sprowadza sobie tabakę ze Strasburga, 1756. Teka 360, s. 3
- Wzmianka o Ŝyciu towarzyskim pędzonym przez niego w Białymstoku, 1756, 1757. teka
101, s. 1; Teka 348, s. 4
- Sprowadza Ŝelazo z huty w Końskich, 1757. Teka 315, s. 155
- List do niego od l'Hospitala, posła francuskiego, przywozi kurier z Petersburga, 1758. Teka
339, s. 13
- Wzmianka o tym, Ŝe jego przyjazd na senatus consilium nie jest poŜądany, 1758. Teka 360, s.
21
- Odpis rezolucji Branickiego zabraniającej wysyłania mieszczan białostockich z podwodami
dalej niŜ o milę od miasta, 1759. Teka 122, s. 4
- Ceduje M. Czartoryskiemu dobra Konstantynów otrzymane po Sedlnickim, 1761. Teka 315,
s. 267
- Odbiera dobra Branice z zastawnej posesji J. Stadnickiego, 1761, 1762. Teka 315, s. 104;
Teka 334, s. 4-8; Teka 360, s. 29
- Otrzymuje w roku 1761 przywilej na starostwo bohusławskie, obejmuje je i wydzierŜawia. W
r. 1765 poddani przedkładają mu swe skargi. Teka 315, s. 326-328
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- Wypis z aktu darowizny pałacu po Sedlnickich w Warszawie przez J. Kl. Branickiego na
rzecz U. Lubomirskiej i Potockich, 1762. Teka 285, s. 9
- Obejmuje w posiadanie dobra krzesłowe kasztelanii krakowskiej, 1762. Teka 315, s. 159, 160
- Wzmianki o jego zabiegach, aby uzyskać przywilej na kasztelanię krakowską i
wyeksploatować dobra krzesłowe woj. krakowskiego przed ich przekazaniem nowemu
posesorowi, 1762. Teka 334, s. 5-7
- Sprowadza /na swe imieniny/ do Białegostoku Ŝołnierzy znających się na robieniu
fajerwerków, 1763, Teka 315, s. 197
- Otrzymuje konia-człapaka od Sułkowskiego, mianowanego generałem w wojsku koronnym,
1763. Teka 315, s. 210
- Jako kandydat do korony polskiej w r. 1764. Teka 381, s. 1, 2
- Wypis z listu, w którym M. Bacciarelli prosi Anielę Starzeńską o protekcję dla pana Laskiego,
który udaje się do Białegostoku, aby podjąć słuŜbę u J. Kl. Branickiego, 1765. Teka 315, s. 286
- Przesyła, za pośrednictwem bankiera, P. Teppera, pieniądze Ricaud de Tirregaille'owi, 1765.
Teka 315, s. 323
- Jako starosta bielski nadaje włókę gruntu w leśnictwie bielskim J. Bodkiewiczowi, 1766. Teka
391, s. 4
- Ma zamiar nabyć od Burzyńskiego wieś Dobki, 176?. Teka 315, s.206v
- Odpis przywileju wydanego przez niego dla altarii przy kaplicy św. Rocha w Białymstoku,
1768. Teka 177, s. 13
- ObciąŜa pałac warszawski Branickich długiem zaciągniętym u A. Riacoura 1768. Teka 285, s.
32, 33
- DzierŜawi od T. Czapskiego folwark Klewiankę naleŜący do starostwa knyszyńskiego, a od
Zakrzewskiego wieś Boraskówkę pod Knyszynem. 1768. Teka 315, s. 261. 262; Teka 316. s.
57; Teka 317, s. 25
- Pretensje do siostry Urszuli Lubomirskiej i groźba odebrania jej dóbr biliłowskich, 1768.
Teka 548, S. 6
- Wzmianki o transakcjach zawieranych przez niego, wpisanych do akt grodzkich brańskich:
wykup folwarczku pod Krupnikami, 1771; nadanie włóki gruntu w leśnictwie ladzkim, 1766;
umowa o wyrób gorzałki przez śydów w Kamieńczyku, 1767; rozliczenie z tytułu posiadania
wójtostwa brańskiego vel kierznowskiego, 1768, 1772; umowa o zamianę gruntów z
probostwem w Białymstoku, 1770. Teka 391, s. 1, 4-9,11
- Wzmianka o jego rozgoryczeniu z powodu odebrania mu pensji, 1768. Teka 348, s. 6
- Fundatorem klasztoru ss. miłosierdzia w Białymstoku, jak wynika z tablicy fundacyjnej
wmurowanej przy wejściu do tego klasztoru, a noszącej datę 1769. Teka 168, s. 3
- Oddaje kościół w Tykocinie wraz z domem zakonnym i plebanią zakonnikom misjonarzom,
1769. Teka 280, s. 122, 123
- Wzmianki o sprzedaŜach placów w Białymstoku przez mieszczan Branickiemu, 1770. Teka
125, s. 37, 44, 45
- Wzmianka o tym, Ŝe /około r. 1770 ?/ "nowo zabudowywać się wszystkim na ulicy
Wasilkowskiej /w Białymstoku/ rozkazał, a kto sposobu do budowania się nie miał
spłaciwszy takowych na skarb zabudować rozkazał" Teka 125, s. 56
- Nadanie przez Braniskiego Francowi Rethmanowi, kominiarzowi nadwornemu, domu z
placem i stodołą w Białymstoku, 1770, a Bernardowi Rottengruberowi, waltorniście w kapeli
pałacowej białostockiej, domu w Białymstoku, 1771, takŜe Janowi i Kunegundzie Czarneckim
domu i placu w Choroszczy, b.d.; ponadto karczmy w Białymstoku cyrulikowi
Włoskiewiczowi, 1770. Teka 125, s. 49, 80, 90, 108
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- Wspomniany w roku 1810, 1813 jako fundator kaplicy św. Rocha w Białymstoku b.d. Teka
184, s. 6, 7
- Wzmianka z r. 1839 o wystawionym przez niego budynku szkoły parafialnej w Białymstoku,
b.d. Teka 205, s. 5
- Wzmianka o cedowaniu przez niego starostwa brańskiego M. Starzeńskiemu, b.d. Teka 408,
s. 1
- Branicki sprzedał M. Starzeńskiemu wieź JeŜewo i oddał w zastaw Złotorię, która jeszcze
była w zastawie w r. 1772. Teka 212, s. 18
- Zatrzymuje Przedmieście Goniądzkie po wyjściu z posesji starostwa knyszyńskiego, b.d.
Teka 312, s. 1, 3, 4
- Wypisy z kopiariusza jego korespondencji, w których wspomina o poŜarze miasta
Białegostoku, a takŜe wypisy z pracy H. Mościckiego, Białystok 1914 i z anonimowego
artykułu w "Słowie Powszechnym" z r. 1953, które zajmują się wersją, jakoby Branicki nie
pozwolił gasić poŜaru, chcąc na miejscu wypalonego zbudować nowe miasto. Teka 106, s. 1-5
- Wzmianki o jego rezydencjach na terenie kraju i o opiniach współczesnych na temat jego
działalności. Teka 92, s. 8, 19-21
- Wzmianka o załoŜeniu przez Branickiego ogrodu z salonem i pawilonami w Wysokimstoku,
b.d. Teka 97, S. 43; Teka 419a s. 7
- Notatka o metryce Jego zgonu /9.X.1771/ w księgach metrykalnych kościoła w
Białymstoku, 1771. Teka 175, s.1; Teka 292, s. 24; Teka 315, s. 325
- Echa jego choroby i śmierci w Warszawie – modły w kościołach, ogólny Ŝal, 1771. Teka
316, s. 52, 53
- śal z powodu jego śmierci wyraŜa Józef Potocki, starosta walicki, w liście do Marii z
Lubomirskich Radziwiłłowej, 1771. Teka 307, s. 1
- "Odgłos Ŝałosny w zwłokach Jaśnie, Oświeconego Jana Klemensa ... Branickiego" odpis
tytułu drukowanego dytrambu wierszowanego rozdawanego w czasie egzekwii hetmana, 1772.
Teka 307, s. 2
- Wypisy i notatki ze opisanego po śmierci J. Kl. Branickiego w latach 1771-1772, inwentarza
pozostałego po nim majątku. Teki 107-117, 217-219, 259, 260, 267
- Opis jego nagrobka wystawionego w roku 1775 w kościele tzw. starym w Białymstoku. Teka
168, S. 1
- Fotografie nagrobka w kościele tzw. starym w Białymstoku. Fotografie z natury, a takŜe
fotografie projektu nagrobka. Teka 236, fot. 100 -10
- Fotografie nagrobka w kościele /tzw. starym w Białymstoku/. Teka 235, fot. 128
- Wzmianki o sprowadzeniu z Włoch marmurów do mauzoleum Branickiego, 1777. Teka 315,
s. 294
- Notatka o przechowywaniu w Gabinecie Rycin BUW projektu mauzoleum Branickiego /w
Białymstoku/ i katafalku /w kościele św.św. Piotra i Pawła w Krakowie/, XVIII w. Teka 234,
s. 1, 2
- Jego mauzoleum /katafalk ?/ w kościele św.św. Piotra i Pawła w Krakowie. Wypisy z
raportów o pracach nad poszczególnymi elementami mauzoleum, wykonanymi przez
rzemieślników w Białymstoku według modelu Mirysa, o transporcie tych elementów do
Krakowa i ich montowaniu tam, 1776-1777. Teka 375, s. 9-31
- Przygotowywanie poszczególnych elementów mauzoleum J. Kl. Branickiego przez
rzemieślników w Białymstoku pod kierunkiem architekta Sękowskiego, 1776-1777. Teka 376,
s. 3, 4
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- Raporty o przygotowywaniu katafalku /castrum doloris/ Branickiego w kościele św.św.
Piotra i Pawła w Krakowie, 1777. Teka 370, s. 2, 4, 6-8
- Modły za jego duszę, we wszystkich kościołach diecezji wileńskiej /?, z racji pogrzebu/,
1777. Teka 364, s. 12
- Data jego pogrzebu uzaleŜniona od terminu ukończenia mauzoleum /katafalk/ w kościele
św.św. Piotra i Pawła w Krakowie. Teka 375, s. 29, 30
- Rysunek przedstawiający dekorację ołtarza /bądź katafalku/ w kościele św.św. Piotra i
Pawła w Krakowie, 1777. Teka 235, fot. 22
- Prace przy wykonaniu jgo mauzoleum w kościele białostockim, 1778. Teka 370, s. 10-12
- Wzmianka o jego grobowcu w kościele św.św. Piotra i Pawła w Krakowie. Teka 268, s. 4, 5
- Fotografie mauzoleum J. Kl. Branickiego w kaplicy Branickich w kościele św.św. Piotra i
Pawła w Krakowie, Teka 235, fot. 23, 24, 25
- Wykonywanie postanowień jego testamentu i spory między jego spadkobiercami a wdową i
doŜywotniczką, 1773-1775. Teka 317, 8. 39-44
- Dekret komisarzy wyznaczonych przez sejm do rozsądzenia sprawy między spadkobiercami
Branickiego a wdową po nim orzeka zmianę /uchylenie/ jednego z punktów jego testamentu
nakładającego na wdowę obowiązek spłaty długów zmarłego z dóbr zapisanych jej prawem
doŜywocia, 1774 i drugiego punktu stanowiącego zapis kamienicy na Podwalu Józefowi
Szneder, 1774. Teka 308, s. 1-10
- Sprawy sporne ze spadkobiercami J. Kl. Branickiego załatwia Iz. Branicka przez swych
plenipotentów Betanskiego, Bromirskiego i Poletyłłę, 1775. Teka 364, s. 5, 6
- Rozliczenia Iz. Branickiej ze spadkobiercami J. Kl. Branickiego, 1775. Teka 364, s, 4
- Wierzyciele upominają się u spadkobierców o spłatę naleŜności /Józef Ossoliński, Stanisław
Sałacki/, 1775, 1784. Teka 317, s. 51, 52
- Jego spadkobiercami są Joachim Potocki, Piotr i Krystyna Potoccy, Jan i Joanna Potoccy
oraz Maria z Lubomirskich Radziwiłłowa. Wyrok sądu asesorskiego oddala ich pretensje do
Izabeli Branickiej względem doŜywocia zapisanego jej przez J. Kl. Branickiego na pałacu w
Warszawie i innych /tu nie wymienionych/ dobrach, 1778. Teka 287, s.1-5
- Odpowiedź Iz. Branickiej na propozycje spadkobierców J. Kl. Branickiego względem
rozliczeń z siedmioletniej intraty dóbr pod jej doŜywociem i sprzedaŜy pałacu na Podwalu,
1780. Teka 312, s. 1, 2
- Wdowa i spadkobiercy jego występują do sejmu z wnioskiem, aby umorzono im zaległości w
kwarcie ze starostw posiadanych za ich wzajemne zrzeczenie się pretensji do zaległej pensji
buławy wielkiej koronnej i innych sum naleŜnych im po zmarłym hetmanie Branickim
/wyszczególnione sumy zaległości/, 1775. Teka 309, s. 1
- Spadkobierców Branickiego pozew przeciwko Iz. Branickiej jako doŜywotniczce, 1776. Teka
370, s. 2
- Jego niektóre legaty /dla Piramowicza, Gerarda/ i Ich spłata przez Iz. Branicką, procesy
wierzycieli Branickiego przeciwko jego sukcesorom, 1789. Teka 363, s. 3, 14
- Spory spadkobierców Branickiego z Iz. Branicką o wykonanie testamentu zmarłego.
Branicka kaŜe w związku z tym przeszukać archiwum białostockie, 1789. Teka 363, s. 9, 10
- Rozliczenia jego spadkobierców z klasztorem bazylianów w Supraślu i ze Starzeńskimi ze
Strabli z tytułu sum pienięŜnych, około 1795/?/ Teka 96, s. 25
- Roszczenia róŜnych osób do spadkobierców J. Kl. Branickiego z tytułu jego rzeczywistych
bądź urojonych zapisów, 1796. Teka 373, s. 40-44
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- Spadkobiercy sprzedają rządowi pruskiemu oprócz pałacu białostockiego takŜe dom przy
rynku w Białymstoku, który następnie staje się własnością /podobnie jak pałac/ Instytutu
Panien Szlacheckich w Białymstoku, pocz. XIX w. Teka 95, s. 10
- Jego i Ŝony jogo Izabeli zobowiązania pienięŜne zapisane na dobrach białostockich z
przyległościami, wymienione w kontrakcie kupna-sprzedaŜy dóbr białostockich przez
spadkobierców Branickich - Potockich cesarzowi Aleksandrowi I, 1809. Teka 178, s. 1-13
Korespondencja
- Jego listy do róŜnych osób. Kopiariusz ich w 8 tomach, stanowiący depozyt Starzeńskich,
znajdował się przed II wojną światową w bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, w czasie wojny zaginął. Teka 332, s. 43, 44
- Jego listy do róŜnych osób zachowane w kopiariuszach w Archiwum Roskim /pudła 77, 78,
79/. Notatki Glinki zawierające wykazy tych listów z uwzględnieniem sygnatur, daty i miejsca
datowania, osoby adresata a w niektórych przypadkach ze wzmianką o treści listu. Kopiariusze
obejmują listy Branickiego z okresu od 1.II.1752 do 11.V.1758, Teka 322, s. 1-37
- Notatka o korespondencji Branickiego zachowanej w Archiwum Czartoryskich w Krakowie,
XVIII w. Teka 343, s. 1
- Wypisy z korespondencji Branickiego z róŜnymi osobami w sprawach jego poddanych,
1751-1771. Teka 215, s. 2-17
- Wypisy z listów do niego od Augusta von Auspitza, majora pułku pieszego buławy wielkiej
koronnej, z raportami o czynnościach wojska z garnizonu białostockiego, 1758, 1764. Teka
315, s. 18-21
- Wypis z listu do niego od Kazimierza Baranowicza w sprawie poszukiwań kamienia do
robót kamieniarskich, 1754. Teka 315, s. 24
- Wypis z listu do niego od jego oficjalisty Bartochowskiego o powrocie statków z Gdańska,
1757. Teka 315, s. 25
- Listy do niego od Feliksa Bekierskiego podpułkownika, dowódcy twierdzy białocerkiewskiej,
głównie w sprawach wojskowych, 1748-1760. Teka 324, s. 1
- Wypis z listu do niego od /architekta Tomasza/ Bellotti w sprawie sprowadzenia z Włoch
myśliwca i sfory psów do szukania tartofll /trufli?/, 1749. Teka 315, s. 26
- Notatka o treści raportów składanych mu przez Białobrzeskiego, ekonoma mościskiego, w
sprawach handlu spławnego Sanem /z Sośnicy/ z dóbr Branickiego i prac przy pałacu w
Mościskach, 1746. Teka 315, s. 27, 28
- Wypisy z listów do niego od Franciszka Bielińskiego, marszałka wielkiego koronnego, w
sprawie brukowania ulic w Warszawie oraz awansu dla kapitana Ricaud de Tirregaille w
związku z wykonaniem przez niego planu Warszawy, 1761. Teka 325, s. 1, 2
- Notatka o listach do niego od J. Boczkowskiego, łowczego kijowskiego, dotyczących rzezi
humańskiej, 1768. Teka 315, s. 43
- Wypis z listu do niego od W. Bogatki z oznajmieniem o wyroku w procesie między
Branickim a starostą knyszyńskim, 1749. Teka 315, s. 31
- Notatka o liście do niego od M. Bogusza w sprawie wypłaty sumy zdeponowanej w skarbie
/kasie/ Branickiego, 1768. Teka 315 s. 32
- Wypisy z listów do niego od Bojanowskiego, który na Ŝyczenie Branickiego werbuje w
Bojanowie i okolicy sukienników na wyjazd do Białegostoku, 1760-1761. Teka 315, s. 33-55
- Notatka o liście Wojciecha Borowskiego do niego w sprawie opróŜnienia jego dworku na
Pradze, 1739. Teka 315, s. 36
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- Wypisy i notatki z listów do niego od A. Boryczewskiego w sprawie budowy jego pałacu w
Grodnie, 1752. Teka 315, s. 37
- Notatka o listach do niego od Antoniego Borzęckiego, ekonoma starostwa janowskiego
/potem mościskiego?/, w sprawach administracyjnych starostwa janowskiego, 1757-1759.
Teka 315, s. 38
- Wypisy z raportów składanych mu przez A. Borzęckiego, oficjalistę w starostwie janowskim.
Wypisy dotyczą wypłaty prowentu ze starostwa, stawiania zabudowań folwarcznych w
Karacenowie, naprawy szkuty owsianki oraz pensji rocznej przyznanej Borzęckiemu, 1759,
1763. Teka 264, s. 1
- Notatka o liście do niego od Bouffała, zapewne pisarza grodzkiego grodzieńskiego, o
niedopuszczeniu do przyjęcia protestacji Skirmuntów przeciw Branickiemu, 1730. Teka 315, s.
39
- Notatki o listach do niego od /bankiera?/ Bourcarda w sprawach wypłat dokonanych z
polecenia Branickiego, 1747-1751. Teka 315, s. 40
- Wypisy z jego korespondencji z Brandtem, sierŜantem regimentu buławy wielkiej koronnej,
w sprawie przewoŜenia kamiennych wyrobów z Końskich do Białegostoku, 1755, 1756. Teka
315, s. 3
- Wypisy z jego listów do Ŝony Katarzyny z Radziwiłłów z lat 1723-1727 i b.d. Wypisy
dotyczące głównie spraw osobistych oraz drobnych opraw gospodarczych. Teka 315, s. 13;
Teka 326, s. 1-8
- Notatki o listach do niego od Jana Brodowskiego w sprawie nabycia wsi Hłuboczek i
naduŜyć popełnionych przez dzierŜawcę starostwa janowskiego, 1757. Teka 315, s. 41, 42
- Listy do niego od J. Bromirskiego, komisarza jego dóbr ruskich, w sprawach gospodarczych
starostw mościskiego, janowskiego i gródeckiego, 1752-1768. Teka 327, s. 1-19
- List do niego od Pasqualino Braacoliniego /mistrza śpiewu/, który chwali postępy
śpiewaczki Pichler i umiejętności młodego człowieka grającego na klawesynie, którego polecił
/kapelmistrzowi Branickich/ Kossołowskiemu, 1757. Teka 318, s. 1
- Notatka o raportach składanych mu przez Budkiewicza, ekonoma biliłowskiego i
bohusławskiego, o gospodarce w Biliłówce i starostwie bohusławskim, a takŜe o rzezi
humańskiej, 1762-1768. Teka 315, s. 43
- Notatki o raportach składanych mu przez /oficjalistę/ Budlewskiego o przebiegu robót przy
kamienicy Branickich w Krakowie, 1733. Teka 315, s. 44, 45
- Listy do niego od Adama Bujakowskiego w sprawach gospodarczych, głównie dotyczących
prac budowlanych w dobrach Branickiego, 1749-1763-Teka 328, s. 1-27
- Wypis z jego listu do Adama Bujakowskiego ze szczegółowymi dyspozycjami w sprawie
przygotowania pałacu białostockiego na wizytę, królewicza Karola, 1758. Teka 315, s. 257,
258
- Wypis z listu do niego od /cieśli?/ Gottlieba Buttiga w sprawie robotników cieśli
potrzebnych do wykończenia jego prac dla /kościoła/ św. Jana /w Warszawie/, 1763. Teka
315, s. 46
- Notatka o liście do F. A. Campiona, kupca warszawskiego, który upomina się u niego
zapłaty za pobrane towary, 1769. Teka 315, s. 47
- Wypis z listu od niego od R. Chodkiewiczowej, która prosi o przysłanie z Białegostoku
lekarza nadwornego /do Supraśla/ do jej chorego syna, 1746. Teka 315, s. 50
- Wypisy z listów do niego od Józefa Chojeckiego z relacjami o objęciu w posesje Branickiego
wsi Olejniki i Zarudzie i o protestach, jakie to wywołało, 1756. Teka 315, s. 51
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- Wypis z listu do niego od Aleksego Chylińskiego /z dworu Augusta II?/ z opisem przyjazdu
do Warszawy i zachowania się /świeŜo owdowiałej?/ wojewodziny połockiej, 1728. Teka 315,
s. 52
- Notatka o treści listów pisanych do niego przez Ciecierskiego, marszałka dworu
białostockiego w latach 1755-1763, z raportami gospodarczymi początkowo z Dubna, potem
z Gdańska. Teka 315, s. 53
- Jego asygnacje na wypłatę pieniędzy kupcowi wrocławskiemu, André Contessie, za tkaniny
zakupione od niego, 1732-1744; list A. Contessy do niego dotyczący jakiegoś hafciarza
wrocławskiego, 1737. Teka 383, s. 6-8, 10, 11
- Odpis listu do niego od Samuela Contessy, rzeźbiarza, który prosi o i pomoc w odzyskaniu
naleŜności za swe prace rzeźbiarskie wykonane w pałacu Czapskich w Warszawie, 1749. Teka
315, s. 54
- Odpis listów do niego od rzeźbiarza Piotra Coudraya ze sprawozdaniem i z postępowania
prac nad pomnikiem Czarnieckiego i ze wzmianką o uznaniu, jakim to dzieło cieszy się w
Warszawie, 1762; z prośbą o wypłatę reszty naleŜności za tę pracę, 1765. Teka 315, s. 55, 56;
Teka 329, s. 1
- Wypis z listu Czaplicklego w sprawie stolików, zamówionych dla Branickiego, 1756. Teka
315, s. 57
- Notatka o listach do niego od Konstancji z Gnińskich Czapskiej z lat i 1746-1756.
Wzmianka o rezydencji Czapskiej w Dobrzyniewie. Teka 315, s. 57
- Wypis z listu do niego od Pawła Tadeusza Ozapskiego, który prosi go i o pomoc przeciwko
własnemu bratu, staroście knyszydskiemu, dla śle- i ble i dla dwóch szlachciców, porwanych
przez tego starostę, 1768. Teka 315, s. 58, 59
- Notatka o liście do niego od Tomasza Czapskiego, starosty knyszyńskiego, ze skargą na
majora Klemma, który przechowuje ludzi zbiegłych Czapskiemu, 1746. Teka 315, s. 60
- Notatka o jego korespondencji z J. A. Czarneckim dotyczącej wydania Branickiemu
poddanych zbiegłych z Bibliłówki do Rozkopanej, 1756-1757. Teka 315, s. 60
- Notatki i odpisy listów do niego od A. Czenpińskiego /kupca warszawskiego/ z
upomnieniem się o pieniądze za wapno sprzedane do "pałacu pańskiego” /zapewne
warszawskiego/, 1763, 1765. Teka 286, s. 1; Teka 315, s. 62
- Notatka o raportach składanych mu przez Christiana Dahlke, porucznika, potem
pułkownika i generał-majora. Wypisy z tych raportów z lat 1729-1733, gdy Dahlke przebywał
w Warszawie i załatwiał szereg poleceń prywatnych Branickiego. Teka 315, s. 64
- Wypis z listu ilo niego od Jana Daszkowskiego, blecharza /białostockiego/, który zdaje
sprawę z prac blechu, a takŜe wyraŜa obawę przed poŜarem w związku z projektowaną
budową stajni dla Greków w pobliŜu jego zabudowań /1750?/- Teka 315, s. 66
- Notatka o liście do niego od L. Dąbrowskiego, zapewne dzierŜawcy Brzostowicy Wielkiej, z
prośbą o zwolnienie arendarza z Brzostowicy uwięzionego w Białymstoku, 1763. Teka 315, s.
63
- Wypis z listu do niego od Dejmy bądź Deimy, zapewne oficera regimentu pieszego buławy
wielkiej koronnej, w sprawie przekazania pisma Branickiego Hadziewiczowi, 1761. Teka 315,
s. 67
- Listy do niego od kapitana Desseina w sprawach gospodarczych starostwa bohusławakiego,
o zakładaniu instalacji wodnych w Białymstoku i inne drobne, 1753-1768. Teka 330, s. 1-3
- Wypisy z listów do niego od Jana Zygmunta Deybla. Te same teksty /po przeprowadzeniu
modernizacji pisowni/ wydrukowane zostały w artykule Glinki, Prace Jana Zygmunta Deybla
w ramach mecenatu Jana Klemensa Branickiego. Teka 331, s. 1-6
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- Suplika złoŜona mu, jako hetmanowi wielkiemu koronnemu, przez miasto Drohiczyn o
wynagrodzenie szkód i krzywd doznanych podczas koła wojska koronnego, b.d. Teka 262, s.
1
. Hotatka o listach do niego od ElŜbiety z Kowalskich DruŜbackiej /poetki/ z lat 1758-1763
oraz o jej liście do niewiadomej osoby z r. 1748 zawierającym wiersz na cześć Branickiego.
Teka 315, s. 68
- Wypis z listu do niego od podczaszego Drzewieckiego odnoszący się do szkód,
poczynionych przez wojsko w Tetylkowcach, dobrach Drzewieckiego, 1755. Teka 315, s. 69
- Wypisy z raportów Kaspra Du Chaine, składanych Branickiemu, o przebiegu prac
budowlanych przy pałacu białostockim, budynkach gospodarczych /olendernia/, domach w
mieście, a takŜe o pracach w ogrodzie, 1755. Teka 315, s. 48, 49
- Wypis z listu do niego od J. F. Dulfusa, kupca warszawskiego, w sprawie przesyłki drzewek
francuskich z Warszawy do Białegostoku, 1755. Teka 315, s. 71
- Wypis z listu do niego od Jo. Dunalesse w sprawie farb do malowania, 1730. Teka 315, s. 72
- Notatka i wypis z listu do niego od Jana Sebastiana Düra, malarza miniatur i pasteli, w
sprawie wykonania zamówienia Branickiego /odnowienie miniatury/ i z propozycją przyjęcia
dalszych zamówień, 1749-Teka 315, s. 70
- Wypisy z listów do niego od T. Dymitrowicza, kupca warszawskiego, który porusza sprawy
związane z wynajmem przez niego lokalu w kamienicy Branickich w Warszawie i z
utworzeniem przez niego filii handlowej Białymstoku na Ŝyczenie Branickiego, 1750-1755.
Teka 315, s.73, 74
- Wyjątek z listu do niego od K. Fabrycjusza, szypra, dotyczący budowy domów dla chłopów,
1766. Teka 215, S. 15
- Listy do niego od Jakuba Fontany, architekta, głównie w sprawach prac budowlanych przy
pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie oraz wyposaŜenia wnętrz tego pałacu, 1755-1760.
Teka 332, s. 1-10
- Notatki o listach do niego od Piotra Francke dotyczących sprowadzenia z Drezna
baŜantnika i psów rasy włoskiej, przyuczonych do szukania trufli, 1744. Teka 315, s. 75
- Wypis z listu Z. Giecy dotyczący sytuacji poddanych w Tyczynie, 1768, Teka 215, s. 16
- Wypisy z listów do niego od Andrzeja Gieszkowskiego, komisarza jego dóbr podlaskich, w
róŜnych sprawach tych dóbr /ściąganie czynszów, zakup bydła, wymiana monety itd./, 17621767. Teka 315, s. 77; Teka 333 s. 1-4
- Wypis z listu do niego od M. Gilleta z opinią o wnętrzach pałacu białostockiego, zwłaszcza
o plafonach i posągu przy schodach /Rotator?/, a takŜe o rycinach oglądanych w
Caminiostroff oraz z Ŝądaniem przysłania portretu Branickiego, według którego ma wykonać
jego popiersie z brązu, 1758. Teka 315, s. 78
- Notatka o listach do niego od Kajetana Gozdawy GiŜyckiego w sprawie przekazywania
właścicielowi dóbr Tarchomin dzierŜawionych dotąd przez Branickiego, 1758. Teka 315, s. 79
- Notatka o listach do niego od Józefa Głuszyńskiego, ogrodnika mościskiego, ze skargami na
ekonoma mościskiego, 1766. Teka 315, s. 80
- Wypis z listu do niego od Goblenza, podłowczego puszczy grodzieńskiej, w sprawie
złodzieja schwytanego w Białymstoku, 1749. Teka 315, s. 76
- Notatka o listach do niego od jego plenipotenta St. Goczałkowskiego z lat 1760-1767. Teka
315, s. 104
- Listy do niego od St. Goczałkowskiego w sprawie odebrania z zastawu dóbr Branickiego
Branic, objęcia w posiadanie przez tegoŜ dóbr kasztelanii krakowskiej i w innych drobnych
sprawach, 1760-1762. Teka 334, s. 1-8
49

- Wypisy z jego listów do Goczałkowskiego jako dzierŜawcy dóbr Branic, 1771. Teka 215, s.
17
- Listy do niego od Gordona, podwojewodziego krakowskiego, w sprawach gospodarczych i
administracyjnych, innych dóbr krzesłowych woj. krakowskiego, a takŜe dotyczące kamienicy
Branickich w Krakowie i załatwiania róŜnych spraw Branickiego w Krakowie, 1756-1761.
Teka 335, s. 1-6
- Wypis z listu do niego od Gościmińskiego, cześnika nurskiego.z obietnicą przysłania
Branickiemu dobrego konia, 1752. Teka 315, s. 81
- Wypis z listu do niego od Jana Grabowskiego z relacją o oddaniu do naprawy w Dreźnie
obrazów, przysłanych przez Branickiego, 1749.
- Listy do niego od Józefa Gruszeckiego, urzędnika gospodarczego w jego królewszczyznach
ruskich, w sprawach gospodarczych tych dóbr, 1749, 1750. Teka 336, s. 2-7
- Notatka o listach do niego od P. Gurowskiego w sprawie zakupu koni, 1743. Teka 315, s. 84
- Notatka o liście do niego od Aleksandra Hadziewicza w sprawie wycofania kapitału z jego
skarbu, 1771. Teka 315, s. 85
- Notatka o listach do niego od kupca krakowskiego J. A. Hallera, między innymi z
propozycją wzięcia w dzierŜawę kamienicy Branickich w Krakowie, 1757. Teka 315, s. 86
- Odpis z listu do niego od G. Haselbachera, architekta, który go prosi o protekcję w swym
procesie z Czapskim, starostą knyszyńskim, 1753. Teka 315, s. 86a
- Notatki i wypisy z listów do niego od kanonika J. C. A. Hempla, przedsiębiorcy z
Suchedniowa, odnoszące się do wykonywania przez Hempla zamówień Branickiego w
zakresie naprawy urządzeń wodnych w Białymstoku i w pałacu warszawskim Branickich
/studnie, fontanny/ oraz wyrobu rur Ŝelaznych do tych urządzeń, 1736-1763. Teka 315, s. 87
- Wypis z listu do niego od M. Herbuta, tapicera, z wyliczeniem ile łokci obicia /ścian i mebli/
potrzeba do paru pomieszczeń w pałacu choroskim, 1756. Teka 315, s. 88
- Wypis z listu do niego od A. Herlitzki w sprawie wyjazdu tegoŜ do Warszawy, gdzie ma
malować ornamenty, do czego potrzebuje fachowej pomocy lakiernika, 1758. Teka 315, s. 89,
90
- Wypis z raportu złoŜonego mu przez Hofmana, ekonoma krośnieńskiego w sprawie
reperacji pałacu w Mościskach i wału przy nim oraz z raportów o wysyłaniu blachy do
Białegostoku, 1757, 1761. Teka 315, s. 91, 92
- Notatka o listach do niego od Marcina Hurko w sprawie starań o nadanie dla Branickiego na
starostwo jezierzyskie, 1759, 1760. Teka 315, s. 94
- Wypis z listu do niego od Illinicza w sprawie poszukiwań kamienia i umowy z kamieniarzem
w Tyczynie, co do wyrobu waz kamiennych, 1728. Teka 315, s. 102, 103
- Wypis z listu do niego od /K./ Jabłonowskiej, stolnikowej wielkiej litewskiej, z prośbą o
interwencję w sprawie drukarza białostockiego, Niemca, który wziąwszy z góry zapłatę pracy
prawie nie wykonał, 1749. Teka 162, s. 1
- Wypis z listu do niego od Kajetana Jabłonowskiego, wojewody bracławskiego, który
podkreśla Branickiego "gust wielki" i "piękno ornamentów dyspozycje", 1749. Teka 315, s. 95
- Listy do niego od jego rezydenta warszawskiego A. Jabłońskiego w sprawie pałacu na
Podwalu, 1733-1746. Teka 338, s. 2-4
- Wypis z supliki złoŜonej mu przez Kaspra Jabłońskiego, mieszczanina białostockiego, który
przedstawia swą cięŜką sytuację materialną i prosi o przydzielenie konia lub ciołka do roboty,
1756. Teka 315, s, 96
- Notatka o listach do niego od Jacobsohna, złotnika warszawskiego, w związku z pracami
złotniczymi wykonywanymi na jego zamówienie, 1756-1758. Teka 315, s. 98
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- Wypisy z listów do niego od A. Jakubowskiego, urzędnika gospodarczego, /w
Białymstoku/, który wspomina o róŜnych trudnościach w swych czynnościach
gospodarczych, o swej 20-leniej słuŜbie u Branickiego i chęci objęcia stanowiska ekonoma
knyszyńskiego, 1748, 1755. Teka 315, s. 99
- Listy do niego od majora Janiszewskiego w sprawach handlu z jego dóbr oraz zakupów dla
niego, 1749-1766. Teka 337, s. 2-4
- Wypisy z listów do niego od Joachima Daniola Jaucha, dotyczące prac Jaucha w Grodnie i
Warszawie, jego oceny pałacu białostockiego, zakupu dla J. Kl. Branickiego portretu Augusta
II roboty snycerza Winacha, wreszcie nieznajomości języka polskiego i posługiwania się przez
Jaucha sekretarzem oraz jego śmiertelnj choroby w r. 1754, 1752-1754, Teka 315, s. 100, 101
- Notatka o liście do niego od A. Jordana, kasztelana wojnickciego, gdzie jest wzmianka o
Goczałkowakim plenipotencie Branickiego, 1762. Teka 315, s. 104
- Notatka o liście do niego od Jaszyńskiej w sprawie zamiaru nabycia przez Branickiego dóbr
Bratkowice /w pobliŜu Tyczyna/, 1739. Teka 315 s. 106
- Wypis z raportu składanego mu przez Karpowicza, podstarościego orleńskiego, o rocznym
rozchodzie cegły z cegielni orleńskiej, 1752 i z raportów w sprawie zakupu szkła, 1755, 1758,
Teka 315, s. 107-109
- Wypisy z raportów składanych mu przez jefp plenipotenta S. Karwowskiego o likwidacji
dzierŜawy Tarchomina od Ossolinskiego, poŜyczania pieniędzy dla Branickiego i kontroli
gospodarki w jego dobrach ruskich, 1759-1766. Teka 315, s. 110-114
- Wypis z listu do niego od Walentego Kieszkowskiego, ekonoma tykocińskiego, który zdaje
sprawę ze stanu prac budowlanych w dobrach tykocińskich i z budowy statków dla floty
rzecznej Branickiego, 1763. Teka 315, s. 115
- Listy do niego od Jana Henryka Klemma, architekta i oficera w jego słuŜbie, w sprawach
prac budowlanych projektowanych i nadzorowanych przez Klemma przy rezydencji
Branickiego w Białymstoku, Choroszczy, Stołowaczu, Tyczynie, Warszawie itd., 1739-1763.
Teka 339, s. 1-37
- Wypisy z jego listów do Jana Henryka Klemma z lat 1754-1758 z poleceniami dotyczącymi
ukarania pocztmajstra białostockiego, uposaŜenia kapitana Szuszkowskiego i Ricaud de
Tirregaille'a oraz sposobu przyjmowania królewicza Karola w Białymstoku. Teka 315, s. 248250; Teka 319, s. 18
- Wypis z listu do niego od C. G. Knackfusa, który sprawuje nadzór nad pracami
ogrodniczymi przy urządzaniu kaskady w Białymstoku oraz pośredniczy w sprowadzeniu z
Warszawy sadzonek róŜnych drzew do Białegostoku, 1767. Teka 315, s. 116, 117
- Notatka o listach do niego od księdza Fr. Kobielskiego, biskupa łuckiego w sprawie
konsekracji kościoła w Tykocinie i odmowy oddania togo kościoła duchowieństwu
zakonnemu, 1751. Teka 315, s. 118
- Listy do niego od Krzysztofa Koca, ekonoma tarchomińskiego, w sprawie gospodarki w
dobrach tarchomińskich /wydzierŜawionych przez Branickiego od J. Ossolińskiego/, głównie
w sprawie produkcji piwa i jego sprzedaŜy w Warszawie, 1754-1757. Teka 340, s. 1-8
- Notatka o listach do niego od K. B. Kocha, jubilera, dotyczących zamówionej przez
Branickiego bransolety i zapłaty naleŜności, 1751-1757. Teka 315, s. 119
- Wypisy z listów do niego od kapitana Jana Korzeniewskiego, od r.1763 gubernatora
/ekonoma/ starostwa bohusławskiego. Teka 315, s. 120
- Wypisy z listów do niego od księdza W. Kosa, misjonarza /proboszcza tykocińskiego?/,
dotyczące potrzeb kościoła w Tykocinie i świadczeń obiecanych mu przez Branickiego w
akcie fundacji, bądź później,1767, 1771 . Teka 315, s. 122
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- Wypisy z listów do niego od Antoniego Kossołowskiego /kapelmistrza/ z lat 1754-1757.
Wypisy dotyczą załatwiania przez Kossołowskiego róŜnych spraw, związanych z kapelą
Branickiego, a mianowicie; nauki śpiewaczki panny Pichler, angaŜowanie klawicymbalisty,
trębacza i organisty, sprowadzania instrumentów muzycznych i ich konserwacji itp. Teka 315,
s. 123-127
- Wypisy i odpisy z jego korespondencji z jego rezydentem warszawskim, I. Koziebrodzkim,
w sprawach gospodarczych, 1748-1756. Teka 320, s. 1-235
- Odpisy jego listów do Józefa Kurdwanowskiego, jego zaufanego w sprawach prac
budowlanych przy rezydencjach w Białymstoku, Choroszczy, Warszawie, a takŜe w innych
sprawach gospodarczych, 1728-1763. Teka 342, s. 1-44
- Wypisy z listów do niego od Józefa Kurdwanowskiego w sprawach osobistych /pobyt
Branickiego w Wiedniu/, 1717-1718 i politycznych /w związku z elekcją Stanisława Augusta/,
1764. Teka 341, s. 1, 2, 11, 13
- Wypis z listu do niego od J. Kurzenieckiego, który donosi o przewoŜeniu przez siebie
pieniędzy dla Branickiego, 1762. Teka 315, s. 129
- Notatka o liście do niego od Latoura w sprawie zamówień u jubilera warszawskiego, 1743.
Teka 315, s. 130; Teka 344, s. 1
- Notatka i wypis z listu do niego od Lhuillier w sprawie rodzaju zasłon do okien, 1740. Teka
315, s. 131
- Wypisy z listów do niego od Jana Lewickiego, jego oficjalisty /ekonoma?/ i dzierŜawcy
starostwa krośnieńskiego, dotyczące zadłuŜenia dóbr Branickiego Branic i Ruszczy u
Stadnickiego oraz rozliczeń Lewickiego z dzierŜawy starostwa krośnieńskiego, 1750, 1759.
Teka 315, S. 132-134
- Notatki o listach do niego od kupca warszawskiego J. K. Lippolda w sprawie realizacji jego
zamówień, 1741-1757. Teka 315, s. 135
- Odpis listu polecającego E. Lubomirskiej dla "wiolinisty sławnego" Pio, który stara się
dostać na dwór J. Kl. Branickiego, 1747- Taka 315, s. 138
- Wypis z listu do niego od Urszuli z Branickich Lubomirskiej, w którym wyraŜa ona opinię o
sytuacji po porwaniu posłów przez Repnina i wspomina o sympatii biskupa Sołtyka dla
Branickiego, 1767. Teka 315s. 136, 137
- Wypis z jego listu do księdza Łubieńskiego, pisarza wielkiego koronnego, 1753. Teka 96, S.
8
- Odpis jego listu do Łukawskiego, pisarza grodzkiego liwskiego, wzywającego go do udania
się do Piotrkowa wraz z innymi szlachcicami, których namówił. Branicki kaŜe pokryć koszta
ich podróŜy, 1754. Teka, 317, s. 6
- Wypisy z listów do niego od Machnickiego w sprawie realizacji zamówień J. Kl. Branickiego
w hucie /szkła w Białej/, 1744. Teka 315, s. 139, 140
- Notatki i wypisy z listów do niego od N. Marini /który od 20 lat prawie pozostaje na słuŜbie
króla i Rzeczypospolitej/ w sprawie werbowania handlarzy koni na Jarmark do Białegostoku,
1753. Teka 315, s.141, 142
- Odpis listu, w którym kopersztycharz G. M. Marstaller prosi go, aby wpłynął na zwrot
pieniędzy poŜyczonych przez niego malarzowi Antoniemu Herliczce, 1757. Teka 315, s. 143.
- Wypis z listu, w którym Massalska Józefowa, podskarbina nadworna litewska, prosi go o
wynajęcie jej pomieszczeń w pałacu Branickich w Warszawie, 1769. Teka 315, s. 144
- Wypisy z listów do niego od I. H. Mathy w sprawie wysyłki z Gdańska towarów,
nadesłanych dla Branickiego z zagranicy, 1738, 1751. Teka 315, s. 145
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- Notatki i wypisy z listów do niego od W. Matuszewica ze sprawozdaniami o przybyciu
flotylli rzecznej Branickiego do Gdańska, sprzedaŜy towarów przez nią przywiezionych oraz
realizacji zamówień J. Kl. Branickiego, 1767. Teka 315, s. 146
- Wypisy z listów jego do W. Matuszewica, podskarbiego białostockiego, z dyspozycjami w
sprawie spławu do Gdańska zbóŜ, potaŜu itp., zakupu tam róŜnych sprawunków, spłaty sum
pienięŜnych oraz innych poruczeń, 1763, 1768. Teka 315, s. 260-262; Teka 317, s. 25, 26
- Notatki o liścia do niego od Jana Meistera, ogrodnika królewskiego w Dreźnie, w sprawie
sprowadzenia do Białegostoku kwalifikowanego ogrodnika, 1749, Teka 315, g. 147
- Wypis z listu do niego od Klary, wdowy po Ant. Fr. Mellanie malarzu, w sprawie zapłaty za
obraz, wymalowany przez Mellanę, do Białegostoku, 1746. Teka 315, s. 149
- Odpis listu do niego od architekta Dominika Merliniego w sprawie prac przy kaplicy Pana
Jezusa w kościele św. Jana w Warszawie, 1762. Teka 315, s. 150
- Wypis z listu do niego od R. Mękarskiego w sprawie dzierŜawy dóbr Myślenice, naleŜących
do krzesła kasztelanii krakowskiej, 1762. Teka 315, s. 148
- Wypis z listu do nieco od księdza S. Mikulskiego w związku ze oprawą rozwodową księŜny
miecznikowej /Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej/, 1759. Teka 315, s. 151
- Wypisy z listów do niego od Andrzeja Mokronoskiego: w jednym wspomina o chorobach i
śmierci w swojej rodzinie oraz o pogrzebie Pöppelmanna, w drugim zwierza się ze swych
poboŜnych nastrojów, 1750, 1760. Teka 315, s. 152
- Wypisy z jego listów do Andrzeja Mokronoskiego w róŜnych sprawach rodzinnych i
majątkowych, 1752-1768. Teka 348, s. 1-6
- Wypić z listu, w którym Aleksander Molo z Amsterdamu upomina się u Branickiego o zwrot
sumy poŜyczonej przez Branickiego u zmarłego juŜ ojca Molo, 1723. Teka 315, s. 153
- Wypisy z listu do niego od Gerharda Morella, który namawia go do zakupu części obrazów z
partii sprowadzonej przez siebie dla dworu /królewskiego/, 1748. Teka 315, s. 154
- Odpis rachunku, wystawionego przez W. Morze za wykonanie, na zamówienie J. Kl.
Branickiego, w hucie w Końskich sztuk Ŝelaznych według modelu Menoniego z Warszawy,
1757. Teka 315, s. 155
- Wypisy z listów do niego od Neuboura /z dworu drezdeńskiego/ w sprawie stałego
dostarczania nowin politycznych, zaangaŜowania ogrodnika, a takŜe z rekomendacją lekarza
dra Klementa, oraz oceną przez Neuboura sposobu bycia Branickiego, 1739. Teka 315, s; 156,
157
- Notatki i wypis z listów do niego od Ochockiego W sprawie zakupu koni dla Branickiego w
Stambule i ich transportu, a takŜe o pozostawieniu zdrowego strusia /w Mościskach?/, 1760,
1761. Teka 315, s.158
- Wypisy z listów do niego od Tomasza Olszewskiego, pisarza prowentowego bielskiego, w
sprawach gospodarczych starostwa bielskiego, 1750-1755. Teka 349, s. 1-11
- Wypisy z listów do niego od St. Oraczowskiego w sprawie dzierŜawy kamienicy Branickich
w Krakowie i dochodu z dóbr krzesłowych kasztelanii krakowskiej, 1753, 1754, 1762. Teka
315, s. 159, 160
- Notatka o listach do niego od J. Ostroroga w sprawie Czapskiego, starosty knyszyńskiego,
1749. Teka 315, s. 162
- Wypis z listu do niego od Antoniego Józefa Ostrowskiego, pułkownika i komisarza
Branickiego, w sprawie prac przygotowawczych do bliŜej nieokreślonej budowy w Dolistowie,
1771. Teka 315, s. 161
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- Wypis z jego listów do pułkownika Ostrowskiego w sprawie przekazania starostwa
janowskiego w arendę Bromierskiemu oraz kontroli ekonoma w Biliłówce, 1753. Teka 317, s.
29, 30
- Wypis z listu, w którym szyper Otocki donosi mu o swym przybyciu z częścią statków pod
Warszawę, 1767. Teka 315, 3. 163
- Wypis z listu do niego od księdza Szymona Paszkowicza, Jezuity, który zapowiada przysłanie
do Białegostoku majstra-specjalisty od budowy młyna deptaka oraz abrysu takiego młyna
/między r. 1752 a 1760/. Teka 315, s. 164
- Wypisy z listów do niego od J. Patyńskiego, ekonoma tykocińskiego, w sprawach
gospodarczych, 1749. Teka 350, s. 1-3
- Wypis z listu do niego od R. M. de Paulmy, posła francuskiego, który zapowiada swą wizytę
w Białymstoku wraz z nuncjuszem, 1762. Teka 315, s. 165
- Wypis z listu, w którym kupcy /warszawscy/ Pelisson i Valentin donoszą mu o złoŜeniu
szkatułki z szybkami lustrzanymi w Arsenale oraz upominają się o pieniądze. 1739. Taka 315,
s. 166
- Wypis z listu, w którym kupiec /warszawski/ George Gotlob Petri upomina się u niego o
zapłato za porcelanę, 1765. Teka 315, s. 167
- Wypisy z raportów składanych mu przez Piaseckiego, ekonoma bielskiego, w sprawie
wyprawiania statków do Gdańska, sprowadzania drzewa na potrzeby budowlane dóbr
hołowieskich oraz kontroli nad zachowaniem się tamtejszych pachołków, 1758. 1759. Teka
315, s. 168, 169
- Wypisy z listów do niego od Pileckiego, ekonoma tykocińskiego, w sprawach
gospodarczych, 1750-1760. Teka 351, s. 1-4
- Jego listy do Pileckiego, porucznika regimentu kawalerii, potem ekonoma tykocińskiego, w
sprawie wypłaty pieniędzy i z innymi poleceniami, 1754, 1761. Teka 317, s. 36
- Notatka o liście do niego od prymasa G. Podoskiego który usprawiedliwia się, Ŝe nie
przyjedzie na jego imieniny z powodu "nieszczęśliwości rozruchów teraźniejszych", 1768.
Teka 315, s. 170
- Wypisy i notatki z listów, w których zegarmistrz Poncet upomina się u niego o zapłatę za
dostarczone towary, 1757. Teka 315, s. 171
- Wypisy z listów do niego od St. Poniatowskiego, kasztelana krakowskiego, w sprawie
wyrobów złotniczych, które Poniatowski zamawia bądź teŜ sprzedaje, 1738, 1749. Teka 315,
s, 172
- Wypisy z listów do niego od Stanisława Poniatowskiego, późniejszego króla Stanisława
Augusta, z powinszowaniem na urodziny i z prośbą o udzielenie mu urlopu z funkcji
komisarza wojskowego /commisaire de l'armée/ w związku z wyjazdem do Saksonii, 1749,
1752. Teka 315, s. 173
- Wypis z listu do niego od kupca warszawskiego Jana Mateusza Possy, który obiecuje
dostarczyć najlepsze towary przez swego przedstawiciela Richtera na pierwszy jarmark, jaki
zostanie ustanowiony /w Białymstoku/, 1749. Teka 315, s. 174
- Wypisy z listów do niego od Eustachego Potockiego, generała artylerii litewskiej, w sprawie
przesłania modeli schodów i abrysu kraty do schodów w pałacu radzyńskim oraz w sprawie
pretensji śydów szczuczynskich do śydów tykocińskich, 1753, 1754, 1762. Teka 315, s. 175
- Notatka Glinki charakteryzująca listy do Branickiego od Fr. S. Potockiego, wojewody
kijowskiego, jako dotyczące wyłącznie polityki i wojskowości, 1746-1770. Teka 315, s. 176
- Wypis z jego listu do Michała Potockiego, wojewody wołyńskiego, w którym uskarŜa się na
niechęć okazywaną mu przez szwagra /Józefa Sapiehę/, z której to przyczyny nie mógł brać
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udziału w zaślubinach swej siostry /ElŜbiety/ z Ksawerym Potockim, starostą sokalskim,
1723. Teka 315, s. 272
- Wypisz listu jego do Michała Potockiego, któremu wyraŜa zadowolenie z małŜeństwa swej
siostry /ElŜbiety/ z synem Potockiego, a jednocześnie uskarŜa się na swego szwagra Sapiehę,
1723. Teka 487, s. 6, 7
- Wypis z listu do niego od Dominika Pruszyńskiego, przeora dominikanów w Mościskach,
który przedstawiając ruinę, kościoła przyklasztornego, prosi o pomoc Branickiego, 1755. Teka
315, s. 178
- Wypis z listu do niego od jego marszałka nadwornego Pryncypattiego w sprawie budowy w
Skorupach chałupy dla chorąŜego bojarskiego, 1748. Teka 315, s. 177
- Wypis z listu, w którym H. Ranicki zawiadamia go, Ŝe pan Wilczek ma dopilnować złocenia
szklanek w hucie w Smotryczu, 1751. Teka 315 s. 181
- Wypis z listu do niego od M. Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana, który zapewnia,
Ŝe nie ma zamiaru pozbawić go dzierŜawy dworku na Pradze, 1751. Teka 315, s. 179
- Wypisy z jego listów do Michała Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego
litewskiego, z Ŝądaniem zwrotu zbiegłych poddanych i z wiadomościami z dworu
królewskiego, 1752. Teka 317, s. 5; Teka 321, s. 5v
- Wypisy z listów Michała Radziwiłła /Rybeńki/ kierowane do niego za pośrednictwem jego
sekretarza Becka, a poruszające aktualne oprawy polityczne, stosunek obu magnatów do
dworu królewskiego, do Fleminga, podskarbiego wielkiego litewskiego itd., 1756-1758. Teka
352, s. 1-6
- Odpis z jego listu do teściowej, Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, z wiadomościami o
pobycie w Dreźnie, 1728. Teka 317, s. 45
- Wypisy z listów do niego od siostrzenicy Marli z Lubomirskich Radziwiłłowej w sprawach
rodzinnych i politycznych, 1739, 1764, 1766. Teka 315, s. 180; Teka 346, s. 1-5
- Wypisy z listów do niego od J. F. Ransoneta /kupca/ w sprawie zapłaty za świecznik i
wyrównania w tym niedoboru powstałego skutkiem złej jakości monety oraz z ofertą zakupu
tabakierki, 1757. Teka 315, s.182
- Wypisy z listów do niego od M. Rexina, starosty malborskiego, w sprawie kopaczy
/"grabarzy"/, którzy mają być wyprawieni z Malborka do Białegostoku, 1749, 1750. Teka 315,
s. 183
- Wypisy z jego listów do bankiera, barona Riacoura, ze zleceniami wypłaty pieniędzy w
ParyŜu, Hamburgu i Warszawie, 1747-1753. Teka 317, s. 46, 46v
- Listy do niego od Pierre Ricaud de Tirregaille'a w sprawach zleceń Branickiego dla Ricaud,
pensji wypłacanej temu ostatniemu, jego prac dla innych osób /Krystynopol, plan
Warszawy/, awansu na pułkownika, 1753-1762. Teka 353, s. 1-3
- Wypisy z listów do niego od J. S. Rostkowskiego w sprawie pomocy ze strony Branickiego
/porady jego architektów/ dla prac budowlanych Rostkowskiego oraz jakiejś przysługi
Rostkowskiego przy budowie cegielni w Dolistowie, 1752, 1760. Teka 315, s.184, 185
- Wypisy z listów do niego od generał-lejtnanta Rottermunda w sprawie poszukiwań
kamieniarzy /1752/ i ze skargą na krzywdy wyrządzano śydom w Krakowie /1761/. Teka
315, s. 186-188
- Wypisy z listu do niego od Józefa Rousseau w sprawie zakupu i wysyłki z ParyŜa róŜnych
sprawunków Branickiego /adamaszek, zegar, kandelabry, wzory mebli/, 1766. Teka 354, s.
189
- Wypisy z listów do niego od M. Rudzieńskiego, wojewody mazowieckiego w sprawie
realizacji w Chęcinach jego zamówień na wyroby z marmuru, 1756, 1759. Teka 515, s. 189
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- Wypisy z listów do niego od W. Rzewuskiego, hetmana wielkiego koronnego, który poleca
na muzykanta Henkla i przedstawia względom Branickiego dwóch podróŜnych /Włochów?/,
1748, 1758. Teka 315, s. 190
- Wypis z listu, w którym Jan Rzymowski, dzierŜawca miasta Tyczyna, donosi mu o stanie
prac przy budowie tamtejszego kościoła oraz wspomina o budowie kościoła w Lubieni, 1742.
Teka 315, S. 191
- Wypisy z jego listów do szwagra, Józefa Sapiehy, w sprawach rodzinnych i osobistych, 17091742. Teka 315, s. 274, 275; Teka 317, s. 1-4; Teka 355, s. 1-2; Teka 487, S. 3, 4
- Wypisy z listów do niego od Michała i Pawła Sapiehów, głównie w związku z
posługiwaniem się przez nich architektem nadwornym Branickiego, Klemmem, przy róŜnych
pracach budowlanych, 1744, 1747, 1756. Teka 315, S. 192, 193; Teka 405, s. 1, 2
- Wypisy z jego listów do siostry, Krystyny z Branickich SapieŜyny, w sprawach rodzinnych
oraz o przysłaniu zegarmistrza z Białegostoku do Bociek, a takŜe o staraniach Branickiego w
celu odebrania w posesję dóbr tyczyńskich, 1720, 1721, 1745. Teka 315, s. 194, 284,285;Teka
316, s. 1
- Odpis listu do niego od Fryderyka Satargusa /kupca królewieckiego/ w sprawie dostaw
wina, porcelany i drzewek owocowych, 1744. Teka 318, s. 2
- Wypisy z listów, w których Kinnern von Schaiffenstein, rezydent cesarski w Warszawie,
komunikuje mu wyniki swego pośrednictwa w sprawie pretensji do rytownika Rentza z
Kukusbad, 1749. Teka 315, s. 195
- Wypis z listu, w którym Jan Sohmid /Schmiedt/ z Krakowa donosi mu o transporcie
posadzki i rynien kamiennych do Warszawy, 1737. Teka 315, s. 196
- Wypisy z raportów w sprawie przebiegu prac przy budowie kościoła w T?" czynią,
składanych J. Kl. Branickiemu przez architekta G. Schulza /Szulca/, 1743, 1744. Teka 315, s.
198, 199
- Wypis z listu do niego od Antoniego Sedlnickiego w sprawie pałacu, z ruchomościami
pozostałego w Warszawie po zmarłym Karolu Sedlnickim, 1762. Teka 315, s. 200
- Wypisy z listów do niego od szwagra, Karola Sedlnickiego, podskarbiego wielkiego
koronnego, w róŜnych sprawach osobistych i rodzinnych, 1743-1753. Teka 356, s. 1-5
- Wypis z jego listu do podskarbiego wielkiego koronnego, Karola Sedlnickiego, w którym
upomina się o zwrot pieniędzy "na ekspedycje orientalne erogowanych", 1759. Teka 303, s. 1;
Teka 316, s. 3
- Wypisy z listów do niego od Jana Sękowskiego, budowniczego białostockiego, o pracach
budowlanych w pałacu choroskim, w mieście Białymstoku i o innych drobniejszych sprawach,
1760-1766. Teka 357, s. 1-13
- Wypisy z listów do niego od Józefa Sękowskiego, długoletniego kierownika prac
budowlanych w Białymstoku, 1739-1755. Teka 358, s.1-48
- Wypisy z raportów składanych mu przez Sidorowskiego, rotmistrza chorągwi piechoty
węgierskiej buławy polnej koronnej, dotyczące abrysu kościoła /kaplicy?/ podhoreckiej, 1769.
Teka 315, s. 201
- Notatka o jego liście do chorąŜego Siamlińskiego, w którym pochwala liberum veto
zastosowane przez Siamlińskiego na sejmiku deputackim sandomierskim, 1754. Teka 96, s. 31
- Wypis z listu, w którym W. Antoni Sienicki donosi mu o czynnościach komisji, która
zajmuje się inwentaryzacją starostwa knyszyńskiego przed oddaniem go Branickiemu, 1749.
Teka 315, s. 202
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- Wypisy z listów do niego od Skirskiego w sprawie wyrobów kamieniarskich, zamawianych
przez niego /w Krakowie?/ i dostarczania ich do Białegostoku, 1751-1753. Teka 315, s. 203204
- Wypisy z listów do niego od księdza Szymona Słomińskiego, proboszcza tyczyńskiego, w
sprawie sreber w kościele tyczyńskim, a takŜe w związku ze sprawianiem organów do tego
kościoła, wreszcie z tłumaczeniem się i usprawiedliwianiem z powodu gniewu Branickiego o
wywołanie przez księdza pogromu śydów w Tyczynie, 1761-1769. Teka 359, s. 1-4
- Wypisy z raportów, składanych mu przez Smulskiego, pisarza prowentowego starostwa
bielskiego, dotyczące niektórych prac i poddanych w Hołowiesku, a takŜe konserwacji
tamtejszego pałacu, 1743-1746. Teka 315, s. 205, 206
- Wypisy z raportów, składanych mu przez majora Steckiewicza w sprawie zakupu we Lwowie
"peszkieli bogatych" oraz rozmów z Ricaud de Tirregaille w sprawie budowy młyna deptaka
na wzór młyna u bernardynów lwowskich, 1749-1760. Teka 315, s. 209, 210
- Wypisy z listów kupca gdańskiego A. Steiffa i wdowy po nim dotyczące realizacji zamówień
Branickiego na róŜne towary, 1747-1770. Teka 315, s. 207, 208
- Wypis z jego listu do Steinhausera /Szteinhauser/, radcy dworu królewskiego w Dreźnie, w
sprawie weksli wysłanych na Ŝądanie Branickiego przez śyda Hirszla /z Wiednia?/ do
Steinhausera i sekretarza Municha, którego Branicki nazywa "charge de mes affaires", 1718.
Teka 315, s. 287; Teka 317, s. 50
- Wypis z listu, w którym Fr. Szembek, wojewoda inflancki, prosi go o abrys pałacyku w
Choroszczy, wychwalając jego piękny gust, 1755. Teka 315, s. 211
- Wypisy z listów do niego od jego rezydenta warszawskiego, Karola Szuszkowskiego, w
sprawach pałacu warszawskiego na Podwalu, a takŜe dotyczące róŜnych poruczeń
Branickiego, 1752-1768. Teka 360, s. 1-39
- Wypisy z raportów, składanych mu przez K. Szuszkowskiego, z nadzoru nad kamienicami
we Lwowie /dzierŜawionymi przez J. Kl. Branickiego od Rzewuskich/, 1755. Teka 315, s.
211a
- Wypisy z listów do niego od malarza Antoniego Tallmanna, który pracuje na jego
zamówienie w Warszawie i w Wiedniu, 1749, 1751. Teka 315, s. 212
- Wypisy z listów do niego od K. Towiańskiego, który załatwia mu w ParyŜu rózne
zamówienia /meble, zegary, tabakierki/, 1744, 1755. Teka, 315, s. 214, 215
- Wypis z listu do niego od Turzańskiego, urzędnika gospodarczego w starostwie bielskim, w
sprawie warunków spławu na Narwi i Bugu oraz jakiejś pracy ogrodniczej w Stołowaczu,
1732. Teka 315, s. 216
- Wypisy z jego listów do ekonomów tykocińskich w oprawach gospodarczoadministracyjnych, 1739-1751. Teka 282, s. 1-6
- Wypis z jego listu do I. Urbańskiego, cześnika zakroczymskiego, w sprawie arendy starostwa
krośnieńskiego, 1720. Teka 316, s. 4
- Wypis z listu do niego od B. Ustrzyckiego, który upomina się o zwrot mularza Szymona
Kurka, wypoŜyczonego do Tyczyna, 1761. Taka 315, s. 217
- Wypisy listów do niego od Andrzeja Wachsztyńskiego, złotnika warszawskiego, w sprawie
wykonania lichtarzy, krzyŜa i monstrancji do kościoła w Tykocinie, 1749, 1750. Teka 315, s.
218
- Wypis z listu jego do Waguzy, ekonoma tyczyńskiego, w sprawie wysyłania wołów na
sprzedaŜ na Śląsk, 1762, Teka 228, s. 1
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- Wypisy z raportów składanych mu przez Wągrowskiego, urzędnika gospodarczego w
starostwie bohusławskim, o gospodarce w starostwie bohusławskim i w dobrach prywatnych
Branickiego, Biliłówce, 1765-1768. Teka 315, s. 219
- Wypisy z listu do niego od H. Wielopolskiego, koniuszego koronnego, który donosi o swym
zamiarze urządzenia rezydencji w Oborach na wzór pałacu w Choroszczy, 1751. Teka 315, s.
220
- Wypis z listu, w którym M. Wielowiejski donosi o zakupach poczynionych dla niego w
Królewcu, 1733. Teka 315, s. 221
- Wypis z listu do niego od A. Wierzbowskiego, organmistrza /warszawskiego/, który
wykonawszy organy na zamówienie Branickiego upomina się o bryki i podwody do
przewiezienia ich na miejsce, około 1752-1762, Teka 315, s. 222
- 'Wypisy z raportów, składanych mu przez kapitana Winnickiego z kontroli dóbr biliłowskłch
/tu o stanie murów dawnego zamku, 1760/ i bohusławskich /kosztorys majdanu
poŜarowego, 1762/. Teka 315, s. 223
- Wypisy z raportów składanych mu przez kapitana M. S. Wiszowatego, dotycząca
angaŜowania we Lwowie kamieniarza do Białegostoku, 1752, Teka 315, s. 224
- Wypis z listu, w którym Jan Witte, major artylerii koronnej, prosi go o pomoc i poparcia
swych prac nad mapą Podola i Ukrainy, zaczętą z inspiracji Branickiego, 1760. Teka 315, s,
225
- Notatka o liście, w którym F. Wojejkow, ambasador rosyjski w Warszawie, prosi go o
interwencję w sprawie pienięŜnej między wojskiem rosyjskim a śydami tykocińskimi, 1762.
Teka 315, s. 228
- Wypisy z raportów składanych Branickiemu przez Józefa Wojnarowskiego, komisarza jego
dóbr podlaskich, dotyczące prac budowlanych prowadzonych w dobrach i innych spraw
gospodarczych, 1750-1760. Teka 215, s. 10; Teka 315, s. 227; Teka 362, S. 1-20
- Wypis z listu, w którym Józef Wołowicz zgadza się na pobieranie kamieni z gruntów w
Uszanie na potrzeby budowy w jakiejś posiadłości Branickiego, 1767. Teka 315, s. 226
- Wypis z listu do niegood Jana Wyszyńskiego, oficera garnizonu w Zamościu, w sprawie
angaŜowania kamieniarza do wykonania kaskady w ogrodzie białostockim. Teka 315, s. 229
- Wypis z listu, w którym Branicki poleca Wyszyńskiego, swemu plenipotentowi, roborować w
grodzie swój oblig na sumę poŜyczoną od Markowskiego, łowczego drohickiego, 1743. Teka
299, s. 1
- Wypis z listu, w którym Antoni Zalewski prosi J. Kl. Branickiego o wypuszczenie mu w
arendę kamienicy naroŜnej przy pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1753. Teka 315,
s. 230
- Odpis listu do niego od Michała del Zanca, który wspomina o zgodzie Branickich na swe
małŜeństwo z aktorką Ristorini, o zaproszeniu obojga do Białegostoku i o tabakierze
malowanej przez Kirysa, 1770. Teka 318, s. 4
- Wypisy z listów, w których M. Zienkowicz, biskup wileński, wyraŜa zgodę na oddanie
probostwa białostockiego zakonnikom bartolomitom oraz udziela indultu na odprawianie
naboŜeństw w kaplicy św. Rocha w Białymstoku, 1745, 1746. Teka 315, s. 231
- List do niego od J. P. śelskiego w sprawie poszukiwań spadkobierców zmarłego marszałka
nadwornego Branickich, 1749. Teka 318, s. 4
- Wypis z raportu śółkiewskiego, oficjalisty tykocińskiego, który donosi mu o wysłaniu
transportów cegły i wełny z Tykocina do Białegostoku i o innych sprawach gospodarczych,
1737. Teka 315, s. 232
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- Wypisy z listów do niego podpisanych "X.B." ze wzmiankami o pracach budowlanych w
Białymstoku, 1732-1733. Teka 315, s. 22
BRANICKI Stanisław, miecznik koronny
- Odrestaurował zamek w Chęcinach własnym kosztem, co uznał sejm 1616 r. Teka 223, s. 1
BRANICKI Stefan Mikołaj, stolnik koronny, starosta krośnieński, potem wojewoda podlaski
- Notatka o piśmie królewskim zalecającym mu ochronę interesów popów unickich na terenie
starostwa krośnieńskiego, 1686. Teka 45, s. 7
- Otrzymał dobra roskie /Roś/ jako posag Ŝony Katarzyny z Sapiehów, /około 1686/. Teka
317, s. 38
- Notatka o oddaniu przez niego małŜonkom Skrodzkim w zastaw wsi Morusy i Chobotki,
naleŜących do dóbr tykocińskich, 1689. Teka 280, s. 18
- Notatka o glejcie dla poddanych leśnictwa bielskiego na okres prowadzenia sprawy
przeciwko Branickiemu, 1689. Teka 215, s. 1
- Zleca Tylmanowi z Gameren przebudowę zamku białostockiego na pałac od około 1691.
Teka 92, s, 8
- Przy pracach budowlanych w Tykocinie korzysta z konsultacji Popławsikego, architekta
Lubomirskich, 1692. Teka 404, s. 2
- Wzmianki o wystawianiu przez Branickiego chorągwi husarskiej/1696/; o zastawieniu dóbr
Dolistów Kuczyńskiemu /1699, 1701/ oraz o szkodach poczynionych przez wojsko
moskiewskie w dobrach tykocińskich /1704/. Teka 409, s. 3, 9v, 11, 16
- Przejmuje w roku 1698 od Mierzeńskich zastaw dóbr Dojlidy Radziwiłłów. Teka 90, s. 19;
Teka 290, s. 12, 13
- Notatka o jego listach do Józefa Sapiehy /przyszłego zięcia/ i zaprosinach do Tykocina oraz
o uciekaniu się do pomocy Sapiehy w sprawie ze Szczuką o Orlę, 1702, 1703, 1706. Teka 315,
s. 276, 277
- Notatka o nabyciu przez niego dóbr Choroszcz od Mniszcha, Ŝonatego z Ogińską, 1703.
Teka 256, s. 42
- Wypis z Jogo listu do K. Ruszkowskiego kanonika krakowskiego w sprawie wyjazdu
Branickiego za granicę i spustoszenia w jego dobrach, 1705. Teka 296, s. 1
- Wzmianki o wydzierŜawieniu przez niego starostwa krośnieńskiego Urbańskiemu, 1706.
Teka 296, S. 1; Teka 320, s. 1
- Notatka o wydanym przez niego dokumencie odnoszącym się do zamiany na lepsze gruntów
kościoła białostockiego, b.d. Teka 95, s. 11
- Wypis aktu zejścia St. M. Branickiego 6.VII.1709; notatka o drukowanym kazaniu biskupa
Kurdwanowskiego, wygłoszonym na jego pogrzebie, 1711; wzmianka o jego Ŝonie Katarzynie
Scholastyce z Sapiehów, która w r. 1723 juŜ nie Ŝyje; wzmianki o jego córkach Krystynie
SapieŜynie, Konstancji Sedlnickiej, ElŜbiecie Potockiej, potem Tarłowej i Urszuli
Lubomirskiej. Teka 292, s. 2-4, 5-9, 12, 13
- Wybudował mauzoleum rodziny Branickich w kościele św.św. Piotra i Pawła w Krakowie,
gdzie równieŜ sam został pochowany i tam znajduje się jego portret. Teka 268, s. 3-5
- Wzmianki o nagrobku Branickiego i jego Ŝony w kościele w Białymstoku. Teka 167, s. 1;
Teka 358, s. 20
BRAUN, Braum /garncarz?/
- Wyrabia piece nierównie lepsze jak dawniej, podobne do saskich,1738. Teka 342, s. 20
- Wykonuje wazy do Choroszczy, 1748, 1749. Teka 320, s. 1, 2a
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BRAUN, Braum, podstarości lipnicki
- Wzmianki o nim, 1709-1713. Teka 280, s. 56-63, 78
BRETFUS, Pretfus Job, inŜynier wojskowy i budowniczy, architekt królewski
- Wypisy z literatury drukowanej dotyczące osoby Bretfusa, a takŜe budowniczego XVwiecznego Jana /Hannusa/ Blatphusza. List J. Glinki do mgra T. Kowalewskiego wyraŜający
mniemanie, Ŝe Z. Hornung niesłusznie uwaŜa Bretfusa za syna Blatphusza i zapowiadający
opracowanie nieznanych materiałów do tej sprawy /r. 1960/. Teka 438 s. 1-16; Teka 439, s. 15; Teka 440, s. 1-12
- Notatka o zapisie dotyczącym jego osoby w Metryce Koronnej z r.1542. Teka 437, s. 11
- Jest budowniczym zamku w Tykocinie i dowódcą tamtejszej twierdzy, około 1565-1570.
Teka 72, s. 9
- Jest autorem m.in. zamku w Tykocinie i dworu Zygmunta Augusta w Knyszynie; notatka o
liście do Jopa /zapewne Bretfusa/ o sprawie z śydem tykocińskim, 1569-1570. Teka 278, s. 8,
179
BRETON, ogrodnik /warszawski/
- Wzmianka o jego kontrowersjach z ogrodnikiem królewskim G. P. Thörlem, 1749. Teka
315, s. 213
- Według zawartego kontraktu pracuje w Białymstoku, 1749. Teka 320, s. 23
- Pracuje w Białymstoku, pozwany do sądu przez ogrodnika królewskiego z powodu intryg;
narobionych w Dreźnie, 1749. Teka 320, s. 23, 24
- Nadzoruje transport drzewek laurowych z Gdańska do Białegostoku,1752. Teka 337, s. 3
- Daje ogrodnikowi białostockiemu miarę na wazy do drzewek pomarańczowych, 1752. Teka
341, s. 6
BRETSCHNEIDER, ksiądz, pastor
- Jest pierwszym proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku, 1796-1803.
Teka 203, s. 1
BREZA
- Odpis listu, w którym prosi szambelana H. Kownackiego o bilety na obchody rocznicy
Konstytucji 3 maja, 1792. Teka 4l9b, s. 174
BRODOWSKI Jan /pełnomocnik Jana Klemensa Branickiego?/
- Notatki o jego listach od J. Kl. Branickiego w sprawie nabycia wsi Hłuboczek i naduŜyć
popełnionych przez dzierŜawcę starostwa janowskiego, 1757. Teka 315, s. 41, 42
BRODOWSKI, były major w regimencie gwardii pieszej koronnej
- Przyjął słuŜbę w wojsku pruskim, 1796. Teka 373, s. 23, 24
BROGLIE de, hrabia
- Przysyła z Francji kucharza dla Branickiego, 1755. Teka 320, s. 231
- Wzmianka o jego liście otrzymanym przez Michała Radziwiłła /Rybeńkę/, 175S. Teka 352,
s. 2
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BROMIRSKI Jan, podczaszy płocki, komisarz dóbr ruskich Jana Klemensa Branickiego,
chorąŜy
- List do niego od J. Kl. Branickiego w sprawie glejtów potrzebnych do spławiania zboŜa,
1752. Teka 321, s. 5
- Wypisy z jego listów do Branickiego w sprawach gospodarczo-administracyjnych, 17521768. Teka 215, s. 4, 5; Teka 327, s. 1-19
- Otrzymuje w arendę starostwo janowskie, 1753. Teka 317, s. 29
- Raport o wyzyskiwaniu przez niego poddanych starostwa, złoŜony J. Kl. Branickiemu przez
Brodowskiego, 1757. Teka 315, s. 41, 42
- WydzierŜawia w r. 1761 /wraz z A. Hadziewiczem i A. Węgierskim/ starostwo
bohusławskie od J. Kl. Branickiego. Teka 315, s. 326
- Wzmianki o nim, 1767, 1768. Teka 315, S. 163; Teka 317, s. 52
- Bierze udział w rozsądzaniu suplik i sporów starosta janowskiego, 1768. Teka 327, s. 19
- Przyjmuje pieniądze dla Iz. Branickiej, załatwia jej sprawy ze spadkobiercami J. Kl.
Branickiego, 1775. Teka 364, s. 5
BRONIKOWSKI, chorąŜy
- Jego zabiegi o promowanie się w wojsku, 1756. Teka 359, s. 10
BRONSKORN Matys, kupiec norymberski
- Wypisyz akt procesu między nim a śydem tykocińskim, Doktorowiczem, 1541. Teka 278, s.
139, 140
BRÜCOL zob. Brugol, kucharz
BRÜHL, Bryll /Henryk/, minister, generał
- Wzmianka o zaproszeniu wysłanym przez niego J. Kl. Branickiemu na wesele królewny do
Drezna, 1733. Teka 487, s. 4
- Proponuje, w imieniu króla, podskarbiemu wielkiemu koronnemu Sedlnickiemu
umeblowanie na nowo zamku warszawskiego na koszt Rzeczypospolitej. Odpowiedź
negatywna Sedlnickiego, 1746. Teka 356, s. 2, 4
- Test na pogrzebie Poppelmana, 1750. Teka 320, s. 29
- Jego list doręczony Branickiemu, 1755. Teka 320, s. 211
- Kopia Jego listu przesłana przez Michała Radziwiłła /Rybeńkę./ J. K1. Branickiemu, 1756.
Teka 352, s. 3
- Chce kupić Tarchomin, wydzierŜawiony przez J. Kl. Branickiego od Ossolińskiego, 1757.
Teka 360, S. 8
- Zamach na niego w rezydencji marszałka /Bielinskiego/ na Marywilu, 1761. Teka 360, s. 27
BRÜHLOWA, generałowa
- Zatrudnia u siebie snycerzy, 1758. Teka 360, s. 23
BRUGOL, Brüsol, Brücol, kucharz
- Jedzie do Białegostoku, zabierając ze sobą pasztetnika, kucharza do gorących potraw i
cukiernika, 1752. Teka 320, s. 80, 81
- Pragnie go sprowadzić do Białegostoku J. Kl. Branicki na czas wizyty króla Augusta III
tamŜe, 1752. Teka 321, s. 22
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BRUNET, kamerdyner króla Stanisława Augusta
- Bawi przy królu w Białymstoku, 1793. Teka 102 s. 4
BRÜSOL zob. Brugol, kucharz
BRYLL zob. Brühl /Henryk/, minister, generał
BRYON, pułkownik
- Król Jan Kazimierz wyraŜa J. Kl. Branickiemu, marszałkowi nadwornemu koronnemu,
wdzięczność za Ŝywienie pułkownika "i ludzi naszych przy nim będących", 1655. Teka 293, s.
1
BRZEZEŃSKI zob. Brzeziński, podkomorzyc
BRZEZIŃSKA
- Wzmianka o jej stancji w pałacu białostockim, 1775. Teka 375, s. 29
- Wraz ze słuŜącą naleŜy do dworu Iz. Branickiej; w czasie jej pobytu w Białymstoku
stołowane przez nią w drodze wyjątku, 1788. Teka 369, s. 15
- Nie moŜe uzyskać swych wierzytelności od śyda białostockiego Josela Izraelowicza, 1789.
Teka 368, s. 1
- JuŜ nieŜyjąca - wzmianka o jej dawnym pomieszczeniu w pałacu białostockim, 1793. Teka
102, s. 4
BRZEZIŃSKI, Brzezeński, podkomorzyc
- Wiezie J. Kl. Branickiemu model urządzenia garderoby w pałacu białostockim, umie
rozebrać ten model, 1753. Teka 358, s, 29, 30
BRZOSTOWSKI Aleksander, kasztelan mazowiecki
- Wypis z jego listu, w którym odmawia szambelanowi H. Kownackiemu poŜyczki ekwipaŜu,
1792. Teka 419a, s. 17; Teka 419b, s. 173
BRZOSTOWSKI, marszałek trybunału litewskiego
- Wzmianka o jego pobycie w Białymstoku wraz z Ŝoną, 1791. Teka 316, s. 72
BRZOSTOWSKI?/, starosta bełski
- Ocena jego zamoŜności i wypłacalności w związku z ewentualnością zakupu przez niego
pewnych dóbr po J. Kl. Branickim, 1774. Teka 317, s. 40v
BRZOSTOWSKI
- J. Sękowski, architekt Branickiego, prosi sekretarza Krassowskiego o list do Brzostowskiego
w sprawie królewszczyzny dla siebie, 1777. Teka 376, s. 9
BUCHHOLTZ, Buholtz /Heinrich Ludwig/, minister pruski
- Ma zamiar kupować w Warszawie meble i inne ruchomości, których sprzedaŜ z pałacu na
Podwalu zamierza Iz. Branicka, 1796. Taka 373, s. 26
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BRUDIGER, administrator klucza stołowackiego
- Notatka o jego raportach w oprawie wysyłania wyrobów tkackich z dóbr stołowackich do
Białegostoku, 1778-1782 i wypis z raportu, w którym prosi Iz. Branicką o ulgi w odbieraniu
dziakła od poddanych stołowackich z powodu głodu, jaki wśród nich panuje, 1773. Teka 316,
s.48,56
BRUDKIEWICZ, ekonom biliłowski i bohusławski
- Notatka o jego raportach składanych J. Kl. Branickiemu o gospodarce, w Biliłówce i
starostwie bohusławskim, a takŜe o rzezi humańskiej, 1762-1768. Teka 315, s. 43
- Kupuje konie do starostwa bohusławskiego, 1763. Teka 315, s. 120
- Zawiera kontrakt z kahałem w Kamieńczyku na wyrób gorzałki, 1767. Teka 391, s. 4-6
- Ma przywieźć z Warszawy do Białegostoku 6 cewek złota, 1772. Teka 377, s. 4
BUDKOWICZ Jan, kanonik poznański
- Wzmianka o nim w dokumencie z r. 1409. Teka 35, s. 1
BUDKOWICZOWIE Stanko i Marcin
- Wzmianki o nich 1531-1552. Teka 44, S. 1
BUDLEWSKI /oficjalista Jana Klemensa Branickiego/
- Notatki o jego raportach składanych Branickiemu z przebiegu robót przy kamienicy
Branickich w Krakowie, 1733. Teka 315, s. 44, 45
BUDZISZEWSKI, szambelan /dzierŜawca Stołowacza?/
-Wzmianka o jego działalności, 1795. Teka 316, s. 19
- Pisze z Warszawy do starostwa bielskiego, zawiadamiając o sposobu zapłaty za furaŜe dla
wojska moskiewskiego, 1796. Teka 373, s. 25
- Z powodu ospy swego syna opóźnia przyjazd ze Stołowacza do Warszawy, 1796. Teka 373,
s. 33
BUDZYŃSKI Jan, plenipotent Potockich
- Wypis z listu barona Walla, który donosi mu o cesji swych pretensji do pałacu zmarłej
księŜnej miecznikowej /Radziwiłłowej/ w Wiązownej /?/ na rzecz Jana /Alojzego/
Potockiego, 1800. Teka 315, s. 233
- Wypis z listu do niego od A. Karwowskiego w sprawie dzierŜawy domu w Białymstoku,
1804. Teka 315, s. 233
BUHOLTZ zob. Buchholtz /Helnrich Ludwig/, minister pruski
/BUJAKOWSKI/ Adam /kierownik prac budowlanych/
- Kieruje pracami budowlanymi w Choroszczy, Białymstoku, 1748. Teka 358, s. 10-12
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawach gospodarczych, głównie dotyczących
prac budowlanych w dobrach Branickiego, 1749-1763. Teka 328, s. 1-27
- Opinie i jego pracowitości i wzmianki o prowadzonych przez niego robotach, 1756, 1758.
Teka 362, s. 14-17
- Wypisy z jego raportów składanych Gieszkowskiemu, komisarzowi dóbr podlaskich J. Kl.
Branickiego, dotyczące nie tylko przebiegu prac budowlanych w Białymstoku i Choroszczy,
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lecz równieŜ wielu spraw gospodarczych, jak uprawa ogrodów, dowóz Ŝywności dla dworu
Branickiego, gospodarka rybna itp. 1756-1758. Teka 397, s. 1-37
- Wzmianki o pracach zleconych mu przez architekta J. Sękowskiego w zakresie przeróbki
apartamentów w pałacu białostockim, 1758. Teka 315 s. 240
- Wypis z listu do niego od J. Kl. Branickiego z dyspozycjami w sprawie przygotowania pałacu
białostockiego na wizytę królewicza Karola,1758. Teka 315, s. 257, 258
- Prowadzi budowę /przebudowę/ pałacu w Choroszczy, 1758, 1760 i budowę wieŜy
ratuszowej w Białymstoku /?/, 1761. Teka 339, s. 13, 14, 19, 36
- Wraz z Sękowskim i Goczałkowskim zajmuje się sprawą koła do młyna wołowego w
Białymstoku, 1760. Teka 334, s. 2
- Ma zajmować się zakładaniem w Białymstoku młyna wołowego, 1760. Teka 357, s. 1, 2
- Kieruje pracami budowlanymi, prowadzonymi w Białymstoku wraz z Sękowskim Janem;
nadzoruje prace w pałacu choroskim; składa z tych prac raporty Branickiemu, 1763. Teka 357,
s. 3, 5, 8, 10, 11
- Wzmianka o jego zdrowiu i pilności w pracy, 1760, 1763, 1764. Teka 341, s. 10, 11, 13
BUJAKOWSKI Adam, oberstrzelec lana Klemensa Branickiego
- Otrzymał w r. 1753 od tegoŜ Branickiego w doŜywocie folwark pod Krupnikami. Po śmierci
Bujakowskiego J. Kl. Branicki wykupuje folwarczek z rąk jego spadkobierczyń, Ewy
Bujakowskiej i Kudryckiej z Bujakowskich, 1771. Teka 391, s. 1
BUJAKOWSKI Bazyll, mieszczanin białostocki
- Wypisy z korespondencji dotyczącej pozostałego po jego śmierci majątku i jego stosunków
rodzinnych, 1791. Teka 316, s. 66, 67
- I. Branicka otrzymuje spis długów pozostałych po jego śmierci i regest całego jego majątku
celem wydania dyspozycji, co do rozrządzania nim. Syn nieboszczyka, równieŜ w słuŜbie
Branickiej, ma rozliczania z siostrą swą Kossowską, 1791. Teka 368, s. 3, 4
BUJNOWSKI Z., malarz tykociński
- Notatka z informacją, Ŝe malował widoki z Tykocina i zmarł przed r. 1933. Teka 278, s. 134
- Jego obraz olejny, przedstawiający kościół, dawniej brygidek w Grodnie, znajdował się przed
1939 r. w Muzeum Państwowym w Grodnie. Teka 95, s. 62
BUŁHAKOW Jakub, poseł rosyjski
- Wzmianka o jego pobycie w Białymstoku i hojności tam okazanej, 1790. Teka 316, s. 71
- Wiadomość o jego przejeździe z Grodna do Petersburga, 1793. Teka 102, s. 2
BURMAN zob. Borman, majster murarz /maumajster/ warszawski
BURZYŃSCY, cieśle
- Obrabiają drzewo do prac w Białymstoku, budują tam austerię, 1755, 1756. Teka 362, s. 7,
15
- Mają budować stajnię /w Białymstoku/; w związku z tym wyliczają, ile drzewa potrzeba na
tą budowę i obrabiają to drzewo w puszczy knyszyńskiej, 1756. Teka 397, s. 8, 10, 13
BURZYŃSKI Jan, ekonom /gubernator/ tykociński, stolnik smoleński
- Wzmianki o nim, 1710-1717. Teka 280, s. 58-68, 78
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BURZYŃSKI, sierŜant, potem chorąŜy regimentu pieszego
- Jest szyprem na statkach J. Kl. Branickiego, 1748, 1749. Teka 282, s.3
- Eskortuje statki J. Kl. Branickiego płynące do Gdańska, 1749. Teka 339, s. 2
- Konwojuje statki z dóbr J. Kl. Branickiego, spławiano Narwią, 1752. Teka 321, s. 2
- Ma z polecenia J. Kl. Branickiego oczekiwać w Zakroczymiu na statki wiozące sól, 1752.
Teka 350, S. 1,2
- Donosi do Białegostoku, Ŝe nie moŜe obrabiać kamienia /dla tamtejszych potrzeb/ w
olkuskim; korespondencja z nim w tej sprawie, 1756 Teka 362, s. 15, 16
- Dozoruje obróbkę kamieni potrzebnych do prac budowlanych w dobrach białostockich,
inne wzmianki o nim, 1756, 1757. Teka 397, s. 3, 8, 17
- Zawiaduje kamieniarzami wydobywającymi na Litwie kamienie na potrzeby dóbr
Branickiego, 1760. Teka 328, s. 10, 14
BURZYŃSKI, zwierny białostocki
- Jako niedbały w swej słuŜbie zostaje usunięty, a na jego miejsce przyjęty syn nieboszczyka
Stanisława zwiernego, słuŜący u puszkarzy, 1750. Teka 397, s. 25, 27
BURZYŃSKI
- Jest właścicielem dóbr Dobki, 1767. Teka 315, s. 206v
BURZYŃSKI
- Zamieszkały w Białymstoku ma otrzymać zapomogę jako pogorzelec, 1771, Teka 215, s. 18
BUTLER, starosta drohicki
- Zastawia W. Kuczyńskiemu Grodzisk z przyległościami /1709 ?/• Teka 409, S. 7v
BUTTIG Gottlieb, kierownik prac budowlanych w Białymstoku
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie robotników-cieśli potrzebnych do
wykończenia jego prac dla /kościoła/ św. Jana /w Warszawie/, 1763. Teka 315, s. 46
- J. Glinka poszukuje bliŜszych danych o nim, 1959. Teka 385, s. 7
BUTWIŁO /oficjalista hołowieski/
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 349, s. 9
/BUXHÖWDEM/ Buxhewden /Fryderyk Wilhelm/, generał moskiewski
- Opuszcza wraz ze swym wojskiem Warszawę objętą władzą pruską; wspierał on zawsze
znacznymi jałmuŜnami szpital Dzieciątka Jezus, 1796. Teka 373, s. 23
BYLEWSKI Bartłomiej, prowizor seminarium białostockiego
- Odpis inwentarza kościoła białostockiego, sporządzonego przez niego» w r. 1839. Teka 205,
s. 1-1a
BYSZEWSKI
- Opis jego zajścia z Tomatisem, 1766. Teka 346, s. 5
CABRIT /Fryderyk, bankier/
- Bierze udział w oprowadzaniu Encyklopedii dla Iz. Branickiej, 1793. Teka 373, s. 7
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CACHET /urzędnik pruski?/
- Ma wróci z Grodna do Warszawy; potrzebne od niego zaświadczenie na pensję kwartalną
cesarską dla Branickiej, 1793. Teka 73, s. 8
CADE, Kade, bankier
-Zapłata dla niego za transport krzeseł i kominów z ParyŜa, 1756. Teka 337, s. 4
CAELESTINI, "majster sławny Włoch"
- Jest autorem dwóch obrazów stanowiących własność J. Kl. Branickiego i obrazu w galerii
królewskiej w Dreźnie, 171-9. Teka 315, s. 82
CALENBACH /Kalenbach, bankier hamburski?/
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 317, s. 46, 46v
CAMPION Filip Antoni, kupiec warszawski
- Notatka o jego liście, w którym upomina się u J. Kl. Branickiego o zapłatę za pobrane
towary, 1769. Teka 315, s. 47
CANOVA /Antonio, rzeźbiarz/
- Wzmianka o posągu Orfeusza jego dłuta wśród rzeczy skonfiskowanych Eustachemu
SapieŜe i złoŜonych w pałacu białostockim, 1837. Teka 191, s. 38
CAPAR Antoine, rzeźbiarz
- Zawiera w r. 1743 umowę na ozdobienie pałacu Czapskich w Warszawie pracami
rzeźbiarskimi, sztychowaniem i pozłacaniem. W r. 1744 osobnym kontraktem powierza
rzeźbiarzowi Samuelowi Contessie ozdobienie sześciu pokoi. Teka 315, s. 54
CASANOVA /de Seingalt Jean Jacques/
- Opis jego pojedynku z ks. Franciszkiem Branickim w liście Marii Radziwiłłowej do J. Kl.
Branickiego, 1766. Teka 346, s. 5
CECYLIA Renata, królowa polska
- Otrzymuje w zapisie oprawy między innymi dobra Tykocin, 1638, Teka 278, s. 172v, 1?3v
CEGLIŃSKI
- Rysunek wykonany przez niego z fotografii Bayera dzwonnicy kościoła św. Anny w
Warszawie /wycinek z niewiadomego czasopisma/, XIX w. Teka 441, s. 11
CERONI, Cerone Karol, architekt
- Odpis kontraktu zawartego przez niego z J. D. Krasińskim, wojewodą płockim, w sprawie
odbudowy spalonego kościoła farnego w Węgrowie, 1703; pokwitowania wystawiane przez
niego z odbioru naleŜności za tę pracę, 1703-1709. Teka 435, s. 3-9
CESARSKI zob. Cezarski Stan./isław/, kuchmistrz nadworny w Białymstoku
CETNER Ignacy?/ wojewoda bełski
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- Jest gotów dać Branickiemu 300.000 złotych za zrzeczenie się doŜywocia na
niewymienionym starostwie, 1777?- Teka 364, s. 12
CEZARSKI, Cesarski Stan./isław/, kuchmistrz nadworny w Białymstoku
- Wzmianka o nim, 1773. Teka 125, s. 78
CEZARY, ksiądz
- Wyprawiony z całym dworem J. Kl. Branickiego z Białegostoku do Warszawy, 1758. Teka
362, s. 17
CHALECCY
- Arras z herbami Dymitra Chaleckiego przedstawia Samsona niosącego wrota. Samson ma,
zdaniem Glinki, twarz podobną do Krzysztofa Wiesiołowskiego, szwa6ra Jana Chaleckiego,
XVII w. Teka 73, a, 2, 3
- Synowie i córki zmarłego Jana Chaleckiego, miecznika litewskiego spadkobiercy Krzysztofa
Wiesiołowskiego, którzy dziedziczą po nim dobra Bartkowice, 1638. Notatki o ich
pokrewieństwie z Wiesiołowskimi. Teka 62, s. 13, 28-30, 54
CHALICKI Jan
- Występuje jako komisarz do rozgraniczania puszczy białowieskiej, 1952. Teka 62, s. 1
CHECHOWITZ zob. Czechowicz Szymon, malarz
CHEŁPOWICZ Stanisław, zwany Hecarz
- Szlachcic ze wsi Radule w starostwie tykocińskim, 1623. Teka 280, s. 8
CHLEBOWSKI von, oficer pruski
- Obwieszczenie /w tłumaczeniu polskim/ pruskiego urzędu powiatowego w Białymstoku o
wyznaczeniu nagród za chwytanie i oddawanie majorowi von Liptay Polaków, dezerterów z
regimentu piechoty von Chlebowskisgo w Białymstoku, 1806. Teka 133, s. 1
CHŁOPICKI /Józef/, generał
- Jego portret /rycina z XIX w./. Teka 441, s. 16
CHODKIEWICZ Aleksander, marszałek królewski, starosta brzeski itd.
- Odpis dokumentu, którym Al. Chodkiewicz nadaje braciom Sobolewskim część dóbr
Karakule, 1480. Niektóre dane biograficzne odnoszące się do osoby Chodkiewicza czerpane
ze Słownika Biograficznego i innych opracowań. Notatka o dekrecie w sprawie między
Aleksandrem Chodkiewiczem a Janową Jundziłówiczową i jej synem Józefem o Dojlidy, 1541.
Notatka o nadaniu Chodkiewiczowi przez króla dóbr Zabłudów, 1525-Teka 28, s. 1-3, 7-9,
14, 33; Teka 29, s. 3; Teka 51, s. 28
- Regest dokumentu, w którym król Zygmunt III transumuje dokument Aleksandra
Chodkiewicza z 30.XII.1533, dotyczący zamiany dóbr Choroszcz na Chorostów i Klewinów,
1623. Teka 256, s. 41
CHODKIEWICZ Hrehory, hetman wielki litewski, kasztelan wileński
67

- Wytyczenie granic między jogo dobrami Karakule a dobrami miasta Wasilkowa, 1566. Teka
289, s. 2, 3
- Zamiana dokonywana przez niego z dobrami królewskimi celem przyłączenia gruntów do
miasta Wasilkowa, 1567. Teka 46, o. 10-15
- Wzmianki o przywileju na sioła przy zamku w Gródku /Horodku/ w związku z zajęciem
stawu Jego na rzece Supraśli i o oddaniu przez niego dóbr choroskich w arendę Annie
Lewickiej, 1567. Teka 278, s. 9
/ CHODKIEWICZ?/ Chodkowicz Grynko
- Wypis z drukowanych akt Metryki Litewskiej, dotyczący nabycia przez niego ziem nad
Niemnem, 1495. Teka 29 s. 2
CHODKIEWICZ /Jan Karol/i hetman wielki litewski
- Jeco portret /rycina z XIX w./. Teka 441, s. 15
/ CHODKIEWICZ / Chodko Jurgieowicz
- Wymieniony wśród bojarów litewskich, 1454. Teka 29, s. 1
CHODKIEWICZOWA. R., wojewodzina brzeska
- Wypis z listu, w którym prosi J. Kl. Branickiego o przysłanie lekarza nadwornego do jej
chorego syna, 1746. Teka 315, s. 50
CHODKIEWIOZOWIE
- Wypisy i notatki z artykułu Z. Luba-Radzimińskiego, sprawa odrębnego pochodzenia
Chodkiewiczów litewskich i białoruskich. Teka 29 s. 18
- Wzmianka o nadaniu im w XIV w. dóbr Choroszcz i o zapisie z roku 1510 przez nich tych.
ddbr na rzecz klasztoru w Supraślu. Taka 29, 3, 3, 13, 14
- Jako posiadacze dóbr w okolicy Białegostoku: Dojlidy, Klepacze, Oliszki, Porosty, XV i XVI
w. Teka 89, s. 15-17, 48
- Jako właściciele Dojlid i puszczy brudowskiej. Wsie przez nich zakładane na lewym brzegu
rzeki Białej: Krupniki, Porosty, Bacieczki, Chwasty, XVI w. Teka 93, s. 7-10
- Notatki dotyczące dziedziczenia przez Sapiehów dóbr po Chodkiewiczach, XVI w. Teka
225, s. 1, 3, 5
- Są właścicielami Zabłudowa Z nadania królewskiego w r. 1525. W roku 1528 zakupują od
Jundziłłowiczów Dojlidy. Po bezpotomnej śmierci Grzegorza Chodkiewicza w r. 1578
Zabłudów przechodzi w ręce Paców. Teka 75, s. 516. Teka 290, s. 1, 2, 4
- Są właścicielami dóbr Roś i innych. Ich konflikty z Radziwiłłami,1535. Teka 56, s. 15, 18
- Wzmianka o ich dobrach Gródku i Brzostowicy, 1639. Teka 59, s. 2
CHODKOWICZ zob. /Chodkiewicz?/ Grynko
CHOJECKI Józef
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego z relacjami o objęciu w posesję J. Kl. Branickiego
wsi Olejniki i Zarudzie i o protestach, jakie to wywołało, 1756. Teka 315, s. 51
CHOEKCKI, sędzia
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- Obejmuje jakąś funkcję /ekonoma?/ w Biliłówce, dobrach J. Kl. Branickiego, 1753. Teka
317, s. 29, 30
CHOLEWSKI F., l.s.
- Wzmianka o jego udziale w porozumieniu co do prac budowlanych na styku pałacu
Branickich i pałacu podskarbiego nadwornego litewskiego w Warszawie, 1773. Teka 316, s. 6
CHOLEWSKI, sędzia
- Udziela porady pełnomocnikowi Iz. Branickiej w sprawie odzyskania pieniędzy poŜyczonych
przez nią Blancowi /zdeponowanych u Blanca?/,1793. Teka 373, s. 5
CHOMKA, panna /z dworu Izabeli Branickiej?/
- Wzmianka o niej, 1755. Teka 320, s. 223
CHREPTOWICZ Aleksander
Jego proces z Piotrem Wiesiołowskim o zabicie poddanego, 1617. Teka 62, s. 12
CHREPTOWICZ /Ireneusz?/, szambelan
- Przewozi sprawunki dla Iz. Branickiej z Warszawy, 1790. Teka 373, s. 2
CHREPTOWICZ Iwan
- Otrzymuje w r. 1486 nadanie dóbr Wyszków i Mąkobody. Teka 26,s.1,2
CHREPTOWICZ Joachim, podkanclerzy, potem kanclerz wielki litewski
- NaleŜy do niego puszcza krasnoborska "Kopca" zwana, 1771. Teka 315, s. 161
- Wypłaca w imieniu Iz. Branickiej pieniądze bankierowi warszawskiemu Blancowi, 1784.
Teka 365, s. 1
- Wzmianki o jego pobycie w Białymstoku w czasie bytności tamŜe króla Stanisława Augusta i
o kontaktach króla z nim, 1793. Teka 102, s.3, 5-8
- Zwraca pieniądze Iz. Branickiej; udziela jej róŜnych rad co do załatwiania spraw
majątkowych; nie pisze chwilowo do Iz. Branickiej zajęty sprawami rodzinnymi; oficjalista
Branickiej Schneide twierdzi, Ŝe Chreptowicz "Ŝycie ciche i spokojne prowadzi, najwięcej się
bawi z p. baronem d'Asch"; zajmuje się sprawami Iz. Branickiej prowadzonymi przez nią
przed sądami w Warszawie, 1796. Teka 373, s. 31, 34, 35, 38, 43
- Wzmianka o jego listach do Hipolita Kownackiego, które dotyczą spraw majątkowych,
1799-1801. Teka 419a, s. 24, 33, 47, 48, 56. Teka 419b, s. 165
- Bierze udział w naradzie ekonomicznej w Białymstoku /?/, wzmianka o tym w pamiętniku
M. Starzeńskiego /pocz. XIX w./. Teka 410, s. 7
- Notatka z 1960 r. o jego pomniczku nagrobkowym /?/ w ogrodzeniu cmentarza
przykościelnego w Sztabinie /koło Augustowa/. Teka 437, s. 9
CHREPTOWICZ
- Wymieniony jako właściciel dóbr Krasnybór, 1639. Teka 59, s. 3, 4
CHREPTOWICZOWIE
- W ich dobrach Szczorsach jest przez jakiŜ czas bibliotekarzem szambelan Mikołaj Wolski,
XVIII w. Teka 419a, s. 5
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CHRZANOWSKI Kazimierz /architekt?/
- Wzmianka o poleceniu wydanym generalnemu gubernatorowi wileilskiemu aby zawarł z nim
umowę, w sprawie wykonania przebudowy pałacu białostockiego, 1839. Teka 191, s. 14
CHRZĄSTOWSKI, instygator koronny
- Jako spadkobierca /?/ Steckiego chorąŜego oszmiańskiego, ceduje Al. Wiesiołowskiej dobra
Szydłowicze w powiecia wołkowyskim przed r. 1645. Teka 66, s. 5-7
CHYLIŃSKI Aleksy /z dworu Augusta II ?/
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego z opisem przyjazdu do Warszawy i zachowania się
wojewodziny połockiej /świeŜo owdowiałej ?/, 1728. Teka 315, s. 52
CICHOCKI J. A., podpułkownik, dowódca batalionu fizylierów artylerii koronnej,
komendant /garnizonu białostockiego?/
- Wzmianka o nim, 1777. Teka 370, s. 5
- Uproszony przez Klemmową pułkownikową, aby po jej śmierci zajął się pogrzebem, spełnia
ten obowiązek, 1780. Teka 316, s. 41
CICHOMSKI, oficjalista Jana Klemensa Branickiego
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 320, s. 225, 226
CIECIERSKA
- Zmarł jej ojciec Kuczyński, podkomorzy drohicki, 1777. Teka 370, s.5
CIECIERSKI Józef, marszałek dworu białostockiego Branickich
- notatka o treści jego listów, pisanych do J. Kl. Branickiego w latach 1759-1763, początkowo
z raportami gospodarczymi z Dubna, potem z Gdańska. Teka 315, s. 53
- Marszałek nadworny J. Kl. Branickiego, 1763. Teka 339, s. 20
- W roku 1780 nie tyje. Teka 319, s. 15
CIECIERSKI Stefan
- Wystawił pomnik i nagrobek księdzu K. Klukowi, przyrodnikowi, w kościele w
Ciechanowie, 1848. Teka 441, s. 1, 2
CIECISZOWSKI, sędzia ziemski liwski
- Wyliczenie sum, które jest winien mularzowi za róŜne drobne prace, około 1778. Teka 316,
s. 21
CIESZKOWSKA, majorowa
- Wyjechała z Białegostoku na słuŜbę do Bociek, 1763. Teka 328, s. 22
CIESZKOWSKI Kajetan, major regimentu pieszego łanowego, regent wojsk koronnych,
sekretarz Jana Klemensa Branickiego
- Notatka o jago korespondencji z lat 1745-1759, zachowanej w Archiwum Roskim. Teka 319,
s. 11-14
- Wypis z listu do niego od Józefa Kurdwanowskieco, podstolego halickiego, który wysyła mu
owoce i prosi o opiekę nad swą córką, 1752. Teka 315, s. 236
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- Wypisy z listów do niego od porucznika, potem kapitana Lindsaya, który prosi go o
protekcję przy awansie i donosi drobne nowiny z Białegostoku, 1753, 1755. Teka 315, s. 237
- Otrzymuje stancję w pałacu białostockim, 1754. Teka 342, s. 38; Teka 358, s. 59
- Oficjalista Branickiego, wzmianka o nim, 1755. Teka 320, s. 235
- Przekazuje róŜne polecenia J. Kl. Branickiego w dobrach bielskich, 1755. Teka 349, s. 7
- Jego list /ekscerpt/ do Antoniego Lubomirskiego, w którym usprawiedliwia swego pana J.
Kl. Branickiego, Ŝe z powodu wizyty róŜnych osób nie od razu odpisuje Luboimirskiemu,
1757. Teka 101, s. 1
- Notatka z listu do niego de Lanceya, dyplomaty, podwładnego hrabiego de Broglie,
francuskiego ministra pełnomocnego w Warszawie. List dotyczy korespondencji z
Konstantynopola oraz osoby pułkownika Malczewskiego, 1757. Teka 329, s. 4
- Wypis z listu do niego od kapitana Szuszkowskiego w sprawie malowania karety dla J. Kl.
Branickiego, 1758. Teka 315, s. 238
- Wypis z listu do niego od Waguzy, oficjalisty, w sprawie dyspozycji co do sposobu
przecinania wierzb w Choroszczy, 1758. Teka 315, s.239
CIESZKOWSKI Ludwik, starosta kleszczelski
- Jest pełnomocnikiem J. Kl. Branickiego, 1755. Teka 280, s. 85
CIPKA, kowal białostocki
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 358, s. 27
CLAUDEL, młody
- Wraca z ParyŜa do Warszawy ze sprawunkami dla J. Kl. Branickiego, 1762.1 Teka 360, s. 29
CLEMENT zob. Klement Michał, lekarz
COBENTZL, poseł cesarski
- Z Ŝoną zatrzymują się w przejeździe w Białymstoku, otrzymują tam prowiant na drogę
/mięso, chleb/, 1780. Teka 370, s. 18
CONTESSA, Contesse, rodzina
- Notatki J. Glinki dotyczące dziejów tej rodziny w XVIII w., głownie dwóch jej
przedstawicieli; Andre Contessy, kupca wrocławskiego, oraz Samuela Contesse"a, rzeźbiarza i
dekoratora, działającego w róŜnych rezydencjach polskich. Teka 383, s. 1-16
CONTESSA, Contesse Andre, kupiec wrocławski
- Jego listy z lat 1721-1730 do Sieniawakich znajdują się w rkps 5781 Archiwum
Czartoryskich. Teka 343, s. 1
- W latach 1721-1758 jest dostawcą róŜnych magnatów polskich, między innymi J. Kl.
Branickiego, w zakresie tkanin odzieŜowych, kobierców, galanterii, mebli itp. Notatki
dotyczące osoby Contessy, jego firmy i kontaktów z rodzinami polskimi. Odpisy 3 asyenacji
wystawianych przez J. Kl. Branickiego dla Contessy i jego pokwitowania, a takŜe listu
Contessy do J. Kl. Branickiego. Teka 383, s. 3-11, 16
- Dostarcza J. Kl. Branickiemu materię białą, 1732. Teka 315, s. 336
- Notatka o listach do J. Kl. Branickiego w związku z jego zakupami, 1733, 1737. Teka 315, S.
54
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- Wypis z jego listu do Józefa Sapiehy z odpowiedzią w sprawie malarza, którego miał
wyszukać dla Sapiehy i z propozycją dostarczenia SapieŜe róŜnych towarów /meble,
gotowalnie, galony itd./ z Wrocławia, bądź z filii w Warszawie, 1758. Teka 315, s. 278
CONTESSA, Contesse, Kontes Samuel, rzeźbiarz i dekorator
- Działający w róŜnych rezydencjach polskich w latach 1744-1764, ewentualnie jeszcze w
latach 1770-1772. Notatki J. Glinki dotyczące osoby i działalności Contessy. Teka 383, s. 3,
12, 13, 16
- Robi dla Branickiego abrysy karet i ramę do portretu oraz inne prace; Branicki nie chce go
zatrudniać, bo zawód uczynił, a jednocześnie zalega z zapłatą dla niego, 1748-1753. Teka 320,
s. 2a, 7, 8 12v, 14, 14v, 15, 19, 23, 99, 139b, 140, 142, 147, 147a
- Odpis jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym upomina się o zapłatę naleŜną mu za prace
rzeźbiarskie w pałacu Czapskich, w Warszawie i prosi Branickiego o pomoc w odzyskaniu tej
naleŜności, 1749. Teka 315, s. 54
- Pracuje w pałacu białostockim Branickich; robi nawet wieczorami przy świecach, lecz Ŝali
się, Ŝe ominęła go praca w buduarze przy pałacu warszawskim Branickich, przez wzgląd na
którą zgodził się tanio do Białegostoku, 1753, 1954. Teka 358, s. 25, 29, 31-33, 37, 38
- Ze sztukatorami pracuje w pałacu białostockim, 1754. Teka 339, s. 4
- Pracuje ze swą czeladzią od rana do zmroku w gabinecie Iz. Branickiej w pałacu
białostockim, 1754. Teka 341, s. 7
- Naprawia ramy do obrazów z pałacu warszawskiego Branickich, 1757. Teka 345, s. 20
- Nie chce wysłać czeladnika do Białegostoku wobec pilnych własnych prac, 1758. Teka 360,
s. 23
COURDAY Piotr, rzeźbiarz
- Odpisy jego. listów do J. Kl. Branickiego ze sprawozdaniem z postępu prac nad pomnikiem
Czarnieckiego i ze wzmianką o uznaniu jakim to dzieło cieszy ale, w Warszawie, 1762 oraz z
prośbą o wypłatę reszty naleŜności za tę pracę, 1765. Teka 315, s. 55, 56; Teka 329, s. 1
- Wymiana uwag między J. Glinką a prof. Hentschelem z Drezna na temat prac Coudraya w
Polsce, a w szczególności jego autorstwa pomnika Czarnieckieeo w Tykocinie, 1960, 1961.
Teka 385, s. 16,17,19,20
- Notatka o jego Ŝyciorysie na podstawie Thleme-Beckera ... Teka 329, s. 2, 3
COUSTON, architekt
- Jest autorem planu elewacji pałacu w Jordanowicach, 1761. Teka 234, s. 4v
CYCERO
- Jego dzieła "Edycji kolońskiej" potrzebne do nauki paziów przy dworze Iz. Branickiej 1780.
Teka 316, S. 25
CYMAN zob. Ziman, kupiec warszawski
CYWIŃSKI, towarzysz
- Przywiózł J. Sękowskiemu list od J. Kl. Branickiego., 1754. Teka 358, s. 34
CZAPLICKI
72

- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie stolików marmurowych zamówionych dla
Branickiego, 1756. Teka 315, s. 57
CZAPSCY /?/
- Wykupują starostwo knyszyńskie z rąk Branickich, z wyjątkiem klucza Klewianka, 1788.
Teka 312, s. 4
CZAPSKA Konstancja z Gnińskich, wojewodzina pomorska
- Notatka o jej listach do J. Kl. Branickiego z lat 1746-1756. Wzmianka o jej rezydencji w
Dobrzyniewie. Teka 315, s. 57
CZAPSKI Paweł Tadeusz, generał-major i starosta radzyński
- Odpis jego listu do J. Kl. Branickiego, którego prosi o pomoc przeciwko własnemu bratu,
staroście knyszyńskiemu, dla siebie i dla dwóch szlachciców porwanych przez tego starostę,
1768. Teka 315, s.58, 59
- W zastępstwie brata swego, starosty knyszyńskiego, spłacił długi i odebrał w swą posesję
część starostwa; za jego rządów miał spłonąć pałac /w Knyszynie/, 1780. Teka 312, s. 4
- Notatka z jego listów do Iz. Branickiej w sprawie cesji starostwa knyszyńskiego
Małachowskim, 1782-1783 i notatka z genealogii Czapskich wyjaśniająca ich pokrewieństwo z
Małachowskimi. Teka 315, s. 5, 6
CZAPSKI Piotr, wojewoda pomorski
- Przez małŜeństwo z Gnińską wszedł w posiadanie starostwa knyszyńskiego /koniec XVII
w./. Teka 315, s. 162
CZAPSKI Tomasz, starosta knyszyński
- notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego ze skargą na majora Klemma, który przechowuje
ludzi zbiegłych Czapskiemu, 1746. Teka 315, s. 60
- Wzmianka o wyroku /Trybunału Lubelskiego?/ w procesie między starostą knyszyńskim a J.
Kl. Branickiego, 1749. Teka 315, s. 31, 162
- Wzmianka o procesie wytoczonym mu przez architekta G. Haselbachera, który szuka
protekcji u J. Kl. Branickiego, 1753. Teka 315, s. 86a
- Gromadzenie przez Branickiego wojska w celu przeciwdziałania niewiadomej akcji
Czapskiego, 1758. Teka 315, s. 18, 19
- Pogłoski o otrzymaniu przez niego glejtu rzekomo upowaŜniającego do zajęcia starostwa
knyszyńskiego, 1758. Teka 362, o. 17, 18
- Wzmianka o kompromisie między nim a J. Kl. Branickim, 1766. Teka 315, s. 114
- Wypis z listu jego młodszego brata Pawła Tad. Czapskiego do J. Kl. Branickiego, którego
prosi o pomoc przeciwko niemu, dla siebie i dwóch szlachciców porwanych przez tegoŜ
starostę, 1768. Teka 315, s.58,59
- Wzmianka o rozliczeniach z tytułu dzierŜawy Klewianki między nim a J. Kl. Branickim,
1768. Teka 315, s. 261, 262; Teka 317, s. 25
- śąda od spadkobierców J. Kl. Branickiego oddania sobie starostwu bez Ŝadnego w nim
posesora i w takich granicach, jakie było mu odebrane, pragnie teŜ wiedzieć, jaki ekwiwalent
dostanie od tych spadkobierców za intraty przez lat kilkadziesiąt wybierane, za zabrane stada,
inwentarze, bibliotekę i inne cenne ruchomości, a takŜe za spalenie pałacu. W odpowiedzi na
to Iz. Branicka stwierdza, Ŝe J. Kl. Branickiego wszedł w posiadanie tylko części starostwa, a
w końcu zatrzymał tylko klucz klewiański z przedmieściami goniądzkimi; nie zabrał teŜ
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Branicki Ŝadnych ruchomości ani biblioteki, zaś pałac knyszyńiski spłonął nie za jego, lecz za
posesji generała Czapskiego, brata starosty, 1780. Teka 312, a, 1, 3, 4
CZARNECCY
- nadania nieruchomości w Choroszczy /i Białymstoku/ na ich rzecz, 1774. Teka 125, s. 89,
90
CZARNECKI J.
- Otrzymuje pokwitowanie na 6 dukatów, 1771. Teka 391, s. 1
CZARNECKI J. A. kasztelan bracławski
- Notatka o jego korespondencji z J. Kl. Branickim, dotyczącej wydania Branickiemu
poddanych, zbiegłych z Biliłówki do Rozkopanej, 1756-1757. Teka 315, s. 61
CZARNIECCY
- Notatki o dziełach sztuki związanych z tą rodziną z Chwalewika, Zbiory polskie. Teka 95, s.
60
CZARNIECKI, Zerneski Stefan, wojewoda kijowski, starosta piotrkowski
- Jego portret niewiadomego autora /rycina z XVII w.?/. Teka 441, s.14
CZARNIECKI Stefan, wojewoda ruski
- W związku z jego wyprawą na Pomorze król Jan Kazimierz wzywa do udzlelenia mu
pomocy Jana Klemensa Branickiego, marszałka nadwornego koronnego, 1658. Teka 295, s. 1
- Otrzymał tenutę Ratno w województwie ruskim jako emfiteuzę z prawem sukcesji, 1659; zaś
starostwo tykocińskie na własność dziedziczną, 1661. Teka 96, s. 4; Teka 223, s. 1
- Odpis listu dzielczego zeznanego przez niego i jego Ŝonę Zofię z Kobierzyckich na rzecz
córek Aleksandry Katarzyny Branickiej i Konstancji Leszczyńskiej, 1661. Teka 67, s. 1
- Właścicielem starostwa tykocińskiego i Białegostoku od r.1661. Teka 92, s. 7
- Wzmianka o zachowanym w aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych odpisie aktu
nadania Białegostoku Czarnieckiemu, 13.VI.1661. Teka 278, s. 131
- Wypis z asekuracji złoŜonej przez niego przy obejmowaniu nadanych mu dóbr starostwa
tykocińskiego, w której to asekuracji zapewnia obywateli świeckich i duchownych w tych
dobrach, Ŝe prawa ich będą zachowane, 1661. Teka 280, s. 13, 14
- Pamiątki po nim w pałacu Branickich w Białymstoku, w. XVIII i początek XIX. Teka 97, s.
36
- Wzmianka o wspomnieniu dotyczącym jego osoby w kronikach Ŝydowskich. Teka 206, s. 11
- Notatka o rycinach przedstawiających ruiny jego domu w Gardzienicach oraz czarę i
nalewkę darowane mu przez króla duńskiego. Teka 234,s.17
- Wzmianki o jego wizerunkach, które znajdowały się w pałacu białostockim w latach 1772 i
1775, a takŜe w r. 1837 i 1854. Teka 96, s. 18; Teka 141, s. 1, 4, 29, 54; Teka 146, s. 5, 6; Teka
191, S. 18
- Portret niewiadomego autora. Fotografia reprodukcji w Encyklopedii Staropolskiej Glogera.
Teka 235, fot. 121
- Portret niewiadomego autora. Fotografia. Wykonał J. Glinka z oryginału w zbiorach
hrabiów Bnińskich w Szelągówce, 1934. Teka 238, fot. 128
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- Jego pomnik fundacji J. Kl. Branickiego ustawiony w Tykocinie. Wypisy z literatury na temat
dziejów tego pomnika, opinie Glinki co do osoby autora, odpisy listów Piotra Coudraya w
związku z wykonywaniem pomnika /1762, 1765/. Teka 278, s. 122, 181, 185; Teka 315, s. 55,
56; Teka 329, s. 1, 5
- Fotografie jego pomnika w Tykocinie. Teka 235, fot. 72, 73; Teka 238, fot. 142
CZARTORYSCY
- Wzmianka o odziedziczeniu przez nich po Sieniawskich dóbr Międzyrzec na Podlasiu,
XVIII w. Teka 419a, s. 31
- Ktoś z "Familii" zapowiedziany na imieninach J. Kl. Branickiego w Białymstoku, 1755. Teka
348, s. 2
CZARTORYSKA /Dorota/ z Jabłonowskich
- Wzmianka o aktach Czartoryskiej i jej syna w anteriorach Archiwum Gospodarczego
Wilanowskiego. Teka 501, s. 8
- Odpis listu, w którym prosi szambelana Kownackiego o bilety na obchody rocznicy
Konstytucji 3 Maja /1792/. Teka 419b, s. 186
/ CZARTORYSKA Eleonora/ kanclerzyna litewska
- Sprowadza wraz z Iz. Branicką róŜne sprawunki z ParyŜa, 1778. Tato 316, s. 7
CZARTORYSKA Izabela /z Flemingów, księŜna generałowa
- Relacje o jej wyjazdach i przyjazdach do Warszawy w listach do Iz. Branickiej od jej
marszałka nadwornego, 1773. Teka 316, s. 5, 6
- Odpis jej listu do H. Kownackiego z podziękowaniem za przysłaną do Puław plantę /brak
bliŜszych danych/, b.d. Teka 419b, s. 175
CZARTORYSKA Zofia z Sieniawskich, wojewodzina ruska
- Odpis jej listu do Józefa Kurdwanowskiego podstolego halickiego, któremu dziękuje za
przysłane abrysy, 1752. Teka 315, s. 253
- Dostaje baŜanty od J. Kl. Branickiego, 1759. Teka 360, s. 25
- St. Kostka Potocki nazywa ją swą babką i opisuje traktowanie przez nią obrazów starych i
zniszczonych, znajdujących się w Wilanowie 1821. Teka 432, s. 1
CZARTORYSKI /Adam Kazimierz/, generał ziem podolskich
- Wzmianka o jego przejeździe przez Białystok, 1702. Teka 316, a-51
- Wzmianka o upodobaniach Czartoryskiego i jego Ŝony, a takŜe o przyjaźni, jaką darzyli
Hipolita Kownackiego, późniejszego historyka i bibliotekarza. Jego wraŜenia z pobytu w
Międzyrzeczu, własności Czartoryskich, 1798. Teka 419a, o. 13, 31
CZARTORYSKI August, wojewoda ruski
- Wzmianka o aktach odnoszących się do spadku po Aug. Czartoryskim i jego Ŝonie w
anteriorach Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego . Teka 501, s. 8, 37-40
- Wzmianka o posiadaniu dóbr Dźwinogród, XVIII w. Teka 146, s. 1-10
- Wypis z listu do niego od króla Augusta III z oznajmieniem o przyznaniu rangi majora
kapitanowi Jauchowi, 1737. Teka 390, s. 4
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- Odpis listu króla Augusta III do niego, w którym to liŜcie król zajmuje się sprawą udanej
wyprawy przeciwko zbuntowanym Kurpiom, 1730. Teka 96, S. 7
- Przyjmuje na czas sejmu 1738 gości do swego Pałacu Błękitnego w Warszawie, a takŜe
wynajmuje dla nich pałac Wielopolskich. Teka 315, s. 281
- WypoŜycza od Wielopolskiej, wojewodziny krakowskiej, jej pałac na Nowym Mieście w
Warszawie na okres sejmu, 1738. Teka 405, s. 3
- Okazuje wraz z Ŝoną wiele względów Józefowi Kurdwanowskiemu, podstolemu halickiemu,
doradcy J. Kl. Branickiego w sprawach artystycznych, 1743. Teka 341, s. 5; Teka 342, s. 31
- Czartoryski i jego Ŝona Zofia z Sieniawskich poŜyczają pieniądze od Krystyny Zofii de
Bunau primo voto de Halrzbryng, secundo voto Mokronoskiej, następnie dług ten przejmuje
J. Kl. Branicki, 1748. Teka 280, s. 118, 119
- Ogłasza w swych dobrach o jarmarku w Białymstoku, 1749. Teka 320, s. 6
- Listy grzecznościowe J. Kl. Branickiego do niego, 1752. Teka 321, s. 10, 11, 28
- Drenkner, ludwisarz warszawski, uchodzący za bardzo dobrego, zawsze dla niego pracuje,
1755. Teka 332, s. 3
- Wzmianki o dysponowaniu przez nieco Ŝołnierzami z garnizonu białostockiego, a takŜe o
wypłacaniu im dodatkowych lenungów z jego kasy, 1764. Teka 315, s. 20, 21
- Świadczy honory Izabeli Branickiej, 1767. Teka 360, s. 36
- Relacje o jego zdrowiu i miejscu pobytu w listach do Iz. Branickiej od jej marszałka
nadwornego, 1778. Teka 316, s. 5-7
CZARTORYSKI Konstanty
- Wypis z litografowanej oferty sprzedaŜy dóbr Międzyrzec w powiecie radzyńskim,
stanowiących własność Konstantego Czartoryskiego, 1841. Teka 506, s. 4, 5
CZARTORYSKI Michał, kanclerz wielki litewski
- Wypisy z jego listów do Oborskiego, chorąŜego liwskiego, w sprawie przejęcia przez
Czartoryskiego wierzytelności Oborskiego wśród innych długów zmarłego podskarbiego
wielkiego koronnego /Sedlnickiego/, obciąŜających dobra Konstantynów, 1761. Teka 315, s.
267
CZAYKOWSKI Szymon, ksiądz /obrządku greckiego/, dawniej pleban białostocki i
dojlidzki, obecnie suspendowany
- Zaświadczenie wydane mu przez podproboszcza białostockiego, Ŝe gdziekolwiek się uda
będzie potrzebował pomocy charytatywnej, 1748. Teka 125, s. 14
CZECHOWICZ, Chechowitz Szymon, malarz
- M. Górecki, któremu J. Sapieha zlecił wyszukać malarza do pracy w Boćkach donosi, Ŝe w
Warszawie najlepszą opinię ma Czechowicz, ale ten z powodu wielu zamówień nie moŜe teraz
wyjechać do Boćków, 1730. Teka 315, s. 279
- Zamówiony do prac u J. Kl. Branickiego, nie ma teraz innych większych prac, 1743. Teka
358, s. 2, 3
- Wzmianka o malarzach poleconych przez niego do złocenia pokoi w pałacu Branickich w
Warszawie, 1743. Teka 341, s. 5
- Ma malować obrazy nad drzwi w pałacu Branickich na Podwalu, 1743. Teka 342, s. 29
- G. Morell, który proponuje J. Kl. Branickiemu sprzedaŜ obrazów, radzi mu, aby zasięgnął w
tej sprawie między innymi opinii Czechowicza, 1748. Teka 315, s. 154
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- Pracuje dla Wacława Rzewuskiego, dla referendarza koronnego i dla Branickiego. Dla
Branickiego robi kopię portretu Branickiej i inne obrazy do pałacu na Podwalu, a krucyfiks,
obrazy św. Stefana, św. Katarzyny i św. ElŜbiety do kościoła w Tykocinie, 1749-1753. Teka
320, s. 4, 5, 7, 8, 13, 18-22, 27, 28, 32, 33, 77, 92, 95
- Pobiera z kasy warszawskiej J. Kl. Branickiego 23 dukaty za wymalowane obrazy, 1754. Teka
315, s. 316
- Chwali obrazy Mirysa, 1754. Teka 320, s. 183
- Jego obraz znad drzwi pokoju Branickiego w pałacu białostockim dany na wzór Niemcowi
malarzowi, jak naleŜy piękne twarze malować, 1754. Teka 358, s. 36
- Proszony w imieniu J. Kl. Branickiego o nadzór nad pracą Smuglewicza, który maluje kilka
obrazów na zamówienie Branickiego, 1757. Teka 345, s. 23
- Ocena jego twórczości w J. Mycielskiego, Sto lat dziejów malarstwa f Polsce 1760-1860.
Kraków 1898. Teka 95, s. 38, 39
CZEMPIŃSKI, Czenpiński A., kupiec warszawski
- Wybiera się na jarmark do Białegostoku, 1749. Teka 320, s. 5
- Ma na sprzedaŜ strzelby, ich ceny, 1756. Teka 360, s. 3
- Notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego w sprawie zakupu wapna na Solcu /w
Warszawie/ i przelewów pienięŜnych na rzecz starościny bolimowskiej /Lubomirskiej/, 1763.
Teka 315. s. 62
- Odpis jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym upomina się, o pieniądze za wapno
sprzedane przez niego "do pałacu paryskiego" /zapewne warszawskiego/, 1765. Teka 286, s.
1
CZERNIEWICZ, kapitan
- Ma Stancję w Białymstoku, 1756. Teka 597, s. 8
CZERNlK, Czernisz zob. Zacherning, architekt
CZERNIAKOWSKA Zoja
- ZłoŜyła przed 1939 na USB w Wilnie pracę pt.:. Przebudowa pałacu białostockiego. Teka
191, s. 2
CZETWERTYŃSKI, ksiąŜę
- Jako jeden z delegowanych do króla przyjeŜdŜa z Grodna do Stanisława Augusta do
Białegostoku, 1793. Teka 102, s. 5, 6
CZOPEK, ślusarz
- Jedzie z Białegostoku do pracy w Stołowaczu, 1755. Teka 315, s. 49; Teka 320, s. 234, 235
- Pracuje w Białymstoku, 1760. Teka 328, s. 14
CZOSNOWSKA z Potockich
- Wymieniona jako osoba związana z Marcelinem, 1820. Teka 419b, s.103
DABASZ, towarzysz lekkiego znaku
- Odbiera pszenicę z folwarków starostwa bielskiego, 1758. Teka 315, s. 168
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DADINI /kupiec warszawski/
- Wina zakup u niego, 1779. Teka 376, s. 10
- Reflektuje na dzierŜawę kamienicy przy pałacu Branickich za niŜszą cenę niŜ dotychczasowa;
oficjaliści przypuszczają, Ŝe jeśli Branicka sama do niego napisze, to ujęty tym moŜe przystanie
na jej warunki, 1796. Teka 373, s. 39
- Jest lokatorem /dzierŜawcą?/ kamienicy Branickich /na Podwalu/ w Warszawie, 1797. Teka
363, s. 1
DAHLKE Christian, porucznik, pułkownik, potem generał-major
- J. Kl. Branicki oczekuje listu od niego, około 1725. Teka 326, s. 6
- Notatka odnosząca się do jego osoby i raportów, składanych przez niego J. Kl. Branickiemu
w latach 1729-1763. Wypisy z raportów z lat 1729-1733, kiedy Dahlke przebywał w
Warszawie i załatwiał szereg poleceń prywatnych J. Kl. Branickiego. Teka 315, s. 64
D’ALOY, sekretarz kanclerza wielkiego koronnego
- Wzmianka o faworyzowaniu go przez dwór królewski /Michał Radziwiłł do J. Kl.
Branickiego /, 1756. Teka 352, s. 3
DANCEWICZ, wachmistrz freipocztów w Białymstoku
- Wzmianka o nim, 1783. Teka 316, s. 38
DAHGEL /Tomasz Michał, fabrykant powozów/
- Odnowił karetę brukselską /Iz. Branickiej/; targi z nim o zapłatę, 1795. Teka 373, s. 14, 20,
25
DANIŁOWICZ, wojewodzic ruski
-Wzmianki o jego przedwczesnej śmierci wypisane ze starodruków XVII w. Teka 62, s. 21, 22
DANISZEWSKI, ksiądz
- Jego zapis dla "szarych sióstr" w Białymstoku, 1789?- Teka 363, s.14
- Wzmianka o jego legatach dla klasztoru ss. miłosierdzia w Białymstoku i dla kościoła w
Chodorowie, 1790. Teka 316, s. 71
DANOWSKI J., zapewne ekonom starostwa bohuslawskiego
- Składa raport staroście bohusławskiemu, J. Kl. Branickiemu, o nastrojach buntowniczych
wśród poddanych, 1752. Teka 215, s. 11
D'ASCH, baron
- Pośredniczy u feldmarszałka Suworowa w staraniach o prolongatę wpłaty na rzecz Komisji
Edukacji Narodowej ze strony Iz. Branickiej: wzmianka o stanie jego zdrowia, 1795. Teka
373, s. 10
- DuŜo przebywa w towarzystwie kanclerza Chreptowicza, 1796. Teka 373 s. 38
DASZKOWSKA Katarzyna, wdowa
- Opis jej domu własnego w mieście Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 45
DASZKOWSKI Jan, blacharz białostocki, prawdopodobnie równieŜ pocztmajster białostocki
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- Wypis z jogo listu do J. Kl. Branickiego, w którym zdaje sprawę z prac blechu, a takŜe
wyraŜa obawę przed poŜarem w związku z projektowaną budową stajni dla Greków w pobliŜu
jego zabudowań 1750?. Teka 315, s. 66
- Wzmianka o nim, 1750. Teka 358, s. 15
- Ukarany przez J. Kl. Branickiego aresztem i chłostą za dostarczenie złych koni posłom
zagranicznym, 1754. Teka 315, s. 248
- Zatrzymuje się u niego w Białymstoku poseł angielski Keith /Keyth/, 1758. Teka 339, s. 11
- Robi w Białymstoku świece i pochodnie na potrzeby dworu J. Kl. Branickiego, 1758. Teka
362, s. 17
- Wzmianka o nim, 1760. Teka 328, s. 17
- Do jego rąk wysłano noŜe paryskie i tatarskie, 1760. Teka 328, s.10
DĄBROWSKI L., zapewne dzierŜawca Brzostowicy Wielkiej
- Notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego z prośbą o zwolnienie arendarza z Brzostowicy,
uwięzionego w Białymstoku, 1768. Teka 3l5, s. 63
DEFLERI zob. /Fleury de Joanna/
DEHAYS, Dehe P.
- Odpis listu, w którym Iz. Branicka poleca podskarbiemu Matuszewiczowi aby wypłacił panu
Dehays pieniądze na strawne dla ludzi /po 1771/. Teka 487, s. 9
- Ma przysłać Iz. Branickiej tabakę, i inne rzeczy, 17.. Teka 317, s. 24
- Blanc jest mu winien pieniądze, 1743. Teka 373, s. 6
- Wykonuje jakieś prace w Białymstoku, 1780. Teka 369, s. 9
- Wypis z listu, w którym przesyła podskarbiemu białostockiemu, Matuszewicowi, próbkę
sukna, które moŜna kupić w Warszawie oraz wspomina o cenach i gatunkach tamtejszego
sukna, 1786. Teka 316, s. 48
- List francuski Iz. Branickiej do niego /?/, 1789. Teka 363, s. 13
- Otrzymuje zegarek złoty od króla Stanisława Augusta na zakończenie jego wizyty w
Białymstoku; mieszka z Ŝoną w Białymstoku 1793 Teka 102, s. 9, 12
DEIBEL, Dejbler zob. Deybel Jan Zygmunt /architekt/, kapitan, potem major
DEJMA, Deima, zapewne oficer regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej,
konsystującego we Lwowie
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie przekazania pisma Branickiego
Hadziewiczowi, 1761. Teka 315, s. 67
DELAUNAY, de Launay, rzeźbiarz
- Według opinii Emanuela Świejkowskiego wykonał w latach 1751-1752 pomnik
Czarnieckiego do Tykocina na podstawie portretu z galerii białostockiej. Glinka zaprzecza
temu. Teka 329, s. 5
DELFOUS zob. Dulfus Jan Feliks, kupiec warszawski
DELFOUS zob. Dulfus, radca
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DEMBLIŃSKA. /Izabela z Mniszchów primo voto Dominikowa Radziwiłłowa/, hrabina
- Pismo od jej plenipotenta Michałowskiego do białostockiego sądu ziemskiego, dotyczące
zapisu Dominika Radziwiłła dla księŜy misjonarzy w Białymstoku i roszczeń księŜy
misjonarzy w związku z tym do majątku Demblińskieso, 1837. Teka 204, s. 1
DEMBOWSKI, kasztelanic czchowski
- Wzmiankowany jako sekundant/?/ J. J. Kownackiego w jego pojedynku z K. Wodzińskim,
1788. Teka 419b, s. 242
DEMBOWSKI /uczeń prof. Batowskiego/
- Korzysta przed 1939 r. z części archiwum radzyńskiego. Teka 489, s. 3
DEMBOWSKI
- Odpis jego listu do szambelana H. Kownackiego z prośbą o protekcję dla niewiadomej
osoby, b.d. /XVIII w./. Teka 419b, s. 176
DEMONI /?/, hrabia /hrabina?/, właściciel /ka?/ miasteczka Choroszcz
- Wzmianka o nim /niej?/, 1867. Teka 222, s. 1
/DENHOFFOWA z Sieniawskich Zofia/ wojewodzina połocka
- Wypis z listu S. Chylińskiego do J. Kl. Branickiego opisującego jej przyjazd do Warszawy i
zachowanie się /po niedawnej śmierci męŜa?/, 1728. Teka 315, s. 52
DERSZYMONOWICZ, Derszynowicz
- PoŜycza I. Koziebrodzkiemu pieniądze na potrzeby rezydencji warszawskich J. Kl.
Branickiego, 1754. Teka 315, s. 314
DESSEIN, Dessen, Desein, porucznik potem kapitan
- Wzmianka o jego zabiegach o awans na kapitana, 1753. Teka 315, s. 237
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 320, s. 161
- Daje objaśnienia w języku francuskim, i niemieckim do zamówienia na szkło zwierciadlane
do pałacu białostockim, 1753. Teka 358, s. 33
- Ma pomacać w Warszawie Ricaud de Tirregalle'owi w wykonaniu róŜnych robót "do jego
załoŜonej fabryki" /instalacje wodne w Białymstoku?/, 1753. Teka 362, s. 3
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawach gospodarczych starostwa
bohusławskiego, o zakładaniu instalacji wodnych w Białymstoku i inne drobne, 1755-1768.
Teka 330, s. 1-3
- Przy pomocy pułkownika Ostrowskiego sprzedaje w Gdańsku zboŜe i inne towary z dóbr
Branickiego, 1758. Teka 330, s. 2
- Gości go u siebie poseł angielski Keith /Keyth/ w czasie swego pobytu w Białymstoku,
1758. Teka 339, s. 11
- Jego zwolnienie z czynnej słuŜby przez komisję wojskową i przyznanie pensji inwalidzkiej.
Prosi o pomoc J. Kl. Branickiego, który dopomagał mu w młodości w kształceniu się, 17671768. Teka 330, s. 3
- Opis mieszkania zajmowanego przez niego w domu dworskim w Białymstoku, 1772. Teka
107, s. 42, 43
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DEYBEL, Deibel, Dejbler, Deubler, Deybler Jan Zygmunt /architekt/, kapitan potem major
- Wymkiana uwag między J. Glinką a prof. Hentschelem z Drezna na temat Ŝyciorysu i prac
architektonicznych Deybla, zwłaszcza w ramach mecenatu J. Kl. Branickiego. Teka 385, s. 1,
2, 6, 9, 16, 21, 22, 27, 28. 34, 35
- Wypisy z Jego listów do J. Kl. Branickiego /1728-1750/. Te same teksty /po
przeprowadzeniu modernizacji pisowni/ wydrukowane zostały w artykule Glinki, Prace Jana
Zygmunta Deybla w ramach mecenatu J. Kl. Branickiego, "Biuletyn Historii Satuki". Teka
331, s.1-6; Teka 384, s. 1-35
- Ma jechać do /Białegostoku?/, 1732; Branicki porozumiewa się z nim w sprawach robót
budowlanych w Białymstoku, nakazuje Kurdwanowskiemu stale kontaktować się z nim w
tych sprawach, 1737-1738. Teka 342, s. 3, 9, 9v, 11
- Wzmianki o jego pracach /prawdopodobnie projektowaniu/ przy przebudowie kamienicy
Branickich w Krakowie, 1733. Teka 315, s. 44, 45
- Wzmianka o ekspediowaniu przez niego podwód do Białegostoku z Warszawy, 1733. Teka
315, s. 64
- Prowadzi przebudowę pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1738' Teka 319, s. 23
- Jego "abrysy wszystkie na pałac warszawski” Branickich mają być przesłane J. Kl.
Branickiemu, 1738. Teka 342, s. 19, 20
- Ma pośredniczyć w zaangaŜowaniu kamieniarza do obrabiania schodów w pałacu
białostockim, 1739. Teka 358, s. 8, 10
- J. Kl. Branicki poleca pokończyć rachunki z nim, wspomina o wzajemnych pretensjach,
mówi o uporze i kłamstwach Deybla. Załatwieniom spraw z Deyblem ma się zajmować
Kurdwanowski, 1743. Teka 342, s. 30, 31
- Wykonuje dla Branickiego abrys pomarańczami wilanowskich, ma zrobi abrys oranŜerii w
WołoŜynie, 1748. Teka 320, s. 2
- Zajmuje się wyszukiwaniem murarza dla J. Kl. Branickiego, 1750. Teka 320, s. 28-30
- J. D. Jauch targuje dla J. Kl. Branickiego portret Augusta II znajdujący się u wdowy po
Deyblu, 1753. Teka 315, s. 100
- Ktoś z czeladzi zmarłego Deybla poszukiwany do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 214, 216
- Wzmianka o panu Stregierze /Schröger?/ doskonałym w rysowaniu, który pracował u
nieboszczyka Deybla, 1755. Teka 332, s. 4
DEYBEL, pułkownik
- Jedzie w otoczeniu króla Stanisława Augusta do Białegostoku. W swej kolasce zabiera
cytryny dla Iz. Branickiej kupione, 1775. Teka 377, s. 5, 6
DEYBLER zob. Deybel Jan Zygmunt /architekt/, kapitan, potem major
DITRYCHOWIE
- Mają przenieść się z Białegostoku do Lady i objąć w arendową posesję Kleniki, 1796. Teka
315, s. 245
DŁUśEWSKI Jan, ksiądz
- Notatka o jego listach do St. S. Szczuki o robotach budowlanych w Radzyniu, 1692. Teka
404, s. 6
DOBKOWSKI Jan, pocztmajster w Białymstoku
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- Układa się z śydem Morduchajem w sprawie o kradzieŜ pieniędzy,1752. Teka 125, s. 19
DOBRZYNIEWSKI Jerzy "de Sokoltka"
- Ma młyn na rzece Supraśli, 1571. Teka 62, s. 16
DOBRZYŃSKI, ksiądz, podproboszcz białostocki
- Wzmianki o nim w latach 1773 i 1776. Teka 125, s. 81; Teka 316, s. 36
DOKTOROWICZ Ilia MojŜeszowicz
- Wypisy z akt procesu między nim a kupcem norymberskim, Matysem Bronskornem, 1541.
Teka 278, s. 139, 140.
DOLFUS zob. Dulfus Jan Feliks /kupiec warszawski
DOLINGER, Dollinger Karol
- Notatka o poszukiwaniu przez niego dla Ign. Potockiego róŜnych dzieł sztuki we Włoszech,
1783. Teka 419b, s. 240
DOLINGER, Dollinger Michał, kamieniarz warszawski
- Wzmianka o kontrakcie zawartym z nim na wykonanie schodów w pałacu radzyńskim /w
liście E. Potockiego z r. 1754/. Teka 315, s. 175
- Pobiera z kasy warszawskiej J. Kl. Branickiego 30 dukatów. 1754. Teka 315, B. 316
- Robi schody i kolumny marmurowe do pałacu białostockiego, obrabia je z grubsza w
Warszawie, wykańcza i ustawia w Białymstoku, ma na składzie kominy marmurowe, wyjeŜdŜa
w góry /po kamień?/, jego czeladnik układa posadzki w pałacu białostockim, 1754, 1755.
Teka 320, s. 176, 201, 207-209, 211, 213, 215, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 229, 230, 234, 235
- Wzywany przez Fontanę na naradę w sprawie wykonywania kapiteli kolumn do pałacu
Branickich na Podwalu w Warszawie, 1755. Teka 332, s. 5
- Nie moŜe przysłać czeladnika do Białegostoku, 1755. Teka 339, s. 7
- Gradusy wykonane przez niego sprowadzane do Białegostoku, 1755. Teka 358, s. 46-48
- Czeladnik jego wyprawiony do Warszawy z Białegostoku, gdzie robił przy schodach w
pałacu, lecz niebezpiecznie zachorował na suchoty, Dolinger obiecuje przysłać do
Białegostoku innego czeladnika, 1755. Teka 362, s. 9, 11
- Suma naleŜna mu za wykonanie odrzwi kamiennych do kościoła w Choroszczy. Jego
czeladnik będzie osadzał na miejscu te odrzwia,1756. Teka 345, s. 8
- Odsyła do /Białegostoku?/ kominy i odrzwia kamienne, 1756; nowy kontrakt na schody do
kościoła w Choroszczy ma zawierać z nim Fontana w imieniu Branickiego, 1757. Teka 360, s.
2, 3, 7, 9, 10
- DzierŜawi "skałę" w Rozwadowie w pobliŜu Nowego Miasta i ma od wiosny eksploatować
ją na postumenty do Herkulesów /do Białegostoku/, 1757. Teka 345, s. 20v
- Sprowadził do Warszawy kamienie, nie chce jednak zaczynać basenów na zamówienie
Branickiego bez zadatków, 1757. Teka 360, s. 13
- Zawiera kontrakt z J. Kl. Branickim, sprowadza kamienie do Białegostoku, 1753. Teka 360,
s. 20
- Targi z nim o zapłatę z kasy J. Kl. Branickiego za 4 sznyrkle, 1758. Teka 360, s. 23, 24
- Przygotowuje z czeladnikami postumenty pod grupę Herkulesa w Białymstoku, 1758. Teka
397, s. 29-31, 33
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- Robi kominki do pałacu w Białymstoku, 1761. Teka 360, s. 28
- Robi balustradę /do Białegostoku?/, 1763. Teka 360, s. 33
- Notatka o jego pokwitowaniu, na którym określa sam siebie "Steinmetz", 1764. Teka 315,
s.322
- Przysyła do Białegostoku części kamienne balustrady /wykonane w jego warsztacie/, ale nie
uwaŜa się za zobowiązany do ustawienia balustrady, gdyŜ to nie zostało wstawione do
kontraktu, 1764. Teka 341, s. 13
DOŁHORUKI, ksiąŜę
- Dowodzi dywizją wojsk moskiewskich, stacjonującą w okolicy Grodna, Janowa i Krynek,
1758. Teka 339, s. 13
DOMAŃSKI, porucznik
- Wraz z porucznikiem Pakoszem towarzyszy do Warszawy Lewickiemu /?/ 1772. Teka 337,
s. 2
DOMASZEWSKI
- Wygrywa proces z W. Kuczyńskim w grodzie drohickim 1718. Teka 409, s. 11v
DOMINIK, klawicymbalista
- Stancja po nim wolna w Białymstoku, 1779. Teka 370> s> 1? DOMINIK, 3zY.ls.rz /białostocki/
DOMINIK, szklarz /białostocki?/
- Szkli okna w Choroszczy i Ladzie, 1757. Mieszka w Białymstoku na Bojarach, 1760. Teka
328, S. 12, 15; Teka 397, s. 15, 24
DORENGOWSKI M., burgrabia pałacu warszawskiego Radziwiłłów
- Wypisy z jego listów do Anny Radziwiłłowej w sprawach tego pałacu 1740. Teka 437, s. 3
DOWGIRDOWICZ Bohdan
- Upomina się o niewolnego parobka, zbiegłego do dóbr St. Raczkowicza, 1528. Teka 51, s.
22
DOWOJNOWIE
- Wypisy odnoszące się do rodziny Dowojnów z artykułu R. Mienickiego, Stanisław
Dowojno, wojewoda połocki, "Ateneum Wileńskie" XII /1957/. Teka 33, s. 1-3
DRENKNER Marcin, ludwisarz warszawski
- Odlewa kapitele i cokoły dla pałacu białostockiego według projektu Redlera /według
kontraktu zawartego z nim przez Fontanę w imieniu Branickiego/, 1755. Teka 320, s. 211214, 220
- Fontana zawiera z nim kontrakt o wykonanie kapiteli i baz do kolumn w pałacu Branickich
na Podwalu w Warszawie, ludwisarz ten ma opinię najlepszego, robi podobne rzeczy dla
wojewody ruskiego, 1755. Teka 332, S. 3, 4
DRESLER Konst/anty/, tokarz
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- ŚwieŜo przybyły do Białegostoku, "rzemieślnik dobry do małych rzeczy". Jest dezerterem z
wojska pruskiego, 1748. Teka 358, s. 13
DREWNOWSKI
- Wzmianka o uposaŜeniu go przez Iz. Branicką "za czynności prawne", 1773. Teka 128, S. 1
DRUśBACKA ElŜbieta z Kowalskich /poetka/
- Notatka o jej listach do J. Kl. Branickiego z lat 1758-1763 oraz o jej liście do niewiadomej
osoby z r. 1748, zawierającym wiersz panegiryczny poświęcony osobie J. Kl. Branickiego.
Teka 315, S. 68
- Odpisy jej wierszy z powinszowaniami imieninowymi dla Izabeli z Poniatowskich i J. Kl.
Branickich, 1753. Teka 302, s. 1-3
DRUśBACKI Jakub, paroch cerkwi w mieście Białymstoku i we wsi Dojlidach
- Opuścił te cerkwie około r. 1751. Teka 321, s. 16
DRZEWIECKI, podczaszy
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego odnoszący się do szkód poczynionych przez wojsko
w Tetylkowcach, dobrach Drzewieckiego, 1755. Teka 315, s. 69
DUCHAINE, Du Chaine, Duchen, Duchène, du Chêne, Duchêne, Duchenne, Duchesne.
Duschein Kasper
- Wzmianka o kupowaniu u niego wina, 1752. Teka 321, s. 23
- Jego syn praktykujący przy Ricaud /de Tirregaille/ kandydatem na miejsce Sękowskiego
/budowniczego/ u Branickiego, 1754. Teka 320, s. 176
- Wypisy z jego raportów składanych J. Kl. Branickiemu o przebiegu prac budowlanych przy
pałacu w Białymstoku, budynkach gospodarczych /olendernia/, domach w miecie, a takŜe o
pracach w ogrodzie, 1755, Teka 315, s. 48, 49
- Towarzyszył architektowi Klemmowi na Litwę z polecenia J. Kl. Branickiego; Klemm zrzeka
się jego towarzystwa w podróŜy do Krakowa, 1755. Teka 339, s. 8
- Jego ocena prac rzeźbiarskich Hedlera wzbudza krytykę Klemma, 1756. Teka 359, s. 9, 10
- Miał za Ŝycia katalog ksiąg oraz specyfikację kopersztychów i abrysów z biblioteki J. Kl.
Branickiego, 1758. Teka 339, S. 12
DUCHAINE, Duchène, Duchenne, panna z dworu Izabeli Branickiej
- Ma przybyć do Białegostoku /wraz z Iz. Branicką?/, 1793. Teka 102, s. 12
- Zakup trzewików dla niej w Warszawie, 1796. Teka 373, s. 39
- NaleŜy do dworu Iz. Branickiej, 1797. Teka 317, s. 23
DULFUS, Delfous, Dolfus Jan Feliks, kupiec warszawski
- Notatka z jego listu do Iz. Branickiej w sprawie zamówienia na guziki do amazonki, 1749
/1750?/. Teka 315, s. 7
- Dostawca tkanin dla Branickiego, załatwia równieŜ pewne zlecania Branickiego /zamawia
mu ludwisarza/, sprowadza towary z Wiednia, wysyła do Grodna, Białegostoku, 1749-1755.
Teka 320, s. 5, 76v, 77v, 98, 135, 160, 190, 197-199, 202, 206, 208, 210, 212, 218, 226
- Ma dysponować swe towary z Zelwy do Grodna, dostarcza Branickiemu róŜne tkaniny i
inne towary, takŜe ze swej filii w Grodnie, 1752. Teka 321, s. 6, 20, 22, 25
- Załatwia sprawunki Branickiego w Lipsku /tkaniny, tabakierki/,1752. Teka 348, s. 1
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- Wypłaca architektowi Fontanie procenty od sumy u siebie zdeponowanej, ma teŜ rozliczenia
z E. Potockim, 1755. Teka 431, s. 2
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie przesyłki drzewek francuskich z
Warszawy do Białegostoku, 1755. Teka 315. s. 71
- Sprowadza dla J. Kl. Branickiego jakąś materię, tkaną na zamówienie, 1757. Teka 345, S. 26
DULFUS, Delfous, radca
- Zajmuje się, pośrednictwem w sprzedaŜy obrazów przez niejakiego barona Bodissony
/przebywającego w Berlinie/ królowi Stanisławowi Augustowi, 1765. Teka 315, s. 291, 292
DUNALESSE Jo.
- Wypis z jego listu go J. Kl. Branickiego w sprawie farb do malowania, 1730. Teka 315, s. 72
DUNKER, lekarz nadworny Izabeli Branickiej
- Wzmianka o jego czuwaniu przy umierającym prymasie M. Poniatowskim, 1794. Teka 419a,
s. 12
- Wspomina go często chory generał Mokronowski; zamawia i sprowadza leki z warszawskiej
apteki królewskie] dla dworu Iz. Branickiej i klasztoru sióstr miłosierdzia w Białymstoku,
1795. Teka 373,s.15 21
DUPA /zamieszkały w Warszawie/
- Pieniądze od niego naleŜne wdowie po J. Sękowskim, architekcie Branickich, 1780. Teka
376, S. 15
DÜR, Dur, Dőrr Jan Sebastian, malarz miniatur i pasteli
- Notatka i wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie wykonania zamówienia
Branickiego /odnowienie miniatury/ i z propozycją przyjęcia dalszych zamówień, 1749. Teka
315, s. 70
- Zatrudniony prawdopodobnie u księcia podczaszego litewskiego, nie realizuje zamówień
Branickiego na portrety, 1749. Teka 320, s. 16, 17, 20
DURAND, minister, poseł francuski
- "Nie pisze tą pocztą", 1757. Teka 360, s. 6
- Wysyła swego tapicera Francuza do Białegostoku, 1757. Teka 360, s.13
- J. Kl. Branicki wypłaca mu pieniądze, 1758. Teka 360, s. 21
- Zatrzymuje się w pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1775. Teka 377, s. 7
DUSCHEIN zob. Duchaine Kasper
DUVIVIERS, malarz
- Fotografia akwaforty pt. "Vocluse près de Biallystok", XVIII w. Akwaforta ta /obecnie w
Muzeum Narodowym w Krakowie/ pochodzi ze zbioru "Vues de Pologne dedies a Mlle
Anette Tyszkiewicz par son très humble et très obelssant serviteur Duviviers", koniec XVIII
w. Teka 95, s. 55, 68; Teka 147, fot. 15
DYMITROWICZ Tomasz, kupiec warszawski
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- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego, w których porusza sprawy związane z wynajmem
lokalu w kamienicy Branickich w Warszawie i utworzeniem filii handlowej w Białymstoku,
1750-1759. Teka 315, s. 73, 74
DYNAMARY, Dynamari Ł., marszałek dworu Izabeli Branickiej w Warszawie
- Wypisy z jego raportów, składanych J. Kl. Branickiemu, w sprawie remontu pałacu
warszawskiego Branickich, o załatwianiu róŜnych spraw Branickiej, jak np. przyjmowaniu jej
sprawunków, nadesłanych z ParyŜa, takŜe o róŜnych osobach interesujących Branicką /król,
Czartoryski wojewoda ruski i inni/, 1778-1781. Teka 316, s. 5-8
- Wzmianka o liście czytanym przez niego, 1779. Teka 316, s. 20
- Notatka o jego korespondencji z lat 1700-1804, zachowanej Archiwum Roskim. Teka 319,
s. 2
- Wypisy z jego listów zawierające relacje o podróŜy zagranicznej Branickiej. 1783. Tata 316, S.
48. 49
- W czasie pobytu Iz. Branickiej w Białymstoku korzysta z jej stołu w drodze wyjątku, 1788.
Teka 369, S. 15
- Wzmianka o jakimś /jego?/ zaświadczeniu dla lokaja, około 1789. Teka 363, s. 11
DYNKIEWICZ Józef
- K. Wiesiołowski wytoczył mu proces o krzywdy poddanych z dóbr Łabno,1621. Teka 62,
s.12
DYTRYCH
- Aresztowany na ratuszu warszawskim na wniosek J. Kl. Branickiego z powodu długów,
1756. Teka 360, s. 1, 2
DYZMAŃSCY
- Pod nazwą domu Dyzmańskich znany był w końcu XIX w. pałac Branickich na Podwalu w
Warszawie /według Z. Glogera/. Teka 195, s. 4
DYZMAŃSKI Józef
- Kupił w roku 1817 dawny pałac Branickich na Podwalu w Warszawie i przerobił pokoje od
Miodowej na sklepy. Teka 284, s. 5
DZIECHCIŃSKI Stanisław
- Właściciel dawnego pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie sprzedał go w r. 1899
Wacławowi Kanigowskiemu, Aleksandrowi Trylskiemu i Tadeuszowi Kowalskiemu. Teka
284, s. 6
DZIEDUCH Franciszek, rusznikarz białostocki na Nowym Mieście
- Wydaje pisemne zaświadczenie, Ŝe Michał Piotrowski nie wiedział, iŜ pistolety pułkownika
Zakrzewskiego, które odbierał z naprawy, są nabite kulami, 1772. Teka 391, s. 11
DZIEDUSZYCKI
- Listy w sprawach Iz. Branickiej /kierowane do Galicji?/ mają być oddawane do jego
kancelarii dla uniknięcia kosztów poczty, 1793. Teka 373, s.8
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DZIEKOŃSKl /Antoni?/, podskarbi nadworny litewski
- Architekt Branickich J. Sękowski spodziewa się poparcia z jego strony w sprawie uzyskania
królewszczyzny, 1777. Teka 376, s. 9
- Jako jeden z delegowanych do króla przyjeŜdŜa z Grodna do Białegostoku, aby spotkać się.
ze Stanisławem Augustem, 1793. Teka 102, s. 5, 6
DZIERśAŃSKI Józef
- Autor planty „Janowa nowo załoŜone”, 1777 oraz planty pałacu w Mościskach. Teka 234, s.
3, 4
DZIERśEK
- Wzmianka o mianowaniu go surrogatorem miejskim, bielskim, 1773. Teka 128, s. 1
DZIERśYKRAY-ROGALSKI T.
- Jego korespondencja , z J. Glinką w sprawie ustalenia, jaki dawny cmentarz odkryto w
Białymstoku przy robieniu wykopów pod fundamentami na tyłachul. Lipowej, 1959. Teka
207, s. 1-3
DZIEWAŁTOWSKI /Stanisław/, mierniczy
- Wzmianka o sporządzonej przez niego lustracji dóbr królewskich XVI w. Teka 320, s. 1
"DZIULI" w Lunèville'u
- Wykonuje karetę na zamówienia J. Kl. Branickiego, 1766. Teka 153, s. 1
EBSZELEWICZ zob. Eschelewicz
EKSZTEIN, Eksten, malarz warszawski
- Maluje al fresco; pracuje w Białymstoku, 1749, 1754. Teka 320, s. 8, 9, 30, 185
ELEONORA, królowa polska
- Wzmianka o jej liście do Radziwiłłowej, b.d. Teka 293, s. 1
ELIASZ, arendarz generalny białostocki
- Wzmianka o nim, 1763. Teka 333, s. 3
ENCUNSZPEGIER Ignacy, snycerz
- Pobiera z kasy J. Kl. Branickiego w Warszawie 14 dukatów, 1754. Teka 315, s. 316.
ENDE zob. Hende, sztukator, pomocnik Fochta "sposobny do ornamentów ale nie do
figur", nazywany teŜ syncerzem
ENGELHARTOWA
- W swej kamienicy białostockiej sama zajmuje część, a cześć odnajmuje studentom, 1781 .
Teka 370, s. 19
ENGEWALD
- WyjeŜdŜa z całym dworem J. Kl. Branickiego z Białegostoku do Warszawy, 1758. Teka 362,
s. 17
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ERLICZKA zob. Herliczka Antoni, malarz
ESCHELENICZ, Ebszelewicz
- Mieszkał z rodziną "na hauptwachu" w Białymstoku, 1756. Teka 397, s. 8
ESSE, gwoździarz białostocki
- PoŜar zniszczył mu kuźnię, i osmalił tył domu, 1778. Teka 370, s. 10
ESTOCK le Wilhelm Antoni, pruski generał-lejtnant
- ZałoŜyciel loŜy Zum Goldenen Ring w Białymstoku, 1804. Teka 208, s. 8
ESZA zob. Hesa, malarz na Lesznie
EYSMONT, Eysimont Andrzej Jan ,
- Pełnomocnik prawny Aleksandry z Sobieskich ,Wiesiołowskiej 1645. Teka 66, s. 23 FABIAN,
stolarz
- Wzmianki o jego pracach w kościele w Choroszczy. 1758. Teka 397, s.24, 27, 29, 32
- Robi koło organów kościoła w Tykocinie, 1760. Teka 328, s.11, 16
FABRYCJUSZ Karol, skarbnik smoleński /szyper/
- Wyjątek z jego listu do J. Kl. Branickiego w którym omawia projekt budowania chłopom
domów z kamieni, ewentualnie takŜe przenoszenia domów dobrych do wsi, gdzie brak
kamienia, 1766. Teka 215, S. 15
- Wzmianki o nim, 1768. Teka 315, s. 261; Teka 317, s. 25
FAJANS M. litograf
- Fotografie jego litografii rysunków N. Ordy, XIX w. Teka 238, fot. 139; Teka 441, s. 4-7
FALCK /Jaremiasz/
- Karta tytułowa zbioru jego rycin z r. 1646 oraz reprodukcje 5 rycin, a mianowicie: portret
królewicza Karola Ferdynanda, biskupa płockiego i wrocławskiego; portret Adama
Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego; portret Hieronima Radziejowskiego,
podkanclerzego koronnego; portret Wacława Leszczyńskiego, kanclerza wielkiego koronnego;
portret Bogusława Leszczyńskiegoi podkanclerzego koronnego. Teka 442, S. 1-6
FALKOWSKI
- Bednarz robi dla niego wannę; zapewne mieszka w pałacu Branickich na Podwalu w
Warszawie, 1790. Teka 373, s. 4
- Wzmianka o zawieszeniu wypłacenia mu ordynarii z polecania Iz. Branickiej, a to dlatego, Ŝe
poszedł na słuŜbę, 1792. Teka 316, s.46
FAVRAT, generał
- Dowódca wojak pruskich zajmujących Warszawę w r. 1796. Teka 373, s. 23, 24
FERUZAK /oficjalista w Hołowiesku?/
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 349, s. 4
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FESINGER, rzeźbiarz
- Notatki z literatury drukowanej, zawierające charakterystykę twórczości między innymi
Fesingera, XVIII w. Teka 426, s, 1-9
FETTER, dawny trębacz białostocki
- W r. 1756 nie pracuje JuŜ w Białymstoku. Teka 315, s. 125
FIASELLI, Fiazelli Michał, koniuszy Izabeli Branickiej
- Mieszka w pałacu warszawskim Branickich "w stancji, gdzie kucharze stawali", 1772. Teka
377, s. 1
- Jadąc do Włoch zawozi list Iz. Branickiej do Krakowa 1789. Teka 366, s. 1
- Wypisy z listów, w których przekazuje polecania Branickiej jej sekretarzowi w Białymstoku Popławskiemu, 1793. Teka 316 s. 63
- Stancja wynajmowana przez niego w pałacu Branickich na Podwalu jest do wynajęcia, 1795.
Teka 573, s. 10
- Jedzie po sprawunki z Białegostoku do Warszawy. 1797. Teka 363, s.2
- IŜ. Branicka zapisała mu w testamencie swą bibliotekę białostocką. Jego pokwitowanie z
odbioru ksiąŜek wpisane na ich katalogu w dniu 19.II.1808 oraz adnotacje porobione przez
niego w katalogu. Taka 157, S. 12, 14, 15
FISZER Franciszek
Zbiór materiałów poświęconych jego osobie
- Składają się na nie wycinki z prasy przedwojennej: Fotografia portretu Fiszera przez I.
Protaszewicza /karykatury/; W. Grubiński, Cukiernia literacka - felieton w wycinku z
"Kuriera Warszawskiego" z 24.VII.1928; T. Lemański, Spór o Byt w Ipsle, ilustracje, wycinek
z "Kuriera Porannego" z 4.II.1934, Z prasy powojennej: K. Błeszyński, W obronie Fiszera,
wycinek z "Nowin Literackich" nr 13/14 z 1946; A. Słonimski, Wspomnienia warazawskie.
Galeria oryginałów, wycinek ze "Świata" z 1.IV.1956; J. Zaruba, Cyganeria warszawska 19101913, wycinek ze "Świata" nr 18/154/ z 1954 r.; R. Rogowski, Franciszek Fiszer na wsi,
wycinek ze "Stolicy" nr 20 z r. 1958 i nr 22 z 1958 r.-, I.CzaJka-Staohowioz, O Franciszku
Flszerze, wycinek ze "Świata", VI 1959; I. Czajka-Stachowicz, Moja wielka miłość, wycinek ze
"Świata" XI 1959. Ponadto tekst gawędy radiowej z maja 1959 r. J. Glinki ze wspomnieniami
o Fiszerze, który był jego wujem /tekst skrótowy/; korespondencja Glinki na temat
wspomnień o Fiszerze z Władysławem Kurcyuszem, H. Rogowskim, Kazimierzem
Błeszyńskim. Wypisy z pamiętników Błeszyńskiego, odnoszące się do Fiszera. Teka 416, s. 1,
2, 3, 7, 20, 21, 32, 33, 69, 71, 72, 78, 80-102
- Anegdoty z jego Ŝycia wydrukowane w "Problemach" nr 10, 1958. Tekst wraz z całym
numerem "Problemów". Teka 84
FLEMMING /Jakub Henryk/, generał saski
- Bierze udział w wojnie duńsko-szwedzkiej, 1701. Teka 409, s. 5
- śonaty z siostrą Józefa Sapiehy, ma zapis od St. M. Branickiego na dobrach Orli, 1706. Teka
315, s. 277
FLEMMING /Jan Jerzy/, generał-major, potem podskarbi wielki litewski
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- Prowadzi dla J. Kl. Branickiego konia od Wołyńskiego, ministra rosyjskiego, 1737. Teka 342,
s. 8
- Jest właścicielem dóbr Dubeczno, 1755. Teka 315, s. 108
- Akcja Michała Radziwiłła /i J. Kl. Branickiego?/ zmierzająca do udaremnienia jego starań o
urząd marszałka trybunału, 1756. Teka 352, s. 5
FLERY /Fleury?/
- Zawozi list Iz. Branickiej do Wiednia do p. Lullie /Lhuillier/ i nie chce przyjąć opłaty, 1795.
Teka 373, S. 20
/FLEURY DE/, Defleri /Joanna/
- Wymieniona jako właścicielka dóbr Boćki, 1867. Teka 222, s. 1
FOCHT, sztukator warszawski
- Robił ambonę u fary warszawskiej i pewne prace w pałacach warszawskich Hemkinowej i
marszałka wielkiego koronnego, a takie na zamku; robi sztukaterie w pałacu białostockim ia
pałacu Branickich na Podwalu, 1753, 1754. Teka 320, s. 89-91, 94, 98, 99, 104a, 142, 153v,
160, 162, 169, 175, 182
FONTAN/A?/ Antoni
- Na Piwnej ulicy w Warszawie ma wypłacić pieniądze przedstawicielowi J. Kl. Branickiego,
1751. Teka 315, s. 203
FONTANA, Fontanni Jakub, architekt warszawski
- Charakterystyka jego działalności w ramach mecenatu J. Kl. Branickiego, XVIII w. Teka
133, s. 14, 15, 37-40
- Pracuje dla Potockich w Radzyniu, w Szymanowie w związku z wystawieniem castrum
doloris dla kuchmistrza litewskiego, w Warszawie przy reperacji pałacu podkomorzego
litewskiego, nadzoruje prace Redlera dla Branickiego, prowadzi pewne prace przy pałacu
Branickich na Podwalu, zajmuje się sprowadzaniem kamienia /marmuru/, zawiera umowę z
ludwisarzem na odlewanie kapiteli do kolumn do pałacu białostockiego, nadzoruje prace
ludwisarza, 1750-1755. Teka 320, s. 39, 40, 44,45, 79, 81, 172, 174-176, 201-205, 211-217, 220,
223, 225-227, 230, 231
- Rysuje z pamięci na desce abrys kraty przy schodach w pałacu radzyńskim, 1753. Teka 315,
s. 175
- Robi abrys /oficyn?/ przy pałacu Branickich na Podwalu, naradza się w sprawach tego
pałacu z Klemmem, zawiera kontrakty, prowadzi budowę przy pałacu, 1754. Teka 339, s. 3,
3v, 4
- Oczekiwany przez Sękowskiego w Białymstoku, 1754. Teka 358, s. 43
- Ociąga się z wyjazdem do Białegostoku, naleganie Branickiego, wzmianki o pracach Fontany
w Radzyniu i przy pałacu podkomorzego litewskiego /w Warszawie?/, 1755. Teka 348, s. 3
- Wypisy z jego listów do Eustachego Potockiego w sprawie postępu prac przy pałacu w
Radzyniu. W listach tych wzmianki o innych pracach Fontany, o jego stanie zdrowia i
zamiarach na przyszłość'. Wypis z listu księdza Hortyńskiego, superiora księŜy misjonarzy w
Siemiatyczach, który donosi E. Potockiemu o chorobie Fontany, 1755. Teka 431, s. 1, 2, 4, 5
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- Jego listy do J. Kl. Branickiego głównie w sprawach prac budowlanych przy pałacu
Branickich na Podwalu w Warszawie oraz wyposaŜenia wnętrz tego pałacu, 1755-1760. Teka
332, s. 1-10
- Ma na zlecenie J. Kl. Branickiego zajmować się usunięciem stęchlizny, ze spiŜarń /w pałacu
na Podwalu?/. 1757. Teka 345 s. 28
- Ma zawierać kontrakt z Dolingerem na prace dla Branickiego, 1757. Teka 360, s. 7
- Ma prowadzić jakąś pracę budowlaną dla Branickiego w Warszawie, przebudowę pokoi w
pałacu na Podwalu, w związku z tym robi abrys buduaru w pałacu marszałka nadwornego
koronnego i rozpoczyna przebudowę, 1757; w r.1759 prowadzi dalsze prace. Teka 360, s. 813, 15, 24, 26
- Otrzymuje od Sękowskiego abrysy fabryki warszawskiej przez ręce Szuszkowskiego, 1760.
Teka 328, s. 16
- Wezwany jako rzeczoznawca przez Merliniego do prac przy kaplicy /Pana Jezusa przy
kościele św.Jana w Warszawie/, 1762. Teka 315, s.150
- Otrzymuje patent na pułkownika za wstawiennictwem J. Kl. Branickiego, 1760. Taka 332, s.
10
- Kopie abrysu kamienicy naroŜnej /przy pałacu Branickich na Podwalu/ przesyła Sękowski
Fontanie, 1760. Teka 339, s. 19
- Jan Sękowski ma mu posłać z Białegostoku plantę kamienicy warszawskiej, aby przygotował
drewno budowlane, 1760. Teka 357, s. 1-3
- Wezwany jako rzeczoznawca przez Merliniego do prac przy kaplicy /Pana Jezusa przy
kościele św.Jana w Warszawie/, 1762, Teka 315, s. 150
- Zajmuje się odnawianiem kilku pokoi w pałacu Sedlnickich w Warszawie dla starosty
trembowelskiego, 1762. Teka 360, s, 30
FONTANA /Jan Kanty/, kapitan, potem major
- Stacjonuje w Białymstoku, 1782. Teka 161, s. 14
- Wzmianka o jegj długu z r. 1793 u szynkarza białostockiego, Teka 131, s. 1
FONTANA /Józef?/
- Zwraca się do A.Contessy, kupca wrocławskiego, w sprawie wyszukania dla Józefa Sapiehy
malarza do malowideł al fresco, 1738. Teka 315, s. 278
FONTANI /Fontana?/
- Wspomniany jako właściciel cegielni w Warszawie, 1753. Teka 320, s. 163, 165
FONTANNI zob. Fontana Jakub, architekt warszawski
FONTANOWIE
- Notatka z literatury oraz wycinek ze "Stolicy", odnoszące się do dziejów tej rodziny. Teka
437, s. 111
FORNER Franciszek Salezy, przeor klasztoru w Bielsku
- Zaopatruje się w cegłę do budowy kościoła w Bielsku, 1789. Teka 316, s. 63
FORTON et Baver zob. Tourton et Bauer, bankierzy paryscy
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FORTYS, rabin mościski
- Dał J.Kl.Branickiemu 100 kamieni anyŜu za rabinostwo mościskie, 1752. Teka 327, s. 3
FOUCO, kupiec wrocławski
- Wymieniony jako wspólnik André Contessy, 1732. Teka 383, s. 7
FRAENKEL, bankier warszawski
- Ma wypłacić pieniądze przesłane przez ks .Stanisława Poniatowskiego za pośrednictwem
bankierów lwowskich Hauznera i Wiolanda, 1826. Teka 419b, s. 115
FRANC, snycerz, Niemiec
- Wyjechał potajemnie z Białegostoku starać się o inną pracę; przepadł u niego abrys trylaŜu;
wrócił wreszcie z Wilna, gdzie się stara o pracę; komisarz białostocki opieczętował mu
wszystkie rzeczy; ma jeszcze zrobić trylaŜe choroskie, 1750. Teka 358, s. 15, 17, 19
- Powrócił do Białegostoku z Wilna i zaczął robotę koło ptaków, upomina się gwałtownie o
zwrot skonfiskowanych mu rzeczy osobistych, 1750. Teka 362, s.1
FRANCASTEL PIERRE
- Jego korespondencja z J.Glinką z lat 1937-1938, zawierająca wymianę informacji i poglądów
na temat architektury XVIII w. w Białymstoku /i regionie/ oraz powiązań, jakie istnieją
wówczas między sztuką i architekturą polską a francuską. W załączeniu wycinek z „Kuriera
Wileńskiego” /z.17.VI. 1938/ ze sprawozdaniem z posiedzeń Sekcji Historii Sztuki TPN w
Wilnie /wzmianka o badaniach Francastela i Glinki/. Teka 464, s. 1-38
- Zdjęcia projektów Mansarta, ofiarowane przez niego J.Glince, 1938. Teka 235, fot. 118-120
- Jego artykuł dotyczący Białegostoku pod kątem widzenia stosunków kulturalnych polskofrancuskich, drukowany w czasopiśmie "France-Pologne" /Warszawa 1939/. Glinka
wspomina o tym artykule, nie podając danych bibliograficznych. Teka 92, s. 3, 23
FRANCISZEK, parobek starszy w Białymstoku
- Jego uposaŜenie, 1756. Teka 362, s. 14
FRANCISZEK Józef, cesarz austriacki
- Wzmianka o zakupieniu przez niego od Franciszka Potockiego ołtarza neapolitańskiego z
lapis lazuli, 1832. Teka 495, s. 37
FRANCKE Piotr
- Notatki o Jego listach do J.Kl.Branickiego, w których wspomina o baŜantniku
zaangaŜowanym w Dreźnie do Białegostoku i o tym, Ŝe baŜantnik zna się na szukaniu trufli, a
takŜe, Ŝe w Dreźnie moŜna kupić psy rasy włoskiej, przyuczone do szukania trufli, 1744. Teka
315, s.75
FRANZ
- W r.1784 zarządzający baŜantarnią w Dreźnie, uprzednio zatrudniony u hetmana
Branickiego w Białymstoku. Teka 96, s. 15
FREDRO Jakub Maksymilian, referendarz koronny
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- Al.Wiesiołowska obiera go jednym z egzekutorów swego testamentu i zapisuje mu tace na
denkach złocistych, 1645. Teka 66, s. 18, 19
FRIEDBERG Marian
- Jego wyjaśnienia co do historii kamienicy Branickich w Krakowie, 1937 Teka 267, s. 23, 24
FRYDERYK Wilhelm II, król pruski
- Jako nabywca Białegostoku, 1802. Teka 92, s. 21, 22
GABLENTZ, Gablenz, Gableno, podłowczy puszczy grodzieńskiej
- Wypis z Jego listu do J.Kl.Branickiego w sprawie złodzieja schwytanego w Białymstoku,
1749. Teka 315, s. 76
- J.Kl.Branicki zwraca eię do niego z zaleceniem, aby zapobiegał osiedlaniu się w puszczy na
budach jego poddanych, którzy przez to zaniedbują i opuszczają swe gospodarstwa, 1752.
Teka 321, s. 3v
- Wzmianka o nim, 1752. Teka 362, s. 2
- Pisał do J.Sękowskiego w sprawie zezwolenia na wywóz drzewa z puszczy królewskiej, 1753.
Teka 358, s. 29, 32
GADOMSCY
- Wzmianka o interesach majątkowych Ignacego i innych Gadomskich, głównie w związku z
posiadaniem dóbr Zawadyńce w powiecie kamienieckim, około r. 1795-1805 i o kontaktach
H.Kownackiego z nimi, zwłaszcza z Ignacym Gadomskim. Teka 419a, s. 22, 23, 33, 35, 47,
50, 56, 57; Teka 419b, s. 162
GADOMSKI Ignacy
- Wypisy i notatki odnoszące się do jego korespondencji z Hipolitem Kownackim z lat 17921803, 1820-1830. Teka 419b, s. 100-111, 161-163,
178
GADOMSKI, generał
- Przysyła 3 pary łabędzi z Załoziec J.Kl.Branickiemu, 1758. Teka 327, s. 16
GAIER
- Wzmianka o Jego korespondencji z J.Kl.Branickim; J.Kl.Branicki nakazuje Ŝonie jechać do
Warszawy do Gaiera, około 1725. Teka 326, s. 4, 6
GALIŃSKI
- Przewozi J.Kl.Branickiemu rysunki Klemma, 1739. Teka 342, s. 25
GAŁECKI, szewc dworski białostocki
- Robi obuwie dla słuŜby, 1780. Teka 315, s. 297
GARDECKI, burgrabia pałacowy /w Mościskach?/
- Wzmianki o jego śmierci i pogrzebie, 1750. Teka 336, s. 5, 6
GARDNER, Gardiner /Willliam Neville/, poseł angielski
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- Jest winien Iz.Branickiej 300 czerwonych złotyoh, 1796. Teka 373, s. 31, 33
GASZTOŁD Jan, wojewoda wileński, starosta smoleński
- Otrzymuje w r. 1433 od Zygmunta Kiejstutowicza nadanie Petryłowic, Miednik, Tykocina i
innych dóbr. Znaczenie tego przywileju dla rozwoju fortuny Gasztołdów. Teka 29, s. 4, 19
- UposaŜa kościół /św. Trójcy/ w Tykocinie i ołtarz w tym kościele, 1437, 1452. Teka 278, s.
185; Teka 280, s. 1, 2
- Potwierdza w r. 1455 nadanie wielkiego księcia Witolda z r. 1426 dla Macieja z Tykocina na
/grunta/ w Białymstoku. Teka 89, s. 13, 14, 46, 47
GASZTOŁD Olbracht, wojewoda połocki, potem wileński, kanclerz wielki litewski
- Wypis z umowy zawartej między nim jako właścicielem dóbr tykocińskich a Mikołajem
Radziwiłłem, wojewodą wileńskim, jako właścicielem dóbr goniądzkich, co do ustalenia
granic między tymi dobrami, 1514. Teka 278, s.214; Teka 280, s.5,6
-Stwierdza, Ŝe zawarł z Radziwiłłem ugodę w sprawie granic między ich posiadłościami a
Tykocinem, 1528. Teka 280, s. 3, 4
- Jego pozew przeciwko sługom ElŜbiety z Sakowiczów Radziwiłłowej o spalenie zamku w
Tykocinie, 1530. Teka 278, s. 3
GASZTOŁDOWIE
- wzmianka o naleŜeniu do nich w XV w. dóbr tykocińskich. Teka 93, s. 7, 8
- Wypisy z literatury drukowanej, zawierające omówienie ich sytuacji prawnej i znaczenia
majątkowego na Podlasiu i opis ich sporu z Radziwiłłem z Goniądza i Rajgrodu o naruszenie
granic dóbr tykocińskich, 1525. Teka 15, s. 11, 12
GĄSSOWSKI, zapewne komisarz dóbr Branickich
- Notatka o jego liście do Katarzyny Branickiej, 1715. Teka 315, s. 10
GÉRARD, śerar
- Spadkobiercom jego naleŜą się pewne sumy z zapisu testamentowego hetmana
J.Kl.Branickiego, 1789. Teka 363, s. 3, 11
GIBBES, Gibes, porucznik, potem kapitan
- Wiezie z Warszawy do Białegostoku paczkę wilków do kominka, 1757. Teka 345, s . 25
- Sprzedaje "porcje" podoficerskie, 1758. Teka 330, s. 10
GIECY Z., urzędnik gospodarczy Jana Klemensa Branickiego, kapitan
- Wyjątek z jego listu do Branickiego, w którym poddaje w wątpliwość prawdziwość krzywd
chłopskich, przedstawianych Branickiemu przez chłopów z dóbr tyczyńskich i ich suplikach.
Zaznacza teŜ, Ŝe przychylne decyzje Branickiego w stosunku do tych chłopów demoralizują
innych. Jako specjalnie opornych wymienia poddanych z Budziwoja, 1768. Teka 215, s. 16
- Opis jego mieszkania w domu dworskim w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 108
GlEDROYĆ, biskup
- Notatka o stanie jego dawnego pałacu w Rybienku w r. 1920. Teka 393, s. 1
GIESZKOWSKI Andrzej, komisarz dóbr podlaskich Branickich
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- Raporty składane mu przez Adama Bujakowskiego, kierownika robót budowlanych w
Białymstoku, dotyczące nie tylko przebiegu prac budowlanych w Białymstoku i Choroszczy,
lecz równieŜ wielu spraw gospodorczych, jak uprawa ogrodów, dowóz Ŝywności dla dworu
Branickich, gospodarka rybna itp., 1756-1758. Teka 397, s. 1-37
- Wypis z listu do niego od J.Sękowskiego, który donosi o wypełnianiu dyspozycji Branickiego
w zakresie napraw i przeróbek apartamentów w pałacu białostockim, róŜnych prac
budowlanych i ogrodniczych w Białymstoku, 1758. Teka 315, s. 240
- Przeprowadza kontrolę dóbr Mościska, 1760. Teka 315, s 112
- Wypisy z Jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawach gospodarczych Białegostoku, 1762.
Teka 315, s.77
- Jego listy do Branickiego w sprawach gospodarczych dóbr /ściąganie czynszów, zakup
bydła, wymiana monety itd./, 1762-1767. Taka 333, s. 1-4
- Wypis z dyspozycji wydawanych przez niego Reichmanowi, ekonomowi klucza choroskiego,
w sprawach gospodarczych dóbr choroskich, 1764, 1765. Teka 315, s. 273
- Wypis z listu, w którym Witwicki, oficjalista /tykociński/, donosi mu o swej pracy przy
budowie kościoła bernardynów w Tykocinie, prowadzonej pod nadzorem architekta
Sękowskiego, 1771. Teka 315, s. 41
- Wypisy z jego listów do sekretarza Iz.Branickiej, P.Piramowicza, dotyczące stosunku dóbr
Klewianka do starostwa knyszyńskiego, dostaw drzewa do Białegostoku i innych drobnych
spraw, 1773. Teka 316, s. 57
- "Chętnie się przychylił do uskutecznienia woli" Iz. Branickiej w sprawie zapomogi dla
mieszczan tykocińskich, uznając w tym jej zarządzeniu miłosierdzie i sprawiedliwość, 1773;
urządza uroczystą kolację w dzień imienin nieobecnej Branickiej, 1778; wypłaca pieniądze na
asygnację Branickiej, 1779. Teka 370, s. 1, 15
- Wyjątki z listów I. Branickiej do niego, dotyczących ratowania od głodu poddanych,
zwłaszcza pogorzelców z Białegostoku i Białegostoczku oraz uwolnienia od zaległej
pańszczyzny poddanych z Radul, 1774-1777; osobny list w sprawie oderwania się śydów z
miasteczka Rososze od synagogi tykocińskiej i ewentualnych starań w Komisji Skarbu
Koronnego w celu anulowania tej zmiany, 1778. Teka 215, s. 18-20
- UniewaŜnia wybory urzędników przykahałka choroskiego, 1777. Teka 206, s. 7
- Wypis z jego listu do I. Branickiej w sprawach gospodarczych, 1778. Teka 315, s. 8
- Wypis z jego listu, dotyczący wypłaty pieniędzy Mirysowi, 1778. Teka 316, s. 5
- Przestaje występować Jako komisarz dóbr podlaskich Branickich około r. 1779. Na jego
miejsce przychodzi Hryniewicki. Teka 319, s. 17
GILLER, oberaudytor regimentu gwardii konnej koronnej
- Płaci za długi zaciągnięte przez regiment w Białymstoku i Choroszczy, 1775. Teka 161, s. 1,
2, 2a; Teka 316, s. 19
GTLLET M.
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego z opinią o wnętrzach pałacu białostockiego,
zwłaszcza o plafonach i posągu przy schodach /Rotator?/, a takŜe o rycinach oglądanych w
"Caminiostroff" oraz z Ŝądaniem przysłania portretu J. Kl. Branickiego, według którego
będzie rzeźbił jego popiersie, 1758. Teka 315, s. 78
GILLY /Dawid, architekt pruski/
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- Notatki o planach wykonanych przez niego, przedstawiających kościół i gospodę w Prusach
Nowowschodnich, 1799. Teka 231, s. 3
GINC zob. Hintz, radca, intendent pałacu białostockiego
GIRARD, kapral
- Kopiuje planty pałacu w Choroszczy z powodu złego stanu wzroku architekta Klemma,
1760. Teka 339, s, 19
GIRARD młody, skrzypek
- zwolniony z dworu Branickich po śmierci hetmana Branickiego; chce go zaangaŜować
biskup Ignacy Krasicki, 1771. Teka 387, s. 1
GIRIN Jan, architekt
- Jego projekt regulacji dzielnicy zabytkowej w Białymstoku,1934 /2 odcinki, odbitki
ozalidowe/. Teka 196, s. 1, 2
GITERSKI pułkownik
- Przeprowadza indagację w sprawie rzekomych potajemnych kontaktów Beka /sekretarza J.
Kl. Branickiego/ z Prusakami, 1756. Teka 360, s.4
GIśYCKI Gozdawa Kajetan, pełnomocnik Jana Klemensa Branickiego do przekazania
Józefowi Ossolińskiemu dzierŜawionych od niego dóbr Tarchomin
- Notatka o listach GiŜyckiego do Branickiego w sprawie przekazywania Tarchomina
Ossolińskiemu, 1758. Teka 315, s. 79
GLINKA Jakub, starosta gostyński i wiski
- Notatki o braniu przez niego w zastaw od królów polskich Wizny, Wąsosza, Mławy i innych,
1499, 1502. Teka 21, s. 4
GLINKA Jan
Prace dotyczące Białostocczyzny i mecenatu Branickich
- Tekst wypowiedzi Glinki na konferencji /1952/ Towarzystwa Urbanistów Polskich. Glinka
przedstawia w zarysie swe prace nad demografią Białegostoku, oparte w znacznej mierze na
inwentarzu Białegostoku z r. 1772. W załączeniu znajdują się opracowane i wydrukowane
przez glinkę przed 1940 r. formularze arkuszy statystycznych, przeznaczone do zapisywania
niektórych danych z wymienionego inwentarza /"Rodzina i mieszkanie"; "Nieruchomość
mieszkalna"; "Nieruchomość niemieszkalna"/. Dwa spośród tych arkuszy opatrzone są
uwagami Glinki co do sposobu wypełniania ich /przed 1940/. Teka 107, s. 182-195; Teka
113, s.10-18
- Uwagi Glinki o rodzaju zapisów w inwentarzu miasta Białegostoku z r. 1772 oraz ich
wartości źródłowej; opracowany przez niego na podstawie tego inwentarza wykaz nazw ulic
oraz ich zestawienie z nazwami tych ulic w r. 1953. Teka 109, s. 1-7
- Tabele opracowane przez Glinkę na podstawie inwentarza miasta Białegostoku z r. 1772.
Ukazują one w dwóch róŜnych ujęciach /w układzie topograficznym oraz w układzie
alfabetycznym zawodów/ podział ludności tego miasta na grupy wyznaniowe,
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narodowościowe, zawodowe. B.d. opracowania. Teka 112, s. 7-9; Teka 114, s. 1-3; Teka 115.
s. 1-3
- Tabele opracowane przez Glinkę na podstawie inwentarza miasta Białegostoku z r. 1772.
Ukazują one przemysł przetwórczy w Białymstoku w trzeciej ćwierci XVIII w., według
rodzajów produkcji oraz liczby, połoŜenia i własności /dworska-prywatna/ zakładów. B.d.
opracowania. Teka 112, s. 4-6
- Tabele opracowane przez Glinkę na podstawie inwentarza dóbr białostockich z r. 1772:
"Tablica I. Ludność klucza białostockiego według wsi, grup /społecznych: gospodarze,
ogrodnicy, domownicy i bezrolni/, rodzin i płci w r. 1771". Teka 115, s. 5. "Tablica II.
Ludność. Zestawienie ogólne rok 1771". odnosi się do wsi wymienionych w tablicy I.
Podaje tylko liczbę kobiet i męŜczyzn w kaŜdej z tych wsi. Teka 115, s. 6. "Tablica III.
Ludność według grup. Dzieci w r. 1771". Dla kaŜdej z grup /gospodarze, ogrodnicy,
domownicy i bezrolni/ podano ogólną liczbę ludności, w tym liczbę dzieci do lat 14 i procent, jaki to stanowi w stosunku do liczby ogólnej. Teka 115, s. 7. "Tablica IV. Przeciętna
liczebność rodziny w znaczeniu gospodarczym w r. 1771". Opracowana dla wsi w kluczu
białostockim osobno dla grup gospodarzy, ogrodników, domowników i bezrolnych. Teka
115, s. 8. Tablicy V - brak. "Tablica VI. ObciąŜenia poddanych gospodarzy" we wsiach klucza
białostockiego w r. 1771. Teka 115, s. 9. Wariant tej tablicy pt. "Stan posiadania i obciąŜenia
chłopów" we wsiach klucza białostockiego w r. 1772. Teka 112, s. 10; Teka 116, s. 37. Tabela
pt. "Chłopi we wsiach klucza białostockiego. Struktura zawodowa i społeczna w r. 1772".
Teka 112, s. 11. Ta sama tabela zatytułowana "Poddani w kluczu białostockim według
zawodu w r. 1772", Teka 116, s. 37, 38. Nie zatytułowana tabela obejmująca zestawienie
zawodów rzemieślniczych i innych nierolniczych na terenie dóbr białostockich oraz liczby
osób uprawiających te zawody. Teka 116, s. 38, 39
- Opracowany przez Glinkę "Podział zawodowy i społeczny dworu hetmanowej Branickiej w
Białymstoku w r. 1787". Jest to właściwie spis zawodów i liczby osób uprawiających je, które
otrzymywały uposaŜenie na dworze. Teka 115, s. 11-13
- Umowa zawarta przez niego z IUA na opracowanie naukowe genezy i rozwoju
przestrzennego miasta Białegostoku w XVII i XVIII w., 1952, 1953. Teka 470, s. 11-14
- "Planowanie przestrzenne Białegostoku i okolicy w XVII w.". Notatki do odczytu pod
powyŜszym tytułem, wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim 5.VI.1952 r.
Teka 91, s. 1-13
- Umowa zawarta przez niego z PKZ na wykonanie studium historycznego do planu
zagospodarowania przestrzennego Białegostoku. Instrukcja o sposobie wykonywania tej
pracy, rachunki, 1953. Teka 470, s. 1-10
- "Studium historyczne do planu zagospodarowania miasta Białegostoku." Dwa warianty
tekstu sporządzonego około r. 1953 /maszynopisy/, z których jeden określony jest przez
Glinkę jako studium dla PKZ /pierwotny wstęp/, drugi zaś ma tylko jako dodatkowe
objaśnienie datę "1953 r." Pierwszy w Tece 93, s. 1-12; drugi w Tece 92, s. 1-25
- Materiały do opracowywanego przez Glinkę w r. 1953 na zlecenie PKZ tematu: "Białystok
w końcu XVIII w. według pruskiego planu G.Beckera z r. 1790 uzupełnionego ze źródeł
archiwalnych" /wykazy bram miejskich, obiektów na terenie pałacu i miasta wraz z
przedmieściami, inne drobne/. Teka 111, s. 1-23
- Korespondencja dotycząca opracowania i opublikowania przez Glinkę monografii miasta
Białegostoku pt. "Białystok. Geneza i rozwój miasta w stuleciach XV-XVIII", umowy
zawartej w tym celu z Ossolineum
i zwrotu zaliczki w związku z niedotrzymaniem umowy, 1954-1959. Teka 469, s. 1-91
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-"Białystok. Geneza i rozwój miasta w stuleciach XV-XVIII." Dwa warianty tekstu
/maszynopisy/ określone przez Glinkę - jeden jako "wstęp
pierwotny", drugi jako "wstęp niby ostateczny", około r. 1955. Teka 89, s. 1-66
- „Białystok studium historyczne", część artykułu bądź większej rozprawy dotyczącej dziejów
Białegostoku od najdawniejszych czasów do w. XVIII /bez uwzględnienia szerszego samego
w. XVIII/. Według uwagi Glinki są to "Pierwotne notaty dotyczące Białegostoku". Teka 19,
s.I., 1-34
-"Ze studiów nad kulturą regionalną. Białostocczyzna na przełomie XVI i XVII w."
Maszynopis opatrzony uwagą, Ŝe jest to rozszerzony fragment monografii pt. "Białystok,
geneza i rozwój miasta w stuleciach XV-XVIII.» Korespondencja Glinki z PIS w sprawie
nabycia przez PIS i opublikowania powyŜszego opracowania Glinki, 1957, a takŜe
korespondencja związana z kompletowaniem przez Glinkę ilustracji do tego opracowania,
1956-1957, 1960. Teka 72, s. I, 1-83; Teka 468, s. 1-60
- "Białystok. Tekst objaśniający do Albumu urbanistyki polskiej. Na podstawie studium
własnego, przygotowywanego do publikacji opracował Jan Glinka." Opracowanie to wykonał
Glinka około r. 1956 na zamówienie Zakładu Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki PAN
do przygotowywanego przez ten zakład Albumu urbanistyki polskiej. Do r. 1966 praca ta nie
została opublikowana. Charakteryzuje ona rozwój Białegostoku jako osady, potem miasta
oraz rezydencji wielkopańskiej w okresie od XV do XX w. Teka 90, s. 14-30
- Notatki Glinki odnoszące się do stanu badań nad dziejami Białegostoku, około r. 1962.
Teka 89, s. 64-67
- O herb miasta /Białegostoku/. Wypowiedź polemizująca z tezami zwolenników herbu z
Orłem Białym i Pogonią, a przedstawiająca na tle historycznym waŜność dawnego herbu z
Gryfem. Tekst wypowiedzi w postaci maszynopisu, a takŜe wycinka z "Dziennika
Białostockiego" z 21.X.1937, Teka 201, s. 6-10, 14
- Korespondencja J. Glinki z dr Z. Wdowiszewskim, redaktorem "Miesięcznika
Heraldycznego", w sprawie druku w "Miesięczniku" artykułu Glinki o herbie miasta
Białegostoku. W załączeniu barwny projekt tego herbu, 1937, 1938. Teka 200, s. 1-3, 20-24
- Herb miejski Białegostoku, "Miesięcznik Heraldyczny" 1938, nr 2, s. 17-23; numer
"Miesięcznika" z tym artykułem. Teka 121, s. 17-20; Teka 200, s. 4-19
- Kaplica i cmentarz pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Studium
sporządzone w r. 1958 na zamówienie adwokata białostockiego, mecenasa Siawciłło, do
przedstawienia w procesie o prawa kościoła katolickiego do obu tych obiektów, oddanych w
r. 1864 kościołowi prawosławnemu. Teka 177, s. 1-18
- Arianie w Białostocczyźnie. Notatki do odczytu pod tym tytułem, wygłoszonego w dniu 29.
III. 1960 r. Teka 77, s. 1-3
- Bracia Polscy w Białostocczyźnie. Ze studiów nad reformacją na Podlasiu. Dwa warianty
tekstu. Teka 75, s. 1-36; Teka 76, s.1-38
- Dawne łowy /białostocciana/. Tekst artykułu /maszynopis/ drukowanego w "Dzienniku
Białostockim" z 30.XII.1935 r. Teka 165, s. 1-4
- Pałac białostocki Jana Klemensa Branickiego, hetmana wielkiego koronnego, kasztelana
krakowskiego. Architektura, parki. Tekst stanowiący streszczenie odczytu /ilustrowanego
przezroczami/, który wygłosił Glinka w Wilnie na posiedzeniu Sekcji Historii Sztuki TPN,
26.IV.1937. Teka 471, s. 34-41
- Notatki do jego referatu "Dzieje budowy pałacu białostockiego" wygłoszonego w PTH w
Białymstoku 22.XI.1952 r. Wśród notatek tych, oprócz ogólnego wstępu, znajduje się
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zestawienie chronologii budowy pałacu i spis ilustracji przeznaczonych do przezroczy. Teka
138, s. 1-6
- Notatka z wykazem ilustracji do artykułu Glinki "Pałac białostocki", drukowanego w
"Stolicy" z 28.VI.1953. Teka 473, s. 1
- Plan referatu o pałacu /zamku/ białostockim, wygłoszonego na seminarium historii sztuki,
1960. Referat ten był zaczątkiem późniejszego artykułu o zamku Wiesiołowskich w
Białymstoku. Teka 474, s. 1-8
- Zamek obronny w Białymstoku na przełomie XVI i XVII w. Maszynopis-pierwopis
artykułu drukowanego w "Roczniku Białostockim" II /1961/, s. 53-100; Teka 68, s. 1-58
- Korespondencja Glinki odnosząca się do przygotowania przez niego materiału
ilustracyjnego do artykułu o zamku Wiesiołowskich w Białymstoku i in., 1953-1962. Teka
239, s. 5-56
- Materiał ilustracyjny, zebrany przez Glinkę do artykułu o zamku w Białymstoku. Teka 70, s.
1-7. Korespondencja Glinki z redakcją "Rocznika Białostockiego" w sprawie tekstu
rosyjskiego streszczenia artykułu. Teka 475, s. 1-31
- Zamek obronny Wiesiołowskich w Białymstoku. Tekst artykułu drukowanego w "Roczniku
Białostockim" II /1961/, s. 53-100. Teka 69, s. 1-57
- Notatki Glinki zawierające spostrzeŜenia, oparte na lekturze szeregu prac z historii sztuki, co
do analogii i powiązań między róŜnymi dziełami architektury europejskiej a pałacem w
Białymstoku i innymi budowlami Branickich-Gryfitów. Teka 143, s. 1-16
- Chronologiczne zestawienie, sporządzone przez niego, wzmianek o architekturze i dekoracji
w listach Klemma do J. Kl. Branickiego z lat 1739-1754. Teka 339, s. 27, 28
- Ratusz białostocki. Tekst artykułu w dwóch. redakcjach, notatka z uwagami o artykule
podcyfrowana: WT. Artykuł przedstawia materiały źródłowe do dziejów /nie istniejącego od
r. 1940/ ratusza, charakteryzuje jego otoczenie, opisuje elewację i rozplanowanie wnętrza,
wysuwa hipotezy co do autorstwa tej budowli. Teka 133, s. 1-45. Zaproszenie Glinki przez
PTH do wygłoszenia odczytu w Białymstoku pt. "Ratusz czołowym obiektem
urbanistycznym Białegostoku w XVIII w.", 1953. Teka 476, s. 1
- Dom wolnomularski w Białymstoku. Referat dla uŜytku konserwatorskiego, opracowany w
r. 1947, Maszynopis. Referat omawia stan domu wolonomularskiego /przy ul. Kilińskiego/
przed drugą wojną światową, rozwaŜa czas jego powstania i osoby załoŜycieli. W załączeniu
notatki i wypisy, z których korzystał Glinka opracowując referat, między innymi rzuty
poziome i elewacja domu masońskiego. Teka 208, s. 1-13
- Chroszcz, letnia rezydencja hetmańska w XVIII stuleciu. "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury"
VI /1938/, nr 2. Tekst artykułu - Teka 256, s. 1-l2v; materiały zebrane do niego /notatki,
wyciągi, fotografie i inne materiały ilustracyjne/ - Teka 256, s. 13-53, fot. l37
- Umowa zawarta przez Glinkę z IUA na przeprowadzenie kwerendy materiałów zródłowych
do dziejów Tykocina w XVIII w., 1952. Teka 470,
s. 11
- Jego korespondencja z oddziałem białostockim PTH w sprawia odczytów, wygłoszonych
przez niego w tym oddziale, a mianowicie: w r. 1953 "Dom inwalidów wojennych w
Tykocinie w XVII i XVIII w."; w r. 1954 "Mecenat artystyczny opatów supraskich w XVII i
XVIII w." i "Geneza Białegostoku w stuleciach XV-XVII"; w r. 1957 "Kultura regionu
białostockiego na przełomie XVI i XVII w."; w r. 1953 "Katusz czołowym akcentem
urbanistycznym Białegostoku w XVIII w.". Teka 476, s. 1-27
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- Prace Jana Zygmunta Deybla w ramach mecenatu Jana Klemensa Branickiego. Tekst pracy
opublikowany w "Biuletynie Hiatorii Sztuki" XXIII /1961/, z. 4, s. 385-390. Notatki Glinki i
korespondencja z redakcją "Biuletynu". Teka 384, s. 1-35
- Ród Klausucia w wiekach XIII-XVI. Ze studiów nad kształtowaniem się i róŜnicowaniem
społecznym bojarstwa litewskiego, "Studia śródłoznawcze" IV /1959/. Egzemplarz
rozprawy doktorskiej Glinki z poprawkami, teksty recenzji oraz autoreferatu wraz z róŜnymi
drobnymi notatkami pomocniczymi. Teka 18, 3. 1-78
- Jego korespondencja z prof, A.Gieysztorem i redakcją "Studiów śródłoznawczych" w
związku z publikowaniem przez to czasopismo jego rozprawy pt. Ród Klausucia w wiekach
XIII-XVI..., 1957-1961. Teka 482, s, 2-89
- Korespondencja jego z "Rocznikiem Białostockim" w sprawie artykułu "Dokoła wczesnych
dziejów Białostocczyzny", stanowiącego replikę Glinki na recenzję J.Wiśniewskiego jego pracy
o rodzie Klausucia, 1962. Teka 479, B. 1-15
- Fragment brulionu biografii Piotra Wiesiołowskiego, oboźnego koronnego /+ 1556/; uwagi
krytyczne o pracy śychlińskiego na temat Wiesiołowskich w Złotej księdze szlachty polskiej.
Teka 62, s. 71, 81-83
- Notatka o brakach zauwaŜonych przez niego w pracy I.T.Baranowskiego, Podlasie w
przededniu unii lubelskiej. Warszawa 1909. Teka 16, s. 59v
- Jego recenzja pracy B.Baranowsklego, z dziejów antyfeudalnych ruchów chłopskich na
Podlasiu /Walka chłopów suraskich z feudalnym uciskiem w XVI-XVIII wieku/, ogłoszona
w "Przeglądzie Historycznym" XLVI /1953/, z. 4, s. 648-653; w tece brak tekstu recenzji, Jest
tylko korespondencja Glinki z redakcją "Przeglądu Historycznego" w sprawie korekty i
niektóre notatki pomocnicze do recenzji, 1955 Teka 477, s. 1-39
- Ocena przez niego wartości naukowej pracy Z. Dmochowskiego, Dzieła
architektury w Polsce. Londyn 1956. Glinka zwraca zwłaszcza uwagę na kwestie rezydencji w
Puławach, Białymstoku i Wilanowie, b.d. Teka 459, s. 1 , 2
- Ocena monografii prof. Henryka Mościckiego, "Białystok" /wyd. Magistratu, 1933/ pod
kątem widzenia wykorzystania przez Mościckiego materiałów źródłowych i literatury. Ocena
sformułowana w r. 1934 i poparta uwagami z lat 1960, 1962. Teka 458, s. 1-10
- Korespondencja w sprawie zamówienia otrzymanego przez Glinkę na sporządzenie recenzji
pracy St. Szymańskiego o G. Mirysie, 1956. Teka 478, s. 1, 2
- Recenzja wewnętrzna artykułu S. Tworka, Działalność polityczna i reformacyjna Pawła
Orzechowskiego, 1958. Teka 82, s. 1-8
- Korespondencja z PIS /mgr A.Ryszkiewicz/, z wydawnictwem Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich oraz z prof. St. Lorentzem i prof. M. Walickim, a takŜe z mgr Filonikiem,
dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku i z innymi osobami w sprawie
przygotowania do druku i moŜliwości wydania przez Glinkę jego ekscerptów z
korespondencji Branickich /XVIII w./ zachowanej w Archiwum Roskim i opracowania przez
niego zagadnienia mecenatu J. Kl. Branickiego. Korespondencja z lat 1955, 1958, 1959, 1962,
1963. Teka 467, s. 1-51; Teka 472, s. 1-34
- Wstęp do ekscerptów z korespondencji Archiwum Roskiego /maszynopis,
I redakcja?/. Wstęp ten zawiera zarys dziejów i ogólną charakterystykę Archiwum Roskiego
oraz przedstawia zasady, jakimi kierował się Glinka przy robieniu ekscerptów. Załączony
wykaz zawiera zestawienie 46 tek ekscerptów z wskazaniem sygnatur Archiwum Roskiego i
określeniem o czyją korespondencję i z jakich lat chodzi w kaŜdej tece. Na końcu znajduje się
jeszcze wykaz materiałów do historii sztuki i kultury w Archiwum Roskim nie objętych
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ekscerptami. Pod hasłami rzeczowymi umieścił tam Glinka odesłania do asygnatur w
Archiwum Roskim. "Wstęp pisany był po r. 1956. Teka 314, s. 6-16
Prace archiwalne
- Zestawienia, sporządzone przez Glinkę odnoszące się do: a/ wzajemnych powiązań między
archiwami z Wilanowa, Radzynia i Rosi /opublikowane
w Przewodniku po zbiorze rękopisów wilanowskich. Warszawa, 1960/; b/ składu dóbr
wilanowskich /w XIX w./; c/ wykazu dóbr Potockich i Hornostajów /według Archiwum
Radzyńskiego/; d/ wykazu kluczy w dobrach białostockich i roskioh /według Archiwum
Roskiego/. Teka 483, s. 1-4
- Anteriora Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego. Część tekstu referatu, wygłoszonego
na zabraniu w AGAD dnia 25.X.1955. Notatki do referatu. Taka 501, s. 1-46, fot. 1, 2
- Dokumentacja historyczna administracji dóbr Opatów. Maszynopis ukończony w lipcu
1953. Opracowanie oparte głównie na materiałach archiwalnych z archiwum opatowskiego,
obejmujące informacje o kolejnych właścicielach i dziejach dóbr /w zarysie/ od XII w. do r.
1850. Notatki do tego opracowania i notatki dotyczące porządkowania przez Glinkę w latach
1953-1954 archiwum opatowskiego. Teka 497, s. 1-39
- Układ archiwalny zbioru ulotek i czasopism z okresu rewolucji 1905 r. w Wilanowie.
Notatka zawierająca streszczenie referatu wygłoszonego
na ten temat w r.1950 w AGAD. Teka 506, s. 10, 11
- Jego korespondencja z pracownikami Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz z
dyrektorem Archiwów Państwowych, W Tuchodolskim, a takŜe z zarządem miasta
Białegostoku w sprawie prac przygotowawczych prowadzonych wówczas przez Glinkę nad
zorganizowaniem archiwum miasta Białegostoku oraz w związku z opracowywaniem
monografii Białegostoku, 1938 – 1939. Teka 493, s. 1-39
- Materiały z lat 1944 i 1945, odnoszące się do zorganizowania przez Glinkę w Tumie
"Tymczasowego Muzeum Powiatowego" jako formy opieki nad częścią ruchomości o
wartości naukowej i artystycznej, pochodzących z dworów w Turnie, Ruchnie oraz
przekazania tych przedmiotów Muzeum Narodowemu i Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Teka 508, s. 1-25
- Korespondencja z dyrekcją Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz z władzami
kościelnymi /w latach 1946-1949/ w sprawie fragmentu Archiwum Białostockiego
Branickich, odnalezionego przez niego w r. 1932 na strychu kościoła w Białymstoku,
wypoŜyczonego do uŜytku naukowego, a po wojnie zdeponowanego w Archiwum Głównym
Akt Dawnych. Teka 494, s.1-5
- Wykaz klisz fotografii róŜnych obiektów, sprzedanych przez niego w r. 1947 Ministerstwu
Kultury i Sztuki dla Centralnego Biura Inwentaryzacyjnego. Teka 239, s. 1-4
- Jego korespondencja z Ministerstwem Odbudowy w sprawie map i planów /w oryginałach,
odrysach i fotografiach/ wypoŜyczonych przez niego ministerstwu, 1947, 1948. Teka 232, s.
1-7
- Pismo wystosowane do niego przez Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków w
związku ze zwrotem materiałów źródłowych do dziejów Supraśla, wypoŜyczonych od niego,
1950. Teka 273, s. 1
- Odpis raportu złoŜonego przez niego w sprawie kradzieŜy eksponatów z wystawy
"Przeszłość Warszawy w dokumencie” w AGAD w czasie pełnienia przez niego dyŜuru na tej
wystawie, 1950. Teka 506, s. 7-9
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- Materiały odnoszące się do organizowania w r. 1954 przy współudziale Glinki wystawy
archiwalnej w Białymstoku. Scenariusz wystawy, notatki, korespondencja z Archiwum
Państwowym w Białymstoku, notatki do sprawozdania z wystawy dla Archeionu. Teka 462, s.
1-45
Inne prace naukowe
- Konspekt tekstu pogadanki radiowej poświęconej osobie Franciszka Fiszera /który był
wujem Glinki/. Zbiór wycinków prasowych i korespondencji Glinki poświęcone gromadzeniu
wspomnień róŜnych osób o Fiszerze /z okresu przedwojennego i powojennego/. Teka 416, s.
1-102
- Adam i Małgorzata Kotowscy, ich Ŝycie i mecenat na Nowym Mieście. /W:/ Szkice
Nowomiejskie. Warszawa 1961. Pierwotny tekst artykułu /współautor - St. śaryn/, notatki i
inne materiały zebrane do niego oraz korespondencja w sprawie wydania go i teksty recenzji
wewnętrznych, 1954-1959, 1961. Teka 417, s. 1-94; Teka 418, s. 1-106
- Maszynopisy jego pracy /nie drukowanej/ o Hipolicie Kownackim. Redakcja I - "Głos o
Podlasiu. Fragment zaginionych pamiętników Hipolita Kownackiego”;
redakcja II - "Hipolit Kownacki, archiwista i bibliotekarz", redakcja III - "Hipolit Kownacki,
pamiętnikarz podlaski" /tekst prawdopodobnie nieukończony/. Teka 419, s. 1-70
- Wypisy, notatki, wycinki z prasy odnoszące się do zagadnienia błędów Językowych oraz
zawierające wzory stylistyczne /poszczególne sformułowania, zwroty/. Teki 510-517
Korespondencja naukowa
- Wymiana listów między nim a doc. dr P. Bańkowskim w związku z opracowanym przez
Bańkowskiego suplementem do Przewodnika po zbiorze rękopisów wilanowskich W.
Semkowicza, 1961. Teka 489, s. 2-4
- Odpis jego listu do prof. T. DzierŜykray-Rogalskiego z informacjami o lokalizacji pierwszych
cmentarzy w Białymstoku /w związku z odkryciem w r. 1958 śladów dawnego cmentarza
przy ul. Lipowej/, 1959. Teka 207, s. 1-3
- Korespondencja z prof. Pierre Francastelem z Instytutu Sztuki Współczesnej /Institut d'Art
Moderne/ w Strassburgu, 1937-1938. Korespondencja ta zawiera wymianę informacji i
poglądów na temat architektury XVIII w. w Białymstoku /i regionie/ oraz powiązań, jakie
istnieją wówczas między sztuką, i architekturą polską a francuską. W załączeniu wycinek z
"Kuriera Wileńskiego" /z 17.VI.1938/ ze sprawozdaniem z posiedzeń Sekcji Historii Sztuki
TPN w Wilnie /wzmianka o badaniach Francastela i Glinki/. Teka 464, s. 1-38
- Jego korespondencja z drezdeńskim historykiem sztuki prof. W. Hentschelem na temat
działalności w Polsce architektów pochodzenia niemieckiego /Jauch, Deybel, Pöppelmann/, a
zwłaszcza ich prac w ramach mecenatu Jana Klemensa Branickiego, 1959-1961. Teka 385, s.
1-35
- Dwa listy do niego od Szymona Konarskiego, który informuje o swych pracach nad dziejami
kanoniczek warszawskich oraz nad herbarzem szlachty polskiej, 1957, 1958. Teka 465, s. 1-5
- Kopia jego listu do mgra T. Kowalewskiego, w którym zapowiada polemikę, opartą na
nowych, nie znanych materiałach, z hipotezą Z. Hornunga /Materiały do dziejów stosunków
artystycznych polsko-śląskich w XVI i XVII w. Wrocław 1956/ o ojcostwie budowniczego
XV-wiecznego Hannusa Blatphusza w stosunku do Joba Bretfusa, architekta nadwornego ostatnich Jagiellonów. Notatki z wydawnictw drukowanych odnoszące się do Blatphusza i
Bretfusa. Teka 438, s. 1-16; Teka 439, s. 1-5; Teka 440, s. 1-12
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- Jego korespondencja z Euzebiuszem Łopacińskim w sprawie materiałów archiwalnych do
dziejów Białegostoku w Archiwum Państwowym w Wilnie, 1937. Teka 186, s. 1-6
- Odpis Jego listu do prof. M. Morelowskiego, w którym rozwaŜa moŜliwość uznania za
dzieło Michała Anioła krucyfiksu znajdującego się w kościele białostockim, 1938. Teka 169, s.
1
- Jego korespondencja z prof. M. Morelowskim /1938 r./ na temat architektury w
Białymstoku i Choroszczy w XVIII w. i powiązań, jakie tu istnieją, z architekturą francuską.
Brulion opracowania na temat pałacu białostockiego, odesłanego w 1938 r. przez Glinkę prof.
More-lowskiemu do przewodnika turystycznego. Teka 463, B. 1-25
- Jego korespondencja z Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu w sprawie identyfikacji monety
znalezionej w r. 1936 w murach pałacu białostockiego, 1936. Teka 150, s. 1-4
- Jego list do Alfreda Kublickiego Piottucha, autora katalogów Archiwum Roskiego, którego
Glinka zapytuje o szereg spraw dotyczących tego archiwum w związku ze swym zamiarem
przygotowania do druku inwentarza archiwum hetmana Jana Klemensa Branickiego i
odpowiedź Kubickiego zawierająca szereg informacji o jego pracach nad Archiwum Roskim,
1939. Teka 314, s. 1-5
- Jego korespondencja z władzami i instytucjami państwowymi /głównie z Naczelną Dyrekcją
Muzeów i Ochrony Zabytków/ oraz z osobami prywatnymi /prof. W. Stasiński, inŜ. St.
Bukowski i in./ odnosząca się do Białegostoku, 1937, 1945-1961. Poruszane są tu sprawy
własnych prac Glinki, dotyczących Białegostoku oraz jego pomocy udzielanej innym w
pracach z tej dziedziny, powtarzają się teŜ kwestie ochrony od zniszczenia zabytków
Białegostoku i okolicy oraz naprawy usterek popełnionych przy odbudowie pałacu
białostockiego. Teki 197-200, passim
- Korespondencja Zarządu miasta Białegostoku z Pruską Biblioteką Państwową w Berlinie w
sprawie sporządzenia fotografii i odrysów mapy /G. Beckera/ Białegostoku i okolic,
potrzebnych do pracy naukowej Glinki o Białymstoku, 1936-1938. Teka 230, s. 1-16
Sprawy osobiste, recenzje jego prac
- Wycinek z "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" /16.VII.1937/ z anonimowym artykułem
pt. Cenny przyczynek do historii Białegostoku, zawierającym informacje o pracach Glinki nad
dziejami Białegostoku, o znalezieniu przez niego fragmentu archiwum Branickich oraz o
odszukaniu na skutek jego starań, w Berlinie planu /Beckera/ Białegostoku z r. 1799. Teka
95, s. 30; Teka 493, s. 40
- Wycinki z gazet zawierające recenzje pracy Glinki pt. Choroszcz, letnia rezydencja
hetmańska... Recenzja niewiadomej osoby w "Dzienniku Białostockim" z 3.XI.1938 i K. M.
Morawskiego w "Kurierze Warszawskim" z 13.IV.1939. Teka 471, s. 1, 9
- Numer czasopisma "Stolica" z 6.VI.1954 z zakreśleniem opublikowanego tam wyjaśnienia B.
Zinserlinga, Ŝe wiadomość o korespondencji między J. Kl. Branickim a Kurdwanowskim
otrzymał od Glinki. Teka 473, s. 12
- Pismo Wydziału Humanistycznego UW do prof. St. Kętrzyńskiego przy przesyłaniu mu do
recenzji pracy doktorskiej Glinki pt. "Litewski ród Łabędziów w stuleciach XIV-XVI", 1946.
Teka 482, s. 1
- Jego korespondencja z władzami uniwersyteckimi w sprawie przewodu doktorskiego oraz
obrony pracy doktorskiej, przeprowadzonej na Wydziale Historycznym UW w r. 1961 na
temat "Ród Klausucia w wiekach XIV-XVI. Ze studiów nad kształtowaniem się i
róŜnicowaniem społecznym bojarstwa litewskiego." W załączeniu do korespondencji Ŝyciorys
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Glinki w kilku wariantach oraz spis rzeczy do jego rozprawy doktorskiej /opuszczony w
druku/, 1959-1961. Teka 482, s. 90-116
- Jego korespondencja ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki w sprawie opłaty składek
członkowskich, zawiadomienia o zebraniach stowarzyszenia, 1952-1961. Teka 481
- Pismo powołujące go na członka współpracownika Białostockiego Towarzystwa
Naukowego, 1963. Taka 480, s. 1
GLINKOWIE Walenty i Marianna
- Oddają wieś w dobrach Powsin w zastaw Leonowi Kiszce, metropolicie ruskiemu, 1722.
Teka 272» B. 31
GLINKOWIE
- Przyczynki do dziejów tej rodziny zawarte w listach do Jana Glinki od jego kuzyna
/Stanisława Glinki/ w związku ze zbieraniem materiałów do historii pałaców w Szczawinie i
Babsku, 1958, 1962. Ponadto notatki Glinki z biogramów członków tej rodziny w Polskim
Słowniku Biograficznym. Teka 433, s. 1, 3-9, 14
GL1ŃSKI
- Klemm przesyła przez niego J. Kl. Branickiemu abrys bramy w Białymstoku, 1739. Teka
342, s. 25
GLOGER Zygmunt
- Al. Kraushar, pisząc w "Tygodniku Ilustrowanym" z 10/22.X.1898 o pałacu J. Kl.
Branickiego w Warszawie, wspomina, Ŝe Z. Gloger uŜyczył mu oryginału inwentarza majątku
Branickiego z r. 1772. Teka 95, s. 35
GŁAZNECKI Michał, podstarości, ekonom tykociński i białostocki
- Wzmianki o nim w latach 1661-1665. Teka 171, s. 1, 2; Teka 280, s.
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GŁOWIŃSKI, biskup, sufragan lwowski
- PoŜycza J. Kl. Branickiemu 100.000 złotych na 8%, 1764. Teka 327, s. 17
GŁUSZKA, śyd białostocki
- DłuŜnikiem J. H. Klemma, 1762, 1763. Teka 391, s. 2
- Jest arendarzem "pryncypalnym" w Białymstoku, 1763. Teka 328, s. 25, 26
- Jego kamienica w Białymstoku, 1763. Teka 357, s. 12
- Wzmianka o egzekucji długu syna jego w Białymstoku, 1789/?/. Teka 363, s. 11
GŁUSZYŃSKI Józef, ogrodnik mościski
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego ze skargami na ekonoma mościskiego, 1766.
Teka 315, s. 80
GNIŃSKI Jan, wojewoda pomorski
- wypis dotyczący oddania mu przez sejm starostwa knyszyńskiego, 1676, Teka 315, s. 162
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GOCZAŁKOWSKI Stanisław /plenipotent J. Kl. Branickiego do spraw jego dóbr małopolskich/, dzierŜawca dóbr Branice, burgrabia myślenicki
- Wylicza się z pieniędzy wydanych na „fabrykę białostocką", 1760. Teka 328, s. 10
- Ma naradzać się z Janem Sękowskim nad załoŜeniem młyna wołowego w Białymstoku,
1760. Teka 357, s. 2
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie odebrania a zastawu dóbr Branickiego
Branic, objęcia w posiadanie przez tegoŜ dóbr
kasztelanii krakowskiej i w innych drobnych, 1760-1762. Teka 334, s. 1-8
- Notatka o jego listach do Branickiego z lat 1760-1767. Teka 315, s. 104
- Projektuje prowadzenie propinacji piwa w Branicach według receptury białostockiej, 1762.
Teka 342, s. 4v
- Wyjątki z listów J. Kl. Branickiego do niego, w których Branicki na skutek suplik złoŜonych
mu przez poddanych z Branic, poleca zawiesić egzekwowanie czynszów i innych świadczeń aŜ
do czasu rozpatrzenia sprawy na miejscu przez specjalną komisję, 1771. Teka 215, s. 17
GODLEWSKI W., ksiądz, wikary białostocki
- Stwierdza, Ŝe F. Grochowski został nieumyślnie postrzelony przez Michała Piotrowskiego,
1772. Teka 391, s. 10
GOEBEL, malarz królewski
- Malował około r. 1759 portret I. Branickiej do tabakierki. W r. 1763 o pieniądze naleŜne za
tę pracę upominają się dzieci zmarłego juŜ Goebla. Teka 315, s. 321
GOLIGINOWICZ Michał
- Otrzymuje nadanie na Mąkobody i Wyszków, 1486. Teka 26, s. 1, 2
GOLIGINOWICZOWIE
- Wypisy z akt uniwersytetu krakowskiego, dotyczące scholarów, miedzy innymi z rodu
Goliginowiczów, XV w. Teka 23, s. 1-4
- Wypisy z kodeksu dyplomatycznego katedry i diecezji wileńskiej wzmianek o
Goliginowiczach z Wawerki, XVI w. Teka 24, s. 1-17; Teka 25, s. 1-7
- Wypisy z sumariusza Metryki Litewskiej wzmianek o dokumentach odnoszących się do tej
rodziny i jej posiadłości w początku XVI w. Teka 54, s. 2
GOLIGUNT Andrzej
- Wzmianka o nim w dokumencie z r.1413, gdzie występuje w otoczeniu wielkiego księcia
Witolda. Teka 35, s. 1
GOLIGUNT, ród
- Wypisy dotyczące rodu Goligunta i adaptacji go przez ród Łabędźiów przy unii horodelskiej
/1413/. Teka 31, s. 1-15; Teka 32, s. 2
- Wypisy wzmianek odnoszących się do tego rodu z publikowanych tekstów Metryki
Litewskiej, XV, XVI w. Teka 36, s. 1, 2; Teka 37, s. 1-92
- Wypisy z innych publikowanych tekstów odnoszących się do tego rodu, XV, XVI w. Teka
38, s. 1-10
- Wypisy odnoszące się do tego rodu z księdza Fijałka, uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i
zachowanie w niej języka ludu. Warszawa
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1914 i z innych opracowań. Teka 39, s. 1-6; Teka 42, s. 1-3
- Spis 8 miejscowości w okolicy Busiata w powiecie lidzkim, których nazwy pochodzą od
imion uŜywanych w rodzie Goligunta i rodach spowinowaconych w XV w. Teka 48, s. X
GOLMIN Stanisław
- Występuje w otoczeniu wielkiego księcia Witolda, wzmianka o nim
1413. Teka 35, s. 1
GOLTZ, doktór /w Warszawie/
- Wzmianka o Jakimś liście do niego z dworu I. Branickiej, 1789, Teka 316, s. 69
GOLTZ i generał
- Wzmianki o przesyłaniu przez niego przedmiotów, które J. Kl. Branicki zamówił w
Gdańsku, 1753, 1754. Teka 320, s. 162, 171, 180
GOŁDA Wolff, mieszczanin i kupiec białostocki
- DłuŜnikiem J. H. Klemma, 1762, 1763. Teka 391, s. 2
-Opis i oszacowanie jego majątku składającego się z nieruchomości w Białymstoku i
Choroszczy, z towarów bławatnych i galanteryjnych oraz róŜnych wierzytelności u ludzi o
łącznej wartości 25.870 złotych 23 groszy; opis sporządzony po śmierci Gołdy, 1774. Teka
125, s. 91
GOŁDA, arendarz tykociński
- Opis jego zachowania przy pobieraniu mostowego w Tykocinie /w relacji strony skarŜącej/,
1775. Teka 316, s. 23
GOŁDOWIE Tanchel i Dawid, arendarze /propinacji białostockiej?/
- Wzmianka o trudnościach w uiszczeniu tenuty arendownej w związku z wyjazdem wielu
/śydów/ do Frankfurtu, 1785. Teka 316, s. 49
GOŁDZINA, śydówka białostocka
- Wzmianka o niej, 1753. Teka 362, s. 3
GOŁEMBIEWSKA zob. Gołębiewska
GOŁĘBIEWSCY
- Stancje zajmowane przez nich w pałacu Branickich na Podwalu są do wynajęcia, 1795. Teka
373, s. 10
GOŁĘBIEWSKA, Gołembiewska
- Przyjmuje /dla dworu białostockiego/ serwety i obrusy od BłaŜejowskiego z UŜyk, 1786.
Teka 316, s. 31
- Jej córka przyjęta na dwór I. Branickiej na miejsce panny Bieleckiej, jedzie z matką do
Białegostoku na koszt Branickiej, 1796. Teka 373, s. 36, 41
GORDON, podwojewodzi krakowski
- Wyprawia /z Krakowa/ posadzkę marmurową dla Branickiego, 1754. Teka 320. s. 203, 206
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- J. H. Klemm porozumiewa się z nim w sprawie reperacji kamienicy Branickich w Krakowie,
1755. Teka 339, s. 8
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawach gospodarczo-administracyjnych
dóbr krzesłowych wojewody krakowskiego, a takŜe
dotyczące kamienicy Branickich w Krakowie i załatwianie tamŜe róŜnych spraw Branickiego,
1756-1761. Teko 335, s. 1-6
- Oddał w Krakowie pieniądze dla J. Kl. Branickiego "których cięŜar jest
niemały", tak Ŝe przewozi się je specjalnym wozem, 1762. Teka 315, s. 129
GORZECKI
Notatka z jego listu do Józefa Sapiehy dotycząca opróŜnienia pałacu w Nowym Mieście przez
jego właścicielkę Wielopolską na okres sejmu, 1738. Teka 405, s, 3
GORZEŃSKI
- Zawozi Iz. Branickiej pończochy, jadąc z Warszawy do Grodna, 1795.
Teka 373, s. 14
GORZĘCKI, generał
- Z adiutantem swym Kochańskim bawi przy królu Stanisławie Auguście w Białymstoku;
następnie wysłany przez króla do Wielkopolski, 1793. Teka 102, s. 5, 11, 12
GORZKOWSKI, porucznik /dowódca milicji dworskiej białostockiej/
- Wzmianki o nim, 1773, 1789/?/. Teka 316, s. 58, 59; Teka 363, s. 12
GOŚCIMIŃSKI, cześnik nurski
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego z obietnicą przysłania Branickiemu konia, 1752.
Teka 315, s. 81
GOTLEB, kamieniarz
- Pracował w Tykocinie z Hakiermanem; wybiera się do Białegostoku na zachętę Klemma,
1749. Teka 320, s. 24
GOWOROWSKI
- Proponuje sprzedaŜ drzewa do budowy kościoła w Dolistowie; jego oferta odrzucona z
powodu zbyt wygórowanej ceny, 1789. Teka 316, s. 76
GÓRECKI M.
- Wypisy z jego listu do Józefa Sapiehy, któremu donosi o pertraktacjach, jakie prowadzi w
Warszawie z malarzami Czechowiczem i Szpotem oraz z rzeźbiarzem Plerschem w celu
zatrudnienia ich w Boćkach, a takŜe o wynajmowaniu dla Sapiehy lokalu w Warszawie, 1738.
Teka 315 s. 279-281
GÓRNICKI Łukasz, Jako starosta tykociński
- Wzmianka o nim jako dzierŜawcy wasilkowskim, 1576. Wypis z listu do niego od królowej
Anny Jagiellonki w sprawie roszczeń szlachty poddańczej z Sierków, 1590. Taka 278, s. 11,
177
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GRABENBAUR Dominik, klawicymbalista
- Opis jego mieszkania w domu dworskim w Białymstoku według inwentarza z r. 1772. Teka
107, s. 106
- Występuje z roszczeniami w związku z zapisem otrzymanym od zmarłego J. Kl. Branickiego;
jego zięć Mianowski zasiada w sądzie wójtowskim warszawskim jako pisarz kancelarii
wójtowskiej, 1796. Teka 373, s. 42, 44
GRABIANKA Jan
- Wypis z listu do niego od A. Kempstera /sługi Fr.Bielińskiego, marszałka wielkiego
koronnego/ w sprawie darowania mu portretu marszałka Bielińskiego, 1761. Teka 315, s. 242
GRABOWSKA /Pelagia Marianna z Potockich/, krajczyna litewska
- Notatka o liście, w którym prosi wraz z matką swą, Pelagią Potocką
szambelana Kownackiego o bilety na obchody Konstytucji 3 maja /1792/. Teka 419b, s. 180
GRABOWSKI Jan
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego z relacją o oddaniu do naprawy w Dreźnie obrazów,
przysłanych przez Branickiego, 1749. Teka 315, s. 82, 83
GRABOWSKI Maciej, sługa Aleksandry Wiesiołowskiej w Białymstoku
- Wyznaczony jednym z wykonawców jej testamentu, 1645. Teka 66, s. 19
GRABOWSKI Michał, szambelan, koniuszy litewski
- Bierze od Iz. Branickiej w dzierŜawę dobra Orlę, 1789. Teka 315, s. 245
- Nadal dzierŜawi od I. Branickiej dobra Orlę, 1798. Teka 316, s. 49
GRABOWSKI
- Znany jako zamoŜny posiadacz /w Białymstoku?/, 1821. Teka 388, s. 1
GRAFF guwerner paziów przy dworze Branickich w Białymstoku
- Wzmianka o jego ogródku w mieście Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 107
- Otrzymuje drzewo opałowe od dworu białostockiego, 1773. Teka 316, s. 57
GRAJEWSKI, dziedzic wsi Dolistów
- Wzmianka o nim, 1581. Teka 29, s. 16
GRAPPENDORF, baron
- Wzmianka o jego ogrodniku F. Werderze, 1749. Teka 315, s. 147
GRĄDZKI, Grodzki /oficjalista w Stołowaczu?/
- Wzmianka o nim, 1753. lęka 349, s. 4
/GROCHOLSKA.?/ wojewodzina bracławska
- Ma zapewnione bezpłatne mieszkanie w pałacu Branickich w Warszawie; jednak
przyjechawszy do Warszawy zatrzymała się w pałacu marszałka Potockiego na Krakowskim
Przedmieściu, 1795. Teka 373, s. 14, 15, 18
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GROCHOWSKI Franciszek
- Stwierdza, Ŝe nieumyślnie został postrzelony przez Michała Piotrowskiego, 1772. Teka 391,
s. 10, 11
GRODZKI zob. Grądzki /oficjalista w Stoławaczu?/
GROMADZKI Bonifacy, mieszczanin białostocki
- Zakupuje na handel róŜne wódki w Gdańsku, 1763. Teka 315, s. 260
- Opis jego domu w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 46
- Raport gubernatora białostockiego o jego wykroczeniach w stosunku d właścicieli sąsiednich
posesji, 1773. Teka 316, s. 26
GRUJEWSKI, podkomorzyc wiski
- Oddaje w zastaw W.Kuczyńskiemu wieś Sarnów, 1701. Teka 409, s. 11
GRUSZECKI Antoni, bazylianin, profesor Akademii Krakowskiej 1760-1770, potem
w Supraślu, Horodnicy koło Grodna 1774-1792, malarz
- Malował w Supraślu i prawdopodobnie w Białymstoku przed r. 1772. Dwa jego obrazy
/supraporty?/ zachowane w Supraślu uległy zniszczeniu czasie ostatniej wojny. Biografię
Gruszeckiego przygotował w r. 1939 w Wilnie mgr Teodor Iliaszewicz. Teka 386, s. 1-4
- Informacje na temat literatury omawiającej jego osobę i twórczość zawarte w liście prof. M.
Morelowskiego do Glinki, 1953; fotografia obrazu jego pędzla w supraporcie w kaplicy
prywatnej domu opatów w Supraślu. Teka 272, s. 33, fot. 9
GRUSZECKI Józef, urzędnik gospodarczy w Królewszczyznach ruskich, znajdujących się w
posesji Jana Klemensa Branickiego
- Wypisy z jego listów do Branickiego w sprawach gospodarczych, 1749-1750. Teka 336, s. 27
GRZEGORZ, krawiec /białostocki/
- Wzmianka o nim, 1752. Teka 358, s. 19
- Pisze w imieniu chorego Sękowskiego list do J. Kl. Branickiego, 1755. Teka 358, s. 46
GRZEGORZ, lokaj Branickich
- Przewozi pieniądze od architekta J. Sękowskiego Makomaskiemu, sekretarzowi I. Branickiej,
1775. Teka 376, s. 2
- I. Branicka karze go osadzić na gospodarstwie własnym, 1789. Teka 363, s. 5
GRZYBOWSKA Apolonia, słuŜąca malarza Mirysa
- Mirys upomina się o zwrot pieniędzy winnych jej od kapitana Lindsaya 1789. Teka 316, s.
70, 75
- Dysponuje obrazami i innymi ruchomościami pozostałymi po śmierci malarza Mirysa, 1790.
Teka 316, s.81
- Wspomniana jako wierzycielka malarza Mirysa, 1791. Teka 316, s. 15
GRZYWALSKA, której mąŜ był przy kaskadzie /w Białymstoku/
- Otrzymuje z dworu Białostockiego zapomogę w mące, 1777. Teka 370, s. 4,5
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GRZYWALSKI Szymon, były baletnik w teatrze białostockim
- Namówiony przez Leymana, muzykanta, pozywa spadkobierców J. KL. Branickiego o spłatę
zapisu testamentowego tegoŜ Branickiego, 1796. Teka 373, s. 40, 41
GUHN Maria Józefa /z Gdańska/
- Wypis z jej listu do I. Branickiej, w którym prosi o interwencję w sprawie pieniędzy
naleŜnych jej od malarza Mirysa, 1777. Teka 316, s. 9
GUROWSKI P.
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego w sprawie zakupu koni, 1743. Teka 315, s. 84
GUSTAFF Mikołaj, komendant twierdzy tykocińskiej
- Wzmianka o nim, 1669. Teka 280, s. 15
GUTTETER
- Ma jechać do Białegostoku, 1748. Teka 320, s. 2a
GUZOWSKI, ekonom w Branicach
- Wzmianka o nim, 1799. Teka 252. s. 1
HADZIEWICZ Aleksander
- DzierŜawi starostwo bohusławskie w r.1760 od T. H. Lubomirskiego, a w r.1760 od J. Kl.
Branickiego. Teka 315, s. 67, 326
- Notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego w sprawie wycofania kapitału ze "skarbu" tegoŜ
Branickiego, 1771. Teka 315, s. 85
HAERYNG, Hering, sukiennik warszawski
- Zgadza się wysłać swe towary na Jarmark do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 226
- Wybiera się na Jarmark do Białegostoku z suknami, 1757. Teka 360, s. 14
HAINRICH Michał, lekarz
- Notatka o jego liście do Iz. Branickiej, 1797. Teka 380, s. 1
HAINRICH, lekarz zob. teŜ Henrych, lekarz
HAKIERMAN, kamieniarz warszawski
- Wykonuje prace przy kościele w Tykocinie, ma pracować w Białymstoku, lecz wkrótce
umiera, 1749-1752. Teka 320, s. 2a, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 24, 50, 51
HALLER Ignacy, syn kupieckiej rodziny krakowskiej
- Jest konsulem polskim w Trieście, 1790. Teka 366, s. 2
HALLER Józef Antoni, kupiec krakowski
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego, między innymi z propozycją wzięcia w
dzierŜawę kamienicy Branickich w Krakowie, 1757. Teka 315, s. 86
- DzierŜawi kamienicę krakowską Branickich, 1789/?/. Teka 363, s. 12
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- Jego listy do Iz. Branickiej i jej pełnomocnika w sprawie przedłuŜania dzierŜawy kamienicy
krakowskiej Branickich i jej remontów, 1789-1795. Teka 366, s. 1-6
HALLEROWA /kupcowa krakowska/
- Józef Antoni Haller zawiadamia o śmierci swej teściowej Hallerowej zaznaczając, Ŝe
skutkiem Jej śmierci "Ŝadna w handlu nie nastąpi odmiana", 1789. Teka 366, s. 1
HALPERN Lipa, śyd białostocki
- Uzyskuje zgodę władz rosyjskich na wydzierŜawienie sklepu w sieni ratuszowej w
Białymstoku, 1841. Teka 136, s. 1
HALTMAN Walenty jako poddany darowany przez Urszulę Lubomirską J. Kl. Branickiemu
- Protokół ze śledztwa, któremu podlegał z niewiadomych przyczyn; tekst przysięgi na
wierność złoŜonej przez niego Branickiemu, 1741. Teka 171, s. 3, 4
HALTZBRYNG de, poczmistrz generalny koronny
- Jego Ŝona później Mokronowska podkomorzyna koronna, 1748. Teka 280, s. 118
HANKIEWICZ J., gubernator białostocki
- Wypisy z jego raportu w sprawach miasta Białegostoku, 1788. Teka 316, s. 63, 64
- Opuszcza słuŜbę u Iz. Branickiej, 1789 /?/. Teka 363, s. 13
- Stawia nowy domek w Białymstoku, 1789. Teka 372, s. 3
HANUS Cezar /kupiec wileński?/
- Jest pośrednikiem w transakcji miedzy kupcami norymberskimi a kupcem tykocińskim, 1541.
Teka 278, s. 139
HARWALD, złotnik warszawski
- Robi imbryczek dla Branickiego według otrzymanego wzoru, 1749. Teka 320, s. 23, 25
HASELBACHER G., architekt
- Odpis jego listu do J. Kl. Branickiego, którego prosi o protekcję w swym procesie z
Czapskim, starostą knyszyńskim, 1753. Teka 315, s.
86a
HAUTYNÓWNA Marianna, śpiewaczka opery dworskiej w Białymstoku
- Notatka o jej małŜeństwie z rzeźbiarzem nadwornym Karolem Preissem, 1750. Teka 379, s.
2
HAUZNER i Wioland, bankierzy lwowscy
- Wzmianka o nich, 1826. Teka 419b, s. 115
HAYES de Pascal
- Niegdyś "attaché à la maison" Iz. Branickiej; zmarły w Białymstoku około r. 1805. Jego
zapis dla krewnej p. Ledoulx, 1821. Teka 388, s. 1
HEBIASZ /?/, śyd, kramarz białostocki
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- Wzmianka o nim, 1753. Teka 358, s. 30
HÉDOUVILLE Ch. Ch., hrabia, członek "Commission de France pour la Riquidation à
Varsovie"
- Donosi Wowosilcowowi o sumie pozostawionej w spadku przez niejakiego Pascala de Hayes
w Białymstoku, 1821. Teka 388, s. 1
HELBICH, konsyliarz królewski, drezdeński dyspozytor warszawskiego magazynu z
porcelaną
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 320, s. 148
HEMKIEN /kupiec warszawski?/
- Przechowuje drzewka włoskie dla Branickiego, ma sprzedawać obrazy Morellego, 1748.
Teka 320, s. 2
HEMKINOWA
- Stara się znaleźć kobietę do putardowania potrzebną dla dworu Branickich, 1752. Teka 320,
s. 78
HEMPEL z Hempelsdorf J.C.A., kanonik z Freising
- Notatki i wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego, odnoszące się do wykonywania przez
Hempla zamówień Branickiego w zakresie naprawy urządzeń wodnych w Białymstoku i w
pałacu warszawskim /studnie, fontanny/ oraz wyrobu rur Ŝelaznych do tych urządzeń, 17361763 Teka 315, s. 87
- wyjeŜdŜa z Białegostoku do Warszawy, zostawia specyfikację wiele czego
potrzeba do fontann, 1762; ma nadzór nad wykręcaniem i zakładaniem rur do instalacji
wodnej, w Tykocinie przebywa "dla próbowania ziemi zgodnej na saletrę", 1763. Taka 328, s.
18
- Przyjmuje część naleŜności za rury Ŝelazne wykonane w kuźnicach suchedniowskich, 1763.
Teka 315, s. 319
- Wzmianka o jego chorobie, która zahamowała badania minerałów w Tykocinie, 1763. Teka
341,s. 11
HENDE, Hendy, Ende, sztukator, pomocnik Fochta "sposobny do ornamentów ale nie do
figur", nazywany teŜ snycerzem
- Pracuje dla J. Kl. Branickiego w pałacu białostockim, 1753. Teka 320, s. 89, 91, 94, 98, 99,
139b, 140a, 141
- Pracuje w pałacu białostockim, 1753. Teka 358, s. 25, 29, 31, 32, 33, 38
HENDRYCH, ślusarz białostocki
- Wzmianki o pracach ślusarskich wykonywanych przez niego w pałacu warszawskim i w
innych rezydencjach Branickich, 1775, 1776, 1780. Teka 375, s. 8, 9, 16, 33; Teka 376, s. 1, 11
HENDY zob. Hende, sztukator, pomocnik Fochta "sposobny do ornamentów ale nie do
figur", nazywany teŜ sznycerzem
HENDZELE
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- Wypłata naleŜnej mu od Branickich pensji, 1790. Teka 373, s. 1
HENKEL, Henkiel Jan, młynarz sprowadzony z Drezna
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 320, s. 229a
HENKEL, Henkiel, fletrowersista
- Grał w kapeli nadwornej M. Sapiehy, podkanclerzego litewskiego, który odprawiając kapelę
poleca Henkla jako muzyka "arcydobrego statku pięknego" na dwór J. Kl. Branickiego w
Białymstoku, 1748. Teka 315, s. 192
- W. Rzewuski poleca go J. Kl. Branickiemu jako dobrego muzykanta i człowieka
chwalebnych obyczajów, 1748. Teka 315, s. 190
- Ma jechać do Białegostoku, 1756. Teka 320, s. 235
- Opis jego mieszkania w domu dworskim w Białymstoku według inwentarza z r. 1772. Teka
107, s. 104
HEKEL
- Prace ciesielskie i garncarskie przy jego domu w Białymstoku, 1753, 1754. Teka 358, s. 29,
42
HENRYCH, lekarz
- Ma kapitał ulokowany w skarbie Iz. Branickiej, ale są trudności z wycofaniem go wobec
braku gotówki w tym skarbie, 1795. Teka 373, s. 22
- Zob. teŜ Hainrich Michał, lekarz
HENSHE
- Sprzedaje gotową posadzkę /w Warszawie/, 1753. Teka 320, s. 13la
HENTSCHEL Walter, historyk sztuki z Drezna
- Jego korespondencja z J. Glinką na temat działalności w Polsce architektów pochodzenia
niemieckiego /Jauch, Deybel, Pöppelmann/, a zwłaszcza ich prac w ramach mecenatu Jana
Klemensa Branickiego, 1959. 1961; odbitka rozprawy Hentschla "Nie znany zamek Augusta
Mocnego w Kargowej" druk BHS około 1959. Teka 385, s. 1-49
HENZELMAN
- Blanc jest mu winien; pieniądze, 1793; stancja zajmowana przez niego w pałacu Branickich
na Podwalu jest do wynajęcia, 1795. Teka 373 s. 6, 10
HERBERGER Bogusław
- Jego rysunki /odbitki ozalidowe/ elewacji frontowej i bocznej oraz rzutu przyziemia ratusza
w Białymstoku /r. 1939?/. Teka 134, s. 1-3
HERBUT Mateusz, tapicer
- Wypis ze złoŜonego przez niego J. Kl. Branickiemu wyliczenia ilości obić potrzebnych do
pałacu w Choroszczy, 1756.
HERING zob. Haeryng, sukiennik warszawski
113

HERLICZKA, Erliczka, Herlicki, Herlitzka Antoni, malarz
- Notatka biograficzna na podstawie S. Dąbrowskiego, Artyści dworscy XVIII wieku
/Przyczynki archiwalne/. "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", Warszawa 1937. Teka 379, s. 1
- Notatka o materiałach do jego osoby w Archiwum Roskim. Teka 437, s. 12
- Maluje ściany i piece w niektórych pomieszczeniach pałacu Branickich na Podwalu w
Warszawie, 1754. Teka 320, s. 186, 187, 189, 191, 192, 194
- Upomina się w Białymstoku o swój "kwartał", 1754. Teka 362, s. 4
- Wzmianka o malowaniu przez niego sali w dolnym ogrodzie białostockim, 1755. Teka 315,
s. 48
- Kończy malować altankę w Białymstoku, przystępuje do prac w pałacu, nie moŜe ich
rozpocząć bez wapna krakowskiego, 1755. Teka 362, s. 8, 9
- Projektuje "osoby" na bramę w Białymstoku, 1755, 1756. Teka 362, s. 12
- Prowadzi prace malarskie dla pałacu i kościoła w Choroszczy, 1756, 1757. Teka 397, s. 3, 4,
7-10, 12, 14, 15
- Kopersztycharz G. H. Marstaller prosi J. Kl. Branickiego, aby wpłynął na zwrot pieniędzy
wypoŜyczonych przez niego malarzowi Herliczce, 1757. Teka 315, s. 143
- Maluje obrazy dla kościoła w Choroszczy i Bramę Pod Jeleniem w Białymstoku, 1757, 1758.
Teka 328, s. 3, 5, 6, 9
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie jego wyjazdu do Warszawy, gdzie ma
malować ornamenty i do czego potrzebuje fachowej pomocy lakiernika, 1758. Teka 315, s. 89,
90
- Kieruje prącej snycerzy w pałacu choroskim, 1758. Teka 328, s. 10
- Przyjechał do Warszawy do nalewania prawdopodobnie w pałacu Branickich, 1758. Teka
360, s. 22
- Z rozkazu Branickiego wyprawiony z Białegostoku do Warszawy, gdzie ma wynająć
lakiernika, tłumaczy się tym, Ŝe „bronzu dać nie potrafi”, 1758. Teka 362, S. 16, 17
- Powrócił o Litwy i ma malować portrety Branickich, 1760. teka 328, s. 11
- Wypowiada się w sprawie ram do obrazów kościoła tyczyńskiego, maluje 6 obrazów
/portretów Branickich?/, 1760. Teka 328, s. 13, 14
- Ma malować obrazy w plebani białostockiej, 1761. Teka 328, s. 17
- Maluje w pałacu białostockim, 1762. Teka 339, s. 20
- Robi projekt dekoracji teatru w Białymstoku, 1763. Teka 328, s. 23
- Wymalował dziewięć obrazów dla pałacu w Choroszczy; maluje tam ściany, w czym
uzaleŜniony jest od prac malarskich Mirysa i od jakości otrzymanego wapna; kopiuje takŜe
portrety Branickich, 1763. Teka 328 s. 23-26
- Maluje salę w pałacu choroskim; J. Kl. Branicki powierza J. Kurdwanowskiemu kontrolę tej
pracy "aby co przeciwnego w niej nie namalował", 1763. Teka 342, s. 43
- Maluje osiem obrazów do sali pałacu w Choroszczy według otrzymanych kopersztychów,
wybranych przez Iz. Branicką; skończył festony i kroksztyny, cały sufit /w pałacu choroskim/
kończy i zacznie około ścian, 1763. Teka 357, s. 4, 9, 10
- Wzmianka o jego dzieciach i domu zajmowanym przez nich w Białymstoku, 1772. Teka 107,
s. 121 , 122
- Opis obrazów jego pędzla, znajdujących się w skarbcu białostockim, 1772. W opisie
określono tematykę obrazów /historia Starego Testamentu, landszafty/, ich rozmiary i liczbę.
Teka 155, s. 22
- Ma jechać do Warszawy, 1773. Teka 316, s. 57
- Ma pracować w Jordanowicach, 1774. Teka 316, s. 61
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- Wymieniony wśród posiadaczy większego placu i ogrodu w Białymstoku przy Nowym
Mieście, zaś dom jago naleŜy do dworu, 1775. Teka 118, s. 3, 18, 25
- Maluje /kopiuje/ portret J. Kl. Branickiego przeznaczony do castrum doloris tegoŜ w
Krakowie, 1777. Teka 370, s. 7
- Kończy kopiowanie obrazu choroskiego, 1779. Teka 370, s. 17
- Wzmianki o malowaniu przez niego altanki w Białymstoku, a takŜe nowej kolaski Iz.
Branickiej, 1780. Teka 315, s. 259, 296
- Otrzymuje łąkę w Białymstoku na Kletnym, 1780. Teka 316, s. 57
- Ma malować altankę w dolnym ogrodzie przy pałacu białostockim, 1780, s. 12
- Wypisy z jego listów do W. Makomaskiego, sekretarza Iz. Branickiej, dotyczące prac
malarskich i sytuacji finansowej Herliczki oraz jego gospodarki w wójtostwie Hacki w
starostwie bielskim, 1781, 1783. Notatki o listach dotyczących nauki syna Herliczki u malarza
al fresco, Włocha zamieszkałego w Warszawie, 1781. Teka 315, s. 307, 308
- Iz. Branicka chce finansować naukę malowania al fresco jednego z synów Herliczki u
malarza Włocha w Warszawie; Herliczka przeznacza do a najstarszego, którego chce wysłać,
jak tylko skończą malowanie altanki w ogrodzie białostockim, 1781. Taka 370, s. 18, 19
- Ma poŜyczone przez Branicką „do kopiowania kwiaty", 1784. Taka 316, s. 45
- Opłaca podatki z wójtostwa hackowskiego /Hacki/, 1789; ma malować obrazy w
Białymstoku według kopersztychów i miary danej mu przez architekta Czernika, 1791. Teka
316, s. 69, 70, 72
- Wzmianka o wymalowaniu przez niego obrazów do kościoła w Dolistowie 1792. Teka 316,
s. 47
HERMANOWSKI Hanus, hecarz króla JMci
- Stawia osobno konia jednego ze wsi Radule w starostwie tykocińskim 1563. Teka 280. s. 9
HERMANOWSKI, rotmistrz, zaufany Jana Klemensa Branickiego hetmana
- Wiadomość o nim czerpana z tradycji rodziny Hermanowskich /rozmowa J. Glinki z
aptekarzem Hermanowskim w Białymstoku, 1933/. Teka 306, s. 1
HERMANOWSKI, w r. 1933 właściciel apteki i b. prezydent miasta Białegostoku
- Spisane przez Glinkę informacje Hermanowskiego o dziejach Białegostoku i Choroszczy i o
hetmanie J. Kl. Branickim czerpane rzekomo z jego tradycji rodzinnych, 1933 /fragment/.
Teka 306, s. 1
HERNING, rzeźbiarz
- Wzmianka o tym, Ŝe jest mniej ceniony niŜ Samuel Contesse, 1770-1772. Teka 383, s. 13
HESA, Esza, Hezy, Hyze, malarz na Lesznie
- "Pięknie malujący kwiaty", maluje wazę z kwiatami na portrecie Iz. Branickiej pędzla
Tallmana, a takŜe 5 landszaftów oŜyli "ptactwa i zwierza obrazy" do sali marszałkowskiej w
pałacu na Podwalu, malował przedtem obrazy do Białegostoku, 1749-1754. Teka 320, s. 19,
25, 26, 124, 125, 128b, 131, 132, 154v, 178, 179
HIBBENTHALL Franciszek, lekarz nadworny Stefana Mikołaja Branickiego
- śonaty z Katarzyną Łuszczakową; w r. 1690 rodzi im się syn Stefan /notatka z ksiąg
metrykalnych/. Teka 198, s. 56
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HICHE, HieŜ zob. HiŜ, kapitan, potem pułkownik regimentu gwardii pieszej koronnej
HINC zob. Hintz, radca, intendent pałacu białostockiego
HINCZ Marcin, ksiądz
- Notatka o dedykowaniu przez niego zbioru kazań Aleksandrze Wiesiołowskiej, XVII w.
Teka 62, s. 19
HINTZ, rękawicznik warszawski
- Jego przenosiny do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 234, 235
HINTZ, Hinc, Ginc, radca, intendent pałacu białostockiego
- Wzmianka o jego raportach dotyczących przebudowy pałacu białostockiego, 1829, 1833.
Teka 186, s. 8-10
- Sprawujący nadzór nad pałacem białostockim. Wypis z jego raportu do generała
gubernatora wileńskiego w sprawie kanału w Białymstoku, 1834. Teka 179, s. 1 , 3
- Wypisy z inwentarza pałacu białostockiego z przyległościami, sporządzonego przez niego
przy oddawaniu pałacu na Instytut Panien Szlacheckich 1837. Teka 191, s. 17-39
- Jest nadzorcą pałacu białostockiego z ramienia władz rosyjskich, wzmianka o nim, 18341848. Teka 94, s. 4-8
HIRSCH, major
- Zajmuje się sprowadzaniem estortów dla Branickiego z Gdańska, 1755 Teka 320, s. 223, 224
HIRSCHEL, śyd
- Pośredniczy w doręczaniu weksla J. Kl. Branickiemu Steinhauserowi, radcy dworu saskiego,
1718. Teka 317, s. 50
HIS /?/ Pierre, bankier hamburski
-Wzmianka o nim, 1753. Teka 317, s. 46, 46v
„HISCIKI" /?/. kasztelan sierpski
- MąŜ siostrzenicy Al. Wiesiołowskiej. Wiesiołowska wzięła na wychowanie córeczkę tego
małŜeństwa, ulokowała ją u brygidek w Grodnie wyznaczyła jej w testamencie posag, 1645.
Teka 66, s. 15, 16
HIś Antoni, kartograf
- Szkic odręczny Glinki, przedstawiający pałac Branickich na Podwalu i sąsiednie posesje,
wykonany prawdopodobnie na podstawie delineacji Warszawy wykonanej przez HiŜa w r.
1771. Teka 285, s. 47
HIś Jan
- Wzmianka o sprzedaŜy przez niego dworu na Solcu małŜonkom Lubomirskirm, 1762.
Dworek ten nabył od Wdowińskich w r. 1754. Teka 501, s. 33

116

HIś, Hiche, HieŜ, Hiz, Jesz, JeŜ, kapitan, potem pułkownik regimentu gwardii pieszej
koronnej
- J. Kl. Branicki sprowadza go do Białegostoku, dziękuje mu za nadzór nad sporządzaniem
biurka, kupuje od niego komin/ek/ kamienny. Stanisław Lubomirski ma zostawić u "JeŜa
najstarszego" swój stolik na wzór do wykonania stolika dla J. Kl. Branickiego, 1752. Teka 321,
s. 12, 13, 18-20, 24
- Zajmuje się nadzorem nad wykonywaniem w Warszawie mebli dla róŜnych osób, robi odrys
pieca z pałacu Riaucoura, zamawia kominy do pałacu Branickich na Podwalu, 1752-1753.
Teka 320, s. 68, 69v, 70, 72, 74, 76v, 77v, 87, 103
- Spodziewany jest przez J. Kl. Branickiego w Białymstoku, 1752. Teka 348, s. 2
- Uzyskuje zwrot pieniędzy poŜyczonych kapitanowi Ricaud de Tirregaille za pośrednictwem
hetmana Branickiego, 1758. Teka 315, s. 248
HOHSZTEJN, kupiec w Brodach
- Wzmianka o nim, 1779. Teka 315, s. 300
HOFFMAN, Offman, pisarz prowentowy grodecki, ekonom mościski, później krośnieński
- List do niego od J. Kl. Branickiego z poleceniami co do sadzenia drzew w Mosciskach i z
innymi poleceniami gospodarczymi, wśród których wzmianka o pułkowniku Hoffmanie,
który buduje szkuty dla Branickiego, 1752. Taka 321, S. 7, 8, 26, 27
- Nadzoruje budowę stajni i browaru w Mościskach w r. 1750. Teka 327, s..1, 8
- Wypis z jego raportu złoŜonego J. Kl. Branickiemu o reperacji pałacu w Mościskach i wału
przy nim, 1757 oraz o sprowadzaniu do Białegostoku blachy, 1761. Teka 315, s. 91, 92
- Wysyła do Białegostoku bernardyna z konwentu lwowskiego dla wybudowania "młyna
nowej inwencji", 1760. Teka 327, s. 17
- J. Kl. Branicki poleca mu zakupić na Węgrzech pigwy i przesłać podwodą do Warszawy,
1762. Teka 215, s. 13
HOFFMAN, pułkownik
- Buduje za Rozwadowem szkuty dla flotylli sanowej J. Kl. Branickiego, 1752, 1753. Teka 321,
s. 27; Teka 327, s. 7
HOFFMAN, radca rosyjski
- Wzmianki o jego projektach adaptacji wnętrz pałacu białostockiego na potrzeby Instytutu
Panien Szlacheckich, 1841. Teka 191, s. 44, 45
- Zajmuje się sprawami Instytutu Panien Szlacheckich w Białymstoku, w tym między innymi
sprawą ruchomości pozostałych w pałacu białostockim po dawnych właścicielach, 1843-1848.
Teka 95, s. 4-8
HORBACZEWSKI
- Oddany do usługi śpiewakom Włochom jadącym do Białegostoku z Warszawy, 1767. Teka
360. s. 36
HORBASZEWSKI, Ŝołnierz
- Wspomniany jako pozostający na usługach J. Kl. Branickiego, 1752. Teka 320, s. 77v, 79
HORGIELIN zob. Horquelin Jan, kupiec wrocławski
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HORNOSTAJ J.
- Wzmianka o nadaniu otrzymanym przez niego na dobra królewskie Radoszkowicze, 1552.
Teka 62, s. 11
HORODEŃSKI Michał
- DzierŜawi wraz z kolejnymi Ŝonami klucz złotoryjski od J. Kl. Branickiego, 1721-1727. Teka
281, s. 1
HORQUELIN, Horgielin Jan, kupiec wrocławski
- Dostawca między innymi J. Kl. Branickiego i Lubomirskich. Jego list do Urszuli z Branickich
Lubomirskiej w sprawie dostarczenia owoców granatu z Węgier i ze Wschodu, 1737. Teka
389, s. 1
- Wypis z jego listu do Krystyny SapieŜyny w sprawie wypłaty zaliczki lekarzowi Klementowi,
sprowadzonemu przez nią za pośrednictwem pana Neubouga, 1739. Teka 316, s. 2
- Przesyła do Warszawy róŜne przedmioty, 1749-1750. Teka 320, s. 27, 34
HORT, piwowar z Oliwy
- Sprowadzony do Białegostoku ogląda słodownię marszałka Bielińskiego w Otwocku, 1753.
Teka 320, s. 94, 95
HORTYŃSKI Jan, ksiądz, superior księŜy misjonarzy w Siemiatyczach
- Wypis z jego listu do Eustachego Potockiego, któremu donosi o chorobie architekta
Fontany, 1755. Teka 431, s. 1
- Dawał w Warszawie obiad poŜegnalny dla ludzi zatrudnionych dotąd w administracji
skarbowej, wprowadzając odtąd administrację pruską, 1796. Teka 373, s. 29, 39
HREBIŃSKI
- Ma zakupić gonty /"gunty"/ dla J. Kl. Branickiego w puszczy królewskiej, 1737. Teka 342, s.
4
HREBNICKI /Florian/, arcybiskup połocki, metropolita całej Rusi
- J. Kl. Branicki prezentuje mu księdza Mlińskiego na parocha w Siostrzanówce; księdza
Baranowskiego na parocha n Białymstoku i Dojlidach, 1752. Teka 321, s. 13, 16
HREYI zob. Kreyc, architekt
HRYNIEWICKA A.
- Wypis z jej listu, który wskazuje, Ŝe Iz. Branicka dawała jej zapomogę na utrzymanie dla
synów w szkole białostockiej, 1790. Teka 316, s. 49, 50
HRYNIEWICKI K., administrator klucza TrzywieŜa
- Wzmianki o nim, 1777-1785. Teka 316, s. 33, 34
- Wypisy z jego raportów w sprawie dostarczania wyrobów tkackich z TrzywieŜa do
Białegostoku, 1779-1781. Teka 316, s. 49
HRYNIEWICKI P.
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- Wypis z jego listu do Iz. Branickiej, w którym poddaje krytyce projekt oczynszowania
poddanych w Trościanicy, 1780. Teka 316, s. 9
HRYNIEWICKI Stefan, komisarz dóbr podlaskich Branickich
- Wzmianki o jego pracach w słuŜbie Branickiej, 1779. Teka 369, s. 4, 5
- Wypisy z listów do niego od Iz. Branickiej w sprawach powinności poddanych w dobrach
orleńskich, sądzenia poddanego ze starostwa bielskiego, dzierŜawy austerii Pod Jeleniem /Pod
Głową Jelenia/ i kupowania domów w Białymstoku przez śydów, 1779, 1780, 1797. Teka
315, s. 304, 305
- Wypisy z jego listów do Iz. Branickiej, odnoszące się do projektu załoŜenia gorzelni w
TrzywieŜy i poszukiwania zbiegłych poddanych, 1779-1780. Teka 316, s. 9-11
- Wypis z jego listu, dotyczący wydzielenia łąki w Białymstoku dla malarza Herliczki, 1780.
Teka 316, s. 57
- Przeor bazylianów w Supraślu prosi go o wzięcie w obronę śyda, krawca białostockiego,
pociąganego do odpowiedzialności za szycie futer dla zakonników, 1781. Teka 315, s. 244
- Wypis z listu, w którym Kołaczkowski /oficjalista w Hołowiesku/ donosi mu o pracach
przy przebudowie /drewnianej/ oficyny przy pałacu w Hołowiesku, 1787. Teka 315, s. 243
- Notatka o jego korespondencji w Archiwum Roskim z lat 1787-1798. Teka 319, s. 2, 17
- Notatki e listów Iz. Branickiej do niego w sprawach administracji i gospodarki w tych
dobrach, wzmianka o "reformie folwarcznej" opracowanej w punktach, 1789. Teka 363, s. 2,
4, 5
- List do niego od J. Komara, administratora klucza stołowackiego, z prośbą o interwencję u
władz rosyjskich w celu uśmierzenia oporu poddanych i ochrony folwarków w starostwie
bielskim, 1794. Teka 215, s. 21
- Wypisy z jego raportów składanych Popławskiemu, sekretarzowi Branickiej, w sprawie
funduszów i obsady alumnatu tykocińskiego, dzierŜawy łąk naleŜących do dóbr tykocińskich i
innych drobnych spraw, 1794-1798. Teka 316, s. 64, 65
- Wzmianka o Jago działalności, 1795. Teka 316, s. 19
- Wypis z listu, w którym donosi mu Matuszewic, podskarbi białostocki, o translokacjach
róŜnych osób związanych z dworem Branickiej na skutek instalowania się w Białymstoku
władz pruskich /kamery/, 1796. Teka 315, s. 245
- Wzmianka o nim, 1796, 1797. Teka 369, s. 16; Teka 373, s 30
- Zmarł w roku 1798, w słuŜbie Branickiej od r. 1779. Teka 278, ,
HRYNIEWICKI Tomasz, administrator białostocki
- Protokół ze sprawy przez niego rozsądzanej , a tyczącej się pomówienia o kradzieŜ skóry
"skarbowej" tj. naleŜącej do dworu, 1744. Teka 125, s. 6
HRYNIEWICKI
- Przeprowadza kontrolę w dobrach Mościska, 1760. teka 315, s. 112
HRYNIEWICKI, sędzia ziemski bielski
- Oddał córkę swą na edukację do p. Obuchowiczowej w Białymstoku która spodziewa się
miećwięcej panienek na edukacji, 1799. Teka 370, s. 17
HRYNIEWICZ Iwan
- Otrzymuje gruntów na Tabutowszczyźnie, 1524. Teka 51, s. 18
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HUBER Andrys, mieszczanin i architekt warszawski
- Notatka o umowie zawartej przez niego w sprawie budowy kościoła reformatów w Białej,
1682. Teka 437, s. 15
HURKO Marcin
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego w sprawie starań o nadanie dla J. Kl.
Branickiego na starostwo jezierzyskie, 1759, 1760. Teka 315, s. 94
HURWICZ Aron
- Jest właścicielem drukarni Ŝydowskiej w Białymstoku w latach 1805-1827. Teka 206, s. 19
HUTSZTEYNER
- NaleŜą mu się pieniądze od Iz. Branickiej, 1757. Teka 360, s. 16
HEYZE zob. Hesa, malarz na Lesznie
IDŹKOWSKI Antoni, architekt
- Wspomnienia rodzinne, zawarte w korespondencji i notatkach J. Glinki o projektowaniu
przez Idźkowskiego pałacu Glinków w Szczecinie na Mazowszu około 1827-1830, po
wybudowaniu uprzednio pałacu dla tej rodziny w Babsku, a takŜe pałacu w Homlu. Teka 433,
s. 1, 3, 4, 8
IGELSTRÖM /Josif A., generał i dyplomata rosyjski/
- Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do Igelströma i jego pałacu w Warszawie w
czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Teka 285, s. 60-63, 67
- Przeprowadził się do pałacu przy ulicy Miodowej /gdzie mieszkał biskup Okęcki/; warty
Ŝołnierzy moskiewskich wokół pałacu; strzelec generała Kościuszki udaje się na słuŜbę do
Igelströma, 1793. Teka 373, s. 8, 9
- Komisarz dóbr tykocińskich Iz. Branickiej prosi ją o wstawiennictwo u Igelströma za śydem
tykociskim, napadniętym przez Kozaków, 1791. Teka 316, s. 64
IGNACY, snycerz warszawski
- ZaangaŜowany "do rŜnięcia sztuk w buduarze" przy pałacu na Podwalu, 1754. Teka 320, s.
168-170, 182
- Zob. teŜ Encunszpegier
ILIASZEWICZ Teodor
- Przygotowywał w r. 1939 biografię malarza Antoniego Gruszeckiego, działającego w
Białymstoku i Supraślu około r. 1770. Teka 386, s. 1-4
ILINICZ Juriewicz Jan, starosta brzeski
- Wypisy z jego testamentu zawierającego zapisy dla Ŝony /Czarnawczyce, Czornawczycze/,
brata i dziewki Tomilki /Krzemienica/, 1537. Teka 51, s. 27
ILLINICZ
- Wypis z Jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie poszukiwań kamienia i umowy z
kamieniarzem w Tyczynie co do wyrobu waz kamiennych, 1728. Teka 315, s. 102, 103
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IWASZKIEWICZ Feliks, sztukator
- Sprowadzony z Grodna do prac przy pałacu białostockim; w Wilnie nie ma wówczas takiego
specjalisty, 1833. Teka 186, s. 9
IWASZKIEWICZ, "konduktor"
- Fotokopia odcinka XCII mapy Prus Nowowschodnich, sporządzonej w latach 1795-1800
przez Iwaszkiewicza /skala 1:33300/; odbitki ozalidowe mapy okolic Białegostoku,
sporządzonej na podstawie mapy Iwaszkiewicza. Teka 233, s. 1-8
JABŁONOWSKA Anna z Sapiehów, wojewodzina bracławska
- Iz. Branicka kaŜe odszukać i ukarać człowieka, który namawia w Białymstoku ludzi do
przejścia na słuŜbę Jabłonowskiej, 1773. Teka 315, s. 268
- Wypis z listu, w którym zawiadamia administracje dóbr białostockich o zamiarze
rzemieślników z Białegostoku przeniesienia się do Siemiatycz i pyta o zgodę Branickiej na to
oraz komentarze do tej sprawy w korespondencji oficjalistów białostockich, 1773. Teka 316,
s. 56, 58
- Obserwacje poczynione przez pamiętnikarza H. Kownackiego w czasie jego bytności w
dobrach Jabłonowskiej w Siemiatyczach i Kocku w r. 1798. Porównania między sposobem
gospodarowania przez Jabłonowską a przez Branicką w Białymstoku oraz w ogóle między
mentalnością jednej i drugiej. Teka 97, s. 29; Teka 419a, s. 29-32, 59
JABŁONOWSKA /K. z Radziwiłłów/, stolnikowa wielka litewska
- Wypis z Jej listu do J. Kl. Branickiego z prośbą o interwencję w sprawie drukarza
białostockiego, Niemca, który wziąwszy z góry zapłatę pracy prawie nie wykonał, 1749. Teka
162, s. 1
JABŁONOWSKI Aleksander, chorąŜy wielki koronny
- Po Jego śmierci urząd chorąŜego otrzymuje J. Kl. Branicki, starosta brański, 1724. Teka 315,
s. 325
JABŁONOWSKI Kajetan, wojewoda bracławski
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym podkreśla "gust wielki" i "piękne
ornamentów dyspozycje" Branickiego, 1749. Teka 315, s. 95
JABŁONOWSKI i jego Ŝona
- Opis ich dziwactw i sposobu podejmowania przez nich wielkiego księcia rosyjskiego Pawła
w Lachowcach, 1781. Teka 310, s. 1
JABŁOŃSKI A., rezydent Jana Klemensa Branickiego w Warszawie
- Jako dzierŜawca dworku Branickich na Pradze występuje przed r. 1733 Jabłoński
prawdopodobnie identyczny z A. Jabłońskim, od r. 1733 rezydentem warszawskim
Branickich. Teka 315, s. 36
- Wypisy z jego listów do Branickiego w sprawie pałacu Branickich na Podwalu, 1733-1746.
Teka 319, s. 1; Teka 338, s. 2-4
- Ma sprowadzić z Krakowa posadzkę marmurową do pałacu Branickich w Warszawie /na
Podwalu/; otrzymuje takŜe polecenia dotyczące tego pałacu, 1743. Teka 342, s. 29, 29v, 30, 32
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- Wzmianki o pełnieniu przez Jabłońskiego funkcji rezydenta przed r. 1748, kiedy objął ją
Koziebrodzki. Teka 320, s. 218, 218b
JABŁOŃSKI Kasper, mieszczanin białostocki
- Wypis z Jego supliki, w której przedstawia J. Kl. Branickiemu swą cięŜką sytuację materialną
i prosi o przydzielenie ciołka lub konia do roboty; odpisy adnotacji na suplice, z których
wynika, Ŝe Jabłoński ma otrzymać /wołu/nieczka z obory w Dobrzyniewie, 1756. Teka 315,
s. 96
JABŁOŃSKI Wojciech, snycerz
- Opis jego mieszkania w Białymstoku według inwentarza z r. 1772. Teka 107, s. 127
JACKOWICZ Wacław
- Dekret w procesie o opiekę nad córką W. Jackowicza i nad jej majętnością, Wołpią, 1511.
Teka 51, s. 6
JACKOWSKI /Jankowski?/, podoficer
- Wysłany do Urzecza po szkło dla J. Kl. Branickiego, 1758. Teka 362, s. 16, 17
JACKOWSKI
- Ma się starać o gonty /"gunty"/ lub dranice do pokrycia dachu /w pałacu białostockim?/,
1737. Teka 342, s. 4
JACOBSON, Jacobsohn, Jakobson, Jakubson, złotnik warszawski
- Wykonuje szereg prac złotniczych na zamówienie J. Kl. Branickiego, 1753-1755. Teka 320,
a. 91-93, 96, 100, 109, 111, 117, 124, 128a, 130, 131, 176, 200, 210, 212, 215, 216, 221, 223,
225, 227, 230, 234
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego w związku z wykonywanymi, na jego
zamówienie, pracami złotniczymi, 1756-1758. Teka 315, s. 98
- W skarbcu białostockim znajduje się pierścień jego roboty, 1772. Teka 155, s. 34
JACOBSONOWIE
- B. Szwankowski, Głos w sprawie kamienicy Jacobsonów "śycie Warszawy", wycinek. Teka
437, s. 96
JAGMIN
- Występuje jako właściciel dwóch młynów deptaków w leśnictwie bielskim twierdząc, Ŝe za
nie zapłacił Branickiej, która nie respektuje jego praw, 1795. Teka 316, s. 19
JAGNIŃSKI T., bernardyn, kapelan Izabeli Branickiej, gwardian tykociński
- Wypisy z jego listów do Iz. Branickiej w sprawie dzierŜawy cegielni w Tykocinie i
kierownictwa czy nadzoru nad pracami budowlanymi przy klasztorze i kościele w Tykocinie,
1775-1778. Teka 316, s. 11, 12
- Bawi u pułkownika Ostrowskiego, dzierŜawcy Dolistowa, od początku jego choroby, 1778.
Teka 370, s. 9
JAKIELKRI, oficjalista w dobrach Branickich
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- Wypisy z jego raportów, składanych Iz. Branickiej, o ściąganiu zaległych świadczeń od
poddanych hrabstwa branickiego i o zamierzonej budowie szpitala na terenie parafii grabskiej,
1780-1781. Teka 316, s. 12
JAKIMCZUK A.
- Wycinek z czasopisma "Na szerokim świecie" /1937 r./, przedstawiający obraz
Jakimczukapt. Przed pałacem Branickich na Podwalu. Teka 441 , B. 18
JAKOBSON zob. Jacobson, złotnik warszawski
JAKOWICZ Bartłomiej, kamieniarz
- Jest to z pochodzenia Czech, zamieszkały w Sandomierzu, a zaangaŜowany do prac
kamieniarskich w Białymstoku, 1752. Teka 315, s. 224
JAKUBOWSKI A., urzędnik gospodarczy /w Białymstoku/
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego, w których wspomina o róŜnych trudnościach w
swych czynnościach gospodarczych, o swe] 20-letniej słuŜbie u J. Kl. Branickiego i chęci
objęcia stanowiska ekonoma knyszyńskiego, 1748, 1755. Teka 315, s. 99
JAKUBOWSKI, ekonom mościski
- Przesyła łapówki sekretarzowi Iz. Branickiej, 1780. Teka 316, s. 34
JAKUBS0N zob. Jacobson, złotnik warszawski
JAN, blecharz
- Ma pilnować ślusarza warszawskiego przy naprawie zegara na bramie białostockiej, 1739.
Teka 358, s. 10
- Zob. teŜ Daszkowski Jan, blecharz białostocki, prawdopodobnie równieŜ pocztmajster
białostocki
JAN por. Johan, cieśla /białostocki/
JAN, kowal
- Jedzie z Lady do Białegostoku, do robienia przy wozach "fabrycznych", 1739, Teka 358, s. 6,
7
JAN, kowal, Niemiec
- Odprawiony z Białegostoku, a nikt inny nie umie robić tara buksów, 1751 . Teka 358, s. 43
JAN, ślusarz białostocki
- Pracuje przy pałacu białostockim "teraz bardzo grzeczny jak posiedział w kordegardzie",
1753, 1754. Teka 358, s. 32, 34, 38
- Pracuje przy pałacu białostockim, 1754. Teka 341, s. 9
- Pracuje przy pałacu białostockim z trudnościami, gdyŜ mu czeladź pouciekała, wynajętej
nowej pilnuje Ŝołnierz i podoficer, 1755. Teka 339, s. 5, 6
- Osadza kraty na schodach pałacu białostockiego, 1755. Teka 362, s. 8
- Wzmianka o nim, 1758. Teka 328, s. 10
123

- Zawarł kontrakt na wykonanie krat do Choroszczy, 1758. Teka 362, s. 16
- Wzmianki o jego pracach w kościele w Choroszczy, 1758. Teka 397, s. 24, 27, 29, 32
JAN Kazimierz, król polski
- Wypisy z jego listu do J. Kl. Branickiego, marszałka nadwornego koronnego, w sprawach
politycznych, 1655. Teka 293, s. 1
- Jego przywilej dla kościoła katolickiego w Białymstoku, 1661. Teka 60, s. 1
JAN Krystian, blacharz warszawski
- Zatrudnia się go w pałacu Branickich w Warszawie, 1755. Teka 320, s. 166, 167
JANISZEWSKA, majorowa
- Przysyła J. Kl. Branickiemu winogrona, 1753. Teka 358, s. 31
JANISZEWSKI, major
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawach handlu z dóbr Branickiego oraz
zakupów na jego zamówienie, 1749-1766. Teka 337, a. 2-4
- LIst J. Kl. Branickiego do niego z instrukcjami co do moŜliwie najszybszego sprzedania
statków narwianych, buŜanych i sanowych w Gdańsku i co do sprawunków, które mają być
przywiezione 1752. Teka 321, s. 9, 10
- Pisze do Sękowskiego w sprawie waz do drzewek pomarańczowych w Białymstoku, 1752.
Teka 341, s. 6
- Wysyła z Białegostoku konnego do Warszawy, 1753. Teka 358, s. 24
JAANISZEWSKI
- Ma dostarczyć Ŝelazo potrzebne do prac w Wyszkowie, 1775. Teka 376, s. 1, 2
JANKOWSKI Józef
- Wyjątek z jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym donosi, Ŝe poddani ze starostwa
lipnickiego zbuntowali się, 1754. Teka 215, s. 7
JANKOWSKI, komisarz
- Przesyła funt tabaki jako prezent sekretarzowi Iz. Branickiej, 1782. Teka 316, s. 38
/JANKOWSKI?/ zob. Jackowski, podoficer
JANULEWICZ, fontanista białostocki
- Robi na miejscu klawikord dla Piramowicza, sekretarza Iz. Branickiej, 1782. Teka 315, s. 263
JAROSZEWICZ Józef, "wysłuŜony profesor b. uniwersytetu wileńskiego, radca kollegialny i
kawaler"
- Wypis z jego historyczno-statystycznego opisu miasta Bielska, dotyczący kościoła
parafialnego tamŜe /około r. 1847/. Teka 249, s. 1 , 2
JARUZELSKI
- Miał dozór nad archiwum białostockim Branickich po śmierci regenta koronnego, lecz
wprowadził tam nieporządek, 1789/?/. Teka 363, s. 12
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JASKÓLSKI, Jaskulski
- Umieszczony w alumnacie tykocińskim zgodnie z wolą Iz. Branickiej, 1781. Teka 370, s. 19
- Oczyścił się przed Iz. Branicką ze stawianych mu zarzutów; na jej polecenie ma być
przymusowo leczony przez felczera Mengiera w Białymstoku, 1782. Teka 360, s. 12
JASTRZĘBSKI /oficjalista Eustachego Potockiego/
- Wypłaca pieniądze na potrzeby budowy pałacu w Radzyniu, 1755. Teka 431, s. 3
JAŚKIEWICZ ze Lwowa
- J. Kl. Branicki sprowadza od niego "rękowieści 4 giergiedanowe'', 1762. Teka 315, s. 113
JAUCH Joachim Daniel, architekt, pułkownik wojsk koronnych /potem generał/
- Notatka o jego Ŝyciorysie sporządzona przez J. Glinkę na podstawie korespondencji z
Archiwum Roskiego. Teka 390, s. 1-3
- Wymiana uwag między J. Glinką a prof. Hentschelem z Drezna /1959- 1961/ na temat prac
architektonicznych Jaucha, zwłaszcza w ramach mecenatu J. Kl. Branickiego. Teka 385, s. 1,
2, 6, 9, 22, 28, 34
- Doręcza Deyblowi polecenie królewskie, 1728. Teka 331, s. l
- Wzmianki o jego działalności wojskowej w raportach Ch. Dahlke, składaanych J. Kl.
Branickiemu, 1729, 1730. Teka 315, B. 64
- Król August III zgadza się na przyznanie rangi majora w regimencie gwardii koronnej
kapitanowi Jauchowi, 1737. Taka 390, s. 4
- Wzmianka o uczniu Jaucha, Niemcu, który chce się zaangaŜować u Józefa Sapiehy i o
zasięganiu u Jaucha referencji o nim, 1741. Teka 315, s. 282, 283
- Jest w bliskich stosunkach z Koziebrodzkim, rezydentem warszawskim Branickich; doradza i
wyszukuje dla Branickich róŜnych rzemieślników w Warszawie; dostarcza drewno; hoduje
szparagi, 1749-1754. Teka 320, s. 7, 29, 37, 118, 124, 136a, 139, 183
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego, dotyczące prac Jaucha w Grodnie i w Warszawie,
jego oceny pałacu białostockiego, zakupu dla J. Kl. Branickiego portretu Augusta II, roboty
snycerza Winacha, wreszcie nieznajomości języka polskiego i posługiwanie się przez Jaucha
sekretarzem, 1752-1754; wzmianka o chorobie Jaucha, zakończonej jego śmiercią, 1754. Teka
315, s. 100, 101
- Ktoś s jego czeladzi poszukiwany do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 214, 216
- .Pracowali dawniej u niego: Sregier doskonały w rysowaniu, w r. 1755 juŜ na słuŜbie
królewskiej, Hreyi/?/ w Wołczynie u księcia kanclerza /Czartoryskiego/ i jeszcze jeden, który
w r. 1755 jest u podskarbiego litewskiego. Teka 332, s. 4
JESZ, JeŜ zob. HiŜ, kapitan, potem pułkownik regimentu gwardii pieszej koronnej
JEDRZEJEWSKI Ant. D., geometra
- Fotografie części mapy dóbr Dźwinogród, wykonanej przez Jędrzejewskiego w r. 1776,
odpisy tytułu i części legendy do tej mapy. Teka 148, s. 2, 3, fot. 1
JOACHIM, kucharz
- Nie moŜe uzyskać swych wierzytelności od Josela Izraelowicza, śyda białostockiego, 1789.
Teka 368, s. 1
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JOANI /?/
- Zajmował dawniej stancję w pałacu białostockim, 1773. Teka 375, s. 4
JOHAN, Jan, cieśla /białostocki/
- Podejmuje się wybudować ze swymi ludźmi domy na Kleindorfie w Białymstoku, 1738.
Teka 341, s. 3
/JORDAN Adam/ kasztelan wojnicki
- Notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego, w którym jest wzmianka o Goczałowskim,
plenipotencie Branickiego, 1762. Teka 315, s. 104
- Ma rzekomo ochotę wydzierŜawić dobra kasztelanii krakowskiej, Teka 334, s. 6
JÓZEF II, cesarz austriacki
- Relacja o jego krótkim pobycie w Białymstoku, 1780. Teka 316, s. 25
- Odpis listu do niego od Iz. Branickiej w sprawie dochodów, przysługujących jej ze starostwa
mościskiego i krośnieńskiego, 1787. Teka 315, s. 306
JÓZEF, malarz /w Białymstoku/
- Wzmianka o wystawieniu przez niego rewersu /kwitu?/ na wełnę przysłaną z Tykocina,
1737. Teka 315, s. 232
JÓZEF, stolarz dolistowski
- Pracuje w kościele w Dolistowie, 1792. Teka 372, s. 17
JÓZEFOWICZ zol.. Lichtenstein Kielman Józefowicz /syn Józefa/, rabin białostocki
JUCHNICKI Maciej
- List wyzwalający go na czeladnika niewiadomego cechu w Białymstoku, 1773. Teka 375, S. 3
JUCHNICKI, froter pałacowy w Białymstoku
- Iz. Branicka udziela mu kredytu na budowę domu w Białymstoku; uwzględniając jego
wypłacalność zastrzega jednak, by dom był niewielki na wzór szkółki dysydenckiej, 1792.
Taka 372, s. 13, 14
JULIANI
- Wzmianka o liŜcie od niego do J. Kl. Branickiego, 1758. Teka 360, s. 24
JUNDZIŁŁ, Jundziłłowicz Janowicz Maciej
- Wzmianka o sprawie między nim a Stanisławem Michnowiczem Raczkowskim o
zobowiązania marszałkowej Bakalarowej, 1528. Teka 51, s. 23
JUNDZIŁŁ, Jundziłłowloz Mikołaj, marszałek litewski
- Wymieniony jako świadek na przywileju Zygmunta I dla powiatu drohickiego, 1516. Teka
10, s. 3
- Wymieniony wśród posłów rady i rycerstwa litewskiego do króla, 1538. Teka 49, s. 1, 2
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JUNDZIŁ/Ł/
- Wspomniany jako właściciel majętności BusiaŜ, 1559. Teka 266, s. 1
JUNDZIŁŁ
- Podpisany wśród innych na liście do Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego, w
sprawie opieki dla zboru ewangelickiego w Pietuchowie, 1639. Teka 79, s. 32
JUNDZIŁŁOWIE, Jundziłłowiczowie
- Wzmianki o dziejach tej rodziny w XV i XVI w. z zaznaczeniem, Ŝe wywodząsię oni od
Raczki /XV w./. Teka 26, s. 1-10 passim
- Wzmianki o dziejach rodziny i jej posiadłościach w XVI w. w pow. wołkowyskim i innych.
Teka 48, s. X, 1-23 passim
- Wypisy z Sumariusza Metryki Litewskiej wzmianek o dokumentach odnoszących się do tej
rodziny i jej posiadłości w początku XVI w. Teka 54, s. 2, 3
- Wzmianka o nadaniu przez króla Aleksandra Mikołajowi Jundziłłowiczowi i jego braciom
dóbr Dojlidy i Kozany, 1504, 1514. Teka 28, s. 19, 20; Teka 290, s. 4, 6
- Proces między Małgorzatą Janową Jundziłłowiczową i jej synem Józefem /Ezofem?/ a jej
pasierbami Maciejem i Mikołajem Jundziłłowiczami i Al. Chodkiewiczem o prawa do dóbr
Dojlidy, 1541. Teka 28, s. 14; Teka 51, S. 28
JUSZYŃSKA
- Notatka o jej liście do J. Kl. Branickiego w sprawie zamiaru nabycia przez Branickiego dóbr
Bratkowice /w pobliŜu Tyczyna/, 1739. Teka 315, s. 106
KACZANOWSKI
- Wzmianka o jego zbiorze składającym się z 225 tomów obejmujących sumariusze i
kwerendy z akt z całej niemal Polski /koniec XVIII w./. Korzystał z niego Al. Przeździecki,
na co się powołał w artykule Kilka nowych szczegółów dotyczących Łukasza Górnickiego,
"Biblioteka Warszawska". Teka 278, s. 177
KACZMARZYK D.
- Notatka zrobiona przez niego dla J. Glinki o występowaniu Jana Redlera /rzeźbiarza?/ w
aktach stanu cywilnego parafii św. Jana w Warszawie w r. 1737 i wątpliwości Glinki w związku
z tym, 1957. Teka 437, s. 18, 19
KACZOROWSKI Józef, oficjalista gospodarczy, potem koniuszy Izabeli Branickiej
- Kieruje zwoŜeniem cegły do Białegostoku, 1777. Teka 376, s. 5
- Wzmianki o nim około 1777-1785. Teka 316, s. 34
- Wypisy z jego raportów składanych Iz. Branickiej dotyczące prac prowadzonych w dobrach
podlaskich Branickich przy zakładaniu dróg, osuszaniu, karczowaniu i nawoŜeniu gruntów,
kopaniu sadzonek, organizowaniu manufaktury płóciennej w Białymstoku oraz opieki dworu
nad sierotami chłopskimi, 1788-1794. Teka 316, s. 12-14
- Płaci kwartę z wójtostwa rajewskiego /Rajsk?/, 1789. Teka 316, s. 70
- Notatki z listu Iz. Branickiej do niego w sprawach gospodarczych, specjalnie w sprawie
dzieci wychowywanych na koszt Branickiej, 1789-Teka 363, s. 5, 6
- Wzmianki o nim, 1789. Teka 372, s. 3
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- Wypisy z jego raportów dotyczące opieki nad ubogimi dziećmi w dobrach Branickiej, śmierci
matki pani z Desznerów Bogusławskiej i innych spraw, 1791-1794. Teka 316, s. 66
- Wzmianka o nim, 1792. Teka 369, s. 16
- Wzmianki o poleceniach wydawanych mu przez Iz. Branicką w sprawie transportu zboŜa, a
takŜe rozdawania zapomóg wśród poddanych i innych spraw, 1792-1793. Teka 316, s. 46-48
- Zajmuje się umieszczaniem koni królewskich w czasie wizyty Stanisława Augusta w
Białymstoku, asystuje konno przy wszystkich wyjazdach króla. Na odjezdnym Stanisław
August darowuje mu zegarek złoty z emalią, 1793. Teka 102, s. 8, 9
- Wzmianka o nim, 1795. Teka 373, s. 14
KADE zob. Cade, bankier
KADŁUBSKI, major regimentu buławy wielkiej koronnej
- Winien jest pieniądze majorowej Kozłowskiej, 1791. Teka 316, s. 14
KADŁUBOWSKI Machał, ksiądz, proboszcz białostocki
- Dokonuje zmiany części gruntów kościelnych na dworskie w Białymstoku, 1770. Teka 391,
s. 7-9
KADYSZ, krawiec białostocki
- Pociągany do odpowiedzialności za wykonywanie prac kuśnierskich, 1781. Teka 315, s. 244
KALENBACH zob. Calenbach /bankier hamburski?/
KALINOWSKI, pułkownik
- Ma dobra w sąsiedztwie dóbr krzesłowych /kasztelanii krakowskiej/,1762. Teka 334, s. 5
KALMAN zob. Lichtenstein Kalman Józef, syn MojŜesza, rabin białostocki
KAMIENIECKI /Dominik, podczaszy latyczowski/
- Odpis jego listu do H. Kownackiego w sprawie biletu na obchody rocznicy Konstytucji 3
maja, 1792. Teka 419b, s. 179
KAMIENIECKI Ludwik, generał, plenipotent księcia Józefa Poniatowskiego
- Donosi mu o rozruchach wśród poddanych w Jabłonnie, 1795; udziela w jego imieniu
pełnomocnictw, 1797. Teka 419a, s. 23, 24, 46; Teka 419b, s. 164
- Jest "umocowanym do wszystkich czynności plenipotentem” księcia Józefa Poniatowskiego,
1796. Teka 373, s. 38
KAMIŃSKI Melchior
- Występuje jako komisarz do rozgraniczenia puszczy białowieskiej, 1592. Teka 62, s. 1
KAMIŃSKI, komisarz Radziwiłła, wojewody wileńskiego
- Odbiera z dzierŜawy dworek Radziwiłłów na Pradze dotąd w posesji Branickich, 1775. Teka
377, s. 6
KAMPAMAJO/?/ Tomasz
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- Mieszka w Białymstoku wraz z kupcem warszawskim, T. Dymitrowiczem, 1759. Teka 315, s.
73, 74
KANIGOWSKI Wacław
- Kupił w r. 1899, wraz z Aleksandrem Trylskim i Tadeuszem Kowalskim, dawny pałac
Branickich na Podwalu w Warszawie i umieścił tam skład maszyn i narzędzi rolniczych. Teka
284, s. 6
KANTECKI Włodzimierz
- Przerabiał pamiętniki Michała Starzeńskiego na powieść. Początek tej powieści ukazał sięw
„Ateneum” w r. 1885.; śmierć przerwała Kanteckiemu tę pracę. Teka 410, s. 1
KANTER, drukarz białostocki
- Około r. 1803 jego następcą jest drukarz Appelbaum. Teka 163, s. 1
KANTEROWIE rodzina drukarzy białostockich
-Informacje o dziejach tej rodziny w XVIII w. Teka 164, s. 1-23 passim
KAŃSKI Marcin
- Oddaje pieniądze do kasy J. Kl. Branickiego, 1737. Teka 315, s. 196
KAPICA Stanisław, ksiądz, proboszcz /lub wikary/ w Dolistowie, jednocześnie oficjalista w
dobrach dolistowskich
- Wzmianka o nim, 1789/?/. Teka 363, s. 11
- Wypis z brulionu listu Iz. Branickiej do niego w sprawie jego roli w organizowaniu jakichś
form samorządu wśród włościan dolistowskich w związku z ich oczynszowaniem, 1791. Teka
316, s. 83
- Wypis z jego listu do Popławskiego, sekretarza Iz. Branickiej, w którym wspomina o
uwolnieniu przez Branicką włościan dolistowskich do pańszczyzny, obdarowaniu "wolnością
na zawsze", a takŜe o uwolnieniu ich od /podatku/ groszowego, 1800. Teka 261, s. 1
KAPLINOWA, kapitanowa
- Naprzykrza się Iz. Branickiej o pieniądze, choć dostaje juŜ pieniądze z łaski "N. Pana"
/Stanisława Augusta/, 1795. Teka 373, s. 19
KARAŚ
- Wzmianki o korzystaniu z jego usług, między innymi przy werbowaniu kucharzy do
Białegostoku oraz o sprzedawaniu przez niego w Warszawie marmurów, 1750-1752. Teka
320, s. 29, 30, 72, 80
KARBOWSKI, major
- J. Kl. Branicki poleca mu obsadzić nowego ekonoma w starostwie bohusławskim, 1762.
Teka 215, s. 12
KARBOWSKI, regent
- Wzmianka o wysyłaniu listu do niego z polecenia J. Kl. Branickiego 1754. Teka 358, s. 44
KARCZEWSKI
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- Uczy się w szkole jezuickiej; ma mieć kupioną szarŜę kapitańską, 1758. Teka 339, s. 11
KARNIEWSKI Tomasz, stolnik ciechanowski, dzierŜawca wasilkowski, podstarości suraski
- Jest sługą Aleksandry z Sobieskich Wiesiołowskiej; wyznaczony przez nią jako jeden z
wykonawców jej testamentu, 1645. Teka 66, s. 1, 19
KAROL, batnik
- Uczy się młynarstwa wołowego i ma brać udział w budowie młyna wołowego w Płoskach, a
następnie zostać tam młynarzem, 1773; ma brać udział w pracach stolarskich przy mauzoleum
J. Kl. Branickiego, 1776. Karol zaliczany przez architekta Sękowskiego do trzech stolarzy
"zdatnych" w dobrach białostockich, jest on jednak zajęty koło pomp i skrzyń browarnych,
1776. Teka 373, s. 7, 9, 20, 27
KAROL królewicz polski, ksiąŜę kurlandzki
- Otrzymuje od J. Kl. Branickiego Ŝywe ptactwo /baŜanty/, króliki i zające, 1738. Teka 342, s.
21, 23
- Wypis z dyspozycji J. Kl. Branickiego dla jego podwładnych wojskowych w sprawie
sposobu przyjmowania królewicza przez wojsko stacjonujące w Białymstoku oraz dla
oficjalistów Wojnarowskiego i Bujakowskiego do przygotowania pokojów w pałacu oraz
dojazdu do pałacu w Białymstoku, 1758. Teka 315, s. 249, 250, 257, 258; Teka 362, s. 21
- Odwiedza Białystok, 1761. Teka 360, s. 28
- Wysuwany jako kandydat do korony polskiej w projektach niektórych przeciwników
Stanisława Augusta, 1764. Teka 346, s. 3, 4
KAROL, pasztetnik
Ma jechać z Warszawy do Białegostoku wioząc cytryny, wodę salcerską, roŜne produkty do
kuchni i piwnicy, 1796. Teka 373, s. 32
KAROL Ferdynand, biskup płocki i wrocławski, królewicz polski
- Reprodukcja jego portretu według ryciny Jeremiasza Falcka, około 1646. Teka 442, s. 2
KARPIŃSKI Franciszek /poeta/
- Wzmianki o jego wyjeździe na krotki czas do MęŜenina, do kasztelana wiskiego, o pobycie w
Rybotach, dokąd zostaje mu odesłany list od księdza Orłowskiego i w parę miesięcy później o
odsyłaniu mu listów na pocztę grodzieńską, 1789; wzmianka o pieśni przez niego
skomponowanej, 1792, Teka 316, s. 69, 70, 72
- Wypis z listu, w którym dziękuje Iz. Branickiej za jej dobrodziejstwa, a w szczególności za
meble obiecane do jego domku i za pozwolenie słuŜenia Branickiej od maja 1794 r.
Wspomina teŜ Karpiński o swym zamiarze ulokowania pieniędzy w skarbie ks. Stanisława
/Poniatowskiego/, 1793. Teka 316, s.. 50
- Notatka o jego wierszu na Wiązownę "dom wiejski ksiąŜąt Radziwiłłów", około 1793. Teka
399, s. 1
KARPIOWA, starościna
- Wzmianka o jej przyjeździe do Białegostoku specjalnie w celu zwiedzenia pałacu, 1755. Teka
315, s. 237
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KARPOWICZ J. A., podstarości dóbr Orla
- Wypis z jego raportu o rocznym/?/ rozchodzie cegły z cegielni orleńskiej, 1752 i z raportów
o zakupie szkła w hutach, 1755, 1758. Teka 315, s. 107-109
- Ma dostarczyć szkła do inspektów białostockich, 1758. Teka 397, s. 36
KARSKI Antoni, stolnik dobrzyński
- DzierŜawi od J. Kl. Branickiego klucz złotoryjski w latach 1740, 1741. Teka 281 , s. 1
KARSKI Michał
- Wspomniany jako nabywca dóbr Opatów /w guberni radomskiej/ od Augusta Potockiego,
1850. Teka 497, s. 6, 7, 17, 18
KARSKI, pułkownik
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 320, s. 150
KARWOWSCY
- Wzmianka o udziale w powstaniu kościuszkowskim Karwowskiego, generała-majora ziemi
bielskiej i Karwowskiego podstolego, 1794. Teka 316, s. 75
KARWOWSKI Andrzej
- Wypis z listu, w którym wyraŜa zamiar powrotu z ParyŜa i załoŜenia w Białymstoku
przedsiębiorstwa handlowego, do którego przywozi z ParyŜa "faisenses des modes" i chce
wynająć obszerny lokal w Białymstoku, 1804. Teka 315, S. 233
KARWOWSKI Józef, podstoli Ziemi bielskiej, plenipotent Izabeli Branickiej, zaufany jej
doradca, ekonom bielski
- Notatki z listów Iz. Branickiej do niego w sprawach pienięŜnych i
o poszukiwaniach w archiwum białostockim, 1789. Teka 363, s. 7, 9, 10, 12
- Wypisy z jego raportów, składanych Iz. Branickiej, dotyczące pretensji do dzierŜawców
Dolistowa, postanowień Testamentu malarza Mirysa i wyjaśnień w związku z memoriałem
złoŜonym przez mieszczan tykocińskich w Asesorii Koronnej, 1791. Teka 316, s. 14, 15
KARWOWSKI Stanisław, łowczy bielski, regent koronny, starosta narewski i augustowski,
plenipotent generalny Izabeli Branickiej
- Raportuje o zakończeniu porządkowania archiwum białostockiego Branickich i o spisywaniu
sumariusza, 1754. Teka 341, s. 8
- Zajmuje się w charakterze pełnomocnika Branickiego likwidacją dzierŜawy od J.
Ossolińskiego dóbr Tarchomin, 1759, poŜyczaniem pieniędzy dla Branickiego i kontrolą
gospodarki w jego dobrach ruskich, 1760-1766. Teka 315, s. 110-114
- Wypisy z jego listów do Branickiej w sprawie jej praw do pałacu warszawskiego Branickich,
zatargów granicznych z puszczą ladzką, wartości i zadłuŜenia dóbr tyczyńskich, w sprawie
spadku po Kurdwanowskim i pułkowniku Ostrowskim itd., 1772-1785. Teka 316, s. 15-17
- List do niego od Iz. Branickiej w sprawie jej rozliczeń ze spadkobiercami J. Kl. Branickiego,
1780. Teka 311, s. 1
- Wzmianka o nim, 1782. Teka 313, s. 1
- Ma otrzymać zwrot kwitów na podatki opłacone przez Iz. Branicką zgodnie z posiadanym
przez niego sumariuszem, 1782. Teka 317, s. 17
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KARWOWSKI, chorąŜy bielski
- PoŜyczył kahałowi tykocińskiemu 1.800 złotych, 1714. Teka 280, s. 121
KARWOWSKI, cześnik wiski
- Wzmianka o jego prawach do spadku po Szczawińskim, 1779. Teka 316, s. 16
KAZANOWSKA, poprzednio Radziwiłłowa
- Odwiedza wraz z męŜem króla St. Augusta w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 4
KAZANOWSKI Adam, marszałek nadworny koronny
- Reprodukcja jego portretu według ryciny Jeremiasza Falcka, około 1646. Teka 442, s. 3
KAZNOWSKI, oficjalista białostocki/?/
- Zajmuje się sprowadzaniem drewna, 1773. Teka 375, s. 1, 3
KAZIMIERZ, foryś
- Pracuje przy pałacu warszawskim Branickich, 1795?. Teka 373, s. 44
KĄTSKI Stanisław, generał artylerii koronnej
- Po jego śmierci urząd generała otrzymuje J. Kl. Branicki, chorąŜy koronny, 172s. Teka 315,
s. 325
KEITH, Keyth /George?/, poseł angielski
- Zatrzymuje się w Białymstoku pod nieobecność J. Kl. Branickiego, gości u siebie kapitana
Desseina, 175s. Teka 339, s. 11
KEMPNER Falk, mieszkaniec Białegostoku, w r. 1932 miał 80 lat
- Tłumaczył Glince artykuł pisany Ŝargonem; opowiadał w r. 1932 swe wspomnienia z
przeszłości Białegostoku, z czego Glinka porobił notatki. Teka 206, s. 10-12, 23, 24
KEMPSTER s. /sługa Franciszka Bielińskiego, marszałka wielkiego koronnego/
- W liście do J. Grabianki wyjaśnia mu, Ŝe nie ma do darowania ani jednego portretu
Bielińskiego, 1761. Teka 315, s. 242
KEYTH zob. Keith /George?/, poseł angielski
KIBORTOWICZ Stanisław
- Wzmianka o jego zapisie testamentowym dóbr Podubisie na rzecz kościoła betygolskiego i
zakwestionowanie tego testamentu przez siostrę zmarłego i jej męŜa Jana Michnowicza
Raczkowicza, 1523. Teka 51, s. 17
KICKI Bartłomiej, Ŝupnik w Tykocinie
- Wyszczególnienie dobytku zabranego mu przez wojsko, 1655. Teka 280, s. 7
KICKI Jan, komendant pierwszego szwadronu szaserów, szwagier Ignacego Gadomskiego
- Pragnie zawrzeć znajomość z H. Kownackim, 1821. Teka 419b, s. 105
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KICKI, koniuszy koronny
- Bawi przy królu Stanisławie Auguście w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 4, 5, 11
KIEL Ch.
- Fotografie jego obrazu przedstawiającego wielkiego księcia Konstantego w parku
białostockim w czasie powstania listopadowego /według oryginału ze zbiorów Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie/. Teka 236, fot. 60; Teka 237, fot. 2
KIELMAN zob. Lichtenstein Kielman Józefowicz /syn Józefa/, rabin białostocki
KIEŁPSZ Jan, ksiądz
- Występuje jako proboszcz białostocki w r. 170s. Teka 171, s. 3
KIERZNOWSKI Antoni
- Wystawia pokwitowanie na 6 dukatów Czarneckiemu, płatne z niewiadomego tytułu, 1771.
Teka 391, s. 1
KIERZNOWSKI Krzysztof, komornik ziemski bielski
- Odpis manifestu, złoŜonego przez niego w urzędzie wójtowskim bielskim,
przeciwko burmistrzowi i rajcom miasta Kleszczel o popieranie poddanych ze wsi Dasze
/naleŜącej do tego miasta/, którzy czynnie go zniewaŜyli, gdy chciał odebrać swego zbiegłego
poddanego /dokładny opis zajścia/, 1754. Teka 315, s. 330-333
KIESZKOWSKI Walenty, porucznik, ekonom tykociński, potem mościski
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym zdaje sprawę ze stanu prac budowlanych
w dobrach tykocińskich i budowy statków dla floty rzecznej Branickiego, 1763. Teka 315, s.
115
- Wzmianki o nim, 1772, 1777. Teka 315, s. 334; Teka 316, s. 31
KIJEŃSKI, major batalionu fizylierów
- Iz. Branicka upomina się u niego o swe wierzytelności, 1789. Teka 363, s. 7, 11
KIMMAN Henryk, mieszczanin białostocki
- Dokonane po jego śmierci oszacowanie jego majątku i protokół licytacji oraz spłaty długów
róŜnym wierzycielom /w streszczeniu/, 1795. Teka 125, s. 101
KINI, złotnik warszawski
- Wzmianka o jego rachunku za prace wykonywane dla J. Kl. Branickiego, 1755. Teka 320, s.
224
- Robi serwisy dla J. Kl. Branickiego, 175s. Teka 360, s. 22
KISZKA Leon, metropolita ruski i opat supraślski
- Przekazuje kościołowi w Strabli 1000 złotych polskich lokowanych na kahale tykocińskim,
1720/?/. Teka 412, s. 2v
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- Notatka o wzięciu przez niego w zastaw od Glinków dwóch wsi w dobrach Powsin /r.
1722/ i odstąpieniu następnie praw zastawnych El. Sieniawskiej /r. 1724/; jego Ŝyciorys
wypisany z herbarza. Teka 272, s. 31, 32
KISZKA Mikołaj, podskarbi i pisarz litewski
- Wypis z listu do niego od Aleksandry z Sobieskich Wiesiołowskiej z prośbą o przyspieszenie
wysłania komisji skarbowej do dóbr królewskich Przerośl, w dzierŜawie Wiesiołowskiej,
których poddani podnoszą niesłuszne, zdaniem Wiesiołowskiej, pretensje, 1641. Teka 65, s. 1
KISZKOWIE
- Ich proces z Jakubem Kuncowiczem, namiestnikiem wolkinickim, o zwrot poŜyczki, 1511.
Teka 51, s. 9
- Wypisy z akt procesu prowadzonego przez nich, a potem przez Radziwiłłów z proboszczem
katolickim z Kiejdan, 1600-162s. Teka 45, s. 5; Teka 62, s. 4, 5
KIWA, śyd, arendarz /w starostwie janowskim/
- Branicki kaŜe zbadać sprawę oskarŜenia Kiwy o mord rytualny i jeśli śyd niewinny, to
mocną mu dać protekcję, a jeśli się to nie uda, to starać się o innego śyda na arendę, 1753.
Teka 317, s. 30
KIZLER I., burgrabia
- Kwituje odbiór naleŜności dla biskupa krakowskiego za wyroby kuźnicy w Suchedniowie,
1763. Teka 315, s. 320
KLEMENS z Ruszczy
- Wzmianka o jego fundacji klasztoru /w Staniątkach/, XIII w. Teka 96, s. 1
KLEMENS
- na złość jemu odeszli od pracy snycerze w Białymstoku, 173s. Teka 342, s. 23v
KLEMENT, Clement Michał, lekarz nadworny Branickich
- Charakterystyka jego osoby w liście rekomendacyjnym Neuboura do J. Kl. Branickiego,
1739. Teka 315, s. 156, 157
- Wypisy z listów: J. Horquelina do K. SapieŜyny w sprawie zaliczki dla Klementa,
sprowadzonego przez nią z zagranicy za pośrednictwem p. Neubourga, 1739 i z listu
Klementa do tejŜe SapieŜyny w sprawie lekarstw dla jej córki, 1746. Teka 316, s. 2
- Wypis z listu, w którym R. Chodkiewiczowa prosi J. Kl. Branickiego o przysłanie Klementa
do jej chorego syna do Supraśla, 1740. Teka 315, s. 50
- Wzmianka o jego budynkach gospodarczych w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 124
- Stwierdza jako świadek, Ŝe Fr. Grochowski został nieumyślnie postrzelony przez Michała
Piotrowskiego, 1772. Teka 391, s. 10
- Wypis z listu, w którym Fr. P. Potocki prosi o jego przyjazd do swej chorej Ŝony, 1779 oraz
notatka o śmierci Klementa w Warszawie, 1787. Teka 315, s. 290
- Jego spadkobiercy mają prawo do prowizji od Branickiej, 1793. Teka 373, s. 6
KLEMM Jan Henryk, oficer, w latach 1758-1768 dowódca regimentu pieszego buławy
wielkiej koronnej, architekt głównie w usługach Jana Klemensa Branickiego
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- Informacje do jego Ŝyciorysu zebrane przez J. Glinkę. Teka 384, s. 16
- Uwagi Glinki o działalności Klemma jako architekta, głównie w usługach J. Kl. Branickiego,
a takŜe innych magnatów. Przypuszczenia prof. W. Hentschela na temat związku Klemma z
Czechami. Teka 92, s. 17; Teka 133, s. 14-16, 37-40; Teka 385, s. 6, 7, 9
- Projektuje i nadzoruje wykonanie róŜnych elementów architektonicznych zespołu
pałacowego w Białymstoku, a takŜe pałacu Branickich w Warszawie, 1737-1743; naradza się z
innymi architektami, pracującymi dla Branickiego, nad wykonaniem pewnych szczegółów,
1754. Teka 342, s. 5, 9v, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 32, 34
- Nadzoruje przeróbkę piwnic w Tykocinie, 1739. Teka 282, s.1
- Współpracuje z J. Sękowskim przy projektowaniu i nadzorowaniu prac nad urządzeniem
wnętrz pałacu białostockiego, 1739. Teka 358, s. 2, 3, 5, 6, 9
- Wypisy z raportów składanych przez Klemma J. Kl. Branickiemu w sprawie róŜnych prac
budowlanych w jego rezydencjach, 1739-1763. Teka 339, s. 1-37
- J. Kl. Branicki pozwala korzystać z jego usług swemu szwagrowi Józefowi SapieŜe w
Boćkach, 1740, 1741. Teka 315, s. 275; Teka 317, s. 2
- P. Sapieha, wojewoda smoleński, prosi J. Kl. Branickiego o przysłanie go do Kosowa, gdzie
ma zamiar budować pałac, 1744. Teka 315, s.193; Teka 405, s. 2
- Wzmianka o jego wyjeździe z Białegostoku, 1745. Teka 316, s. 1
- Notatka o liście T. Czapskiego, starosty knyszyńskiego, do J. Kl. Branickiego ze skargą na
Klemma, który przechowuje ludzi zbiegłych Czapskiemu, 1746. Teka 315, s. 60
- Wypisy z listów, w których Kr. SapieŜyna prosi o dostarczenie jej przez Klemma abrysów
wieŜy zegarowej w Boćkach, a następnie wyraŜa zadowolenie z przesłanych jej abrysów, 1746.
Teka 315, s. 194
- Kieruje zakładaniem ogrodu w Konstantynowie/?/ u Sedlnickiego, podskarbiego wielkiego
koronnego, 1746, 1747. Teka 356, s. 2-4
- M. Sapieha, podkanclerzy litewski korzysta za zgodą J. Kl. Branickiego z jego usług przy
budowie /przebudowie?/ swych pałaców w Warszawie i Dereczynie, 1747-1756. Teka 315, s.
192; Teka 405, s. 1
- Nie chce projektować czterech Ewangelistów do kościoła w Białymstoku, zostawia to
snycerzowi, projektuje natomiast bramę Ŝelazną do Tykocina i bramę ogrodową /w
Białymstoku?/, 1749. Teka 328, s. 2
- Nadzoruje w Warszawie prace architektoniczne przy pałacu Branickich na Podwalu,
prowadzone przez Richtera, jednocześnie dojeŜdŜa do Białegostoku dla kontroli tamtejszych
prac, umawia w Warszawie rzemieślników potrzebnych do Białegostoku, załatwia teŜ inne
zlecenia J. Kl. Branickiego /np. sprowadzenie instrumentów muzycznych/, 1750-1755. Teka
320, s. 39-41, 51, 66, 92, 129, 132, 149, 150b, 152, 153, 155, 158, 167, 170-179, 203, 206, 228,
229
- DojeŜdŜa do Białegostoku dla kierowania pracami przy ozdabianiu wnętrz pałacu
tamtejszego, projektuje ornamenty do nagrobka St. Branickiego w kościele białostockim,
nadzoruje prace przy pałacu i kościele w Choroszczy, jednocześnie zajmuje się reperacją
pałacu w Grodnie i prowadzi prace w Brzostowicy oraz w Radzyniu, 1751-1755. Teka 358, s.
19-22, 28, 32, 35, 37-41, 44, 48
- Wzmianki o pracach budowlanych prowadzonych w dobrach Branickich pod nadzorem
Klemma i według jego projektów /kramy w mieście Białymstoku, tamtejsza brama pałacowa,
ołtarz w kościele choroskim i inne, 1751-1755. Teka 362, s. 2, 10, 12
- Klemm cierpi na febrę, 1752. Teka 341, s. 6
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- s. J. Rostkowski, generał, krytykuje sporządzony przez Klemma abrys przebudowy jakiegoś
budynku, powołuje się w tym takŜe na zdanie Sękowskiego, 1752. Teka 315, s. 184
Ma odebrać model schodów, wykonanych w pałacu radzyńskim przez Dolingera, 1753. Teka
315, s. 175
Projektuje rezydencję ostromęcką K. Sedlnickiego, podskarbiego wielkiego koronnego, 1753.
Teka 356, s. 5
- Wypisy z listów do niego od J.K1 .Branickiego z poleceniami, dotyczącymi ukarania
poczmajstra białostockiego, uposaŜenia kapitanów Szuszkowskiego i Ricaud de Tirregaille'a
oraz sposobu przyjmowania królewicza Karola w Białymstoku, 1754-175s. Teka 315, s. 248250
- Wzmianki o jego projektach i nadzorze nad pracami budowlanymi w Białymstoku, 1755.
Teka 315, s. 48, 49
- Klemm wymierza place w Tykocinie, 1755/?/. Teka 351, s. 4
- J. Kl. Branicki nakazuje mu, aby zwiększył pobory kapitana Szuszkowskiego, 1756. Teka
319, s. 18
- Zna mularza Szulca, który pracował w Białymstoku, 1756. Teka 332, s. 7
- Przeprowadza rewizję i obraduje nad zabezpieczeniem ścian w kamienicy Branickich w
Krakowie /raport Gordona/, 1756. Teka 335, s. 2
- Odpis listu do niego od kapitana Ricaud de Tirregaille'a, który dziękuje za przysłanie
asygnacji i wyraŜa uprzejmości w imieniu Ŝony, 1757. Teka 315, s. 251
- Na polecenie J. Kl. Branickiego odmawia Ricaud de Tirregaille'owi dalszego płacenia pensji,
1757. Teka 353, s. 1
- Podaje wymiary schodów dla kościoła w Choroszczy, 1757. Teka 360, s. 9
- Kieruje pracami przy budowie nowej bramy pałacowej w Białymstoku, 175s. Teka 397, s. 31,
33, 35, 36
- Wzmianki o jego słuŜbie wojskowej, 1758, 1764. Teka 315, s. 20, 21
- Prowadzi przebudowę pałacu w Choroszczy, projektuje budynki gospodarcze /maneŜe,
austerie/ w dobrach Branickich, nadzoruje urządzanie wnętrz w pałacu białostockim, zajmuje
się teŜ planami ogrodów, 1758-1763. Teka 328, s. 5-8, 10, 11, 19, 22
- Przebywając w Białymstoku wydaje listownie rozkazy kapitanowi Steckiewiczowi,
przebywającemu przy pułku we Lwowie, 1759. Teka 316, s. 4
- Klemm wspomniany jako pułkownik, 1761. Teka 341, s. 11
- Wzmianka o budowie jego siedziby w Białymstoku, 1763. Teka 328, s. 27
- Intercyza zawarta przez niego z Ŝoną, Katarzyną z Borodziców, a dotycząca podziału ich
wspólnego majątku składającego się z sum pienięŜnych, wójtostwa czukiewskiego nadanego
przez króla oraz ruchomości, 1763. Teka 391, s. 2, 3
- Zasiada we Lwowie w komisji zwalniającej kapitana Desseina z czynnej słuŜby i przyznającej
mu pensję inwalidzką, 176s. Teka 330, s.3
- Nie Ŝyjący juŜ wspomniany z racji wad konstrukcji popełnionych przez niego w pałacu
warszawskim Branickich, 1777. Teka 316, s. 20
KLEMM M., synowiec Jana Henryka Klemma, pułkownika
- Wypis z listu, w którym prosi Iz. Branicką o protekcję w sprawach spadkowych i o uzyskanie
dla niego patentu na chorąŜego, 1772. Teka 316, s. 17, 18
KLEMMOWA Katarzyna z Borodziców, Ŝona Jana Henryka Klemma
- Wyprzedziła męŜa w podróŜy z Radzynia do Białegostoku, 1754. Teka 358, s. 37
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- Intercyza zawarta przez nią z męŜem J. H. Klemmem, 1763. Teka 391 s. 2, 3
- Opis domu zajmowanego przez nią w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 23, 24
- Raport o jej śmierci, sytuacji majątkowej, jaką pozostawiła i kandydatach do jej domu w
Białymstoku, 1780. Teka 316, s. 41
- Stancję po zmarłej Klemmowej w Białymstoku zajmuje major Bittner i występuje o
reperację tego pomieszczenia, 1780. Teka 369, s. 11
- Jej testament oblatowany w aktach ziemskich bielskich w r. 1780 zawiera legaty dla
krewnych, głównie dla bratanicy ElŜbiety Borodzicówny. Teka 392, s. 1
- Jej dworek w Białymstoku wymaga gruntownego remontu, 1782. Teka 161, s. 6, 14
KLEMMÓWNA
- WyjeŜdŜa z "panią doktorową" z Białegostoku do Warszawy, 1776. Teka 370, s. 1
- Wzmianka o jej pobycie w Białymstoku, 177s. Teka 316, s. 37
KLUCZEWSKI M.
- Jego rycina przedstawiająca widok pałacu w Choroszczy od południa, reprodukowana w
"Kłosach" - wycinek z "Kłosów", fotografia reprodukcji, notatka o niej. Teka 95, s. 54; Teka
256, fot. 12; Teka 441, s.9
KLUK Krzysztof, ksiądz /przyrodnik/, proboszcz ciechanowski
- Wzmianka o pieniądzach, przesłanych dla niego przez Nieborowskiego, starostę
goszczyńskiego, na ręce księdza Michałowskiego, prorektora szkół białostockich, 1789. Teka
316, s. 69
- Wzmianki o wypłaceniu mu pieniędzy z kasy Iz. Branickiej, 1789, 1791-Teka 316, s. 46; Teka
369, s. 15
- Reprodukcje dwóch rycin przedstawiających pomnik i nagrobek Kluka w kościele w
Ciechanowie, wystawione w r. 1848 przez Stefana Ciecierskiego oraz reprodukcja ryciny
przedstawiającej odsłonięcie pomnika Kluka w dniu 25.IV.1850. Rysował z natury M.
Kulesza, litografia H. Pillatiego. Teka 441, s. 1-3
KŁODZIANOWSKI, szyper Izabeli Branickiej
- Eskortuje zboŜe zwoŜone z jej dóbr do Warszawy, 1796. Teka 373, s. 30
KŁOKOCKI Adam, pleban unicki w Narwi
- Wypis z jego pokwitowania dla administracji białostockiej z otrzymania naleŜnej arendy,
1785. Teka 315, s. 1
KŁOSSOWSKA Agnieszka, siostra miłosierdzia w Białymstoku
- Donosi Iz. Branickiej o natłoku w szpitalu białostockim z powodu panującego głodu, 1775.
Teka 316, s. 18
KŁOSSOWSKI Jan, kanonik przemyski, sekretarz pieczęci koronnej
- Pobiera roczną pensję od J. Kl. Branickiego w latach 1751, 1752. Teka 315, s.313; Teka 316,
s. 3
KMITA
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- Rekomendowany przez J.Kurdwanowskiego na dwór J. Kl. Branickiego, 1760. Teka 342, s.
43
- Wzmianka o jego niskim wzroście, 1761. Teka 341, s.11
KNACKFUS C. G.
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego, z którego wynika, Ŝe Knackfus sprawuje nadzór nad
pracami ogrodniczymi przy urządzaniu kaskady w Białymstoku oraz pośredniczy w
sprowadzaniu z Warszawy róŜnych drzew do Białegostoku, 1767. Teka 315, s.116, 117
KNOBLOCH von, prezydent
- Prosi Iz. Branicką o wydzierŜawienie mu kamienicy Pod głową jelenia w Białymstoku z
przeniesieniem propinacji na inną kamienicę, 1796. Teka 316, s.18
- Wypis z listu do niego od Iz. Branickiej w związku z propozycją rządu pruskiego nabycia
Białegostoku, 1797.Teka 315, s. 251
- List do niego od Iz. z Poniatowskich Branickiej, która prosi go, jako zięcia ministra, o
popieranie sprawy nabycia Białegostoku przez kamerę pruską, 1797. Teka 367, s. 1
KNÖFFEL Johann Christian, architekt
- J. Glinka i prof. Hentschel z Drezna zaprzeczają mniemaniu Łozy, jakoby Knöffel był
autorem pałacu w Choroszczy /korespondencja Glinki z r. 1959/. Teka 385, s. 2, 6
KNOTH, muzykant królewski
- Załatwia sprawunki dla Branickiego w Warszawie, 1753. Teka 320, s. 150
KOBIELSKI Franciszek, biskup łucki
- Notatki o jego listach do J. Kl. Branickiego w sprawie konsekracji kościoła w Tykocinie i
odmowy oddanina tego kościoła duchowieństwu zakonnemu, 1751. Teka 315, s. 118
- J. Kl. Branicki zwraca się do niego udzielenie święceń klerykowi komuniście, księdzu
Stachowskiemu, mieszkającemu przy jego rezydencji białostockiej, 1752. Teka 321, s. 19
KOC Krzysztof, ekonom tarchomiński , potem orleński
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie gospodarki w dobrach tarchomińskich
/wydzierŜawionych przez Branickiego od J. Ossolińskiego/, głównie w sprawie produkcji
piwa sprzedawanego w Warszawie, 1754-1757. Teka 340, s. 1-8
- Wypis z listu do niego od I. Koziebrodzkiego w sprawie dostarczenia podwód z
Tarchomina, 1755. Teka 315, s. 252
-Wzmianka o stolarzu, którego Koc ma przysłać z Tarchomina do prac przy pałacu
Branickich w Warszawie, 1755. Teka 320, s. 229
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 349, s.8
- Wzmianka o nim, 1759. Teka 360, s. 25
- Wzmianka o odprawieniu go przez Iz. Branicką, 1775. Teka 128, s. 2
KOC
- Ma wydać drzewo z puszczy /bielskiej/, 1743. Teka 342, s. 27
KOCH Krzysztof, konwisarz i mieszczanin warszawski
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- WydzierŜawia od J. Kl. Branickiego budynki gospodarcze przy pałacu na Podwalu /pałac na
Podwalu?/, 1723. Teka 285, s. 3-5; Teka 319, s. 3-5
KOCH Krzysztof Beniamin, jubiler
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego dotyczących zamówionej przez Branickiego
bransolety i zapłaty za nią, 1751-1757. Teka 315, s. 119
KODYŃSKI, Kodeński W., łowczy białostocki
- Wypisy z jego listów do Iz. Branickiej w sprawie psiarni, zwierzyńca i myśliwych
zatrudnionych u Branickiej, a takŜe w sprawie uprawy kartofli, 1774-1779, 1794. Teka 315, s.
287a
- Dysponuje podwodami dla wywózki drzewa, 1775, 1776, 1777. Teka 375, s. 8, 18, 21, 24
- Wzmianka o nadaniu dla niego w leśnictwie bielskim z zaznaczeniem, Ŝe jest urzędnikiem
Branickich w trzecim pokoleniu, 1776. Teka 128, s. 2
- Wzmianka o nim, 1777. Teka 316, s. 41
- Relacje z wyników polowań przeprowadzonych przez niego w dobrach podlaskich
Branickich, 1777. Teka 370, s. 6
- Otrzymuje zapłatę za gonty i darnice sprowadzone do Białegostoku, 1777. Teka 376, s. 4
- Wzmianka o jego działalności, 177s. Teka 316, s. 37
- Urządza polowania na wilki, 1780. Taka 317, s. 14, 16v
- Kieruje pracami przy zakładaniu drogi przez puszczę sobolewską, 178s. Teka 316, s. 13
- Jest odpowiedzialny za wyrąb, suszenie i przechowywanie drzewa potrzebnego do prac
budowlanych w dobrach białostockich, 1789. Te W 316, s. 79
- Wzmianka o dyspozycji Branickiej, aby dostarczył podwód potrzebnych do sadzenia drzew i
o sprzedawaniu przez niego danieli ze zwierzyńca, 1792. Teka 316, s. 47, 48
- Zarządza podwodami w dobrach, 1792. Teka 372, s. 10, 14, 21
- Otrzymuje od króla Stanisława Augusta zegarek złoty z emalią na zakończenie wizyty króla
w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 9
KOEHLER Ludwik, doktór medycyny
- Notatka o jego Ŝyciorysie /lata 1829-1 852/. Teka 495, s. 17
KOLASKA, garncarz z Prus
- Skupuje w Białymstoku ołów i cynę, 1791. Teka 372, s. 7
KOLENDA Gabriel, arcybiskup płocki
- Odpis pozwu wydanego przez niego S. Radziwiłłowi w sprawie wprowadzenia
dyzunitów do cerkwi unickiej w Zabłudowie, 1665. Teka 290, s. 31, 32
KOŁACZKOWSKI /oficjalista w Hołowiesku/
- Wypis z listu, w którym donosi Hryniewickiemu, komisarzowi dóbr podlaskich Iz.
Branickiej, o pracach przy przebudowie /drewnianej/ oficyny przy pałacu w Hołowiesku,
1787. Teka 315, s. 243
KOMAR E.
- Odpis listu, w którym prosi szambelana Kownackiego o bilety na obchody rocznicy
Konstytucji 3 maja /1792/. Teka 419b, s. 180
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KOMAR J., administrator klucza stołowackiego
- Wyjątek z jego listu do Hryniewickiego, komisarza dóbr podlaskich Iz. Branickiej, którego
prosi o interwencję u wojsk rosyjskich w celu uzyskania ochrony wojskowej dla kilku
folwarków starostwa bielskiego oraz pomocy wojska przy uśmierzaniu oporu poddanych,
1794. Teka 215, s. 21
KOMARNICKI L.
- Informacje podane przez niego co do kolejnych właścicieli dóbr Mogilany, 185s. Teka 495,
s. 14
KOMARNICKI, towarzysz niewiadomego znaku
- Przewozi list do J. Kl. Branickiego od Ŝony, 1723. Teka 326, s. 1
KOMARZEWSKI /Jan/, generał /szef kancelarii wojskowej Stanisława Augusta/
- Architekt Branickich J. Sękowski prosi sekretarza Iz. Branickiej o wstawienie się u generała
dla uzyskania przywileju na królewszczyznę, 1779. Teka 376, s. 8
KOMOROWSKI, major, a potem pułkownik
- Jest w jakiś sposób związany ze starostwem grodeckim /wysyła tam Ŝołnierzy dla egzekucji
czynszów/, 1752, dzierŜawi dobra Stawczany w pobliŜu tego starostwa, 175s. Teka 327, s. 5,
6, 15
KONARSKI Szymon
- Jego dwa listy do J. Glinki, zawierające informacje o jego pracach nad dziejami kanoniczek
warszawskich oraz nad herbarzem szlachty polskiej, 1957, 195s. Teka 465, s. 1-5
KONARZEWSKI F., administrator klucza zakątkowskiego
- Wypisy z jego raportów, 1733. Teka 315, s. 271
KONARZEWSKI, podkoniuszy Branickiego
- Wzmianka o nim, 1754. Teka 320, s. 207
KONKOWSKI, zegarmistrz
- Nie dostawszy pracy u Ŝadnego zegarmistrza warszawskiego rusza na wędrówkę do
Krakowa. Deklaruje gotowość stawienia się na kaŜde Ŝądanie Branickiej, 1786. Teka 377i s. 9
KONOPKA /Nowina/
- Wzmianka o zakupieniu przez niego w r. 1812 od Fr. Potockiego dóbr Mogilany. Teka 495,
s. 14
KONSTANTY Pawłowicz, wielki ksiąŜę rosyjski
- Wypisy z raportów składanych mu w sprawach pałacu białostockiego, 1825-1830. Teka 187,
s. 1-4
- Wypisy z Jego listów z lat 1830-1831 do cesarza Mikołaja I, drukowanych przez. W.
Timoszczuka w miesięczniku "Russkaja Starina" oraz z komentarzy wydawcy do tej
korespondencji. Teka 189 s. 1-4
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- Fotografia obrazu Ch. Kiela przedstawiającego wielkiego księcia w parku białostockim w r.
1830. Teka 236, f ot. 60; Teka 237, fot. 2
KONSTANTYNOWSKI Abraham, Abrahamowicz, złotnik
- Zajmuje się zatwierdzaniem umowy między synagogą tykocińską a miastem Białymstokiem,
1773. Teka 316, s. 34, 61
- Przebywa w Białymstoku w r. 1793 /notatka na podstawie literatury drukowanej/. Teka 379,
s. 2
KONTES, Kontesa, Kontessa, Kontesz zob. Contessa Samuel, rzeźbiarz i dekorator
KOPYDŁOWSKI Mirosław, inŜynier
- Wykonane przez niego fotografie planu załoŜenia zamkowego w Dzwinogrodle /XVIII w./,
XX w. Teka 235, fot. 19, 20
KORBUT Antoni, siodlarz białostocki
- Prosi o pomoc materialną ze strony Branickiej, gdyŜ nie ma "sposobu Ŝadnego do Ŝycia ani
grosza zarobić od kogo", budynki wymagają reperacji, a konie mu padły, 177s. Teka 400, s. 1
KORBUTOWA Anna, wdowa po tapicerze
- Opis domu zajmowanego przez nią w Białymstoku, a naleŜącego do dworu, 1772. Teka 107,
s. 35-37
KORYCCY
- Wypisy z herbarza Bonieckiego odnoszące się do tej rodziny. Teka 80, s. 11, 12
KORYTOWSKI, pułkownik regimentu lwowskiego
- DzierŜawi od J. Kl. Branickiego starostwo Janowskie, chce uzgadniać wynikające stąd
zobowiązania, 1768, 1769. Teka 327, s. 19; Teka 396 s. 1
KORZENIOWSKI, Korzeniewski /Jan/, porucznik, potem kapitan
- Odkomenderowany z garnizonu białostockiego, 175s. Teka 339, s. 14
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie gospodarki w starostwie
bohusławskim, które objął jako ekonom wraz z komendą tamtejszego garnizonu, 1763. Teka
315, s. 120
- Obejmuje lajbkompanię po kapitanie Dessein, 176s. Teka 330, s. 3
KOS W., ksiądz, misjonarz /proboszcz tykociński?/
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego dotyczące potrzeb kościoła w Tykocinie i
(Świadczeń obiecanych mu przez J. Kl. Branickiego bądź w akcie fundacji, bądź później, 1767,
1771. Teka 315, s. 122
KOSAKOWSKI
- Buduje austerię w Białymstoku, 1755. Teka 362, s. 7
KOSMAN
- Uczy niemieckiego w szkole /podwydziałowej/ w Białymstoku, 1779. Teka 370, S. 17
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KOSSAKOWSKA Katarzyna z Potockich, kasztelanowa kamieńska
- Wzmianka o niecierpliwości, z jaką oczekuje w Dobnie na przyjazd Ignacego Potockiego,
marszałka nadwornego litewskiego, 1785. Teka 419b, s. 251
KOSSAKCWSKI /Józef/, biskup /inflancki/
- Jako jeden z delegowanych przyjeŜdŜa z Grodna do Stanisława Augusta do Białegostoku,
1793. Teka 102, s. 5, 6
KOSSAKOWSKI
- Wzmianka o Ŝołnierzach z jego komendy, pozostawionych w Białymstoku, 1792. Teka 316,
s. 48
- Wymieniony wśród generałów rosyjskich, stacjonujących w Białymstoku, 1792. Teka 316, s.
73
KOSSOBUDZKI Hipolit, superior, proboszcz i regens białostocki
- W r. 1839 obejmuje parafię białostocką mając lat 32 /w kapłaństwie lat 8/. Teka 205, s. 1, 4
KOSSOŁOWSKI, Koszołowski Antoni, kapelmistrz Branickiego
- Towarzyszy śpiewaczkom sprowadzonym przez Branickiego z Wenecji, wyjeŜdŜa wraz ze
śpiewaczką Pichler z Warszawy do Białegostoku, 1749-1755. Teka 320, s. 7, 27, 31, 216
- Jego budynek w Białymstoku podmurowany i pokryty dachówką, 1753, 1754. Teka 358, s.
26, 42
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego dotyczące załatwienia przez Kossołowskiego
róŜnych spraw, związanych z kapelą Branickiego, a mianowicie: nauki śpiewaczki panny
Pichler, angaŜowania klawicymbalisty, trębacza i organisty, sprowadzania instrumentów
muzycznych i ich konserwacji itp. Kossołowski wspomina teŜ o swych występach na dworze
królewskim i w kościołach warszawskich, 1754-1757. Teka 315, s. 123-127
- Pasqualino Bruscolini /mistrz śpiewu/ polecił mu młodego człowieka grającego na
klawesynie, 1757. Teka 318, s. 1
- Zajmuje się sprawą organów dla kościoła w Choroszczy, 1757. Teka 360, s. 19
KOSSOWSKA
- Jest córką /Bazylego/ Bujakowskiego ma rozliczenia z bratem z tytułu spadku po ojcu,
mieszka w Warszawie, 1791. Teka 316, s. 67; Teka 368, s. 3, 4
KOSTKOWIE
- Notatka o ich pokrewieństwie z Wiesiołowskimi /z herbarza Bonickiego / oraz o ich
prawach do dóbr tyczyńskich w spadku po Pileckich /według "Miesięcznika
Heraldycznego"/. Teka 62, s. 31; Teka 276, s. 1-6, 42
KOSTROWICKI Kazimierz
- Odpisy tekstów na tablicach wmurowanych w cerkwi w MałomoŜejkowie, które informują,
Ŝe Kostrowicki odnowił tę cerkiew w r. 1822. Teka 427, s. 7
KOSZOŁOWSKI zob. Kossołowski Antoni, kapelmistrz Branickiego
KOŚCIUSZKO Tadeusz, generał
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- Wzmianka o jego strzelcu zostawionym pod opieką Iz. Branickiej, który ma przyjąć słuŜbę u
generała Igelströma, 1793. Teka 373, s. 9
KOTECKI Jan
- Fotografie detali kamieniarskich w pałacu nieborowskim, wykonane przez J. Koteckiego,
1953. Teka 235, fot. 26-28
KOTELNICKI, architekt
- Wypis z listu do Ign. Potockiego od niewiadomej osoby w sprawie prac przy budowie pałacu
Potockiego w nie wymienionej miejscowości oraz oceny tej budowy przez architekta
Kotelnickiego, 1779. Teka 430, s. 2
KOTOWSKA Małgorzata z Durandów, Ŝona Adama
- Fotografia jej portretu epitafijnego niewiadomego autora w kościele dominikanów w
Warszawie. Teka 415, fot. 2
KOTOWSKI Adam, stolnik wyszogrodzki, superintendent ceł generalnych Rzplitej
- Fotografia Jego portretu epltafljnego w kościele dominikanów w Warszawie. Teka 415, fot. 1
- Materiały dotyczące osoby i działalności s. Kotowskiego oraz jego Ŝony Małgorzaty, zebrane
przez Glinkę do artykułu /wspólnego z S. śarynem/ O Ŝyciu i mecenacie Kotowskich
/ogłoszonego w Szkicach Nowomiejskich, Warszawa 1961/. Teka 417, s. 1-94; Teka 418, s.
1-106
- Wypisy odnoszące się do dworu, który wybudował dla siebie i swej Ŝony Małgorzaty w
Warszawie przy rogu ul. Miodowej i Szerokiej /Długiej/ według projektu Tylmana z
Gameren oraz do kościoła, który ufundowali Kotowscy w swych dobrach Klementowice,
według projektu Tylmana, wykonanym przy współudziale snycerza Wilhelma Barsza, 16881690. Teka 415, s. 16-19, 23, 25-27, 38-44
- Spis majątku ruchomego, pozostałego po jego śmierci w jego dworze warszawskim,
sporządzony przez komisarzy królewskich przy oddawaniu tej spuścizny w dzierŜawy St. s.
Szczuce, referendarzowi koronnemu, 1694. Teka 415, s. 45-63
KOTUŃSKI
- Procesuje się z W. Kuczyńskim o zwrot swego poddanego zbiegłego Stokowiska, 1701.
Teka 409, s. 11
KOWALSKI Tadeusz
- Wraz z Wacławem Kanigowskim i Aleksandrem Trylskim kupili w r. 1899 dawny pałac
Branickich na Podwalu w Warszawie i umieścili tam skład maszyn i narzędzi rolniczych. Teka
284, s. 6
KOWNACCY
- Charakterystyka środowisko rodzinnego i niektórych przedstawicieli tej rodziny w XVIII w.
/Adam podczaszy wiski, Tadeusz szambelan, Franciszek, Stanisław/ w związku z Ŝyciorysem
Hipolita Kownackiego, historyka i bibliotekarza wilanowskiego /1761 -1854/. Stosunek
rodziny do Hipolita. Teka 419a, s. 4-7, 10, 21, 24, 42-44, 47, 55, 166, 169, 181, 183

143

- Wypisy z herbarza Bonieckiego, t. XII, dotyczące Adama, Jerzego, Franciszka, Hipolita i
Stanisława Kownackich. Notatki Glinki z róŜnych źródeł dotyczące tychŜe Kownackich oraz
Tadeusza, Karola i Anieli Kownackich. Teka 419b, s. 225-227, 242-248
KOWNACKI Adam
- Wspomniany jako właściciel miasta Białobrzegi, około 178s. Teka 419b, s. 246
KOWNACKI Hipolit, historyk i bibliotekarz wilanowski
- Wypisy z nie istniejących obecnie pamiętników Kownackiego odnoszące się do jego
kontaktów z dworem Iz. Branickiej w Białymstoku, do podróŜy po Podlasiu i pobytu u s.
Jabłonowskiej w Siemiatyczach, 1792-1798, 180s. Wypisy z róŜnych źródeł odnoszące się do
H. Kownackiego i jego rodziny. Teka 92, s. 19-21; Teka 97, S. 29, 43; Teka 419b, s. 71-99,
100-253. Trzy warianty opracowania przez Glinkę w formie artykułu materiałów odnoszących
się do Kownackiego. Wariant pierwszy pt. Hipolit Kownacki pamiętnikarz podlaski – Teka
419a, s. 1-41; wariant drugi pt. Hipolit Kownacki archiwista i pamiętnikarz. Teka 419a, S. 4253; wariant trzeci pt. Głos o Podlasiu - fragment zaginionych pamiętników Hipolita
Kownackiego 1797-1808 - Teka 419a, s. 55-70
- Zajmuje się interesami ks. Józefa Poniatowskiego, utrzymuje teŜ kontakt z Iz. Branicką i
załatwia róŜne jej sprawy, 1795, 1796. Teka 373, s. 14, 29, 32, 38
- Po Nowym Roku /1798/ wyjedzie z Białegostoku, 1797. Teka 363, s. 1
- Ma w maju 1799 r. porozumiewać się z polecenia Iz. Branickiej z Badenim, dzierŜawcą jej
dóbr Branic i Ruszczy. Teka 315, s. 4
KOWKACKI Józef Jerzy
- Wypisy z korespondencji i akt procesowych oraz notatki J. Glinki odnoszące się do
pojedynku, w którym Kownacki został zabity przez Karola Wodzińskiego, starostę nurskiego,
178s. Teka 419b, s. 242-248
KOWNACKI Stanisław
- Relacja o powierzeniu mu w r. 1785 przez Ignacego Potockiego misji nakłonienia publicysty
francuskiego S. N. H. Linqueta do napisania utworu polemicznego, odnoszącego się do spraw
polskich, wypisy z korespondencji w tej sprawie, wypisy z herbarzy odnoszące się do osoby
Kownackiego. Teka 419a, s. 6, 8-10; Teka 419b, s. 225-236, 240
KOWNACKI Tadeusz, szambelan
- Charakterystyka jego osoby jako miłośnika literatury i wolterianina. Wzmianka o
dzierŜawieniu przez niego dóbr Niedrzwica Kościelna pod Lublinem /wypisy z pamiętników
Koźmiana/. Teka 419b, s. 265.
- Wypisy z jego listów do Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego/,
nawiązujące do wyjazdów na kontrakty do Dubna, o pobycie tam Kossakowskiej,
kasztelanowej kamieńskiej i o innych drobnych sprawach, 1785. Teka 4l9b, s. 250-252
KOWNACKI m. w.
- Architekt Fontana uskarŜa się na niego, Ŝe wypłacając i u prowizję z kasy E. Potockiego
potrącił 500 czerwonych złotych, 1755. Teka 451. s. 2
KOZICZKOWSKI J., dowódca jakiegoś oddziału wojskowego
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- Wyjaśnia J. Kurdwanowskiemu, podstolemu halickiemu, powody swego postępku
/nieomówionego/ wobec chłopów w dobrach opactwa tynieckiego i prosi o przedstawienie
jego racji J. Kl. Branickiemu hetmanowi, 1757. Teka 596, s. 2
KOZIEBRODZKI, Koziebrocki, Kozobrocki Ignacy, rezydent Jana Klemensa Branickiego
w Warszawie
- Wypisy z jego listów do M. Starzeńskiego, pisarza wojska koronnego, dotyczące Tomasza
Bellottiego, malarza Neunhertza i reperacji kamienicy warszawskiej Branickich, 1746. Teka
316, s. 3, 4
- Wypisy i odpisy z jego korespondencji z J. Kl. Branickim dotyczącej spraw rezydencji
warszawskiej Branickich i róŜnych spraw poruczanych Koziebrodzkiemu przez Branickich do
załatwienia w Warszawie, 1748-1756. Teka 320, s. 1-235
- Notatka o jego korespondencji z lat 1748-1757 zachowanej w Archiwum Roskim. Teka 319,
s. 1
- Te wypisy z listów Koziebrodzkiego do Branickiego, które zostały opublikowane w
komunikacie Glinki o pracach J. Z. Deybla. Teka 384, s. 1-35
- Listy do niego od J. Kl. Branickiego głównie w sprawie wynajmowania rzemieślników w
Warszawie do prac w Białymstoku, a takŜe w sprawie transportu róŜnych przedmiotów do
Białegostoku oraz w sprawie przyspieszenia pracy złotnika nad tabakierką, zamówioną przez
Branickiego, 1752. Teka 321, s. 11-15, 17-25
- Wypis z jego listu do Sękowskiego w sprawie transportu wyrobów kamieniarskich z
Warszawy do Białegostoku, 1752. Teka 358, s. 21
- Na jego ręce adresowane są listy w sprawie sprowadzenia z Warszawy rzemieślników do
Białegostoku; Sękowski zwraca się do niego w sprawach zakupów w Warszawie na potrzeby
dworu białostockiego, 1753. Teka 358, s. 24, 26, 27, 33
- Wypis z listu do Józefa Kurdwanowakiego z prośbą o interwencją u J. Kl. Branickiego w
sprawie spłacenia zaległych naleŜności u kupców i rzemieślników warszawskich, 1753. Teka
396, s. 3
- Załatwia sprawy dotyczące pałacu Branickich na Podwalu 1754. Teka 339, s. 3v
- Ma odesłać do Białegostoku adamaszek i galony, ewentualnie ćwieczki do mebli, 1754. Teka
342, s. 34v, 35, 36
- PoŜycza pieniądze na potrzeby rezydencji warszawskich Branickiego, 1754, 1756. Teka 315,
s. 314, 315, 318
- Wypisy z jego korespondencji dotyczące zawiadywania pałacem Branickich na Podwalu,
1755. Teka 315, s. 252
- Odsyła do decyzji J. Kl. Branickiego sprawę kontraktu z ludwisarzem /Drenknerem/, 1755.
Teka 332, s. 3, 4
KOZŁOWSKA, majorowa
- Pragnie ulokować sumę po męŜu w skarbie Iz. Branickiej na 6%,1791. Teka 316, s. 14
- Ma u niej w Białymstoku stancję budowniczy Maurach, 1791. Teka 368, s. 3
KOZŁOWSKI Włodzimierz, poseł, doktor
- Korzystał z pamiętników Michała Starzeńskiego, starosty brańskiego, XIX w. Teka 410, s. 1
- Wypis z Jego listu dotyczący majątku Starzeńskich, 1884. Teka 411, s. 1
KOZŁOWSKI, chorąŜy, następnie porucznik
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- Jego zabiegi o promowanie się w wojsku, 1758. Teka 339, s. 10
- Ma zawieźć J. Kl. Branickiemu od Jana Sękowskiego abrysy kamienicy warszawskiej, 1760.
Teka 357, s. 1, 2
- J. H. Klemm prosi J. Kl. Branickiego o urlop dla niego, aby mógł załatwić na Litwie sprawy
familijne Kozłowskich, 1761. Teka 339, s. 20
KOZŁOWSKI, landwójt, a następnie pocztmajster bielski
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 349, s. 5
KOZOBROCKI zob. Koziebrodzki Ignacy, rezydent Jana Klemensa Branickiego w
Warszawie
KRASICKI Ignacy, biskup warmiński
- Zleca Tepperowi wypłatę pieniędzy "na buławę" na ręce kapitana Szuszkowskiego, 1763.
Teka 360, s. 33
- Odpis jego listu do Andrzeja Mokronoskiego, generała w sprawie cukiernika oraz skrzypka
Girarda zwolnionych z Białegostoku po śmierci hetmana Branickiego, których chce
zaangaŜować Krasicki, 1771. Teka 387, s. 1
- Wzmianka w pamiętniku dyplomaty pruskiego, hrabiego Lehndorffa o podróŜy do
Białegostoku odbytej w r. 1773 w towarzystwie biskupa Krasickiego. Teka 97, s. 17, 20
- Zatrudnia u siebie malarza Mirysa, nie płaci mu jednak gotówką, lecz wekslami, których nie
moŜna zrealizować, gdyŜ opiewają na kupca królewieckiego Saturgusa, u którego Krasicki jest
zadłuŜony, o czym wiedzą kupcy gdańscy, 1776, 1777. Teka 370, s. 1-4
- Jadą do niego w odwiedziny bratanice, hrabianki Krasickie, 1777. Teka 370, s. 9
KRASICKIE, hrabianki dwie
- Jadąc do swego stryja biskupa na Warmię zatrzymują się w Białymstoku w gospodzie Pod
Jeleniem, zwiedzają zaś pałac, 1777. Teka 370 s. 9
KRASIŃSKI Jan, kanonik warmiński
- Pisze do Józefa Kurdwanowskiego, podstolego halickiego, winszując mu udziału w weselu
Karola Radziwiłła Panie Kochanku z Marią Lubomirską, siostrzenicą J. Kl. Branickiego, a
takŜe wspominając wspólnego znajomego Pana de Saint Pol, 1753. Teka 396, s. 4
KRASIŃSKI Jan Dobrogost, wojewoda płocki
- Odpis kontraktu zawartego przez niego z architektem Ceronim w sprawie odbudowy
spalonego kościoła farnego w Węgrowie, 1703; o portrecie Krasińskiego w tymŜe kościele i
mauzoleum w kościele reformatów takŜe w Węgrowie. śyciorys Krasińskiego wypisany z
herbarza Branickiego. Teka 435, s. 3-5, 8, 11, 12
KRASIŃSKI /Kazimierz/, oboźny koronny
- Podejmował St. Augusta obiadem w Zegrzu, 1779. Teka 316, s. 8
KRASIŃSKI, hrabia
- Wzmianka o przekazaniu Goniądza wraz ze starostwem knyszyńskim /przez władze
rosyjskie/ w lenno hrabiemu Krasińskiemu, 1840,w dalszym ciągu w posiadaniu Krasińskich
w r. 1867. Teka 222, s. 1; Teka 449, s. 4
146

KRASOTA Maciej, mieszczanin i cieśla białostocki
- Wzmianka o nim, 1790. Teka 316, s. 71
- Jego syn przyjęty na naukę do stolarni dworskiej w Białymstoku, 1792. Teka 372, s. 17
KRASSOWSKA Aniela z Kownackich zob. Wolska Aniela z Kownackich, primo voto
Krassowska, Szambelanowa
KRASSOWSKI Jan, ksiądz, administrator /unickiej/ cerkwi dojlidzkiej i białostockiej,
dziekan, kanonik brzeski
- Wzmianki o nim, 1775, 1795-1812. Teka 258, s. 1-5; Teka 316, s. 31
KRASSOWSKI Kazimierz, dzierŜawca Orli
- Wypis z jego listu do Iz. Branickiej, w którym charakteryzuje grunta orleńskie, 1779. Teka
315, s. 9
KRASSOWSKI, sekretarz Jana Klemensa Branickiego
- Wzmianka o jego bardzo niskim wzroście, 1761. Teka 341, s. 11
- Wraz z s. Gieszkowskim, komisarzem dóbr podlaskich, przeprowadza /w Tykocinie?/
rewizję rzeczy Pana Siemiotkowskiego, 1762. Teka 333, s. 1
- Opis mieszkania zajmowanego przez niego wraz z rodziną w kamienicy dworskiej w
Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 26, 27
- J. Sękowski szuka jego poparcia w swych staraniach o przywilej królewszczyznę, 1777. Teka
376, s. 9
KRASZEWSKI Kajetan
Korzystał z pamiętników Michała Starzeńskiego, XIX w. Teka 410,s.1
KRASZEWSKI Paweł, podczaszy bielski, komisarz generalny dóbr Jana Klemensa
Branickiego
- Dokonuje w imieniu J. Kl. Branickiego pierwszego zakupu, 1722. Teka 484, s. 1, 2
KRECZETNIKOW /Michailł/, generał en chef wojsk rosyjskich /na Litwie/
- Kwateruje przez kilka dni w Białymstoku, 1792. Teka 316, s. 73
KRESZEWSKI Mikołaj
- Wzmianka o procesie między nim a Ŝoną i synem Bogdana Sapiehy, sędziego ziemskiego
trockiego, 1605. Teka 105, s. 6
KREYC, Hreyi, architekt
- Zatrudniony w Wołczynie, uznany za najlepszego i najzdolniejszego z młodych architektów,
1755. Teka 320, s. 216
- Pracował u Jaucha, w r. 1755 jest w Wołczynie u księcia kanclerza /Czartoryskiego/. Teka
332, s. 4
KRIGIER, zob. Krygier, zegarmistrz białostocki
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KROGULECKA Ewa, wdowa
- Prosi sekretarza Iz. Branickiej o protekcję dla swej matki, 1775. Teka 316, s. 35
- Wzmianka o domu pozostałym po niej w Białymstoku, 1790. Teka 316, s. 81
- Mieszka w r. 1784 na ul. Milergas w Białymstoku i pobiera ordynarię od dworu, 1799. Teka
393, s. 2
KROGULECKI, niewodniczy białostocki
- Wzmianki o nim, 1754, 1756, 1758. Teka 315, s. 227; Teka 320,s.195; Teka 362, s. 12
- Zapiska Glinki o XVIII-wiecznym napisie, widzianym przez niego na ścianie pałacu w
Rybienku w r. 1920: "Pan Krogulecki wypija becki". Teka 393, s. 1
KROSZYŃSCY, ksiąŜęta
- Wzmianka o opiece Krzysztofa Wiesiołowskiego nad synami zmarłego Jerzego
Kroszyńskiego oraz Halszki z Wiesiołowskich, 1633. Teka 62, s. 17
KRONENBERG Walery, ogrodnik
- Wspomnienia zawarte w korespondencji rodzinnej J. Glinki o osobie Kronenberga i
projektowaniu przez niego parku przy pałacu Glinków w Szczawinie, około 1698. Teka 433,
s. 1, 4, 5, 10
KRÓLEWIECKA, wdowa
- Zmarła w Tykocinie zostawiwszy znaczny majątek, którego część ma przypaść wnukowi, a
reszta z dyspozycji Branickiego – kahałowi tykocińskiemu, 1747. Teka 282, s. 1
KRUKOWSKI, zegarmistrz warszawski
- Specjalnie sprowadzony do Białegostoku dla naprawy zegara na kościele. Jego wymagania co
do stancji; wyznaczenie mu mieszkania w Białymstoku w domu po Kroguleckiej, 1790. Teka
316, s. 71, 81
KRUPSCY
- Wzmianka o uposaŜeniu kościoła w Szydłowiczach przez siostry Krupskie, XVI w. Teka 42,
s. 2
- Prooes między Katarzyną z Krupskich Turową a jej niezamęŜnymi siostrami oraz
Szczęsnową Krupską o prawa do spadku po rodzicach /bez wymienienia dóbr/ 1511; proces
między tymi osobami o spadek po bracie, 1522; dobra Szydłowicze dziedziczy po Katarzynie
Krupskiej jej wnuk, Mikołaj Mikołajowicz Bakałarowicz, przed 1547. Teka 51, s. 7, 8, 15, 31
KRUPSKA Anna z Radogowskich
- Jej zapis /dla kościoła wileńskiego/ jest zabezpieczony na Krupie i Jastrzębkach, 1544, 1545.
Teka 57, s. 2
KRUSZELNICKI, kapitan
- Ma zamiar sprzedać swą szarŜę, 1758. Teka 339, s. 11
KRUSZEWSCY, dwaj obywatele z okolic Białegostoku
- Wzmianka o ich krótkiej wizycie złoŜonej królowi St. Augustowi w Białymstoku, 1793. Teka
102, s. 3
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KRUSZEWSKI Paweł, podczaszy bielski, ekonom tykociński, komisarz Jana Klemensa
Branickiego
- Notatki dotyczące podpisów z lat 1727, 1729 Kruszewskiego na inwentarzach zamku
tykocińskiego i danych do jego osoby wypisanych z herbarza Bonieckiego. Wzmianka o
działalności Kruszewskiego w r. 1722. Teka 280, s. 51-53; Teka 484, s. 2
KRUSZEWSKI, porucznik, potem kapitan
- Przyjechał ze Lwowa do Białegostoku, 1753. Teka 358, s. 32
- Przywiózł starościca Starzeńskiego do Warszawy, 1767. Teka 360, s.38
KRUSZEWSKI, właściciel wsi Sokoły
- Stara się przekształcić ją w miasteczko konkurencyjne dla pobliskiego Tykocina, jak o tym
donoszą Iz. Branickiej śydzi tykocińscy, 1791. Teka 316, s. 76
KRUSZYŃSKA ElŜbieta z Wiesiołowskich zob. Wiesiołowska ElŜbieta /Halszka/, primo
voto Wojnowa, secundo voto Kruszyńska /Kroszyńska/
KRUZENSZTERN
- Jest właścicielem dóbr Zabłudów, około 1867. Teka 222, s. 1
KRYGIER, Krigier, zegarmistrz białostocki
- Zmarł w r. 1780. Teka 370, s. 17
KRYSKIER, architekt
WyraŜa wraz z architektem Le Brun swą opinię na temat reperacji kamienicy Branickich w
Krakowie, 1791. Teka 366, s. 2
KRYSTIAN, kowal białostocki
- Wrócił z Tajna, 1759. Teka 358, s. 1
KRZYWOBŁOCKI, oficjalista tyczyński
- Wzmianka o nim, 1761. Teka 327, s. 17
KRZYśANOWSKI S., oficjalista Branickiej początkowo w Biliłówce, potem w Kikoszówce
- Wzmianki o nim, 1774-1776. Teka 316, s. 35
KSAWERY, królewicz polski
- Występuje jako kandydat do korony polskiej w r. 1764. Teka 381, s. 2, 3
KUBESZOWSKI Kazimierz, proboszcz białostocki
- Odpis jego pisma do władz rosyjskich w sprawie uposaŜania szpitala przy kościele
parafialnym i dziada przy kaplicy św. Rocha, 1810. Teka 184, s. 6
KUBLICKI - PIOTTUCH Alfred
- Jego list do J. Glinki z 1939 r. zawierający wiele informacji o Archiwum Roskim, wówczas w
posiadaniu Branickich w Wilanowie. Teka 314, s. 3-5
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- Wzmianka o tym, ze zmarł on w Łowiczu i tam jest pochowany. Teka 489, s. 6
KUCKI, malarz warszawski
- Pozłaca dach i maluje buduar przy pałacu na Podwalu, ma być do tej pracy zatrudniony
tańszy majster z Białegostoku, 1754. Teka 320, s. 167, 168, 170, 173, 175
KUCZEWSKI J., ekonom tykociński
- Wzmianka o nim, 1720. Teka 280, s. 72
KUCZYŃSCY herbu Ślepowron
- Notatki i wypisy do dziejów tej rodziny z pamiętników Wiktoryna Kuczyńskiego, kasztelana
podlaskiego, właściciela Klukowa na Podlasiu. Teka 409, s. 1-20
KUCZYŃSKI Dominik
- Sprzedał Michałowi Starzeńskiemu Pietko/wszczyznę/ z Witkowem,1798. Teka 411, s. 1
KUCZYŃSKI Kazimierz, podkomorzy bielski
- Pozwany przez chorągiew pancerną J. Kl. Branickiego o zapłacenie tejŜe chorągwi 188
złotych i 3 groszy polskich, 1753. Teka 413, s. 1
KUCZYŃSKI Leon
- Jego ojciec, W. Kuczyński, kasztelan podlaski wystawia mu pałac w Korczewie, 1734. Teka
409, s. 8, 12v
KUCZYŃSKI Marcin
- Pozew złoŜony w jego imieniu przeciwko wojskowym, którzy dopuścili się rabunków i
gwałtów na terenie jego dóbr JeŜewa, 1734. Teka 280 s. 81, 86
KUCZYŃSKI Walenty, podsędek ziemski, podstarości i sędzia grodzki drohicki
- śonaty z Joanną Niemierzanką, ojciec Wiktoryna, zmarł w r. 1688, Teka 409, s. 1, 1v
KUCZYŃSKI Wiktoryn, kasztelan podlaski
- Informacje o jego Ŝyciorysie wypisane z jego pamiętników, spisanych w latach 1690-1737 i
przechowywanych przed r. 1939 w Nowodworach. Teka 409, s. 1-20
KUCZYŃSKI TfojoiWojciech
- Sprzedaje Wiktorynowi Kuczyńskiemu pole na Wichowie, 1701. Teka 409, s. 3, 11
KUCZYŃSKI, podkomorzy drohicki
- Zmarł u swej córki pani Ciecierskiej, 1777. Teka 370, s. 5
KUDRA, parobek fabryczny w Białymstoku
- Opis jego zatargu z Waguzą, pisarzem fabrycznym, oraz ocena jego osoby przez
Wojnarowskiego, komisarza dóbr; kara nałoŜona na niego za ten "postępek niegodziwy",
1756. Teka 362, s. 13, 14; Teka 397, s. 11
KULESZA M.
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- Litografia jego rysunku "z natury", przedstawiającego odsłonięcie pomnika księdza K. Kluka
w Ciechanowcu w dniu 25.IV.1850, Teka 441, s. 3
KUŁAKOWSKI, architekt guberni /grodzieńskiej?/
- Otrzymał w r. 1832 plany i kosztorysy przebudowy pałacu białostockiego. Teka 186, s. 8
KUŁAKOWSKI
- Budynek dla Kułakowskiego koło browaru w Białymstoku, 1773. Teka 375, s. 5
KUNART
- Ma przedstawić J. Kl. Branickiemu jakieś rejestry, 1753. Teka 358, s. 28
KUNATH, porucznik
- Sprowadza z Gdańska wino dla J. Kl. Branickiego, 1745. Teka 317, s. 48
- Jeździł do Tykocina po porcelanę sprowadzoną dla J. Kl. Branickiego 1753. Teka 362, s.3
- Ma być obecny przy odpakowaniu i przewaŜaniu korzeni przysłanych z Hamburga do
Białegostoku, 1754. Teka 342, s. 39
KUNCOWICZ Jakub, namiestnik wolkinicki, koniuszy nadworny
- Jego proces z Kiszkami o zwrot poŜyczki, 1511 i inne wzmianki o nim, XVI w. Teka 51, s. 7,
9, 10, 12
KURCZEWSKI /Jan/, ksiądz
- Polemika z niektórymi jego ustaleniami w zakresie dziejów kościoła białostockiego, zawarta
w liście mgra Z. Młyńczyka do J .Glinki,1953. Teka 198, s. 55
KURDWANOWSCY
- Notatka o listach Kurdwanowskich z XVIII w. znajdujących śię w Archiwum Czartoryskich
w Krakowie. Teka 343, s. 1
KURDWANOWSKA, "panna mała"
- W otoczeniu hetmanowej Ogińskiej, 1793. Teka 102, s. 7
KURDWANOWSKA
- Iz. Branicka proteguje ją u króla, 1789 /?/. Teka 363, s. 11
KURDWANOWSKI Jan, podsędek ziemski sandomierski
- Wymieniony wraz z Ŝoną Zoflanną w r. 1690 Jako zastawni posiadacze dóbr Opatów. Teka
497, s. 8
KURDWANOWSKI Jan Franciszek, biskup sufragan warmiński
- Wypisy z jego listów do wnuka Józefa Kurdwanowakiego, podstolego halickiego, którego
wypytuje o róŜne szczegóły związane z Ŝyciem na dworze J. Kl. Branickiego, a zwłaszcza z
wizytą króla Augusta II w Białymstoku, 1726-1729. Teka 395, s. 1-4
- Notatka z bibliografii Eatreichera o wydaniu jego kazań w r. 1724, między innymi kazania na
pogrzebie Stefana M. Branickiego w r.1711; wydanie kazań dedykuje Kurdwanowski J. Kl.
Branickiemu. Teka 292, s. 4, 15
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KURDWANOWSKI Józef, podstoli halicki, zaufany Jana Klemensa Branickiego
- Notatki do jego biografii z herbarza Branickiego oraz z rękopisów w Archiwum
Gospodarczym Wilanowskim i w Archiwum Roskim, XVIII w. Teka 394, s. 1-10
- Odpisy i wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawach prac budowlanych i
wyposaŜenia pałaców w Warszawie, Białymstoku i Choroszczy, 1717-1764. Teka 341, s. 1-12
- Przesyła J. Kl. Branickiemu abrys schodów do aprobaty, około 1725. Teka 326, s. 4
- Wypisy z listów do niego od Jana Kurdwanowskiego, biskupa sufragana warmińskiego,
zawierające głównie zapytania o J. Kl. Branickiego i Ŝycie na jego dworze, 1726-1729. Teka
395, s. 1-4
- Wypisy z listów do niego od J. Kl. Branickiego dotyczące róŜnych spraw gospodarczych w
dobrach Branickich, a zwłaszcza nadzoru Kurdwanowskiego nad estetyczną stroną budowy i
ozdabiania wnętrz tamtejszych rezydencji, 1728-1763. Teka 342, s. 1-44
- Wypisy z tych listów Branickiego do Kurdwanowskiego, które zostały opublikowane przez
Glinkę w komunikacie o pracach J. Z. Deybla. Teka 384, s. 1-35.
- Notatka o listach do niego od niewiadomej osoby /1733-1752/ o sprawach towarzyskich i
osobistych. Teka 315, s. 256
- Zamawia u Klemma abrysy ornamentów /do pałacu na Podwalu?/, 1739. Teka 339, s. 1
- Wypis z jego listu do K. Cieszkowskiego, któremu wysyła owoce, prosi o opiekę nad córką i
relacjonuje o sejmiku w Proszowicach, 1752. Teka 315, s. 236
- Odpis listu do niego od M. Zofii z Sieniawskich Czartoryskiej , która dziękuje mu za
przesłane abrysy i wyraŜa swą sympatię, 1752. Teka 315, s. 253
- Eustachy Potocki prosi go o przesłanie gotowej planty ogrodu radzyńskiego, 1752. Teka
315, s. 254
- Wypisy z listów do niego od róŜnych osób w sprawach dotyczących Branickich pośrednio
lub bezpośrednio, 1752-1769. Teka 396, s. 1-6
- Notatka o jego korespondencji z lat 1753-1757 zachowanej w Archiwum Roskim. Teka 319,
s. 1, 2, 16
- Załatwia sprawy pienięŜne w imieniu J. Kl. Branickiego, 1754. Teka 339, s. 3v
- Wydaje dyspozycje, co do podziału stancji w pałacu białostockim, 1754. Teka 358, s. 39
- Ogląda obrazy Mirysa i wyraŜa swe uznanie, 1760. Teka 328, s. 17
- Dziękuje J. Kl. Branickiemu za uzyskany urząd sędziego krakowskiego, 1762. Teka 341, s. 12
- Wzmianka o spodziewanej rozprawie jego sukcesorów /o spadek po nim?/, 1784. Teka 316,
s. 17
- Wypis z listu do niego od Hieronima Radziwiłła, podczaszego litewskiego, na którego ręce
przesyła lustra z manufaktury w Urzeczu /do pałacu białostockiego?/, b.d. Teka 315, s. 255
KURDWANOWSKI, starosta baranowski
- J. Kl. Branicki zwraca się do niego w sprawie cesji porucznikowstwa znaku pod
dowództwem Kurdwanowakiego, 1752. Teka 321, s. 19
KUREK, Kurkiewicz Szymon, murator mieszczanin mościski
- WypoŜyczony od S. Ustrzyckiego do prac budowlanych w Tyczynie, 1761. Teka 315, s. 217
- Wypis z listu, w którym prosi Iz. Branicką o zwolnienie go z nadzoru budowy kościoła w
Tyczynie celem poprowadzenia budowy kościoła w Mościskach, 1772. Teka 316, s. 18
KURZENIECKI Jerzy, staroście piński
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- PoŜycza pieniądze Piotrowi Wiesiołowskiemu i jego Ŝonie Zofii, 1578. Teka 62, s. 15
KURZENIECKI J.
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym donosi o przewoŜeniu przez siebie
pieniędzy dla Branickiego, 1762. Teka 315, s. 129
KURZENIECKI, chorąŜy piński
- OŜeniony z wdową po Ostrowskim, dzierŜawca Dolistowa przed r. 1784. Teka 316, s. 14,
15, 17
KUSZELL Ignacy /plenipotent Potockich/
- Wypis z jego listu do Tyszkiewicza ze Świsłoczy w sprawie przyjęcia przez Tyszkiewicza
częściowo w podarunku, a częściowo na przechowanie jeleni i danieli ze zwierzyńca
białostockiego, 1808. Teka 316, s. 4
KWADA zob. Quade /kupiec gdański/
KWIATKOWSKI, Chińczyk /?/
- Robi torbę /teorban?/ dla Branickiego, 1752. Teka 320, s. 90
KWIECIŃSKI
- Planta poszczególnych kondygnacji jego domu przy ul. Marynstat /w Białymstoku?/, XVIII
w. Fotografie, notatki. Taka 234, s. 9; Teka 235, fot. 85-87
LA CHINAL DE, Szynel, pułkownik, potem generał
- Stanął w Warszawie; oddano mu list J. Kl. Branickiego, 1744. Teka 338, s. 3
- Miał dawniej stancję w pałacu białostockim, 1754. Teka 342, s. 38
- "Zbywa szarŜę i chorągiew swoją", ubiega o nie J. H. Klemm, 1756. Teka 339, s. 10
- Przywozi J. Kl. Branickiemu próbkę skóry z Warszawy, 1756. Teka 345, s. 13
- Ma towarzyszyć królewiczowi Karolowi w jego podróŜy do Petersburga, 1758. Teka 315, s.
249, 258
LACHMAN, Lachman Iwan, poddany z Wiszenki, dóbr Jana Klemensa Branickiego
- Zmarły w areszcie podstarościego, wdowa po nim wnosi skargę do Branickiego, 1752. Teka
327, s. 1
LACHOWICZ T., oficjalista z klucza Lada w leśnictwie bielskim
- Wypisy z jego raportów składanych Iz. Branickiej w sprawie znalezienia budynków
zastępczych dla spalonej cerkwi w Orli, 1795. Teka 316, s. 19
LACHOWICZ, ksiądz, pleban w Dobrakowie, a jednocześnie miejscowy podstarości
- Jego stosunki z poddanymi; skargi na niego, 1760. Teka 335, s. 3, 4
LAGNASE de, hrabia
- Ma polecić wypłatę pieniędzy /w Saksonii/ na weksel J. Kl. Branickiego, 171s. Teka 317, s.
50
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LAMBERT, generał-major
- Rycina przedstawiająca jego portret niewiadomego autora /XIX w./. Teka 441, s. 17
LAMBERT
- Wzmianka o odbiciu Lamberta, rzekomego szpiega, z więzienia w ratuszu warszawskim,
1757. Teka 360, s. 15, 16
LANCEY de, dyplomata, podwładny hrabiego de Broglie, francuskiego ministra
pełnomocnego w Warszawie
- Notatka z jego listu do Kajetana Cieszkowskiego, majora, w sprawie korespondencji z
Konstantynopola oraz osoby pułkownika Malczewskiego, 1757. Teka 329, s. 4
LANGUT, inŜynier, podpułkownik
- Zwolniony w r. 1832 wraz z kilkoma innymi osobami ze stanowiska członka komitetu
przebudowy pałacu białostockiego w związku z wykrytymi wówczas nieporządkami czy
nieuczciwościami w pracy tego komitetu. Zatrudniony od 1826 przy pracach w pałacu
białostockim. Mianowany architektem białostockim w r. 1830. Jego następcą został
Rumbowicz. Teka 186, s. 8-11; Teka 188, s. 1, 2
LAROCHE, złotnik warszawski
- Pracuje dla Branickiego, 1752. Teka 320, s. 82, 82v, 84
LA ROSE, Larosa, La Rossa, kuchmistrz / Branickich /
- Wykłada pieniądze na opłacenie pewnych sprawunków na potrzeby dworu J. Kl.
Branickiego, 1750. Teka 320, s. 35, 36
- Jego stancja znajduje się w pałacu białostockim, 1752. Teka 358, s. 22
- Udziela ogrodnikowi białostockiemu wskazówek, co do wytłaczania wina, 1756. Teka 397, s.
4
LASCHI
- Wyprowadza się z pałacu /Branickich na Podwalu/ do pałacu wojewody podlaskiego, 1767.
Teka 360, s. 36
LASKI
- Określony przez M. Bacciarellego w jego liście polecającym jako człowiek wielkiego talentu i
prawości, udaje się do Białegostoku, aby wstąpić na słuŜbę u J. Kl. Branickiego, 1765. Teka
315, s. 286
LASOCKI, paź na dworze Izabeli Branickiej
- Wzmianka o jego nauce i sprawowaniu, 1780. Teka 316, s. 25
LATOUR
- Notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego, odnoszącym się do ceny guzów, zamówionych
przez Branickiego u jubilera warszawskiego,1748. Teka 315, s. 130; Teka 344, s. 1
LAUNAY DE zob. Delaunay, rzeźbiarz
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LAUTFUS
- Wysyła pocztę Branickiemu z Warszawy, 1758. Teka 360, s. 22
LE BRUN Andrzej /rzeźbiarz/
- Zdanie Glinki na temat jego autorstwa nagrobka J. Kl. Branickiego w Białymstoku, 1956.
Teka 96, s. 48
LE BRUN, architekt
- WyraŜa wraz z architektem Kryskierem swą opinię na temat reperacji kamienicy Branickich
w Krakowie, 1791. Teka 366, s. 2
LEDOULX
- Pani, która otrzymała zapis od swego krewnego Pascala de Hayes, 1821. Teka 388, s. 1
LE FORT, baron
- Mieszka w Warszawie, daje Branickiemu wzory posadzki, 1753. Teka 320, s. 131a, 132, 133
- Branicki darowuje mu piec białostockiej roboty i parę baŜantów, 1755. Teka 320, s. 231
- Nazwisko to zanotowane przez J. Kl. Branickiego na marginesie listu w r. 1756. Teka 360, s.
1
LE FORT, Lefort, baronowa
- WyjeŜdŜa z Warszawy do Białegostoku, 1757. Teka 315, s. 182
- Iz. Branicka przesyła jej pieniądze do ParyŜa za pośrednictwem kanclerza Chreptowicza i
bankiera Blanca, 1784. Teka 365, s.1
LEHMAN zob. Leyman, panna /dworska Izabeli Branickiej?/
LEINDZE zob. Lindsay, rodzina
/LELEWEL/ Loelhoeffel Henryk, lekarz
- Mieszka w pałacyku Branickich /dawniej Puzynów/ i zawiaduje nim; leczy murarzy
pracujących dla Branickiego, 1752, 1753. Teka 320, s. 54, 62, 83, 126, 130
LELEWEL, kasjer /Komisji Edukacji Narodowej?/
- Wzmianka o nim, 1795. Teka 373, s. 10
LENCZEWSKI - Samotyja Józef, drobny szlachcic ze wsi Leńce, znawca tradycji
Białostocczyzny
- Notatka Glinki z rozmowy z nim w 1937 r. na temat przeszłości północnych dzielnic miasta
Białegostoku. Teka 119, s. 1
- Informacja uzyskana od niego w r. 1938 o Słowińskich, mieszczanach białostockich w XIX
w. Teka 95, s. 49
- Informuje Glinkę o potomkach bojarów Putnych zamieszkałych w Białymstoku przed r.
1914, b.d. Teka 214, s. 24
LENCZEWSKI, architekt obwodu białostockiego
- Pod jego nadzorem pozostawał pałac i budynek teatru w Białymstoku, 1815. Teka 403, s. 1
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LENKIEWICZ Daniel, pocztmajster białostocki
- Tekst przysięgi składanej przez niego przy obejmowaniu urzędu pocztmajstra, 1773. Teka
125, s. 83
- OskarŜony o prowadzenie nielegalnej sprzedaŜy wina, 1773. Teka 316, s. 26
- Otrzymuje wraz z Ŝoną od Iz. Branickiej nadanie na dom w Białymstoku, b.d. /1777?/.
Teka 130, s. 1
LEPIARCZYK Józef
- jego wyjaśnienia co do historii kamienicy Branickich w Krakowie, Teka 267, s. 25-28
LESZCZYŃSKA Konstancja z Czarnieckich
- Odpis listu dzielczego, w którym jej rodzice Zofia z Kobierzyckich i Stefan Czarnieccy,
wojewodowie ruscy, zapisują jej część majątku a mianowicie 170.000 złotych na wszystkich
swych dobrach, ewentualnie majętność Gołuchów w woj. kaliskim, o ile ją zakupią, oraz
cedują starostwo kowelskie, 1661. Teka 67, s. 1
LESZCZYŃSKI Bogusław, podkanclerzy koronny
- Reprodukcja jego portretu według ryciny Jeremiasza Falcka, około 1646. Teka 442, s. 6
LESZCZYŃSKI Stanisław zob. Stanisław Leszczyński, król polski
LESZCZYŃSKI Wacław, kanclerz wielki koronny
- Reprodukcja jego portretu według ryciny Jeremiasza Falcka, około 1646. Teka 442, s. 5
LESZCZYŃSKI Wacław, krajczy koronny, prawdopodobnie starosta tykociński po
AIbrychcie Wesslu
- Notatki dotyczące jego osoby, XVII w. Teka 278, s. 173, 174
LEŚNOWOLSKI Prokop, starosta brański
- Wypis z dekretu sądu referendarskiego w sprawie między nim a poddanymi z wsi Klichów w
starostwie brańskim o wymiar powinności, 1637. Teka 254, s. l
LEULLIE, Leullier zob. Lhuillier, pani
LEULLIER zob. Lhuillier Antoine, kupiec warszawski
LEWICCY
- Wzmianka o ich pałacyku z XVIII w. w Lewickiem, parafia Juchnowiec, 9 kilometrów od
Białegostoku. Teka 96, s. 45
LEWICKA Anna
- Wzmianka o oddaniu jej przez H. Chodkiewicza w arendę dóbr Choroszcz, 1567. Teka 278,
s. 9
LEWICKI Adam, łowczy podlaski
- Jest plenipotentem J.K1 .Branickiego, 1748. Teka 280, s. 118
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LEWICKI Adam
- Sprzedaje J. Kl. Branickiemu część młyna i ziemi z chłopami w Szczytach, 1737. Teka 316, s.
84
LEWICKI Bonifacy, przeor bazylianów w Supraślu
- Prosi komisarza dóbr podlaskich Branickich o wzięcie w obronę śyda, krawca
białostockiego, pociąganego do odpowiedzialności za szycie futer dla zakonników, 1781. Teka
315, s. 244
LEWICKI Jan, oficjalista w dobrach Jana Klemensa Branickiego /ekonom?/, dzierŜawca
starostwa krośnieńskiego
- wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego dotyczące zadłuŜenia dóbr Branic i Ruszczy u
Stadnickiego oraz rozliczeń Lewickiego z dzierŜawy starostwa krośnieńskiego, 1750, 1758.
Teka 315, s. 132-134
- Ma przesłać tarcice ze starostwa krośnieńskiego do Tyczyna, 1752. Teka 321 , s. 4
LEWICKI Józef, hrabia
- Wydaje się Badeniemu, dzierŜawcy Branic, nieodpowiedni na plenipotenta Iz. Branickiej, bo
mieszka zbyt daleko od Krakowa, 1796. Teka 373, s. 27
- Notatki z listu Iz. Branickiej do niego w sprawach majątkowych, 1797. Teka 363, s. 1
LEWICKI Maksymilian z Muszkatowiec
- Wypisy z jego listów do Hipolita Kownackiego, który był wujem jego Ŝony. Wypisy dotyczą
podjęcia przez Kownackiego zadania wypłacania pensji pensjonariuszom ks. Stanisława
Poniatowskiego, znajdującym się w Warszawie, 1825-1826. Teka 4l9b, s. 112-115
LEWICKI, "młody"
- PoŜycza J. Kl. Branickiemu 30.000 złotych na 10%, 1764. Teka 327, s. 18
LEWICKI, obywatel z okolicy Białegostoku
- Wzmianka o jego krótkiej wizycie złoŜonej królowi w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 3
LEWICKI
- Przybył do Warszawy z porucznikami Pakoszem i Domańskim; oficjalista Iz. Branickiej stara
się o mundur dla niego, 1772. Teka 377, s. 2
LEWICKI
- Iz. Branicka poleca swemu podskarbiemu, aby mu wypłacił sumę kapitalną 20.000 złotych,
1780. Teka 317, s. 11
LEWIN Izaak, śyd białostocki
- Zawarł umowę na dostawę z Białegostoku do Gdańska pewnej ilości pierza niedartego,
1789/?/. Teka 363, s. 14
LEYMAN, Lehman, panna /dworska Izabeli Branickiej?/
- Przybyła do Białegostoku, 1793. Teka 102, s. 12
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- Jej stancja w pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1795. Teka 373, s. 11
LEYMAN, muzykant, uprzednio laufer
- Pozywa spadkobierców J. Kl. Branickiego w sprawie spłaty sumy zapisanej mu w
testamencie Branickiego, 1796. Jego córce świadczyła Branicka wiele dobrego. Teka 373, s.
40-42, 44
L'HOSPITAL, poseł francuski
- Wzmianka o jego bytności w Białymstoku, 1757. Teka 101, s. 1
- Przyjmuje od M. Gilleta wzór popiersia z brązu, które ma wykonać Gillet według portretu J.
Kl. Branickiego, 1758. Teka 315, s. 78
- List od niego do J. Kl. Branickiego przywozi kurier z Petersburga, 1758. Teka 339, s.13
LHUILLIER, Leullier, Luller, Lullie, Lullier Antoine, kupiec warszawski
- Notatka i wypis z listu do niego od J. Kl. Branickiego w sprawie rodzajów zasłon do okien,
1740. Taka 315, s. 131
- Dostarcza Branickiemu mebli i obić, projektuje i nadzoruje ustawianie i zakładanie ich w
pałacu na Podwalu, 1752-1755. Teka 320, s. 85c, 153v, 155, 158, 169, 170, 198, 199, 222
- Wysyła meble zamówione przez J. Kl. Branickiego, pośredniczy w sprowadzaniu dla niego
szkła z Wiednia; dostarcza mu deseni, ale "mizernie" rysowanych, 1752. Teka 321, s. 12, 14,
15, 18, 19
- Dostarcza zwierciadła na zamówienie J. Kl. Branickiego, 1754. Teka 315, s. 314
LHUILLIER, Leullie, Leullier, Lullier, pani
- Przyjmuje na przechowanie pakę zawierającą sprawunki J. Kl. Branickiego, przysłane z
ParyŜa, 1758. Teka 360, s. 23
- Sprowadza dla Iz. Branickiej encyklopedię, 1793. Teka 373, s. 7
- List do niej do Wiednia od Iz. Branickiej zawozi pani Flery /Fleury?/,
1795. Teka 373, s. 20
- Przewozi jakieś papiery Iz. Branickiej z Warszawy do Białegostoku,
1796. Teka 373, s. 37
LIBISZEWSKI, komisarz starostwa grodeckiego
- Zostaje komisarzem po objęciu starostwa przez Jana Małachowskiego kanclerza wielkiego
koronnego, 1758. Teka 327, s. 16
LICHOMSKA M., wdowa po Kazimierzu, murgrabi pałacu Branickich
- Opis jej samobójstwa, odratowania jej i wzmianka o przyznaniu jej pensji, 1779. Teka 316, s.
8
- UskarŜa się, Ŝe mąŜ zostawił jej 11 dzieci i kilka tysięcy długów, 1779. Teka 316, s. 35
- Wypisy z jej listów do Iz. Branickiej, w których przedstawia swe trudności i potrzeby,
1779,1786. Teka 316, s. 20, 21
LICHOMSKI Kazimierz, murgrabia /i rezydent warszawski/ Jana Klemensa Branickiego
- Notatka o jego korespondencji z lat 1745-1779, zachowanej w archiwum Roskim. Teka 319,
s. 1, 4-6, 12, 13
- Wypisy z jego korespondencji z Branickim, 1748-1755. Teka 320, s. 1-235 passim
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- Wypisy z raportów, składanych przez niego J. Kl. Branickiemu w latach 1756-1766. Teka
345, s. 1-31
- Ma się starać o sprowadzenie do Białegostoku stolarza i malarzy z Warszawy, nadzoruje
wykonywanie w Warszawie posadzki drewnianej dla pałacu białostockiego, 1754. Teka 358, s.
24, 34
- Przesyła J. H. Klemmowi wiadomości od Redlera, 1755. Teka 339, s. 8
- Pertraktuje ze snycerzami Redleremi Plerschem wykonanie grupy /Herkulesa/, 1757;
załatwia róŜne sprawy gospodarcze, 1759, 1767. Teka 360, s. 4, 5, 25, 34
- Sękowski Jan odsyła mu "grundris balustrady", 1763. Teka 357, s. 4
- Wypisy z jego raportów, składanych Iz. Branickiej o reperacjach w pałacu Branickich na
Podwalu, 1775, 1777. Teka 316, s. 19, 20
- Bierze udział w ugodzie co do prac budowlanych na styku pałacu Branickich i pałacu
Ant.Tyzenhauza, 1778. Teka 316, s. 6
LICHTENHAIN zob. Lichtyan, rodzina
LICHTENSTEIN Kalman Józef, syn MojŜesza, rabin białostocki
- Opis jego grobu na starym cmentarzu białostockim, zanotowany w r. 1938; notatki o jego
Ŝyciorysie w oparciu o prasę Ŝargonową Ŝydowską, 1928, 1933. Teka 206, s. 17, 20, 21
LICHTENSTEIN, Lichtszteyn Kielman Józefowicz /syn Józefa/, rabin białostocki
- Wzmianka o jego występowaniu w źródłach pod imieniem własnym i ojcowskim: Kielman
Józefowicz /XVIII w./. Teka 458, s. 5
LICHTYAN, Lichtenhain, rodzina
- Notatka o pokrewieństwie tej rodziny z Wiesiołowskimi, XVII w. z herbarza Bonieckiego.
Teka 62, s. 32
LIDELPECHE zob. Littlepage /?,Lewis?/, Amerykanin
LIGĘZA, Lingeza Mikołaj, murarz, poddany tyczyński
- Określony przez muratora Kurkiewicza jako dobry specjalista w zakresie przesklepiania
kościoła, 1772. Teka 316, s. 18
- Wypis z jego supliki, w której prosi o pomoc Iz. Branickiej w uzyskaniu swych naleŜności za
prace mularskie dla róŜnych osób, około 1778. Teka 316, s. 21
LINDEMAN, kamieniarz warszawski
- Wzmianka o nim, 1750. Teka 320, s. 45
LINDSAY, Leindze, Lintzsaj, Lyndze, rodzina
- Informacje o następujących członkach tej rodziny: Lindsay długoletni oficer regimentu
pieszego buławy wielkiej koronnej, a zarazem architekt zamieszkały w Białymstoku i jego
synowie: Jan architekt oraz Michał początkowo uczeń malarza Mirysa, zdolny miniaturzysta,
który porzuca malarstwo i przyjmuje pracę u jurysty, 1789; wypis z listu malarza Mirysa, który
upomina się o pieniądze, poŜyczone przez jego słuŜącą kapitanowi Lindsayowi, 1789. Teka
316, s. 75
159

LINDSAY Ludwik
- Notatka o jego dyplomie szlacheckim wpisanym do księgi miejskiej białostockiej z lat 17981801. Teka 125, s. 109
LINDSAY, porucznik, potem kapitan
- Wypisy z jego listów do majora K. Cieszkowskiego, którego prosi o protekcję przy awansie i
donosi mu drobne nowiny z Białegostoku, 1753, 1755. Teka 315, s. 237
- Odkomenderowany z garnizonu białostockiego, 1758. Teka 339, s. 14, 15
- Mianowany przez J. Kl. Branickiego ekonomem w starostwie bohusławskim, 1762. Teka
215, s. 12
- Do r. 1763 ekonom starostwa bohusławskiego i komendant tamtejszego garnizonu, w r.
1763 przekazuje obie te funkcje kapitanowi Korzeniowskiemu. Teka 315, s. 120
- Opis domu /pawilonu/ zajmowanego przez niego w Białymstoku, a naleŜącego do
tamtejszego dworu, 1772. Teka 107, s. 37, 38
- Otrzymuje pensję inwalidzką. Wzmianka o jego długu u Grzybowskiej /słuŜącej malarza
Mirysa/, 1789. Teka 316, s. 70
LINDSAY, major
- Wypisy z Jego listów, w których prosi Iz. Branicką o wydanie mu śyda białostockiego, za
którego poręczywszy musiał jego długi płacić, 1771, 1772. Teka 316, s. 21
LINGEZA zob. Ligęza Mikołaj, murarz, poddany tyczyński
/LINOWSKI/ starosta lipnicki
- Wzmianka o buncie poddanych przeciwko niemu, 1754. Teka 215, s. 7
LINQUET Simon Niclas Henri, adwokat i publicysta francuski
- Wypisy z korespondencji i notatki odnoszące się do propozycji zrobionej przez I.
Potockiego, aby Linquet napisał utwór polemiczny odnoszący się do spraw polskich. PodróŜ
wysłannika Potockiego - St. Kownackiego za granicę i jego pertraktacje z Linquetem, 1785.
Teka 419a, s. 6, 8, 9; Teka 419b, s. 228-236
LINTZSAJ zob. Lindsay, rodzina
LIPKICKI I.
- W liście do J. Kl. Branickiego donosi, Ŝe rozdzielił /na sprzedaŜ/ gorzałkę między 3 "wsie
górskie" /Lubień, Krzeczów i Tęczyn/, naleŜące do dóbr Myślenice, mimo Ŝe tamtejsi chłopi
mieli to sobie za krzywdę, 1763. Teka 215, s. 14
LIPPOLD Jan Krzysztof, kupiec warszawski
- Notatki o jego listach do J. Kl. Branickiego o realizacji zamówień tegoŜ, 1741-1757. Teka
315, s. 135
- Rezyduje w Dreźnie, zakupy Branickiego u niego, 1749, 1752. Teka 320, s. 10, 77v
- J. Kl. Branicki bierze u niego atłas, 1752. Teka 321, s. 24
LIPSKI, kasztelan
- Dostał od Iz. Branickiej pewną sumę pieniędzy w podarunku, 1795. Teka 373, s. 19
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LIPTAY von, major pruski
- Obwieszczenie /w tłumaczeniu polskim/ pruskiego urzędu powiatowego w Białymstoku o
wyznaczeniu nagród za chwytanie i oddawanie majorowi von Liptay Polaków dezerterów z
regimentu piechoty von Chlebowskiego w Białymstoku, 1806. Teka 183, s. 1
LISIECKI, ekonom tyczyński
- Wypisy z jego raportów, składanych Iz. Branickiej w sprawie budowy kościoła św. Rocha w
Tyczynie i karczmy w Lubieniach, 1771-1773. Teka 316, s. 22, 23
- Przekazuje podskarbiemu białostockiemu Matuszewicowi dyspozycje kanonika Retańskiego
w sprawie oddania do cekhauzu chłopca oskarŜonego o podpalenie umyślne, 1772. Teka 316,
s. 50
LITTLEPAGE Lidelpeche, Mitelpege /Lewis?/, Amerykanin
- Wzmianki o jego pobycie w Białymstoku wraz z dworem Stanisława Augusta, 1793. Teka
102, s. 5, 12
LITTOW, dymisjonowany major w regimencie gwardii koronnej
- Wzmianka o nim, 1737. Teka 390, s. 4
LOCCI /Augustyn/, podczaszy nowogrodzki /architekt/
- Szczuka, opat paradyski, donosi swemu bratankowi Szczuce, podkanclerzemu litewskiemu, o
swej bytności wraz z, Loocim w Radzyniu i o uwagach Locciego na temat projektowanej
restauracji zamku i kościoła w Radzyniu /1686/; z dalszego wypisu wynika, Ŝe Locci ma
prowadzić tę restaurację /1687?/. Teka 429, s. 1
LOELHOEFFEL zob. /Lelewel/ Henryk, lekarz
LORENC, Lorens, Lorentz, Lorenz, batnik, cieśla /Niemiec/
- Odpis kwitu wystawionego przez niego w związku z zakładaniem fontanny przy pałacu
warszawskim /na Podwalu/ Branickich, 174s. Teka 285, s. 16
- Syn Lorenca aresztowany w Warszawie za kradzieŜe. 1749. Teka 320, s. 20
- Odrysowuje niewiadomy projekt, 1750. Teka 320, s. 33
- Zatrudniony przy zakładaniu rur do fontann w Białymstoku, 1750. Teka 358, s. 14, 18
- J. Kl. Branicki niezadowolony, Ŝe Ricaud /de Tirregaille/ spuszcza się na niego /przy
osadzaniu rur w ogrodzie białostockim?/, 1754. Teka 342, s. 40
- Wzmianki o jego pracach przy pałacu białostockim, 1755. Teka 315, s. 48, 49
- Kieruje ustawianiem altanki w parku białostockim nad kanałem, 1755. Teka 362, s. 6
- Jest kierownikiem robót ciesielskich w Białymstoku, 1755. Teka 385, s. 7
- Pracuje przy rurach na dziedzińcu w Białymstoku, zakłada skrzynie na wodę przy machinie
do pompowania, 1758. Teka 328, s. 4-9
- Zajmuje się przygotowywaniem czego potrzeba do fontann białostockich, 1758. Teka 397, s.
36
- Przyspiesza swoją robotę /w Białymstoku/ przy maszynach, 1763. Teka 357, s. 3
LOUPIA, burmistrz warszawski
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- Wzmianka o zamierzonej przez niego budowie kamienicy naprzeciwko kościoła św. Jana,
1687/?/. Teka 429, s. 1
LOUPIA, Luppia, wójt miasta Starej Warszawy
- Prześladuje snycerza Redlera mimo protekcji Branickiego, 1750, Teka 320, s. 40-42
LUBIENIECKI Andrzej, młodszy
- Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do jego osoby i rękopisu przez niego
spisanego. Teka 86, s. 1-3
LUBOMIRSCY
- Notatki z literatury drukowanej odnoszące się do dziejów tej rodziny i poszczególnych jej
członków z XVI-XVIIT w. Teka 62, s. 23; Teka 63, s. 1, 3, 4; Teka 398, S. 1-10
- Wzmianka o posiadaniu przez tę rodzinę /poczynając od Aleksandra D. Lubomirskiego
+1720/ dóbr Opatów z przyległościami i o dziedziczeniu tych dóbr przez Sanguszków, a
następnie przez Potockich, XVIII, XIX w. Teka 497, s. 1, 2, 4-8, 12-16, 20, 27
LUBOMIRSKA ElŜbieta Cumming/, wdowa po Teodorze, wojewodzie krakowskim
- Wypis z jej listu, w którym poleca J. Kl. Branickiemu niejakiego Pio "wiolinistę sławnego",
który przedtem był na dworze jej męŜa, 1747. Teka 315, s. 138
- Przebywa w Wiedniu, 1755. Teka 320, s. 227
LUBOMIR3KA ElŜbieta Izabela z Czartoryskich, księŜna marszałkowa koronna
- Szyje suknie u Abrama, krawca w Białymstoku, 1780. Teka 316, s. 37
- Wzmianka o jej procesie z Gadomskimi o tytuły własności w stosunku do dóbr Zawadyńce i
innych w powiecie kamienieckim, około 1795. Teka 419a, s. 22, 23, 56; Teka 419b, s. 162
- Nazwana "najgodniejszą i najszacowniejszą ze wszelkich względów księŜną", 1821 /w liście
I. Gadomskiego do H. Kownackiego/. Teka 419b, s. 106
LUBOKIRSKA Marła zob. Radziwiłłowa Maria z Lubomirsklch, starościanka boli-mowska,
księŜna mieoznikowa litewska
LUBOKIRSKA Urszula z Branickich, starościna bolimowska
- Notatka zawierająca uwagę, Ŝe korespondencja jej wskazuje na duŜą ruchliwość, częste
zmiany miejsca pobytu, 1722-1761. Teka 316, s. 2
- Wypis z aktu jej ślubu z Janem Lubomirskim, 1725. Teka 174, s. 3
- Wzmianka o jej spodziewanym niedługo połogu, 1727. Teka 315, s. 15
- List do niej od Jana Horquelina, kupca wrocławskiego, w sprawie dostawy owoców granatu
z Węgier i ze Wschodu, 1737. Teka 389, s. 1
- Odwiedza swego brata J. Kl. Branickiego w Białymstoku, 1738, 1739. Teka 342, s. 24, 24v,
25
- Darowuje w r. 1741 swego poddanego W. Haltmana J. Kl. Branickiemu. Teka 171, s. 3
- J. Kurdwnnowski ma być u niej w Wiązownie i przekazać jej oraz jej córce serdeczności od
J. Kl. Branickiego, 1743. Teka 342, s. 33
- Statki J. Kl. Branickiego przywoŜą dla niej sprawunki z Gdańska, 1752. Teka 321, S. 9
- Opinia J. Kl. Branickiego o jej zatargu z wojewodziną mazowiecką /z Czartoryskich
Stanisławową Poniatowską/, 1752. Teka 348, s. 2
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- Architekt Bellotti robi dla niej abrys pałacyku pijarów w Warszawie, 1753. Teka 320, S. 98,
123, 126
- Piec dla niej robi garncarz dobrzyniewski, 1755. Teka 362, s. 10
- Jej brat J. Kl. Branicki przesyła jej piec białostockiej roboty, Teka 345, s. 2
- Dostaje od swego brata J. Kl. Branickiego pasztet i kuropatwy, 1757. Teka 360, s. 19
- Zajmuje się sprawami spadkowymi po swym szwagrze Karolu Sedlnickim, podskarbim
wielkim koronnym, 1761. Teka 360, s. 26, 27, 33
- Otrzymuje w r. 1762 wraz ze swymi siostrzenicami Potockimi pałac /dwór/ niegdyś A.
Kotowskiego na rogu ul. Miodowej i Długiej w Warszawie. Ofiarodawcą jest J. Kl. Branicki.
Teka 285, s. 9
- Wzmianka o wypłacie dokonanej przez plenipotenta Sedlnickich na rzecz /Lubomirskiej/
starościny bolimowskiej "z racji nabytego pałacu warszawskiego", 1763. Teka 315, s. 62
- Wypis z jej listu do J. Kl. Branickiego, w którym wyraŜa opinie o sytuacji po porwaniu
posłów przez Repnina i wspomina o sympatii biskupa Sołtyka dla Branickiego, 1767. Teka
315, s. 136, 137
- Przybyła do Warszawy, 1767. Teka 360, s. 37
- Pretensje do niej ze strony jej brata J. Kl. Branickiego i groźba odebrania jej dóbr
biliłowskich, 176s. Teka 348, s. 6
- Wzmianka o jej przekonaniach w okresie konfederacji barskiej /1768-1772/. Teka 97 s. 47
- Jej listy do /Franciszka/ Piotra Potockiego starosty szczerzeckiego o załatwieniu spraw
spadkowych po J. Kl. Branickim i targach z Iz. Branicką w związku z tym, 1773-1775. Teka
317, s. 39-44
- Wymieniona wśród spadkobierców J. Kl. Branickiego pozwanych przez sąd przez wdowę po
nim, Iz. Branicką, 1774. Teka 308, s. 5
- Wzmianka o jej pogrzebie b.d. Teka 364, s. 10
- Notatka o wierszu Karpińskiego na jej dom wiejski w Wiązownie, wówczas w posiadaniu
Radziwiłłów, około 1793. Teka 399, s. 1
LUBOMIRSKA Zofia z Krasińskich, kasztelanowa krakowska
- Wymieniona jako doŜywotniczka dóbr Opatów, 1789. Teka 498, s. 1
LUBOMIRSKI Antoni, wojewoda lubelski, potem kasztelan krakowski
- Wzmianka o aktach odnoszących się do spadku po nim w anteriorach Archiwum
Gospodarczego Wilanowskiego. Teka 501 ,s.8
- Ekscerpt z listu do niego od K. Cieszkowskiego, który usprawiedliwia swego pana J. Kl.
Branickiego, Ŝe z powodu wizyty róŜnych osób nie od razu odpisuje Lubomirskiemu, 1757.
Teka 101, s. 1
- Ma towarzyszyć królewiczowi Karolowi w podróŜy do Petersburga jako jego marszałek,
1758. Teka 315, s. 249, 257
- Wyciąg z wydanej przez niego "dyspozycji do guberni opatowskiej", 1758, 1776. Teka 499, s.
1; Teka 500, s. 1
- Jest zastępcą prawnym Iz. Branickiej w jej rozliczeniach ze spadkobiercami J. Kl.
Branickiego, 1780. Teka 312, s. 1
LUBOMIRSKI Hieronim Teodor, cześnik koronny
- WydzierŜawia w r. 1760 starostwo bohusławskie Aleksandrowi Hadziewiczowi. Teka 315, e.
326
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LUBOMIRSKI Jan Kazimierz
- Wypis z aktu jego ślubu z Urszulą Branicką, 1725. Teka 174, s. 3
LUBOMIRSKI Jan Tadeusz
- Wyliczenie, opracowane przez niego na podstawie danych z jego dóbr Mała Wieś w
powiecie Warszawskim, róŜnicy między dochodem dziedzicu z osady włościańskiej przed i po
uwłaszczeniu, 1864, Teka 455, s. 1-3
LUBROMIRSKI Jerzy, marszałek wielki koronny
- Fragment uniwersału wystosowanego przez niego do chłopów zaprzeczającego
prawdziwości uniwersałów królewskich w sprawie tępienia wywołanego przez niego rokoszu;
dementujący tę enuncjację uniwersał Jana Klemensa Branickiego, marszałka nadwornego
koronnego, 1665. Teka 294, s. 1
/LUBOMIRSKI Józef Karol/ koniuszy koronny
- Nadzorcą jego przedsięwzięć budowlanych Jest Popławski /architekt/, który kształcił się w
Holandii, 1692. Teka 404, s. 2, 3
LUBOMIRSKI Sebastian
- Notatka na temat prawdopodobnej daty jego urodzenia /+1613/. Teka 437, s. 16
LUBOMIRSKI Stanisław, straŜnik koronny, potem marszałek wielki koronny
- Obiecał J. Kl. Branickiemu, Ŝe zostawi u "JeŜa najstarszego" swój stolik podróŜny jako wzór
dla wykonania podobnego dla Branickiego, 1752. Teka 321, s. 18, 19, 24
- Urszula Lubomirska w liście do brata ubolewa, Ŝe nie zna Repnina osobiście, "złość i
zuchwałość księcia marszałka wielkiego koronnego jest temu przyczyną", 1767. Teka 315, s.
136
- PoŜycza od Iz. Branickiej portret Czarnieckiego, około 1775. Teka 146, s. 6
- Jest zastępcą prawnym spadkobierców J. Kl. Branickiego w ich rozliczeniach z Izabelą
Branicką, 1780. Teka 312, s. 1
- Wzmianka o odmówieniu Iz. Branickiej gościny w pałacu Lubomirskich w Opolu, mimo Ŝe
nie był zajęty w całości, 179s. Teka 419a, s. 32
- Wzmianka o aktach, odnoszących się do spadku po Stanisławie Lubomirskim i jego Ŝonie
ElŜbiecie w anteriorach Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego. Teka 501, s. 8
LUBOMIRSKI Teodor, wojewoda krakowski
- Wspomniany jako dawny posesor dóbr krzesłowych woj. krakowskiego, 1735. Teka 269, s. 1
- Miał skrzypka Włocha, który brał u niego jako "prymier" 160 czerwonych złotych przed
1745. Teka 316, s. 2
LUBOMIRSKI w Potonnam
- Jako "aktualny pan" potwierdza kontrakt między kahałem z Kamienczyka a oficjalistą J. Kl.
Branickiego, 1767. Teka 391, s. 5
LUTBOWICKI M. komisarz dóbr podlaskich Branickich
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- Nnadzór nad pracą architekta i pisarza fabrycznego białostockiego, 1789, 1790. Teka 316, s.
79, 80
- Liczne wzmianki o jego działalności i na terenie dóbr Branickich, 1789-1792. Teka 372, s. 5,
5v, 10, 14-16, 18
- Wypisy z jego listów do Iz. Branickiej dotyczących gospodarki w dobrach Branickich,
głównie spraw miasta Białegostoku, 1709-1795. Teka 368, s. 1-6
- Wypisy z raportów, składanych przez niego sekretarzowi Iz. Branickiej, Popławskiemu,
dotyczące spadku po Bujakowskim /mieszczaninie białostockim/, świadczeń z dóbr
tykocińskich na wojsko polskie, moskiewskie i pruskie oraz pobieranie czynszów z tych dóbr,
1790-1795, Teka 316, s. 66-68
- Podaje Iz. Branickiej rejestr wyekspensowanej soli, 1791; Branicka wydaje mu róŜne
dyspozycje odnoszące się do administracji w jej dobrach, 1792. Teka 316, s. 45 46
- Wzmianki o jego działalności, 1792. Teka 316, s. 52; Teka 369, s. 16
- Wypisy z jego korespondencji z Iz. Branicką, około 1796, w sprawie osiedlania się Prusaków
w Białymstoku, zasięgu propinacji białostockiej i innych drobnych. Teka 316. s. 32, 33
LUDWIK, kowal /białostocki/
- Iz. Branicka umoŜliwia mu załoŜenie warsztatu, 1789. Teka 363, s. 5
LUDWIK XV, król francuski
- Wiadomość o jego liście oryginalnym na pergaminie dotyczącym Pałubińskiego, oficera
wojsk francuskich, b.d. Teka 96, s. 40
LUDWIKA Maria, królowa polska
- Wzmianka o jej listach do Jana Klemensa Branickiego, marszałka nadwornego koronnego,
b.d. Teka 293, s. 1
LULLER, Lullie, Lullier, zob. Lhuillier Antoine, kupiec warszawski
LULLIER zob Lhuillier, pani
LUPPIA zob. Loupia wójt miasta Starej Warszawy
LYNDZE zob. Llndsay, rodzina
ŁABĘDŹ, ród
- Wypisy i regestry dokumentów odnoszących się do bojarów litewskich, którzy przyjęli po
unii horodelskiej herb Łabędź, wypisany z akt unii Polski z Litwą 1385-1791, wydali St.
Kutrzeba i Wł. Semkowicz, Kraków 1932. Teka 22, s. 1-17
- Wypisy z sumariusza Metryki Litewskiej wzmianek o dokumentach odnoszących się do tego
rodu i jego posiadłości w początku XVI w. Teka 54, s. 1-5
- Wypisy odnoszące się do nich z A. Bonieckiego, Poczet rodów w Wielkim Księstwie
Litewskim w w. XV i XVI, Warszawa 1887. Teka 55, s. 1-25
ŁACHMAN zob. Lachman Iwan, poddany z Wiszenki, dóbr J. Kl. Branickiego
ŁADA A., ekonom goniądzki, potem klewiański
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- Ma prowadzić dochodzenie w sprawie zatonięcia krypty z włoszczyzną 1777. Teka 377, s. 8
- Wzmianki o nim, 1779. Teka 316, s. 35; Teka 369, s. 5
- Ekonom tykociński Taylor prosi o zwolnienie go z nadzoru nad Ładą z powodu złego
zachowania się tegoŜ, 1779; Łada jest nadal ekonomem klewiańskim, 1779-1782. Teka 316, s.
50, 53
/ŁAPEN/ Józef, sztukator
- Wzmianka o pertraktacjach prowadzonych z nim przez Fontanę w celu zaangaŜowania go
do prac w Radzyniu i o urazie rzeźbiarza Redlera, jaką wywołały te propozycje. Wzmianka o
pracy Łapena w Radzyniu, 1755. Teka 431, s. 1, 4
ŁAPINKIEWICZ, oficjalista białostocki
- Wzmianka o nim, 175s. Teka 397, s. 22
- Przyjmuje pieniądze na "fabrykę białostocką", 1762. Teka 333, s. 1
ŁAZOWSKI, Łazeweki /kierownik propinacji białostockiej?/
- Zajmuje się zarybianiem stawów w Białymstoku, 1797. Teka 369, s. 17
ŁĘPICKI, oficjalista Izabeli Branickiej
- Branicka ma juŜ nie upominać się u Łępickiego o pudełko z farbami, 1793. Teka 373, s. 8
ŁĘSKI K.
- Wypis z listu, w którym uŜala się na Gołdę, arendarza tykocińskiego, i na Taylora,
tamtejszego gubernatora /ekonoma/, o niesłuszne wzięcie koni słudze jego brata z JeŜewa,
1775. Teka 316, s. 23
ŁĘTOWSKI Stanisław, podwojewodzi krakowski, generał adiutant buławy wielkiej koronnej
- PoŜycza u Antoniego Wroczyńskiego, landwójta białostockiego, sumę około 5.000 złotych,
1767; ojciec jego zobowiązuje się do zwrotu tej sumy, 1772. Teka 391 , s. 12, 13
ŁĘTOWSKI, kapitan
- Mieszka w pałacu warszawskim Branickich, w stancji marszałkowskiej; ma teŜ konie w
stajni, 1772. Teka 377, s. 1
ŁOJEWSKI, komisarz w dobrach Izabeli Branickiej
- Wypisy z jego listów do sekretarza Branickiej, W. Makomaskiego, któremu ofiarowuje róŜne
prezenty, 1779, 1780. Teka 316, s. 36; Teka 369, s. 4.
ŁONIEWSKI, alumnat tykociński
- Zmarł w r. 1781. Teka 370, s. 19
ŁOPACIŃSKI Euzebiusz
- Jego korespondencja z J. Glinką w sprawie materiałów archiwalnych do dziejów
Białegostoku w Archiwum Państwowym w Wilnie. Notatki z niektórych akt, 1937. Teka 186,
s. 1-13
ŁOSKI J/ózef, malarz/
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- Wzmianka o jego autorstwie portretów /Jana Klemensa i Izabeli/ Branickich
reprodukowanych w "Tygodniku Ilustrowanym". Teka 95, s. 35
ŁOWICKI, ślusarz /białostocki/
- Syn nieboszczyka Jana /teŜ ślusarza?/, 1777. Teka 316, s. 41
ŁUBIEŃSKI /Władysław/, ksiądz, pisarz wielki koronny
- Wypis z listu do niego od J. Kl. Branickiego, 1753. Taka 96, s. 8
ŁUKAWSKI, pisarz grodzki liwski
- List do niego od J. Kl. Branickiego wzywający go do udania się do Piotrkowa wraz z innymi
szlachcicami, których namówił. Branicki kaŜe pokryć koszta ich podróŜy, 1794. Teka 317, s. 6
MACHNICKI
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie realizacji zamówień Branickiego w
hucie /szkła w Białej/, 1744. Taka 315, s. 139, 140
MACHTALER zob. Marstaller G. H., rytownik
MACIEJ, ogrodnik białostocki
- Dosadza drzewa na ulicach "ku Nowemu i na Nowolipiu" w Białymstoku i prowadzi inne
prace ogrodnicze, 1773, 1777. Taka 316, s. 29, 41; Teka 375, s. 3, 5
- Sadzi wierzby na piaskach, 1777. Teka 370, s. 8
MACIEJ, stolarz białostocki
- Skargi Szulca, głównego stolarza białostockiego, i innych osób na złe tempo pracy Macieja,
1776. Teka 397, s. 6, 8, 10
MACIEJ, stolarz białostocki
- Nazywany jest około r. 1776 "młodym"; uczy ale swego zawodu w stolarni białostockiej pod
kierunkiem architekta Sękowskiego; jego zarobki wzbudzają zazdrość młodego snycerza,
zawiera małŜeństwo z córką blacharza, co jest zgodne z wolą Iz. Branickiej; bierze udział w
przewoŜeniu i ustawieniu w Krakowie mauzoleum /katafalku/ J. Kl. Branickiego, 1776-1777.
Teka 375, s. 9-11, 13, 14, 20, 26
- Wykonuje stolarkę do kościoła w Dolistowie, 1791, 1792; ma uczyć syna Krasoty rysunku,
którego sam ma "dobre początki"; za pilność "a osobliwie, Ŝe z nałogu pijaństwa wychodzi"
ma dostać nagrodę /sukna lub korzec zboŜa/, 1792. Teka 372, s. 9, 12, 13, 14, 17, 20
- Iz. Branicka kaŜe mu dać tarcicę drzewa mahoniowego, o ile się poprawił, a w przeciwnym
razie zagrozić mu plagami i aresztem, b.d. Teka 317, s. 24
MACIEJ z Tykocina
- Otrzymuje od wielkiego księcia Witolda nadanie /zapewne uposaŜenia bojarskiego/ w
Białymstoku, 1426, potwierdzone w r. 1455 przez dziedzica dóbr tykocińskich Jana
Gasztołda. Teka 89, s. 13, 14, 46, 47
MACKENZEN, rytownik gdański
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- Wspomniany jako autor projektu mauzoleum Jana Dob. Krasińskiego w kościele
reformatów w Węgrowie /po 1713/. Teka 435, s. 11
MAGIERSKA, siostra Adamowej Bujakowskiej
- Otrzymuje prowizję roczną od kanału białostockiego, 1778, 1782. Teka 316, s. 38, 40
MAHHI /?, kupiec gdański?/
- Pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy Beckowi sekretarzowi J. Kl. Branickiego, 1754.
Teka 317, s. 36
MAKAREWICZ, pocztmajster w Wojszkach
- Wzmianka o nim, 1789. Teka 316, s. 69
MAKAREWICZ, Ormianin
- Zasiada w sądzie wojtowskim warszawskim, 1796. Teka 373, s. 44
MAKAROWICZ Bartłomiej, mieszczanin tykociński
- Wyszczególnienie dobytku zabranego mu przez wojsko, 1655. Teka 280, s. 7
MAKOMASKI Wincenty, towarzysz znaku husarskiego
- Wymieniony jako rozdający w czasie egzekwi J. Kl. Branickiego utwór drukowany na jego
cześć, 1772. Teka 307, s. 2
MAKOMASKI Wojciech, kapitan, sekretarz Izabeli Branickiej
- Notatka o jego korespondencji w Archiwum Roskim z lat 1771-1803. Teka 319, s. 2, 15
- Wypisy z listów do niego od pułkownika Karola Szuszkowskiego z przeznaczonymi dla
Branickiej raportami w sprawach pałacu warszawskiego Branickich i ich innych
nieruchomości warszawskich, z drobnymi wiadomościami z Ŝycia stolicy i dworu
królewskiego, 1772-1786. Teka 377, s. 1-10
- Wypisy z listów do niego od róŜnego stopnia oficjalistów Iz. Branickiej, a takŜe od
duchownych osiadłych w jej dobrach oraz od śydów tamtejszych. Wypisy dotyczą róŜnych
spraw, zwykle przedkładanych Branickiej za pośrednictwem Makomaskiego, głównie odnoszą
się do gospodarki w posiadłościach Branickiej, liczne wzmianki o łapówkach pobieranych
przez Makomaskiego, 1772-1789. Teka 316, s. 33-44
- Wzmianki o jego urzędowaniu, 1775. Teka 375, s. 6
- Listy do niego /a właściwie do Branickiej za Jego pośrednictwem/ od architekta Branickich,
Jana Sękowskiego, z raportami o pracach prowadzonych pod Jego kierunkiem w pałacu
warszawskim Branickich /remonty/, w Białymstoku /budowy domów i mostu/ w Bielsku
/budowa ratusza/, wzmianki o pracach Sękowskiego w Jordanowicach /budowa pałacu?/ i *
Wyszkowie /budowa pałacu/, 1775-1779. Teka 376, s. 1-13
- Wypis z jego listu do Matuszewica, podskarbiego Branickiej, w sprawie poleceń dla
słuŜących, 1776. Teka 517, s„ 8a, 17
- List do niego od Antoniego Korbuta, siodlarza białostockiego, z prośbą o wstawiennictwo w
celu uzyskania zapomogi, 177s. Teka 400, s. 1
- Wypisy z listów do niego od malarza A. Herliczki, dotyczące prac malarskich i sytuacji
finansowej Herliczki oraz jego gospodarki w wójtowstwie Hacki w starostwie bielskim, 1781,
1785. Teka 315, s. 307, 308
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- Wypisy z listów do niego od P. Piramowicza, sekretarza Iz. Branickiej w Białymstoku,
dotyczące odwiedzin róŜnych osobistości w Białymstoku, poŜaru Grodna i innych drobnych
opraw, 1782. Teka 316, s. 51, 52
- Dziękuje za pośrednictwem Truskolaskiego "Wimci Dobrodziejce” za przysłane masło i
jajka, 1785. Teka 316, s. 4
- Wzmianka o spisie ruchomości pozostałych po nim, oblatowanym w księdze miejskiej
białostockiej, 1788. Teka 125, s. 104
MALCZEWSKI, pułkownik, potem generał
- Rezyduje w pałacu białostockim, 1757. Teka 328, s. 3, 4
- Jego osoba jest między innymi przedmiotem listu dyplomaty francuskiego de Lanceya do
majora Kajetana Cieszkowskiego, 1757. Teka 329, s. 4
- Ma starać ale o uwolnienie dóbr J. Kl. Branickiego od stacji wojsk rosyjskich, 1768. Teka
360, s. 38
- Opis jego mieszkania w domu dworskim w Białymstoku według inwentarza z r. 1772. Teka
107, e. 105, 106
- Mieszka w pałacu warszawskim Branickich "na górze", ma teŜ stajnię przy wozowniach,
1772. Teka 377, s. 1
- Wypłata prowizji dla niego z kasy Iz. Branickiej, 1779, 1780, 1790. Teka 317, s. 9, 10; Teka
373 s. 3
MALERBOK/?/
- J. Kl. Branicki wziął u niego róŜne rzeczy i dał na nie asygnacje, ok. 1725. Teka 326, s. 5
MALINOWSKA Agnieszka, garderobiana na dworze Iz. Branickiej
- Wzmianka o niej, 1775. Teka 125, s. 86
MALINOWSKI Marcin, malarz
- Notatka o jego osobie na podstawie S. Dąbrowskiego, Artyści dworscy XVIII w.
/Przyczynki archiwalne/, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", Warszawa 1937. Teka 379, s. 1
MALINOWSKI, majster murarski
- Ma on opinię dobrego murarza, prowadzi prace w pałacu hołowieskim, 1775. Teka 375, s. 8,
33
- Ma naprawiać ścianę w seminarium księŜy misjonarzy w Tykocinie, ale na razie pracuje w
Hołowiesku, 1775. Teka 376, s. 3
- Zatrudniony przy remoncie pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 177s. Teka 316, s.
5
MALINOWSKI strycharz /białostocki/
- Wzmianka o nim, 175s. Teka 342, s. 23
- J. Sękowski ma z nim rozmawiać w sprawie pogłębienia komina, 1739. Teka 358, s. 7
MALISZEWSKI, Malszecki, murgrabia pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie
- Wzmianki o nim i jego chorobie, 1795, 1796. Teka 373, s. 14, 42
MAŁACHOWSCY
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- Notatka z listów P. T. Czapskiego do Iz. Branickiej w sprawie cesji starostwa knyszyńskiego
Małachowskim. Teka 315, s. 5, 6
MAŁACHOWSKI Jan, Kanclerz wielki koronny
- J. Kl. Branicki zawiadamia go o przybyciu do Białegostoku posła chana tatarskiego jadącego
do króla polskiego, zaprasza tez kanclerza do Białegostoku, 1752. Teka 321, s. 29
- Otrzymuje po śmierci królowej Marii Józefy przywilej na starostwo gródeckie, 1758. Teka
327, s. 15, 16
MAŁACHOWSKI Stanisław, marszałek sejmu wielkiego
- Odpis kwitu wystawionego mu przez Iz. Branicką na odbiór tenuty z tytułu dzierŜawy
klucza Klewianki, 1788. Notatka o datach analogicznych kwitów z lat 1790-1793. Teka 265, s.
1
- DzierŜawi od Iz. Branickiej Klewiankę, 1793. Teka 373, s. 6
MANDELL Charle/s/
- W. Rzewuski poleca go J. Kl. Branickiemu wraz z jego towarzyszem jako podróŜnych
godnych zaufania, 1758. Teka 315, s. 190
MANSART /Hardouin Jules, architekt/
- Fragmenty elewacji pałacowych według jego projektów, 1679. Fotografie rysunków
otrzymane przez Glinkę od prof. Francastela, 1938. Teka 235, fot. 118-120
MAŃKOWSKI, ksiądz
- Prezentowany na parocha w cerkwi w Kajaku, 1776. Teka 128, s. 2
MARCIN, hecarz, szlachcic ze wsi Radule
- Wzmianka o nim, 1623. Teka 280, s. 8
MARCIN, piekarz stary białostocki
- Jego pogrzeb ma być na koszt Iz. Branickiej, a półroczne zasługi oddane rodzinie, gdyby zaś
pozostały po nim długi, to mają być spłacone z tych pieniędzy, 1780. Teka 317, s. 11
MARCZYK Albert, młynarz białostocki
- Wzmianka o tym, Ŝe jest "od dziada zasiadły", wyszczególnienie członków jego rodziny i
opis jego młyna w Białymstoku, 1772. Teka 141, s. 96, 97
MARCZYK /młynarz białostocki/
- Wzmianka o szlamowaniu sadzawki w Białymstoku "u Marczyka", 1750. Teka 350, s. 15
/MARIA Józefa/ królowa /polska/
- Wzmianka o Jej portrecie malowanym przez Silvestre’a, 1749. Teka 315, s.. 70
- Wzmianki o pracach komisji wyznaczonej przez nią do zbadania gospodarki J. Kl.
Branickiego w jej starostwie gródeckim, 1755-1756. Teka 327, s. 8-10
- Wzmianka o jej śmierci, 1757. Teka 327, s. 12
MARINI M.
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- Notatki i wypis; z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie werbowania handlarza końmi
na jarmark do Białegostoku, 1753 oraz ze wzmianką o 20-letniej prawie słuŜbie Mariniego dla
króla i Rzeczpospolitej, 1759. Teka 315, s. 141, 142
MARKIEWICZ Aleksander
- Jego uwagi na temat rekonstrukcji pałacu w Nałęczowie, 1959. Teka 428, s. 16-24
MARKIEWICZ, kapitan batalionu fizylierów, stacjonującego w Białymstoku
- Przesyła dla tego batalionu pieniądze za pośrednictwem Iz. Branickiej, 1779. Teka 369, s. 6
MARKOWSKI Tomasz, ekonom tykociński
- Listy do niego w sprawach gospodarczych od J. Kl. Branickiego, 1739-1749. Teka. 282, s. 1,
2, 4
MARKOWSKI, łowczy drohicki
- PoŜycza pieniądze J. Kl. Branickiemu, 1743. Teka 299, s. 1
MARKOWSKI, sędzia brański
- Robił nową lustrację miasta Białegostoku, 1791. Teka 368, s. 4
MARSTALLER, Machtaler G. H., rytownik
- Prosi J. Kl. Branickiego, aby wpłynął na zwrot pieniędzy poŜyczonych przez niego
malarzowi Antoniemu Herlickiemu /Herliczce/, 1757. Teka 315, s. 143
- Zajmuje się sztychowaniem planu Warszawy wykonanego przez Ricaud de Tirregaille'a,
wypadnie to taniej dzięki zapewnieniu utrzymania go w Warszawie przez marszałka
Bielińskiego, 1761. Teka 353, s. 3
MARTEAU, malarz
- Zatrudniony przez J. Kl. Branickiego do wykonania /bądź skopiowania/ portretów
Branickich; rewizja jego rzeczy na rozkaz J. Kl. Branickiego; pochlebna opinia Marteau o
urządzeniu pałacu na Podwalu; jego wyjazd do Drezna, 1752. Teka 320, s. 82v, 83, 84, 96,
100, 121, 136, 138
MASSALSKA Józefowa z Radziwiłłów, podskarbina nadworna litewska
- Prosi J. Kl. Branickiego o wynajęcie jej pomieszczeń w pałacu Branickich w Warszawie,
dokąd ma ale udać dla kuracji, 1769. Teka 315, s. 144
MASSALSKI Fiedor
- Zakupił w 1588 Dojlidy. Teka 290, s. 4
/MASSALSKI Ignacy/ biskup wileński
- PrzejeŜdŜając przez Białystok ogląda pałac i park, 1776. Teka 316, s. 23
- W przejeździe przez Białystok zatrzymał się u miejscowego proboszcza, 1777. Teka 370, s. 6
MASSON, perukarz /warszawski/
- Wzmianka o nim, 1756. Teka 360, s. 3
MATHY Ignacy Hiacynt
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- Wypisy z listów od niego do J. Kl. Branickiego w sprawie wysyłki z Gdańska towarów
nadesłanych dla Branickiego z zagranicy, 1738, 1751. Teka 315, s. 145
MATISSE, Matis
- Wypis z listu Rousseau do księdza Betańskiego ze wzmianką o wyszukaniu przez Matisse'a
jakiegoś kucharza w ParyŜu dla J. Kl. Branickiego, 1766. Teka 153, s. 1
- Wypis z jego listu do Macieja Starzeńskiego, starosty brańskiego, w sprawie kucharza
wynajętego przez niego dla J. Kl. Branickiego w ParyŜu, 1766. Teka 316, s. 4; Teka 347, s. 1
- Wzmianka z listu Rousseau do J. Kl. Branickiego o załatwianiu przez Matisse'a w ParyŜu
jakiegoś polecenia J. Kl. Branickiego, 1766. Teka 354 s. 1
MATUSZEWIC M/arcin/
- Wypis z listu do Krystyny SapieŜyny, w którym opisuje przyjęcie u hetmana /Branickiego/ w
Białymstoku, 1747. Teka 316, s. 2
MATUSZEWIC Wojciech, podskarbi białostocki Branickich
- Notatka o jego korespondencji w Archiwum Roskim. Teka 319, s. 2
- Wypisy z dyspozycji, dawanych mu przez J. Kl. Branickiego, w sprawie spławu do Gdańska
zbóŜ, potaŜu itp., zakupu tam róŜnych sprawunków, spłaty sum pienięŜnych oraz innych
poruczeń, 1763, 1768. Teka 315, s. 260-262
- Wypisy z listów do niego od J. Kl. Branickiego w sprawie towarów spławianych przez niego
do Gdańska i przywoŜonych stamtąd /statki narwiane i ruskie/, a takŜe o rozliczeniach z
Czapskim, 1763, 1768; wypis z listu od Zabielskiego w sprawie pierza dla klasztoru Panien
Miłosierdzia, 1785; Teka 317, s. 25-27
- Wypisy z listów do niego od Szuszkowskiego kapitana , rezydenta warszawskiego J. Kl.
Branickiego, w sprawach dotyczących przesyłania z Warszawy róŜnych przedmiotów,
zamówionych do Białegostoku i nadzoru nad reperacjami pałacu warszawskiego Branickich,
1766. Teka 315, s. 264, 265
- Notatki i wypisy z jego listów do J J. Kl. Branickiego ze sprawozdaniami o przybyciu flotylli
rzecznej J. Kl. Branickiego do Gdańska, sprzedaŜy towarów, przywiezionych przez nią oraz
realizacji zamówień J. Kl. Branickiego 1767. Teka 315, s. 146
- Wypisy z listów do niego od Iz. Branickiej, a takŜe od oficjalistów nadwornych /sekretarze i
marszałkowie/ i róŜnych osób związanych z jej dworem Jak Mirys malarz i szambelanostwo
Wolscy, a takŜe od dzierŜawców, arendarzy i oficjalistów z jej dóbr podlaskich. Ponadto list
od księdza Michałowskiego prorektora Szkoły Podwydziałowej Białostockiej. Wypisy dotyczą
szeregu spraw, mających związek z urzędem podskarbiego Matuszewica, jak gospodarka w
dobrach białostockich, zakupy na potrzeby dworu Branickiej, finansowania jej akcji charytatywnej i legatów na cele kościelne itp., 1772-1789. Teka 316,s. 44-56
- Wypisy z listów do niego od P. Piramowicza, sekretarza Iz. Branickiej, z róŜnymi drobnymi
poleceniami, 1776, 177s. Teka 315, s. 263
- Listy do niego od Makomaskiego, sekretarza Iz. Branickiej, w sprawie rozdysponowania
niektórych słuŜących Branickiej, 1776 i od Iz. Branickiej w róŜnych sprawach dotyczących
zarządu jej dobrami i potrzeb jej dworu, 1779-1797. Teka 317, s. 8a-24.
- Wypisy z jego listów do Iz. Branickiej dotyczące róŜnych spraw białostockich, jak kwatery
wojskowe w mieście, przejazdy róŜnych osobistości przez Białystok, prace architekta
nadwornego i malarzy, mundury dla "freipocztów", nauka paziów itd., 1776-1780. Teka 316,
s. 23-25
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- Wypisy z Jego listów do W. Makomaskiego, sekretarza Iz. Branickiej, któremu donosi, celem
zakomunikowania Branickiej i uzyskania jej decyzji, o róŜnych sprawach związanych z
administracją dóbr białostockich i potrzebami jej dworu, 1776-1787. Teka 316, s. 36-40
- Wzmianki o jego działalności jako podskarbiego, 1778, 1779. Teka 370, s. 14-16
- Listy do niego od Izabeli z Poniatowskich Branickiej w róŜnych sprawach związanych z
gospodarką w dobrach białostockich, 1779-1797. Teka 369, s. 4-17
- Wypis z dyspozycji Iz. Branickiej wydanych mu w sprawie prac malarskich w Białymstoku,
1780. Teka 315, s. 259
- Notatka o akcie jego ślubu z Ludwiką Wojnarowską, panną dworską Branickiej, 1781. Teka
175, s. 1
- Ma wypłacić pensję Jej sekretarzowi, 1786. Teka 371, s. 1
- Wypis z listu do niego od sekretarza Iz. Branickiej, Poprawskiego, w sprawie budowy pieca
w prządkami białostockiej, 1789. Teka 316, s. 41
- Notatki z listów Iz. Branickiej do niego w sprawach pienięŜnych np. spłaty legatów J. Kl.
Branickiego, zapłaty za wykonanie mapy Bielska, zmniejszenie uposaŜeń i emerytur w
dobrach Branickiej, 1789. Teka 363, s. 3, 5, 7, 10, 11
- Wzmianki o jego działalności, 1769. Teka 368, s. 2
- Wypisy z jego listów do Popławskiego, sekretarza Branickiej. Dotyczą one przejazdów
róŜnych osobistości przez Białystok, ruchów wojsk na terenie tamtej szych dóbr w okresie
wojny 1792 r. i powstania kościuszkowskiego i strat w związku z tym, a takŜe o sprawach
malarzy nadwornych Mirysa i Herliczki, o pracach architekta Czernika, działalności
manufaktury płóciennej w Białymstoku, o Franciszku Karpińskim i róŜnych drobnych
sprawach, 1789-1794. Teka 316,s.69-75
- Wzmianki o jego działalności, 1790. Teka 373, s. 3
- Wypisy z jego raportów składanych Iz. Branickiej za pośrednictwem jej sekretarza
Popławskiego, a odnoszących się do wizyty dwukrotnej króla Stanisława Augusta w
Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 1-12
- Wzmianki o jego działalności, 1793. Teka 373, s. 6
- Wypis z listu, w którym donosi Hryniewickiemu, komisarzowi dóbr podlaskich Branickiej, o
translokacjach róŜnych osób, związanych z dworem Branickiej w związku z instalowaniem się
w Białymstoku władz pruskich /kamery/, 1796. Teka 315, s. 245
- Wzmianki o jego działalności, 1796. Teka 373, s. 41
MATUSZEWIC, ojciec Wojciecha Matuszewica, podskarbiego białostockiego
- Wzmianka z r. 1798 o legacie dla niego w testamencie J. Kl. Branickiego. Teka 316, s. 48
/MATUSZEWICZOWA Anna ze Szczyttów/ kasztelanowa brzeska
- Oddaje w r. 1778 synów do szkół w Białymstoku. Teka 316, s. 37
MATYJASIEWICZ, Ormianin /kupiec warszawski/
- Zgadza się wysłać swe towary na Jarmark do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 226
MATYS GARCARZ, kamieniarz /Czech/
- "Który nie tylko od piaskowego kamienia umie robotę, ale i od marmuru"; projekt umowy z
nim o pracę w Białymstoku u J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 335, s. 3
MATYS, pasztetnik zob. Szutowski Maciej, kuchmistrz opata oliwskiego
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MATYS
- Nie moŜe przyjechać do Lady, bo mu się róŜa na nodze zrobiła, 1739. Teka 358, s. 6
MAURACH, architekt, specjalista od budowy młynów
- Zawiera kontrakt na wybudowanie w Białymstoku młyna holenderskiego, warunki kontraktu
/wysokość zapłaty i terminy płatności, niektóre dane co do budowy młyna/, rozpoczęcie
budowy, 1791. Teka 368, e. 3
- Buduje nowy młyn wiatrak holenderski w Białymstoku, 1791; ma instruować młynarza co
do naprawy tego wiatraka, 1792; nie mieszka na stałe w Białymstoku, lecz dojeŜdŜa /na
sezony budowlane?/ w r. 1791 i 1792 i 1793. Teka 372, s. 8, 10, 16, 18, 21
MECHLIG, kasjer komory celnej koronnej
- Odpis rachunku wystawionego przez niego /1778/. Teka 316, s. 6
MEISTER Jan, ogrodnik królewski w Dreźnie
- Notatki o jego liście do Branickiego w sprawia sprowadzenia do Białegostoku
kwalifikowanego ogrodnika, 1749. Teka 315, s. 147
MELECHOWICZ, oficjalista Iz. Branickiej
- Wzmianka o nim, 1776. Teka 370, s. 3
MISLFORT panna /z dworu Iz. Branickiej /
- Zwiedza wraz z panią Krassowską "fabrykę płócienną" w Białymstoku, 1789. Teka 316, s.
69
- Według dyspozycji Iz. Branickiej wysłana z Hołowieska do Kuszków, 1793. Teka 102, s. 12
MELLANA Klara, wdowa po Antonim Fr. Mellanie malarzu
- Odpis listu, w którym prosi Branickiego o zapłatę za obraz wymalowany przez jej zmarłego
męŜa do Białegostoku, 1746. Teka 315, s. 149
MELONI, malarz
- Przebywał w Warszawie i wyjechał do Włoch zostawiwszy tu brata, 1743. Teka 341, s. 4
MENDELSBURG Józef, śyd
- Kupuje od Jana i Feliksa Potockich 1/4 drzewostanu puszczy tykocińskiej zwanej Czarne
Lasy, 1806. Teka 278, s. 124
MENGER, Mengier, lekarz, felczer białostocki
- Wzmianka o nim, 1776. Teka 375, s. 15
- Otrzymuje pieniądze na potrzeby lazaretu wojskowego w Białymstoku, 1779. Teka 370, s. 16
- Ma zawiadomić Ŝonę kapitana Jana Sękowskiego o śmierci jej męŜa, 1780; zajmuje się
leczeniem, 1782. Teka 369, s. 12, 13
- Wzmianka o leczeniu przez niego chorych w Białymstoku i okolicy, 1781 . Teka 316, s. 44
- Zmarły /w r. 1790/. Wdowa po nim przyjmuje na stancję i wyŜywienie felczera Schmidta,
1790. Teka 316, s. 71
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MENIER
- Donosi Iz. Branickiej za pośrednictwem Schneidego o zdrowiu generała Mokronowskiego,
1795. Teka 373, s. 18
MENONI /kupiec warszawski?/
- Zajmuje się sprowadzeniem dla J. Kl. Branickiego skór z Budziszyna, 1756. Teka 345, s. 14,
15
- Przysyła z Warszawy modele, według których przygotowuje się w hucie w Końskich dla J.
Kl. Branickiego Ŝelazo w ankrach i klinach, 1757. Teka 315, s. 155
- NaleŜą mu się pieniądze od J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 360, s. 4, 7
MERCY, hrabia
- Oczekiwany w Białymstoku w styczniu 1763. Teka 381, s. 3
MERLINI, Morle, Merlina Dominik, architekt
- Odpis jego listu do J. Kl. Branickiego z opinią o pracach przy kaplicy /Pana Jezusa w farze
warszawskiej/, 1762. Teka 315, s. 150
- Nadzoruje prace /przy kaplicy Pana Jezusa w farze warszawskie/, 1762. Teka 360, s. 30, 31
- Bierze udział w ugodzie co do prac budowlanych na styku pałacu Branickich i pałacu A.
Tyzenhauza w Warszawie, 1778. Teka 316, s. 6
METELSKI, Mietelski, rewizor dóbr Iz. Branickiej
- Wzmianka o nim, 1772. Teka 125, s. 54
- Iz. Branicka pozwala mu mieszkać wraz z Ŝoną w Bagnówce, 1769. Teka 363, s. 9
MĘKARSKI Rafał
- Ubiega się o dzierŜawę Myślenic, dóbr stołowych do krzesła kasztelanii krakowskiej
naleŜących, 1762. Teka 315, s. 148
MIANOWSKI, pisarz kancelarii wójtowskiej warszawskiej
- Zasiada w sądzie wójtowskim; jest on zięciem klawi cymbalisty Dominika Grabenbauera,
1796. Teka 373, s. 44
MICHAELIS, chirurg
- Notatka o jego 11 Jole do dowódcy milicji radziwiłłowskiej w Białej, w którym dopomina się
zapłaty za usługi lekarskie, 1772; być moŜe jest on identyczny z lekarzem białostockim
Miohelisem. Teka 401, s. 2, 3
MICHAŁ, pocztylion przy pałacu warszawskim Branickich
- Wzmianka o nim, 1795/?/. Teka 373, s. 44
MICHAŁOWA, zdunka
- Dostarcza kafli do pałacu w Ladzie, 1755. Teka 315, s. 337
MICHAŁOWSKI, ksiądz, prorektor szkół białostockich, a raczej Szkoły Podwydziałowej w
Białymstoku
- Wzmianki o nim, 1785, 1789. Teka, s. 38, 69
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- Nie chce zajmować się zakupami na potrzeby młodych Hryniewickich z subwencji Iz.
Branickiej, 1790; relacjonuje o swej wizycie u malarza Mirysa, odbytej na Ŝyczenie Branickiej,
1789. Teka 316, s. 49, 50
MICHAŁOWSKI
- Ma ewentualnie przywieźć 6 cewek złota z Warszawy do Białegostoku, 1772. Teka 377, s. 4
MICHEL /kucharz?/
- Brany pod uwagę Jako nadający się do zatrudnienia w czasie królewskiej w Białymstoku,
1752. Teka 321, s. 22
MICHELIS, Michelli Jakub Feliks, lekarz, załoŜyciel i pierwszy dyrektor instytutu akuszerek w
Białymstoku
- Pochodził on z Prus. Wydawał po polsku prace z dziedziny połoŜnictwa, urzęduje w
Białymstoku za rządów pruskich i rosyjskich. W r. 1800 podpisuje swą pracę jako lekarzchirurg nadworny Iz. Branickiej. Umiera w r. 1820 /notatki z pracy J. Bielińskiego,
Uniwersytet Wileński. Kraków 1899-1900/. Teka 402, s. 1
- Obejmuje posadę felczera w Białymstoku po rezygnacji Schmidta z tego stanowiska, 1790.
Teka 316, s. 72
- Otrzymuje pieniądze, prawdopodobnie na leczenie chorych Ŝołnierzy, 1792. Teka 316, s. 48
- Notatka o materiałach dotyczących jego osoby zachowanych w Archiwum Roskim, w
których jest mowa o jego praktyce lekarskiej w dobrach podlaskich Iz. Branickiej oraz zatargu
między nim a J. Ossolińskim z Rudki w związku ze szczepieniem ospy w Turośni, 1792-1804.
Teka 401, s. 1-4
- Wzmianka o posługiwaniu się przez niego w listach językiem niemieckim i polskim, 17961797. Teka 316, s. 51
MIECIŃSKI Antoni
- Ustanowiony przez Lubomirskich gubernatorem miasta Opatowa, 1758. Teka 499, s. 1
MIELESZKÓWNA, benedyktynka w Mińsku
- Otrzymuje legat w testamencie Al. Wiesiołowskiej, 1645. Teka 66, s.11
MIERZEŃSCY
- Cedują w r. 1698 zastaw dóbr Dojlidy na St. M. Branickiego. Teka 290, s. 12, 13
MIETELSKI zob. Metelski, rewizor dóbr Izabeli Branickiej
MIKLAS, ogrodnik białostocki
- Jego praca kontrolowana przez J. Sękowskiego jego ludzie kopią doły do sadzenia drzew,
sadzą drzewa, 1739. Teka 358, s. 1, 4, 5, 7
- Wzmianka o nim, 1741. Teka 342, s. 26
MIKLASZEWSKI, komendant furwaktowy w Raszkowie
- Wzmianka o nim, 1762. Teka 327, s. 17
MIKULSKI S., ksiądz
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- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego w związku ze sprawą rozwodową księŜny
miecznikowej /Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej/, 1759. Teka 315, s. 151
MILLE de
- Wypisy z jego listu do Andrzeja Mokronoskiego/?/ o swym przyjeździe do Jass i o przesyłce
Mokronoskiego, którą oddał Jego Wysokości oraz o korespondencji z tą osobą, 1757. Teka
317, s. 28
MILLER, kamieniarz warszawski
- Pracuje stale dla marszałka wielkiego koronnego, Fr. Bielińskiego, 1750; podejmuje na
zamówienie J. Kl. Branickiego pracę przy wykonaniu w "Skale" /Rozwadowskiej/ basenu
kamiennego, który po ukończeniu przewozi do Warszawy, 1752. Teka 320, s. 44, 45, 47, 51,
55-57, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 82v
- Ma dać informacje, ile podwód potrzeba do przewiezienia basenów z Warszawy do
Białegostoku, 1752. Teka 321, s. 18
MILLER
- Wymieniony jako lokator w kamienicy warszawskiej Branickich, 1797. Teka 363, s. 1
MILLER zob. Müller, kupiec
MIŁOBĘDZKI
- Notatka J.G linki o planie dworu w Chrzęsnem k. Tłuszcza, sporządzona na podstawie
informacji uzyskanych od drą Miłobędzkiego, 1962. Teka 466, s. 6
MIODUSZEWSKI /leśniczy bielski?/
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 349, s. 3
MIRYS de Sylwester Augustyn, malarz
- RóŜne wiadomości o jego Ŝyciu i twórczości wypisane z literatury drukowanej. Teka 95, s.
40, 41; Teka 96, s. 17; Teka 379, s. 1
- Wykonane przez niego portrety Jana Klemensa i Izabeli Branickich w kościele w Tykocinie.
Fotografie oryginałów: a/ przed konserwacją, 1936. Teka 238, fot. 122,123 b/ po konserwacji
przez PKZ /1951?/-Teka 235, fot. 70, 71
- Wykonany przez niego portret J. Kl. Branickiego. Fotografia oryginału/?/ ze zbiorów galerii
wilanowskiej, 1937. Teka 235, fot. 91, 92
- Wzmianka o nim jako o hipotetycznym autorze obrazu w głównym ołtarzu kościoła w
Tyczynie oraz fotografie tego obrazu. Teka 277, fot. 1
- Maluje 3 obrazy z tabakierek i jednocześnie ma rozpocząć malowanie 3 obrazów z
kopersztychów. Te ostatnie obrazy przeznaczone aa do pałacu Branickich w Warszawie, 1752.
Teka 341, s. 6
- Kończy ostatni obraz w pałacu białostockim i od razu ma wyjechać do Warszawy, 1752.
Teka 358, s. 22, 23
- Pracuje dla Branickiego, 1752. W r. 1753 wysyła mu pakę obrazów do Białegostoku. W r.
1754 maluje 4 obrazy do pałacu na Podwalu, które wywołują pochwały Czechowicza; pracuje
teŜ dla marszałka Bielińskiego, 1754. Teka 320, s. 82, 82v, 121, 122, 126, 152v, 164, 169, 170,
173, 174, 178, 181, 183
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- Jego obrazy przywiezione z Warszawy mają wisieć w gabinecie Iz. Branickiej w pałacu
białostockim, 1753, 1754. Teka 358, s. 30, 41
- Jego obraz wisi nad kominkiem w gabinecie przechodnim w pałacu białostockim, 1754.
Teka 341, s. 7
- Otrzymuje 60 dukatów z kasy warszawskiej J. Kl. Branickiego, 1756. Teka 315, s. 318
- Przyjmuje od Branickiego zamówienie na wykonanie obrazów do kościoła w Tyczynie,
maluje je według otrzymanych kopersztychów i konkretnie ustalonych tematów, wykonane
obrazy ocenia podstoli halicki /J. Kurdwanowski/, 1760. Teka 328, s. 12, 14-17
- Maluje obrazy do kościoła w Tyczynie, 1760. Teka 342, s. 43
- Namalował /przed styczniem 1761 r.?/ obrazy do kościoła w /Tyczynie/. Ich ocena, 1761.
Teka 341, s. 11
- Maluje obrazy do pałacu w Choroszczy; przemieszczanie tych obrazów, 1763. Teka 328, s.
22, 25
- Maluje obrazy do pałacu w Choroszczy według kopersztychów wybranych przez Iz.
Branicką, 1763. Teka 357, s. 4, 9, 10
- Maluje tabakierkę, 1770. Teka 318, s. 3
- Opis jego mieszkania w budynku dworskim w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 102
- Opia obrazów Jego pędzla, znajdujących się w skarbcu białostockim, 1772, W opisie
określono tematykę obrazów /np. osoby Apostołów i 4 Ewangelistów, historia Aleksandra
Wielkiego/, ich rozmiary i liczbę. Teka 155, s. 21, 22
- Opis jego dzieł, które nie figurowały w inwentarzu pałacu białostockiego z r. 1772, a
znalazły, ale w inwentarzu z r. 1775. Są to: "głowa Czarnieckiego gipsowa przez p. Mirysa
robiona" i "Mirysa portret olejno malowany". Teka 146, s. 3, 5
- Otrzymuje drzewo opałowe od dworu białostockiego, 1773. Teka 316, s. 57
- Wymieniony wśród posiadaczy mniejszego placu i ogrodu w Białymstoku przy ul. Milergas.
Dom jego naleŜy do dworu, 1775. Teka 118, s. 2, 17, 23
- Odpis listu, w którym prosi Iz. Branicką o wystaranie się o indygenat polski dla niego ze
względu na przyszłość jego dzieci oraz odpis odpowiedzi Branickiej, która zapewnia go, Ŝe na
najbliŜszym sejmie poczyni starania w tej sprawie, 1776. Teka 315, s. 288
- Robi modele figur do mauzoleum /katafalku J. Kl. Branickiego, przerywa pracę chwilowo z
powodu wyjazdu do Warmii, po powrocie pochwala snycerzy, którzy wykonywali modele
według jego rysunku, 1776. Teka 375, s. 9, 10, 13
- Powrócił z Warmii, gdzie malował obrazy dla biskupa Krasickiego i w dalszym ciągu
projektuje figury do katafalku J. Kl. Branickiego, 1776. Prowadzi pertraktacje ze skarbem Iz.
Branickiej w sprawie przyjęcia w depozyt pieniędzy, a następnie wypłaty ich, 1776, 1778. Teka
370, s. 1-5, 14, 15
- J. M. Guhn uskarŜa się na niego, Ŝe nie zapłacił 50 talarów za kuferek nabyty u jej męŜa,
1777. Teka 316, s. 9
- Wypis z listu, w którym komisarz dóbr podlaskich Branickich stwierdza, Ŝe wypłacił
Mirysowi naleŜną mu prowizję, 1778. Teka 316, s. 5
- Wzmianka o nauce udzielanej przez niego młodemu malarczykowi, 1780. Teka 315, s. 259
- Ma zimą uczyć rysunku malarczyka białostockiego, 1780. Teka 315, s. 25
- Otrzymuje pieniądze z kasy Branickich. Jego uczeń pracuje w Hołowiesku jako malarz
pokojowy /?, maluje płoty/, 1780. Teka 369, s, 10, 11
- Notatka o jago liście /ocena znajomości francuskiego/ w sprawie rzekomych wierzytelności
u guwernera paziów białostockich, 1781. Teka 316, s. 51
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- Wzmianka o wizycie, złoŜonej mu przez Mniszchów, marszałkowstwa nadwornych
litewskich, przejeŜdŜających przez Białystok, 1782. Teka 316, s. 51
- Wzmianka o obrazach jego pędzla w kościele w Bielsku /w ołtarzu głównym Nawiedzenia
NPM oraz w ołtarzach bocznych św. Antoniego i UkrzyŜowania Chrystusa/, ok. 1783/?/.
Teka 249, s. 2
- Iz. Branicka przesyła mu pieniądze do ParyŜa za pośrednictwem Chreptowicza i bankiera
Blanca, 1784. Teka 365, s. 1
- Jego zapis testamentowy dla słuŜącej, 1788. Teka 125, s. 104
- Przesyła okazyjnie list do córki, do Warszawy, 1?88. Teka 316, s.40
- Relacja o jego zdrowiu, potrzebach i zajęciach oraz wzmianka o jego córce, 1789. Teka 316,
s. 50
- Iz. Branicka kaŜe przywrócić mu odebrany deputat piwa i polecić jego prośby księdzu
prorektorowi, wspomina o uposaŜeniu Mirysa i o dobrym umieszczeniu jego córki u
Rzewuskiej pisarzówny, 1789. Teka 363, s. 10, 11
- Wzmianki o jego słabym zdrowiu i niezdolności do pracy oraz o jego skargach i prośbach,
co do wydawania mu ordynarii z dóbr Branickiej, 1789-1790; a takŜe o interwencji Mirysa w
sprawie zwrotu pieniędzy jego słuŜącej Grzybowskiej 1789 i o formalnościach związanych z
otwarciem jego testamentu, 1790. Gratulacje z powodu zamąŜpójścia /jago córki/ Johanny
Mirys, 1790. Teka 316, s. 69-71, 75
- Miał w Białymstoku zbudowaną dla siebie specjalnie pracownię malarską, drewnianą, bez
wewnętrznych przegród. Po Jego śmierci Iz. Branicka nakazuje ten budynek rozebrać
doczekawszy się jednak opróŜnienia go z rzeczy Mirysa, 1790. Teka 316, s. 80
- Wzmianka o postanowieniach tego testamentu, zawarta w liście J. Karwowskiego do Iz.
Branickiej, 1791. Teka 316, s. 15
MIRYS, złotnik/?/
- Pracuje dla Branickiego, 1752. Teka 320, s. 81
MISIEWICZ, ksiądz
- J. Kl. Branicki uskarŜa się, Ŝe ksiądz Misiewicz plotkuje i oczernia go przed Ŝoną, około
1725. Teka 326, s. 5
MITELPAGE zob. Littlepage /? Lewis?/, Amerykanin
MLIŃSKI Daniel, ksiądz
- Prezentowany przez J. Kl. Branickiego na stanowisko parocha w Siostrzanówce, 1752. Teka
321, s. 13
MŁYŃCZYK Zenon
- Jego list do J. Glinki, zawierający szereg informacji do dziejów kościoła katolickiego i parafii
w Białymstoku, 1953. Teka 198, s. 55-57
MNISZCHOWA, marszałkowa
- Wzmianka o jej portrecie w tabakierce naleŜącej do J. Kl. Branickiego, 1772. Teka 155, s. 33
/MNISZECH Jerzy/ marszałek nadworny koronny
- Sprowadza kilkaset tafli szkła do swego pałacu w Gdańsku, 1756. Teka 345, s. 11
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- Planta jego pałacu warszawskiego zginęła u Jakuba Fontany, a kopia jej jest w dobrach
podkomorzyny litewskiej, 1757. Teka 332, s. 7
- Przysyła J. Kl. Branickiemu lampy szklane i likwor do zaŜywania po kawie, 1763. Teka 360,
s. 33
MNISZECH /Józef/ i Jego Ŝona Eleonora z Ogińskich
- Notatka o sprzedaŜy przez nich dóbr Choroszcz Stefanowi Branickiemu, 1703. Teka 256, s.
42
MNISZECH /Józef?/, chorąŜy nadworny
- Ma zamiar wykupić starostwo mościskie, 1775. Teka 364, s. 6, 9
MNISZECH Michał, marszałek nadworny, potem koronny i jego Ŝona Teresa z Zamoyskich
- Wzmianka o ich krótkim pobycie w Białymstoku pod nieobecność Iz. Branickiej, 1782. Teka
316, s. 51
- Towarzyszą królowi St. Augustowi w czasie Jego pobytu w Białymstoku, 1793. Teka 102, s.
4, 7, 8, 11
MODZELEWSKI, geometra
- Robi mapy Bielska i okolic oraz Dolistowa, 1789. Teka 363, s. 3, 12
MOK
- Sporządza wzór do malowania salki w pałacu w Wysokim Stoku, 1730. Teka 331, s. 2
- Wzmianki o przygotowywaniu przez niego abrysu jakiejś figury na zamówienie J. Kl.
Branickiego, 1733. Teka 315, s. 64
MOKOWA, kupcowa warszawska
- Sprzedaje ołów i Inne towary Branickiemu, 1754, 1755. Teka 520, s. 176, 214
- W sklepie Mokowej brak lepszego szkła, 1756. Teka 345, s. 8
- Sprzedaje ołów i inne towary Branickiemu, 1754, 1755. Teka 320, s. 176, 214
- W sklepie Mokowej brak lepszego szkła, 1756. Teka 345, s. 8
MOKRONOSCY, Mokronowscy
- Notatki biograficzne odnoszące się do osoby generała Andrzeja Mokronoskiego i jego
bratanka Stanisława Mokronoskiego /+1821/. Teka 292, s. 27, 28
MOKRONOSKA Krystyna Zofia de Bunau, primo voto de Haltzbryng, podkomorzyna
koronna
- PoŜycza pieniądze Augustowi Czartoryskiemu i zgadza się na przejęcie tego długu przez J.
Kl. Branickiego, 1748. Teka 280, s.118, 119
MOKRONOSKI, Mokronowski Andrzej, szambelan, generał, potem wojewoda mazowiecki
- Wzmianki o jego osobie i działalności wypisane z literatury drukowanej. Teka 97, s. 13; Teka
104, s. 1-6; Teka 305, s. 2
- Przywiózł do Białegostoku skrzypka, który był poprzednio u Teodora Lubomirskiego, 1747.
Teka 316, s. 2
- Zawozi Iz. Branickiej próbkę guzików do amazonki, 1749. Teka 315, s.7
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- Propaguje jarmark białostocki, 1749. Teka 320, s. 6
- Wypis z listu, w którym P. Sapieha, wojewoda smoleński, prosi go o interwencję u J. Kl.
Branickiego, wojewody krakowskiego, w sprawie przywileju na starostwo, 1749. Teka 487, s. 8
- Daje wskazówki złotnikowi Wachczyńskiemu do wykonania monstrancji, doręcza mu
potrzebne do tego topazy, 1750. Teka 320, a. 29, 31
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego: w jednym wspomina o chorobach i śmierciach w
swej rodzinie oraz o pogrzebie Pöppelmanna, w drugim robi wynurzenia o swej poboŜności,
1750, 1760. Teka 315, s. 152
- Wypisy z listów do niego od J. Kl. Branickiego z róŜnymi drobnymi sprawami do
załatwienia w Warszawie, 1752. Teka 321, s. 1v, 2-4, 6, 11, 13
- Wzmianki o załatwianiu przez niego róŜnych spraw Branickich w Warszawie, 1752-1755.
Teka 320, s. 53v, 54, 57-60, 62, 67, 79, 85v, 95, 130a, 131, 133, 136, 138, 163, 164, 168, 189191, 197, 198, 214, 221v, 222, 225
- Wypisy z listów do niego od J. Kl. Branickiego w róŜnych sprawach rodzinnych i
majątkowych, 1752-1768. Teka 348, a. 1-6
- Wypis z listu do niego od J. Kl. Branickiego ze wzmianką o niedawnym poŜarze miasta
Białegostoku, 1753. Teka 106, s. 3
Zajmuje się zamawianiem szkieł zwierciadlanych do pałacu białostockiego. 1753. Teka 358, s.
33
- J. Kl. Branicki winszuje mu czternastych urodzin, 1756. Teka 348, s. 4
- Zajmuje się załatwianiem spraw Branickiego w Warszawie, 1756 i przyjmuje gości w jego
imieniu, 1767. Teka 360, s. 3, 30, 38
- Pośredniczy w zakupach warszawskich J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 315, s. 182
- List do niego od de Mille'a o Jego przyjeździe do Jass, o przesyłce Mokronoskiego, którą
oddał "Jego Wysokości", o korespondencji Mokronoskiego z tą osobą, 1757. Teka 317, s- 28
- Zawozi do Białegostoku paczkę zawierającą gałki do szczypców i łopatki do wilków, 1757.
Teka 345, s. 27
- Częstuje w dniu sejmiku szlachtę winem z piwnic Branickiego, 1758. Teka 360, s. 22
- Franciszek Bieliński, marszałek wielki koronny, prosi go o zamówienie w Białymstoku kopii
husarskich dla swej chorągwi, 1764. Teka 382, s. 1
- Wiezie z Gdańska sprawunki dla J. Kl. Branickiego, 1770. Teka 315, s. 208
- Wypis z listu do niego od Ignacego Krasickiego, biskupa warmińskiego, w sprawie
cukiernika oraz skrzypka Girarda zwolnionych z Białegostoku po śmierci hetmana
Branickiego, których chce zaangaŜować Krasicki, 1771. Teka 387, s. 1
- Notatka o oblatowaniu w księgach miejskich białostockich jego plenipotencji "do ParyŜa
uczynionej", 1772. Teka 125, s. 53
- Zajmuje się płaceniem rachunków zmarłego J. Kl. Branickiego, 1772. Teka 316, s. 84
- Przysyła cieślę z Jordanowic do Prosków w dobrach białostockich, 1773. Teka 375, s. 6
- Jego udział w załatwianiu spraw o spadek po J. Kl. Branickim między wdową po nim Iz.
Branicką a spadkobiercami, 1774. Teka 317, s. 40
- Iz. Branicka wspomina o jego zapewnieniu, Ŝe zajmuje się, sprawą indygenatu polskiego dla
malarza Mirysa, 17?6. Teka 315, s. 288
- Iz. Branicka odstępuje mu na kilka tygodni swego piwniczego, 1775. Teka 317, s. 8a
- Jego zobowiązania spłaca Iz. Branicka, 1779. Teka 317, s. 9
- Przyjmuje cesarza /austriackiego, Józefa II/ w Białymstoku w nieobecności Iz. Branickiej,
1780. Teka 316, s. 25
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- Wzmianka o liście do niego od Hipolita Kownackiego, 1780. Teka 419a, s. 7, 42, 55; Teka
419b, s. 167
- Wspominał przed rokiem malarzowi Herliczce o pracy w Jordanów i ca on, ale obecnie nie
odpowiada na jego listy, 1781. Teka 315, s. 307
- Wzmianka o występowaniu przy jego korespondencji próbki materiału, którą przesłała Iz.
Branicka, b.d. Teka 96, s. 54
- Wzmianka o jego podróŜy zagranicznej, odbytej wraz z Iz. Branicką, 1783. Teka 316, s. 49
- Był jako wielki mistrz Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego protektorem masonów w
Białymstoku do swej śmierci w r. 1784. Teka 208, s. 8
MOKRONOSKI, Mokronowski Stanisław, generał
- Ma w pałacu Branickich w Warszawie swój pokój zamknięty, 1790. Teka 373, s. 4
- Lokale zajmowane przez niego w pałacu Branickich na Podwalu są do wynajęcia, 1795. Teka
373, s. 10, 11, 13
- Relacje o jego chorobie i wyzdrowieniu składane Iz. Branickiej, wzmianka o narodzinach
jego córki, a takŜe o rozliczeniach majątkowych, które prowadził ze swym bratem, starostą
złotoryjskim, 1795. Teka 373, s. 15, 16, 18-22
MOKRONOSKI, Mokronowski Wojciech, ksiądz, dziekan
- Prezentowany do kościoła w Ruszczy, 1777. Teka 128, s. 2
- Umarł w Brodzisku jako tamtejszy proboszcz, 1790. Teka 373, s. 4
MOKRONOSKI
- Kupuje w r. 1725 od El. Sieniawskiej Marymont. Teka 501, s. 32
/MOKRONOWSKI/ starosta Złotoryjski
- Skończył dział dóbr jordanowskich spłaciwszy swego brata generała Mokronowskiego. Na
prośbę Iz. Branickiej dostarcza jej wiadomości o stanie zdrowia generała Mokronowskiego
oraz o staroście boreckim, 1795. Teka 375, s. 15, 16, 18-20
MOKRONSOW, majster pozłotnik
- Stale zatrudniony w Wilnie, między innymi przy pałacu generalnego gubernatora,
sprowadzany w r. 1833 do prac przy pałacu białostockim. Teka 186, s. 9
MOLO Aleksander z Amsterdamu
- Upomina się u J. Kl. Branickiego o zwrot sumy poŜyczonej Branickiemu przed kilku laty
przez nieŜyjącego teraz ojca Molo, 1723. Teka 315, s. 153
MONIWIDA, ród
- Wypisy dotyczące tego rodu i jego adaptacji przez ród Leliwa, XV w. Teka 31, s. 1-3, 13-15
MORAWSKA Teofila
- Notatki Glinki z pamiętnika M. Starzeńskiego o Jej rodzinie, małŜeństwie z Józefem
Starzeńsklm i zerwaniu z nim w r. 1806. Teka 410, s. 8
MORELL Gerhard
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- Wypisy z Jego listu do J. Kl. Branickiego, którego namawia na zakupienie części obrazów z
partii sprowadzonej przez niego dla dworu /królewskiego/. 1748. Teka 315, s. 154; Teka 520,
s. 2
MORELOWSKI Marian
- Jego korespondencja z J. Glinką /r. 1958/ na temat architektury w Białymstoku i
Choroszczy w XVIII w. i powiązań, jakie tu istnieją, z architekturą francuską. Brulion
opracowania przez Glinkę pałacu białostockiego do przewodnika turystycznego na
zamówienie Morelowskiego /1938/, Teka 463, s. 1-25
- List J. Glinki do niego w sprawie autorstwa krucyfiksu w kościele w Białymstoku, 1938.
Teka 169, s. 1-4
- Jego uwagi dotyczące analogii między bramą miejską w Białymstoku a kościołem w
Chantilly, b.d. Teka 235, fot. 116
- Jego list do J. Glinki poświęcony sprawie pierwowzoru Rotatora białostockiego, 1948. Teka
145, s. 1, 2
- List J. Glinki do niego z zapytaniem o losy biografii malarza Gruszeckiego A. /XVIII w./
rozpoczętej w r. 1939 przez mgra Teodora Iliaszewicza, 1953. Teka 386, s. 4
- Rzeźby z Białegostoku w Leningradzie. Opracowanie /maszynopis/ oparte na
wspomnieniach prof . Morelowskiego z pobytu w ZSRR w latach 1922-1926 /w Polskiej
Delegacji Specjalnej/, a takŜe na literaturze drukowanej, odnoszące się do przypuszczalnego
miejsca przechowywania rzeźb z parku pałacowego białostockiego oraz przybliŜonych dat
wywiezienia ich do Petersburga. Teka 144, s. 1-4
MORGELIK, gubernator Nowej Galicji
- Kanclerz Chreptowicz radzi Iz. Branickiej, zęby zwróciła się bezpośrednio do niego z
tłumaczeniem się, dlaczego nie mieszka w Galicji 1796. Teka 373, s. 35
MORSKI, kasztelan lwowski
- PoŜycza J. Kl. Branickiemu 90.000 złotych na 8%, 1768. Teka 327, s. 18
MORSTEIN /Morsztyn?/
- Właściciel dóbr Monterouge /Czerwona Góra/, 1680/?/. Teka 437, s. 4
MORSZTYN Szczęsny
- Obejmuje w posesję folwark radziwiłłowski Białystoczek. 1663. Notatki z genealogii
Morsztynów /według herbarza Niesieckiego/ wypis z listu Horsztyna do Bogusława
Radziwiłła, w którym donosi mu o gospodarce w Zabłudowie, 1664. Teka 290, s. 24, 29, 30
MORZE Wojciech /majster lub urzędnik mety w Końskich/
- Odpis rachunku, wystawionego przez Morze, za wykonanie w hucie w Końskich sztuk
Ŝelaznych wg modelu Manoniego z Warszawy na zamówienie J. Kl. Branickiego, 1757. Teka
315, s. 155
MOSZCZYŃSKI, chorąŜy
- Nie usprawiedliwia swej nieobecności w garnizonie białostockim, zostaje delegowany do
wykonania jakiegoś zadania, 1758. Teka 339 s. 13, 14
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MOSZKOWICZ Zandel, Zundel, Ządel, kupiec tykociński
- Przekupuje sekretarza Iz. Branickiej, aby popierał jego interesy 1775-1782. Teka 316, s. 40
MOSZYŃSKI, hrabia
- Sprzedaje kasztelanowej Oborskiej wieź Pilicę nad rzeką Pilicą,1795 Teka 374, s. 1
/ MOSZYŃSKI / stolnik koronny
- Załatwia sprawunki Branickiego w Dreźnie, 1753, 1754. Teka 320, s. 158, 160, 176
MOŚCICKI Henryk
- Polemika z niektórymi jego ustaleniami, odnoszącymi się do dziejów Białegostoku, zawarta
w liście mgra Z. Młyńczyka do J. Glinki, 1953, Teka 198, s. 57, 58
MÜLLER Christian David, malarz drezdeński
- Malował między innymi portrety J. Kl. Branickiego i jego małŜonki /przed 1763?/. Teka
385, s. 11, 12
MÜLLER, Miller, kupiec
- Wynajmuje lokal w pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1795. Teka 373, s. 10, 11
- Wynajmuje kamienicę Branickich /na Podwalu/ w Warszawie. Iz. Branicka kaŜe go usunąć
o ile będzie zalegał z zapłatą, 1797. Teka 363, 8. 1
MUNICH, sekretarz /królewski w Dreźnie/
- J. Kl. Branicki wspomina o wysłaniu mu weksla na pieniądze i nazywa go "chargé de mes
affaires", 1718. Teka 315, s. 287j Teka 317,8.50
MURATOWICZ, sekretarz królewski
- Pomagał Koziebrodzkiemu w czasie pełnienia obowiązków u Branickiego, bez powodzenia
kandydował na miejsce po nim, 1756. Teka 320, s.235
MYSZKOWSKI
- Wzmianka o jego rysunku w "Kłosach", przedstawiającym bramę w Białymstoku, 1897.
Teka 95, s. 35
MYSZOWSKI Jan
- Ma sprawę z Janem Raczko, 1530. Teka 51, s. 26
NAYDEKIENOWA Felicjanna
- Otrzymuje zapłatę za blachy i kubły sprzedane do pałacu warszawskiego J. Kl. Branickiego,
1754. Teka 315, s. 317
NEICHERC, Neinhertz zob. Neunherz Jerzy Wilhelm, Józef, malarz
NELHAUZOWIE, Nielhauzowie
- Odpis aktu zastawu dworku w Tykocinie przez Piotra Nelhauza Janowi Zaleskiemu. Akt ten
zawiera wzmianki o innych członkach rodziny Nelhauzów, 1719. Teka 484, s. 3-5
NEUBOUR, Neubourg /z dworu drezdeńskiego?/
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- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie stałego dostarczania nowin
politycznych /feuillet des nouvelles/, zaangaŜowania ogrodnika, a takŜe z rekomendacją
lekarza, doktora Klementa, 1739. Teka 315, s. 156, 157
- Pośredniczy w sprowadzaniu z zagranicy lekarza Klementa dla K. SapieŜyny, 1739. Teka
316, s. 2
NEUNHERZ, Neicherc, Neinhertz, Neunherc, Neunhertz, Neynhertz Jerzy Wilhelm Józef,
malarz
- Wzmianki z literatury drukowanej o jego osobie i działalności. Teka 95, s. 51; Teka 584, s. 9
- Maluje sale w pałacu białostockim według własnych projektów zaaprobowanych przez J. Kl.
Branickiego, ma teŜ projektować konsole, zostaje odwołany do malowania "sali na komedie"
w warszawskim zamku królewskim, 1738. Teka 342, s. 16, 17, 18v, 22, 23v, 24, 24v, 25
- Jego rzeczy mają jechać z Warszawy do Białegostoku, 1746. Teka 316, s. 3
- Ma malować ściany w pałacu Branickich na Podwalu. 1748. Teka 339, s. 2
- Jego czeladnik poprawia malowanie al fresco na murze w ogródku pałacu na Podwalu, 1749.
Teka 320, s. 11, 13, 18, 20
- Jego uczeń, malarz, który robi tabakierki ma mieć znaczną robotę w Białymstoku, 1751.
Teka 320, s. 48
NIEBOROWSKI, starosta goszczyński
- Przesyła 50 złotych księdzu Klukowi, 1789. Teka 316, s. 69
NIEMIENKA, łowczy białostocki
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 322, s. 41
NIEMOJEWSKI /Józef?/, generał
- Kupił w r. 1804 pałac Branickich na Podwalu w Warszawie od Iz. Branickiej i wkrótce /do
r. 1808/ sprzedał pałac częściami Jakubowi Pisarzewskiemu, Sznajdemu i Stanisławowi
Sołtykowi. Teka 284, s. 5
NIEPRSKI, ekonom Jana Klemensa Branickiego
- DzierŜawi Dolistów od zastawnego posiadacza W. Kuczyńskiego, 1699. Teka 409, s. 3, 4v,
11v
NIEPSUJ, stangret
- Pogubił listy do J. Kl. Branickiego wiezione, 1759. Teka 358, s. 2 "
NIEWIADOMSKI, chorąŜy
- Jego długi spłaca podskarbi Branickich, 1779. Teka 370, s. 16
NIEWIAROWSKI
- List do niego od J. Kl. Branickiego w sprawie długu Starorypińskiego u porucznika
Babeckiego, 1752. Teka 321, s. 5
NIEWODOWSKI, ekonom starostwa knyszyńskiego
- Wzmianka o nim, 1752. Teka 321, s. 1
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NIEZABYTOWSKA, kasztelanowa nowogrodzka
- Ma pod Słuckiem dobra Hrozów, 1740. Teka 437, s. 3
NIKIFORÓW, kupiec wileński
- Zawiera z władcami rosyjskimi kontrakt na przewóz części roślin z oranŜerii białostockich
do Carskiego Sioła, 1833. Teka 186, s.10,11
NIKOROWICZ, rzemieślnik
- Ma w robocie dwie szable szczerozłote dla J. Kl. Branickiego, 1762. Teka 315, s. 114
NORBLIN /Jean Pierre, malarz/
- Fotografia reprodukcji jego obrazu pt. Hajduk. Teka 235, fot. 123
NOSIKIEWICZ, kuśnierz warszawski
- Zgadza się wysłać swe towary na Jarmark do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 226
NOSSEN Lej ba
- Odpis listu protekcyjnego, wystawionego mu przez władze pruskie i zezwolenia na
zamieszkanie w Białymstoku, 1799. Teka 206, s. 8
NOWACKI, administrator trzciański
- Zmarł w r. 1773. Teka 378, s. 2
NOWICKI, Junior
- Przerys rzutu kilku pokoi w pałacu białostockim wykonanego przez niego w pierwszej
połowie XVIII w. Teka 237, fot. 5
- Jego podpis na "Plan du premier Etage de Białystok /pałacu/". Teka 147, fot. 5
- Autorem planu rynku oraz planów seminarium w Tykocinie. Teka 234, s. 12, 13; Teka 278, s.
108-111
- Wzmianka być moŜe odnosząca się do Nowickiego juniora, autora rzutu drugiej kondygnacji
pałacu białostockiego, 1748. Teka 320, s. 1
- Wzmianka o kamienicy Nowickiego w Warszawie, 1754. Teka 339, s. 3
NOWIKOWIE, rodzina fabrykantów sukna w Białymstoku
- ZałoŜyli w r. 1848 fabrykę na gruntach zwanych Nowe przy ul. Brzeskiej /Mkichiewicza/ 35
w Białymstoku i posiadali ją jeszcze w 1939 r. Teka 241, s. 21, 22
NOWOSIELSKI, ksiąŜę /Rosjanin/
- Ma towarzyszyć królewiczowi Karolowi w jego podróŜy do Petersburga, 1758. Teka 315, s.
250, 257
NOWOSILCOW /Nikołaj N., komisarz pełnomocny przy Radzie Stanu Królestwu
polskiego/, senator
- Hrabia Hédouville, członek "Commission de France pour la Llquidation a Varsovie", donosi
mu o sumie pozostawionej w spadku przez Pascala de Hayes w Białymstoku, 1821. Teka 388,
s. 1
- Sprawuje nadzór nad pałacem cesarskim w Białymstoku, 1828. Teka 187, s. 4
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NURKIEWICZ Gabriel Józef
- Wypisy z jego listów do Józefa Sapiehy w sprawie wyszukiwania dla Sapiehy architekta w
Warszawie. Jednym z jego kandydatów Jest /Tomasz/ Bellotti, a drugim Niemiec, uczeń
Jaucha, 1741. Wzmianka o innych sprawach poruszanych w jego listach. Teka 315, s. 282, 283
NYDLICH, trębacz białostocki
- Wzmianka o jego śmierci i opiece nad pozostałym jego majątkiem, 1773. Teka 316, s. 26
OBNISCY
- Jest to drobna szlachta zamieszkała w Białymstoczku do około 1863. Teka 241, s. 31
OBNISKI /oficjalista bielski?/
- Wzmianki o nim, 1753, 1755. Teka 349, s. 3, 9
- Zapomniał wydać kitajkę na firanki do Białegostoku, 1754. Teka 342, s. 40
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 320, s. 216, 229
- Jego zabiegi o promowanie się w wojsku, 1758. Teka 339, s. 10
OBORSKA, kasztelanowa /ciechanowska/
- Wzmianki o jej kontaktach z Iz. Branicką /wynajem lokalu w pałacu warszawskim
Branickich, poŜyczka pieniędzy, protekcje u króla itp./, 1795, 1796. Teka 373, s. 10-12, 23, 24,
31
- Opis nabytej przez nią wsi Pilicy nad rzeką Pilicą, 1796. Teka 374, s. 1
OBORSKI Józef, kasztelan ciechanowski
- Około r. 1790 zawarł z nim przyjaźń Hipolit Kownacki, późniejszy historyk i bibliotekarz.
Teka 419a, s. 11, 43
- Ma roztaczać opiekę nad pałacem Branickich w Warszawie, 1795; prezyduje w komisji
skarbowej i popiera tam, na prośbę Iz. Branickiej, sprawę uwolnienia od podatków śydów
orleńskich, 1795. Teka 373, s. 14,15
OBORSKI, chorąŜy liwski
- Wypisy z listów do niego /1761 r./ od M. Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litewskiego w
sprawie przejęcia przez Czartoryskiego wierzytelności Oborskiego wśród innych długów
zmarłego podskarbiego wielkiego koronnego /Sedlnickiego/ obciąŜających dobra
Konstantynów, 1761. Teka 315, s. 267
OBSTOWSKI, murgrabia pałacowy białostocki
- Opis jego mieszkania w domu dworskim w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 102
OBUCHOWICZOWA, guwernantka niemieckiego języka na pensji w Białymstoku
- Wzmianka o jej mieszkaniu w budynku dworskim w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 135
- Ubiega się o dodatkowe pomieszczanie, gdyŜ spodziewa się mieć więcej panienek z okolicy
na edukację; przyjęła juŜ córkę sędziego bielskiego Hryniewickiego, 1779. Teka 370, s. 17
- Wzmiankowana w pamiętniku M. Starzeńskiego /pocz. XIX w./. Teka 410, s. 11
OCHOCKI
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- Oddaje rzeczy zapieczętowane A. Bujakowskiemu, 1760. Teka 328, s.13
- Notatka i wypis z jego listów J. Kl. Branickiego w sprawie zakupu koni dla Branickiego w
Stambule i ich transportu, a takŜe o pozostawieniu zdrowego strusia /w Mościskach?/, 1760,
1761. Teka 315, s. 158
OFFMAN zob. Hoffman, pisarz prowentowy gródecki, ekonom mościski, później
krośnieński
OGIŃSKA, hetmanowa /litewska/
- Wzmianki o jej wizycie w Białymstoku w czasie pobytu tam króla Stanisława Augusta i
grzecznym przyjęciu jej przez króla, 1793. Teka 102, s. 5, 7, 8
OGIŃSKA
- J. Kl. Branicki poleca sprowadzić z ParyŜa adamaszek, „pour un lit comme celui de madame
Ogińska", 1766. Teka 354, s. 2
OGIŃSKI, hetman /litewski/
- Reflektuje na zakup figur kamiennych z pałacu Branickich w Warszawie, ale nie ma na razie
pieniędzy. Widząc, Ŝe figur na kredyt nie dostanie wycofuje się z transakcji pod pozorem, Ŝe
figury są za małe, 1796. Teka 373, s. 28, 29, 31, 42
OGIŃSKI
- Pozwala J. Kurdwanowskiemu skorzystać ze swych koni na przejazd z Wschowy do
Warszawy, 1717. Teka 341, s. 1
OKĘCKI Antoni, kanclerz wielki koronny, biskup
- Wzmianka o istnieniu obecnie /w posiadaniu prywatnym/ tomu pt. Parerga Historica
/1782/, dedykowanego w r. 1782 przez J. Uphagena kanclerzowi wielkiemu koronnemu A.
Okęckiemu. Teka 433, s. 2
- Mieszkał w pałacu przy Miodowej w Warszawie, który obecnie zajmuje generał Igelström,
1793. Teka 373, s. 8
OLECHOWSKI, ksiądz, kanonik krakowski
- Prezentowany do kościoła w Ruszczy, 1774. Teka 128, s. 1
OLENDZKI zob. Olędzki Krzysztof
OLĘDZKA, siostra Wiktoryna Kuczyńskiego, kasztelana podlaskiego
- Robi zajazd w Kuczynie, XVIII w. Teka 409, s. 9
OLĘDZKI, Olendzki Krzysztof
- Podpisuje wraz z trzema innymi osobami list do Krzysztofa Radziwiłła, wojewody
wileńskiego, w sprawie opieki dla zboru ewangelickiego w Pietuchowie, 1639. Teka 79, s. 32
OLĘDZKI, doroŜkarz białostocki, w r. 1937 JuŜ w podeszłym wieku
- Notatka Glinki z rozmowy z nim w 1937 r. na temat przeszłości Białegostoku. Teka 119, s.
1
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OLSZEWSKI Tomasz, pisarz prowentowy bielski
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawach gospodarczych tego starostwa, 17501755. Teka 349, s. 1-11
- Notatka o liście do niego J.K1.Branickiego w sprawie zakupu oleju/?/, 1752. Teka 321, s. 25
- Wzmianka o nim, 1754. Teka 320, s. 166
OLSZEWSKI, ekonom hołowieski
- Wzmianka o nim, 1754. Teka 320, s. 167
OLSZEWSKI, gospodarz pałacowy w Hołowiesku
- Wzmianka o ocaleniu go, 1743, Teka 316, s. 205
OLSZEWSKI, pisarz mościski
- Wzmianka o nim, 1764. Teka 327, s. 18
OLSZEWSKI
- Otrzymuje celę w alumnacie tykocińskim bez wypłaty kwartałów, 1750. Teka 282, s. 5
OŁDAKOWSCY Wacław, wojski mielnicki, i jego Ŝona Joanna primo voto Tarkowska
- Dziedzice dóbr Zawady nad rzeką Sliną zawierają z J. Kl. Branickim, jako dziedzicem
Łopuchowa, ugodę dotyczącą naprawy mostu na rzece Slinie i pobierania mostowego, 1743.
Teka 280, s. 114-116
/OPACKI Chryzanty/ kasztelan wiski
- Ma swe stancje w pałacu białostockim, 1793. Teka 102, s. 4, 12
OPACKI Mikołaj, podkomorzyc wiski
- Notatka o jego pozwie przeciwko J. Kl. Branickiemu i jego Ŝonie Katarzynie z Czarnieckich
oraz ich oficjalistom i mieszczanom tykocińskim, 1669 /brak informacji o samej sprawie/.
Teka 280, s. 15, 16
OPOLSKI, gospodarz dworku Branickiego na Pradze
- Wzmianka o nim, 1755. Teka 320, s. 229
- Wyrabia słód i piwo /w Warszawie?/, 1760. Teka 328, s. 16
- Wzmianka o nim, 1761. Teka 334, s. 3
ORACZEWSKI Stanisław, starosta rogowski
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie dzierŜawy kamienicy Branickich w
Krakowie i dochodu z dóbr krzesłowych kasztelanii krakowskiej, 1753, 1754, 1762. Teka 315,
s. 159, 160
- Jest od 30 lat dzierŜawcą dóbr krzesłowych kasztelanii krakowskiej, stara się zawczasu o
przedłuŜenie dzierŜawy przez spodziewanego kasztelana J. Kl. Branickiego, 1762. Teka 334, s.
6
ORDA Napoleon
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- Fotografie litografii z rysunków N. Ordy przedstawiających zamki w Giełgudowie i w
Grodnie, pałac w Puławach i kościół w Czarncach, a takŜe zabudowania pałacowe i sam pałac
w Białymstoku przebudowany na Instytut Panien Szlacheckich, XIX w. Teka 235, fot. 16;
Teka 237, fot. 3, 4; Teka 258, fot. 139; Teka 441, s. 4-7
- Wzmianka o reprodukcjach jego drzeworytu z widokiem pałacu białostockiego w
"Tygodniku Ilustrowanym". Teka 95, s. 35, 59
ORŁOWSKI, ksiądz
- Bierze udział w przygotowaniach do pogrzebu J. Kl. Branickiego w kościele św.św. Piotra i
Pawła w Krakowie, 1777. Teka 375, s. 29, 30
- Proszony o zwrócenie uwagi na niedbalstwo majora Zawadzkiego /dzierŜawcy?/ w
stosunku do kamienicy Branickich w Warszawie, 1786. Teka 377, s. 8
ORŁOWSKI, paź na dworze Izabeli Branickiej
- Wzmianki o jego nauce, 1780. Teka 316, s. 25
ORŁOWSKI
- Umieszczony w szkole podwydziałowej w Białymstoku, ale nie na prawach zwykłego
studenta; ma mieć guwernera, 1778. Teka 370, s. 13
ORZECEŃSKI Zygmunt, młynarz w Borowiu /w dobrach sufragana płockiego/, specjalista
od budowy młynów deptaków
- Pracuje dla Jezuitów w Pułtusku/?/, ma być sprowadzony do Białegostoku, około 17521760. Teka 315, s. 164
ORZECHOWSCY herbu Rogala
- Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do genealogii i dziejów tej rodziny w XVI i
XVII w. Teka 80, s. 16-20, 23, 26-31, 33, 37, 39, 42, 43
ORZECHOWSKI Paweł, podkomorzy chełmski
- Charakterystyka rodziny, z której się wywodził oraz samej postaci i działalności
Orzechowskiego na polu politycznym, religijnym, gospodarczym, a takŜe charakterystyka jego
otoczenia. RozwaŜania na temat daty objęcia przez niego starostwa suraskiego. Teka 75 i 76, s.
13, 16-21, 37
- Wypisy z Metryki Koronnej dotyczące przywileju nadanego Orzechowskiemu na starostwo
suraskie i wieś "Pomichacze" oraz wzmianki o dzierŜawieniu przez niego ceł ruskich, 1589,
1590. Ponadto wypisy z literatury drukowanej odnoszące alg do osoby i działalności
Orzechowskiego. Teka 80, s. 10, 21, 24, 25, 32, 38, 40, 41
ORZELSKA /Anna/
- Wzmianka o jej bytności w Białymstoku przy królu Auguście II, 1726. Teka 395, s. 2
- Jej portret wymieniony w inwentarzu pałacu białostockiego, 1772. Teka 141, s. 26
OSIECKA, panna /z dworu Izabeli Branickiej/
- Jej stancja w pałacu Branickich na Podwalu, 1795. Teka 373, s. 11
OSIŃSKI, ogrodnik planista
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- Notatka o jego listach do Eustachego Potockiego w sprawie prac przy urządzaniu ogrodu w
Radzyniu, 1754 Teka 430, s. 1
OSIŃSKI, rzeźbiarz
- Notatka z literatury drukowanej zawierająca między innymi charakterystykę twórczości
Osińskiego /XVIII w./. Teka 426, s. 1-9
OSIŃSKI
- "Ma attendencją" nad stadniną w dobrach J. Kl. Branickiego, 1737. Teka 342, s. 6
OSSOLIŃSCY
- Budują w Ciechanowcu ratusz z kramami, połowa XVIII w. Teka 195,s. 1
OSSOLIŃSKA Teresa ze Stadnickich, wojewodzina wołyńska
- Wypisy z jej listów do Krzysztofa Koca, ekonoma w dobrach Lubomirskichn
wydzierŜawionych przez nią J. Kl. Branickiemu, w sprawach gospodarki w tych dobrach i
stosunku Koca jako ekonoma Branickiego do Zaborowskiego, burgrabiego Ossolińskich, a
takŜe w sprawia korzystania przez Ossolińskich z rezydencji w Tarchominie i ich zamiaru
odebrania tych dóbr z dzierŜawy. Wzmianka o pałacu Ossolińskich w Warszawie, 1757, 1758.
Teka 315, s. 252a, 252b
OSSOLIŃSKI /Aleksander/, miecznik wielki litewski, dziedzic dóbr Wyszków
- Budową pałacu dla niego w Wyszkowie ma kierować Sękowski, architekt Branickich, 17751780. Teka 376, s. 13
OSSOLIŃSKI Franciszek Maksymilian, starosta drohicki, potem podskarbi wielki koronny
- Obrany posłem ziemi drohickiej, 1712; pomaga W. Kuczyńskiemu, równieŜ posłowi ziemi
drohickiej, w uzyskaniu odszkodowania za zboŜe oddane na wojsko, 1713. Teka 409, s. 11v,
18
- Pomaga Kuczyńskiemu w uzyskaniu przywileju na kasztelanię podlaską, 1730. Teka 409, s.
12v
OSSOLIŃSKI Józef, chorąŜy koronny, wojewoda wołyński
- WydzierŜawią J. Kl. Branickiemu swe dobra Tarchomin, 1753-1754, 1755. Teka 320, s.
162,165,167,171,174,183,186-188; Teka 349, s. 8
- Jego bytność w dobrach tarchomińskich /wydzierŜawionych J. Kl. Branickiemu/,
uroczystości w związku z przyznaniem mu przez króla orderu, 1757. Teka 340, s. 7, 8
- Jego pertraktacje z Branickim i Brühlem w związku z Tarchominem, 1757. Teka 360, s. 7, 8
- Notatka odnosząca się do zwrotu mu przez J. Kl. Branickiego dzierŜawionych dotąd dóbr
jego Tarchomin, 1758. Teka 315, s. 79
- Likwiduje dzierŜawę dóbr Tarchomin, 1759. Teka 315, s. 110
- Wykupi ewentualnie starostwo krośnieńskie, 1775. Teka 364, s. 6, 9
OSSOLIŃSKI Józef Kajetan, starosta sandomierski
- Pozywa spadkobierców J. Kl. Branickiego do sądu o spłatę wierzytelności zgodnie ze
skryptem dłuŜnym Branickiego dla Piotra Zaleskiego z r. 1764, 1784. Teka 317, s. 51
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OSSOLIŃSKI J. z Rudki
- Niezadowolony z działalności lekarza Michelisa w swych dobrach traktuje go jako szarlatana,
1804. Teka 401, s. 3
OSSOLIŃSKI, proboszcz zuzelski
- Robi zajazd na Seroczyn /1710?/. Teka 409, s. 7v
OSSOLIŃSKI
- Jego dobra Baczki na Podlasiu w zastawie P. Zaszczyńskiego, 1701. Teka 409, s. 11
OSTROGSCY
- Wzmianki o posiadaniu przez tę rodzinę w XVI w. dóbr Opatów i o spadkobiercach, którzy
odziedziczyli te dobra. Teka 497, s. 1, 4, 8. 12, 16
OSTRORÓG J.
- Notatka o jego listach do J. Kl. Branickiego w sprawie Czapskiego starosty knyszyńskiego,
1749. Teka 315, s. 162
OSTROWSCY
- Spadkobiercy zmarłego pułkownika Ostrowskiego dzierŜawią dobra Dolistów od
Iz.Branickiej,.1780. Wyjaśnienie, co do pretensji Branickiej do nich z tego tytułu, 1791. Teka
316, s. 14, 15, 17; Teka 369, s.7
OSTROWSKI Antoni Józef /cześnik bydgoski/, pułkownik, komisarz dóbr Branickiego
- Przyczynił się do budowy kościoła murowanego bernardynów w Tykocinie, XVIII w. Teka
278, s. 185
- Wzywany przez J. Kl. Branickiego do asystowania przy przekazywaniu starostwa
janowskiego w arendę Bromierskiego oraz do skontrolowania pracy ekonoma w Biliłówce,
1753. Teka 317, s. 29, 30
- Pomaga kapitanowi Dessein przy sprzedaŜy w Gdańsku towarów z dóbr Branickiego, 1758.
Teka 330, s. 2
- Wypis z jego listu do Branickiego w sprawie prac przygotowawczych do bliŜej nieokreślonej
budowy w Dolistowie, 1771. Teka 315 s.161
- Wymieniony jako dzierŜawca dóbr Dolistów, przed 1772 r. i w r. 1780. Teka 212, s. 19; Teka
487, s. 1
- Legował 6.000 dukatów na wykończenie kościoła i klasztoru bernardynów w Tykocinie i
10.000 złotych na kościół w Dolistowie, 1778. Teka 370, s. 9, 10
OSTROWSKI Władysław, hrabia
- Wypis z listu, w którym dziękuje Kownackiemu za przesłane 3 tomy "owocu Jego pracy i
nauki", 1825. Teka 419b, s. 116
OSTROWSKI, ksiądz
- Ma jakiś abrys wypoŜyczony od J. Kl. Branickiego; sprzedaje wapno Branickiemu, 1752.
Teka 321, s. 13, 18
OSZYMBOROWSKI, alumnat tykociński
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- Zmarł około r. 1782. Teka 316, s. 43
OTOCKI, szyper Branickich
- Wypis z listu, w którym donosi J. Kl. Branickiemu o przybyciu swym z częścią statków pod
Warszawę, 1767. Teka 315, s. 163
- Wzmianka o nim, 1770. Teka 315, s. 208
- Wzmianka o nim, 1777. Teka 375, s. 25
OWIDZKI Juliusz
- Wypisy z pamiętników Koźmiana, który wspomina o swych kontaktach sąsiedzkich z
Owidzkim, gdy ten nabył Jabłonnę i pochlebnie charakteryzuje jego osobę, XIX w. Teka
419b, s. 265
OśAROWSKI Tomasz, burmistrz miasta Tykocina
- Miał powierzone sobie archiwum miasta Tykocina, które spłonęło w czasie wynikłego u
niego poŜaru, XVII w. Teka 278, s. 132
- Wyszczególnienie dobytku zabranego mu przez wojsko, 1655. Teka 280, s. 7
/OśGA Samuel?/ biskup kijowski
- Odpis listu grzecznościowego J. Kl. Branickiego do niego, 1752. Teka 321, s. 16
PAC Stefan, kasztelan wileński, potem biskup wileński
- Jest właścicielem dóbr Dowspuda w r. 1639. Teka 59, s. 6
- Wypisy z literatury drukowanej o jego karierze duchownej i pobycie w Choroszczy, 16711673. Teka 57, s. 1
PAC zob. Patz, kapral, potem chorąŜy i porucznik /?/
PACEWICZ Dawid, malarz
- Podpisał w r. 1712 portrety J. D. Krasińskiego i biskupa Wyhowskiego, które znajdują się w
kościele farnym w Węgrowie. Teka 435, s. 7, 8
PACIARELI zob. Bacciarelli Marcello /malarz/
PACOWIE
- Notatki o dziedziczeniu przez nich dóbr po Sapiehach, XVII w. Teka 225, s. 1, 3, 5
- Notatki z literatury drukowanej odnoszące się do Piotra Paca, wojewody trockiego, i jego
synów, zwłaszcza do Jerzego Paca, bernardyna, zamordowanego przez Szwedów w
Białymstoku /1655?/- Teka 61, s. 1, 2
- Zwłaszcza Mikołaj Stefan Pac po matce Annie z Rudominów właściciel Choroszczy /od
1644/, Jego nominacja na biskupa wileńskiego i zatargi z kapitułą, 1671-1684. Teka 41, s. 25,
26, 29
PACZERELLI zob. Bacciarelli Marcello /malarz/
PACZOSKI
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- J. Kl. Branicki pisze do niego z poleceniem przysyłania ludzi do pracy w Białymstoku, 1732.
Teka 342, s. 3v
PAJEWSKI Stanisław, sługa Krzysztofa Wiesiołowskiego
- W r. 1626 daje wraz z Ŝoną zapis dla kościoła w Białymstoku. Teka 58, s. 1-3
- Wzmianka o nim, 1629. Teka 64, s. 2
- Trzymający w arendzie majętność sitnieńską, wymieniony w testamencie Al. Wiesiołowskiej
z zaleceniem, aby mu przedłuŜono arendę i popłacono długi, 1645. Teka 66, s. 22, 23
PAKOSZ, porucznik
- Wraz z porucznikiem Domańskim towarzyszy do Warszawy Lewickiemu,1772. Teka 777, s.
2
PALKE /urzędnik pruski?/
- WyjeŜdŜa z Warszawy na rewizję Ŝup solnych; ma on uprawnienia do wydawania
zaświadczeń, Ŝe Iz. Branicka Ŝyje, które są potrzebne do wypłaty jej pensji /austriackiej/,
1795, 1796. Teka 373, s. 18, 27
PALLONI Michał Anioł /malarz/
- Z. Rewski wyraził w r. 1934 mniemanie, Ŝe Palloni jest autorem fresków w farze w
Węgrowie. Teka 435, s. 8
PAŁTIER /Paukier?/ Dawidowicz, śyd białostocki
- Jego długi spłaca poręczyciel major Lindsay, 1771, 1772. Teka 316, s 21
PAŁUBIŃSKI zob. Połubiński
PANIKOWSKI organmagister w Samborze
- Podejmuje się wykonać organy do kościoła parafialnego w Tyczynie, bierze 3.000 złotych
zadatku. Proboszcz tyczyński, ksiądz Słomiński, ma kontrolować jego pracę. Wobec
opóźniania przez niego wykonania organów zwraca się ksiądz Słomńiski po interwencję do
biskupa przemyskiego, 1763. Teka 359, s. 2, 3
PAPELMAN zob. Pöppelmann Karol Fryderyk, pułkownik /architekt/
PASŁAWSKI, aktor w Białymstoku
- Dochodzenie policyjne w związku z oszustwem dokonanym przez niego, 1815. Teka 403, s.
1
PASZKCWICZ Szymon, jezuita
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym zapowiada przysłanie do Białegostoku
majstra specjalisty od budowy młyna-depTeka oraz abrysu takiego młyna /między rokiem
1752 a 1760/. Teka 315, s. 164
PASZKOWSKA, panna z dworu Izabeli Branickiej
- Wysłana według dyspozycji Branickiej z Hołowieska do Kuszków, 1793. Teka 102, s. 12
PASZKOTSKI Wł., inŜynier konserwator
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- Wykonany przez niego plan inwentaryzacyjny alumnatu w Tykocinie, 1949 i fotografie detali
w tym budynku, 1962. Fotografia z grupy Herkulesa w Białymstoku. Teka 236, fot. 47; Teka
278, fot. 2-4; Teka 283, s. 1-3
PATYŃSKI Antoni, dworzanin Izabeli Branickiej, mianowany przez nią w r.1772
gubernatorem białostockim
- Branicka, w wydanym przez siebie Instrumencie na gubernatorstwo w Białymstoku, ustala
zakres jego obowiązków /z literatury drukowanej/. Teka 122, s. 19-23
- Wypisy z jego raportów dotyczące zarządu miastem, a mianowicie zatargów między
mieszczanami, tropienia naduŜyć w handlu zboŜem i sprzedaŜy trunków; wzmianka o jego
zarządzeniu w sprawie zwózki piasku na drogi, 1773. Teka 316, s. 26, 29
- Wypis z listu, w którym A. Jabłonowski zawiadamia go o zamiarze kilku rzemieślników
przeniesienia się z Białegostoku do Siemiatycz i pyta o zgodę Branickiej na to; stanowisko
Patyńskiego w tej sprawie wyraŜone w liście do sekretarza Branickiej, 1773. Teka 316, s.56, 58
- Wzmianka o nim, 1773. Teka 375, s. 5
- Wypisy z Jego raportów, składanych sekretarzowi Branickiej Piramowiczowi, dotyczące
werbowania rzemieślników białostockich do Siemiatycz, targów w Choroszczy, przejazdów
róŜnych osobistości przez Białystok, zarządzeń mających na celu wycofanie złej monety z
rynku wewnętrznego białostockiego, rozdziału kwater dla wojska w Białymstoku i róŜnych
drobnych spraw, 1773, 1774. Teka 316, s. 58-61
- Wypisy z listów do niego od Iz. Branickiej w róŜnych sprawach dotyczących zarządzania
Białymstokiem: rozdział kwater dla oficerów, rozsądzanie spraw śydów białostockich, pomoc
dworu dla budujących domy w mieście, opieka nad dziećmi, podrzutkami itp., 1773-1781.
Teka 315, s. 268, 269; Teka 317, s. 31-35
- Jego dzieci poniszczyły meble w domu później zajmowanym przez architekta Sękowskiego,
1776. Teka 375, s. 20
- Ma ukarać śydów białostockich za paserstwo, 1778; staje w sprawie Branickiej w sądzie
Trybunału Litewskiego. Teka 370, s. 13, 18
- Wypisy z jego listów do Makomaskiego, sekretarza Iz. Branickiej, w sprawach mieszkańców
Białegostoku, 1780. Teka 316, s. 40, 41
PATYŃSKI Józef, ekonom tykociński
- Wraz z Ŝoną, Apolonią z śarowskich, dzierŜawi klucz złotoryjski w latach 1742-1745. Teka
281, s. 1
- Jego listy do J. Kl. Branickiego w sprawach gospodarczych, 1749-1752. Teka 350, s. 1-3
- Zajmuje się sprowadzaniem wapna do Białegostoku, 1730. Teka 358, s. 13
- Notatka o liście J. Kl. Branickiego do niego w sprawie zakupu oleju, 1752. Teka 321, s. 25
PATYŃSKI, marszałek
- Poleca pamięci sprawę wykonania rzędu dla Tyszkiewicza pisarza /litewskiego/ przez
złotnika /białostockiego/, 1776. Teka 317, s. 8a
PATZ, Pac, kapral, potem chorąŜy i porucznik /?/
- Przysłany z dóbr podlaskich z mularzami, cieślami i innymi robotnikami, których dozoruje
przy pracach budowlanych na Pradze przy dworku Branickiego, 1753. Teka 320, s. 96, 97, 99,
102, 105, 108, 125, 141, 184
- Ma przywieźć do Warszawy abrysy kościoła w Choroszczy, 1753. Teka 358, s. 28
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- Przywozi polecenia Branickiego do Białegostoku, 1758. Teka 328, s. 9
- Wysłany w sprawach Branickiego do Królewca, 1758. Teka 330, s. 2
- Ma dom w Białymstoku. Iz. Branicka odmawia wydzierŜawienia go kamerze pruskiej, 1797.
Teka 181, s. 1, 2
- Wzmianka o tym, Ŝe jego spadkobiercy posiadają dom w Białymstoku. Teka 179, s. 4
PAUKIER Mendel /mieszczanin białostocki/
- Otrzymuje w depozyt ruchomości pozostałe po zmarłym trębaczu Nydlichu, 1773. Teka
316, s. 26
PAUKIER
- Wypróbowuje kotły zakupione w Dreźnie, 1755. Teka 320, s. 215
PAUKIER zob. Pałtier Dawidowicz, śyd białostocki
PAULMY /Marc-Antoine d'Argeuson de/, poseł francuski
- Odpis jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym zapowiada swą wizytę w Białymstoku wraz
z nuncjuszem, 1762. Teka 315, s. 165
PAWEŁ, wielki ksiąŜę rosyjski, potem cesarz
- Wspomnienia z jego pobytu w Lachowcach, Białymstoku i na Litwie w r. 1781, 1783. Teka
310, s. 1
- Wzmianka o naprawianiu dróg i mostów wokół Białegostoku w związku ze spodziewaną
wizytą następcy tronu rosyjskiego, 1782. Teka 41, s. 30
PAWŁOWSKI Jakub, chorąŜy
- Wypisy z jego raportów w sprawie sprowadzania z Solca kamieni na zamówienie Branickich,
1772. Teka 316, s. 27
PAWŁOWSKI, architekt
- Wzmianka o poszukiwaniu w Warszawie jego Ŝony przez A. Radziwlłłową, kanclerzynę
wielką litewską, 1740. Teka 437, s. 3
PELCZ Józef
- Zmarł w r. 1761 w pałacu warszawskim K. Sedlnickiego, rejestr rzeczy pozostałych po nim,
1761. Teka 360, s. 26
PELISSON i Valentin, kupcy /warszawscy/
- Wypis z listu, w którym donoszą J. Kl. Branickiemu o złoŜeniu szkatułki z szybkami
lustrzanymi w Arsenale oraz upominają się o pieniądze, 1739. Toka 315, s. 166
PEPELMAN, Pepleman zob. Pöppelmann Karol Fryderyk, pułkownik /architekt/
PARIE Daniel, ogrodnik z Holandii
- Jego kwalifikacje, 1754. Teka 320, s. 174, 175, 177
PETRASZ, kupiec warszawski
196

- Jadzie na jarmark do Białegostoku z towarem francuskim dla dam, ze strojami, 1757. Teka
360, s. 14
PETRI George Gotlob, kupiec /warszawski/
- Wypis z listu, w którym upomina się o zapłatę za porcelanę, nabytą przez J. Kl. Branickiego,
1765. Teka 315, s. 167
PUSECKI, ekonom bielski
- Wypisy z raportów, składanych przez niego J. Kl. Branickiemu w sprawie wyprawiania
statków do Gdańska, sprowadzenia drewna na potrzeby budowlane dóbr hołowieskich i
kontroli nad zachowaniem się tamtejszych pachołków, 1758, 1759. Teka 315, s. 168, 169
PIASECKI, ekonom orleński
- Wzmianki o nim, 1779-1784. Teka 316, s. 51
PIASKOWSKI
- Jako jeden z delegowanych przyjeŜdŜa z Grodna do króla Stanisława Augusta do
Białegostoku, 1793. Teka 102, s. 5, 6
PIĄTKOWSKI /z Warszawy/
- Robi dla J. Kl. Branickiego pieczątki, 1745. Teka 341, s. 5
- Płaci za diamenty dla J. Kl. Branickiego na jego polecenie, 1747. Teka 317, s. 46
PICHLEH, Pikler Jan Melchior, muzyk, śpiewak, kompozytor, kapelmistrz
- Major Stetzkiewicz wzywa go w linieniu J. Kl. Branickiego, aby przyjechał ze Lwowa do
Białegostoku, 1749. Teka 315, s. 209
- W r. 1749 występuje wraz z córkami /Marią i Joanną/ we Lwowie, uczy wychowanki
dominikanek lwowskich, w latach 1750-1772 zaangaŜowany przez J. Kl. Branickiego w
charakterze kapelisty. W r. 1751 Jego córka Joanna zostaje Ŝoną kapelisty Jana Majera. Teka
336, s. 2, 3v
- Jedzie do Białegostoku przez Warszawę, 1750. Teka 320, s. 26
PICHLER, Pichlerówna Maria, panna, śpiewaczka
- Sprawozdania z postępów, jakie robi w nauce śpiewu pod kierunkiem Pasqualino
Bruscoliniego, 1754-1757. Teka 315, s. 123-127
- Paczka jej papierów wysłana z Warszawy do Białegostoku, ona sama tam wyjechała w
towarzystwie Kossołowskiego /kapelmistrza/, 1755. Teka 320, s. 216
- Stołuje się wraz ze słuŜącą u burgrabiego pałacu na Podwalu, 1755. Teka 320, s. 233
- Ma znów jechać do Białegostoku, 1756. Teka 320, s. 235; Teka 348, s. 4
- /Mistrz śpiewu/ Pasqualino Bruscolini chwali w liście do J. Kl. Branickiego jej postępy w
śpiewie, 1757. Teka 318, s. 1
- Wzmianka o niej, 1757. Teka 360, s. 4
- Wyprawiana z całym dworem J. Kl. Branickiego z Białegostoku do Warszawy, 1758, Teka
362, s. 17
- Otrzymuje drzewo opałowe od dworu białostockiego, 1773. Teka 316, s. 57
- Mieszka w Białymstoku, 1796. Teka 315, s. 245
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PIEGŁOWSKI Jan
- Był właścicielem gruntów i placów w Tykocinie, zwanych Piegłowszczyzną. w r. 1720
sprzedał je Al. Skibickiemu. Teka 484, s. 2
PIENIO/W/SKI, podkomorzy czerski
- Winien jest mularzowi 300 złotych za budowę skarbca murowanego, około 1778. Teka 316,
s. 21
PIGŁOWSKI Stanisław, ekonom tykociński
- Wzmianka o nim, 1669. Teka 280, s. 15
PIKLER zob. Pichler Jan Melchior, muzyk, śpiewak, kompozytor, kapelmistrz
PILECCY herbu Leliwa, właściciele dóbr tyczyńskich przed Branickimi
- Informacja na temat kolejnych właścicieli Tyczyna /Pileccy, Kostkowie, Wapowscy,
Braniccy/ w okresie od XV do XVIII w. opracowana przez J/ana/ D/anielskiego z
Rzeszowa/, a drukowana w "Miesięczniku Heraldycznym"; tablica genealogiczna Pileckich od
XIV w. z uwzględnieniem ich spadkobierców - dziedziców Tyczyna wykonana odręcznie
przez tegoŜ J. Danielskiego; list Danielskiego do Glinki zawierający dodatkowe informacje w
tej sprawie, 1937. Teka 276, s. 1-6, 42
PILECKI, ekonom bohusławski, potem w latach 1775-1777 ekonom branicki, kapitan
- Wypis z jego raportu, składanego Iz. Branickiej, o usuwaniu inwentarz Ŝywego i martwego
ze starostwa bohusławakiego do dóbr prywatnych Branickich na wieść o śmierci J. Kl.
Branickiego posiadacza tego starostwa, 1771. Teka 516, s. 27, 28
- DzierŜawi od Branickich folwark Radule, 1776. Teka 215, s. 18, 19
- Ma zajmować się transportem mauzoleum J. Kl. Branickiego do Krakowa, 1776; bierze
udział w rozpakowywaniu i ustawianiu mauzoleum w kościele św.św. Piotra i Pawła w
Krakowie, 1777. Teka 375, s. 17, 29, 30
PILECKI, ekonom tykociński, porucznik
- Wzmiankowany w związku z pracami budowlanymi w Tykocinie, 1749. Teka 328, s. 1
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawach gospodarczych, 1750-1760. Teka 351,
s. 1-4
- Jako porucznik regimentu kawalerii załatwia polecenia J. Kl. Branickiego /wypłata pieniędzy
z defluitacji statków sanowych/ w Gdańsku, 1754; jest ekonomem tykocińskim, 1761. Teka
317, s. 36
- Stara się o drewno do mostu w Tykocinie, 1755. Teka 358, s. 46
PILLATI H.
- Jego litografia rysunku M. Kuleszy, przedstawiającego odsłonięcie pomnika księdza Kluka w
Ciechanowcu, 1850. Teka 441, s. 3
PINZEL, rzeźbiarz
- Notatki z literatury drukowanej zawierające charakterystykę twórczości między innymi
Pinzela, XVIII w. Teka 426, s. 1-9
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PIO, "wiolinista sławny"
- Przebywał w słuŜbie Teodora Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, a po jego śmierci
stara się dostać na dwór J. Kl. Branickiego, 1747. Teka 315, s. 138
PIOROSZYŃSKI Jan, majster malarski królewski z Grodna
- Sprowadzony przez Szczuków do Radzynia w związku z zamierzonymi tam pracami,
1687/?/. Teka 429, s. 1
PIOTR Wielki, car /rosyjski/
- Niedatowana wzmianka o jego pobycie w Tykocinie. Teka 409, s. 3v
PIOTROWSKA Marianna, dozorczyni manufaktury płóciennej w Białymstoku
- Fotokopia kontraktu zawartego z nią przez dwór, 1793. Teka 235, fot. 125
PIOTROWSKI Michał
- Stwierdzenie Franciszka Grochowskiego, Ŝe Piotrowski nieumyślnie go postrzelił, 1772.
Teka 391, s. 10, 11
PIOTROWSKI Mikołaj, oiwun wileński, starosta stokliski i jego Ŝona
- Otrzymują zapis w testamencie Al. WiesiołowskieJj 1645. Teka 66, s.15
PIOTROWSKI Tadeusz
- W latach 1936-1939 kopiował dla Glinki szereg materiałów archiwalnych znajdujących się w
Warszawie, przede wszystkim inwentarz miasta Białegostoku z r. 1772. Teka 107, 110
PIPPER, ogrodnik pałacowy białostocki
- Jego udział w likwidacji oranŜerii białostockich i wywozie części roślin do Carskiego Sioła,
1832; wezwanie Pippera do Carskiego Sioła dla przesadzania drzewek, 1854. Teka 186, s. 1012
PIRAMOWICZ Grzegorz /pedagog, działacz oświatowy, pisarz/
- Wzmianka o jego sympatii dla Hipolita Kownackiego, późniejszego historyka i bibliotekarza,
i o liście pisarza do tegoŜ w r. 1792. Teka 419a, s. 13, 16; Teka 419b, s. 187
PIRAMOWICZ Piotr, rotmistrz, brat Grzegorza, sekretarz Izabeli Branickiej w latach 17721786
- Wzmianka o jego roli jako łącznika między środowiskiem białostockim a Grzegorzem
Piramowiczem. Teka 419a, s. 5
- Opis jego mieszkania w domu dworskim w Białymstoku według inwentarza z r. 1772. Teka
107, s. 103
- Wypisy z listów do niego od oficjalistów Branickiej /komisarze i administratorowie dóbr,
gubernator białostocki/ z raportami o gospodarce w dobrach białostockich, zwłaszcza o
sprawach miasta Białegostoku, o zaopatrzeniu dworu Branickiej i o róŜnych drobnych
sprawach, 1772-1779. Teka 316, s. 56-62
- Wypisy z listów do niego od architekta Sękowskiego dotyczące naprawy młynów wołowych
w Białymstoku i Proskach, sprowadzania drewna z tartaków i pracy tych tartaków, prac
stolarskich i malarskich w dobrach białostockich, 1773. Teka 315, s. 309-311
199

- Jego listy do Branickiej z relacjami o sprawach Białegostoku i dóbr białostockich, 17731781. Teka 370, s. 1-19
- Wypisy z jego listów do W. Matuszewica, podskarbiego białostockiego, z drobnymi
poleceniami Iz. Branickiej, 1776, 1778. Teka 315, s. 263
- Notatka o akcie Jego ślubu z Zofią Smulską, 1779. Teka 175, s. 1
- W czasie nieobecności Branickiej jadać chce w Białymstoku przy stole marszałkowskim;
Branicka zaznacza, Ŝe w czasie jej pobytu ma jadać z nią, 1779. Teka 369, s. 5
- Otrzymuje łapówki od ekonoma mościskiego, 1780. Teka 316, s. 34
- Wypisy z Jego listów do Matuszewica, podskarbiego białostockiego, z relacjami o
odwiedzinach róŜnych osobistości w Białymstoku, o poŜarze Grodna i innych drobnych
sprawach, 1782. Teka 316, s. 51, 52
- Jego list do Branickiej, z którego wynika, za Piramowicz opuszcza słuŜbę u Branickiej i
przenosi się do Pasynek. Wzmianki o jego dotychczasowym uposaŜeniu, 1786. Teka 371, s. 1
- Oszacowanie stajni w Białymstoku będącej jego własnością, 1788. Teka 125, s. 104
- Jego spadkobiercy mają prawo do sum zapisanych mu w testamencie przez hetmana J. Kl.
Branickiego, 1789. Teka 363, s. 3, 14
PISARZEWSKI Jakub
- Kupił w r. 1805 część pałacu dawniej Branickich na Podwalu w Warszawie. Teka 284, s. 5
PIUGET zob. Puget, de Pouchet Franciszek, porucznik itd., wreszcie generał, geometra
PLATER Konstanty, wojewoda mścisławski
- Buduje w r. 1752 w Krzesławiu obszerny ratusz z kramami /wg Z. Glogera/. Teka 195, s. 1
PLATER, kasztelan
- Odwiedza króla St. Augusta w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 6
/PLATEROWA z Ogińskich Augusta?/ księŜna wojewodzina mścisławska
- NaleŜy do niej puszcza jeŜewska, 1771. Teka 315, s. 161
PLERSCH Jan Bogumił, malarz
- Wypis z E. Rastawieckiego, Słownika malarzów polskich, odnoszący się do jego osoby i
twórczości. Teka 95, s. 31
- Raport złoŜony E. Potockiemu przez jego oficjalistę A. Woźniackiego zawiera wzmiankę o
pracach malarskich wykonanych przez Plerscha w Radzyniu, o zapłacie uzgodnionej za nie,
1755. Teka 431, s. 2-4
- Maluje /w kaplicy Pana Jezusa w farze warszawskiej/, 1762. Teka 360, s. 30
PLERSCH, Plersz, Plesz, Pleysz Jan Jerzy, rzeźbiarz
- Podejmuje się wykonać na zamówienie Józefa Sapiehy posągi św. Józefa i św. Antoniego,
podaje cenę od sztuki; wzmianka o nieduŜym dworku Plerscha na Wielopolu w Warszawie,
1738. Teka 315, s. 280, 281
- Poleca Branickiemu bardzo dobrego snycerza, 1738. Teka 342, s. 17
- Przedstawia K. Sedlnickiemu, podskarbiemu wielkiemu koronnemu, kilka abrysów ołtarza
do kościoła w Lesznie, 1746. Teka 356, s. 2
- Wzmianka o nim, 1752. Teka 320, s. 62
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- Wykonał figurę kamienną dla Branickiego, przeznaczoną dla Białegostoku, 1753. Teka 320,
s. 91, 93
- Sprzedaje marmur, 1754. Teka 320, s. 176
- Odpis kwitu wystawionego przez niego w związku ze sprzedaŜą J. Kl. Branickiemu blatu
marmurowego na stolik, 1754; odpis kwitu Marianny Plerschowej za marmur biały genueński
1755. Teka 315, s. 315, 317
- Wzmianki o zakupie u niego marmuru za zamówiony przez J. Kl. Branickiego posąg
Rotatora, 1755. Teka 320, s. 214, 216, 217 220, 221, 223, 224
- Pertraktacje Fontany z nim, co do wykonania z posiadanego przez niego marmuru
genueńskiego baz i kapiteli do kolumn w pałacu Branickich na Podwalu. Wobec wysokiej
ceny, zaŜądanej przez Plerscha, umowa niedochodzi do skutku, 1755. Teka 332, s. 3, 5
- Pertraktacje z nim w sprawie wykonania na zamówienie J. Kl. Branickiego tzw. grupy
Herkulesa do Białegostoku, 1757. Teka 360, s. 4, 4v
PODBIELSKI Wincenty, nauczyciel Kazimierza Starzeńskiego z Nowodworów
- Dokonał tłumaczenia pamiętników Michała Starzeńskiego z języka francuskiego na polski,
1842-1845. Teka 410, s. 1
PODOSKI Gabriel, prymas
- Notatka o liście jego do J. Kl. Branickiego, w którym usprawiedliwia się, Ŝe nie przyjedzie na
imieniny Branickiego z powodu "nieszczęśliwości rozruchów teraźniejszych", 1768. Teka 315,
s. 170
POLETALSKI, koniuszy /królewski/
- Przebywa przy królu Stanisławie Auguście w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 5
POLETYŁŁO
- Załatwia sprawy Iz. Branickiej ze spadkobiercami J. Kl. Branickiego, 1775. Teka 364, s. 5
POLIKOWSCY, rodzina smolarzy i foluszników
-Osiadli od XV w. nad Narwią, od ich nazwy droga Polikowskiego i bród Polikowskiego w
XVI w. Teka 278, s. 215
POLIKOWSKI /M./, kapitan artylerii koronnej
- Jest gubernatorem /ekonomem/ tykocińskim od 1729. Teka 278, s. 191
- Wypisy z listów do niego w sprawie zwoŜenia cegły z Tykocina do Białegostoku, 1733. Teka
315, s. 270, 271
POLTZER, plenipotent Sedlnickich
- Wzmianka o nim, 1763. Teka 315, s. 62
- Załatwia sprzedaŜ połowy pałacu Sedlnickich podczaszemu litewskiemu, 1763. Teka 360, s.
33
/POŁUBIŃSKI/ Pałubiński
- Wiadomość o liście oryginalnym Ludwika XV, króla francuskiego, dotyczącym jego osoby.
Teka 96, s. 40
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POMIANOWSKI
- Jego drzeworyt z widokiem pałacu w Białymstoku ukazał się w "Kłosach" Teka 95, s. 54, 57
PONCET Franciszek, zegarmistrz /warszawski/
- Wypisy i notatki z listów, w których upomina się on u J. Kl. Branickiego o zapłatę za
dostarczone towary, 1757. Teka 315, s. 171
PONIATOWSCY /Stanisław i Konstancja/, rodzice Izabeli Branickiej
- Ich portrety zostają zawieszone w pałacu białostockim prawdopodobnie po roku 1772. Teka
146, s. 1
PONIATOW3KA Konstancja z Czartoryskich, wojewodzina mazowiecka, potem kasztelanowa krakowska
- Fotografia jej portretu w zbiorach galerii wilanowskiej /robiona w okresie
międzywojennym/. Teka 235, fot. 89
- Wzmianka o Jej chorobie oraz o niezadowoleniu z wykonania przez złotnika zamówień
niezgodnie z jej gustem, 1738. Teka 315, s. 172
- Opinia J. Kl. Branickiego o zatargu Urszuli Lubomirskiej z nią, 1752. Teka 348, s. 2
- Otrzymuje od J. Kl. Branickiego piec /białostockiej roboty?/, 1755. Teka 320, s. 231
- Miarę jej portretu bez ram wysyła się z Białegostoku do Warszawy, 1758. Teka 397, s. 20
PONIATOWSKI Józef, ksiąŜę
- Wzmianka o jego sprzeczce z Iz. Branicką na temat roli kobiet w upadku Rzeczypospolitej,
1792 /wypis z literatury drukowanej/. Teka 419b, s. 196
- Zleca Hipolitowi Kownackiemu zarząd dóbr Jabłonna, 1795, a w r.1797 obdarza go
pełnomocnictwem do załatwiania wszystkich interesów na Litwie /wzmianka o jego stosunku
do rządów zaborczych po 1795/. Teka 419a, s. 23, 24, 33, 45, 48, 56; Teka 419b, s. 164, 210
- Jego interesami zajmuje się Hipolit Kownacki, zatrudniony przez Iz. Branicką, z aprobatą tej
ostatniej. KsiąŜę Józef będzie składał homagium władzom pruskim w Warszawie przez swego
plenipotenta, którym Jest Kamieniecki; Kamieniecki jest księcia "umocowanym do wszystkich
czynności plenipotentem", 1796. Teka 373, s. 29, 35, 38
- Iz. Branicka bierze od niego pieniądze na opłacenie długu u Rousseau, 1797. Teka 363, s. 1
PONIATOWSKI Kazimierz, podkomorzy koronny
- Opis jego wizyty w Białymstoku /wypis z literatury drukowanej/. Teka 97, s. 44v, 45
PONIATOWSKI Michał Jerzy, biskup płocki, potem prymas
- Architekt Branickich J. Sękowski stara się uzyskać u niego list z wstawiennictwem się do
Tyzenhauza dla uzyskania królewszczyzny,1777. Teka 376, s. 9
- Wzmianki o jego pobycie w Jabłonnie, gdzie gościł St. August, 1778 i o oględzinach przez
niego pałacu Branickich w Warszawie, 1779. Teka 316, s. 6, 7
- Relacja o przejściu na jego słuŜbę Hipolita Kownackiego /około r. 1790/ i opis ostatnich
chwil prymasa /z literatury drukowanej/. Teka 419a, s. 11-12, 14, 35, 43, 44, 50; Teka 419b, s.
162, 169
PONIATOWSKI Stanisław, wojewoda mazowiecki, potem kasztelan krakowski
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- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie wyrobów złotniczych, które
Poniatowski zamawia bądź teŜ sprzedaje, 1738, 1749. Teka 315, s. 172
- J. Kl. Branicki przesyła mu ukłony i zapytuje o wiadomości z dworu królewskiego, 1743.
Teka 342, s. 33
- DzierŜawi od J. Kl. Branickiego starostwo Janowskie, 1749. Przed r. 1753 kontrakt wygasa.
Teka 317, s. 29, 30; Teka 337, s. 3, 4
- J. Kl. Branicki jest niezadowolony, Ŝe jego oficjalista warszawski skorzystał z uprzejmości
wojewody, 1752. Teka 321, s. 11
- Dostaje kuropatwy od J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 360, s. 19
PONIATOWSKI Stanisław, pułkownik gwardii konnej koronnej, potem podskarbi wielki
litewski
- Wypis asekuracji otrzymanej przez Iz. Branicką w związku z cesją starostwa i leśnictwa
bielskiego na jego rzecz, około 1775-1775. Teka 96, s. 24
- Posiadacz starostwa i leśnictwa bielskiego, wzmianka o przywileju królewskim dla niego na
wójtostwo w Rajsku, 1777, 1778. Teka 128, s. 2, 3
- Jego wspomnienia z pobytu w Białymstoku, gdzie towarzyszył wielkiemu księciu
rosyjskiemu Pawłowi i jego Ŝonie, 1781, 1783. Teka 310, s. 1
- Odpisy kwitów wystawiane przez Iz. Branicką jako starościnę bielską St. Poniatowskiemu
jako dzierŜawcy starostwa i leśnictwa bielskiego z tytułu wpłaty tenuty dzierŜawnej, 17891796. Teka 248, s. 1-3
- Wypłaca Iz. Branickiej 20.000 złotych z tytułu półrocznej tenuty dzierŜawnej /starostwa
bielskiego/, 1791. Teka 316, s. 46
- Wzmianka o zamiarze Franciszka Karpińskiego ulokowania pieniędzy w skarbie
Poniatowskiego /w Bielsku/, 1793. Teka 316, s. 50
- Na jego Ŝyczenie Maksymilian Lewicki organizuje wypłatę pensji jego pensjonariuszom
warszawskim, 1825, 1826. Teka 419b, s. 113-115
PONIŃSKI
- U. Lubomirska proponuje, Ŝeby namówić go do wystąpienia w charakterze fikcyjnego
nabywcy Białegostoku /w interesie spadkobierców J. Kl. Branickiego /, 1774. Teka 317, s. 43
POPELMAN zob. Pöppelman Karol Fryderyk, pułkownik /architekt/
POPIELOWIE
- Materiały odnoszące się do zorganizowania przez Glinkę opieki nad ruchomościami o
wartości naukowej i artystycznej, pochodzącymi z dworu Popielów w Turnie, 1944, 1945.
Teka 508, s. 1-25
POPŁAWSKI Jakub, sekretarz Izabeli Branickiej w Warszawie
- Wypis z listu, w którym donosi sekretarzowi Iz. Branickiej P. Piramowiczowi o jej zajęciach,
1773. Teka 316, s. 62
- Raportuje o ilości przędziwa w Lipnikach, dobrach Iz. Branickiej, 1781. Teka 316, s. 3
- Wypisy z listów do niego od waŜniejszych oficjalistów Iz. Branickiej, jak W. Matuszewic,
podskarbi białostocki, Lubowicki, komisarz dóbr podlaskich, S. Hryniewicki, komisarz
tykociński, a takŜe od Hankiewicza, gubernatora białostockiego, od przeora reformatów w
Bielsku, od kahału w Tykocinie i innych. Wypisy dotyczą odwiedzin róŜnych osobistości w
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Białymstoku, ruchów wojsk i innych spraw, związanych z wojną 1792 r. i insurekcją
kościuszkowską, róŜnych spraw gospodarczych w dobrach białostockich, lecznictwa, opieki
nad dziećmi. Liczne wzmianki o osobach związanych z dworem Iz. Branickiej, 1788-1798.
Teka 316, s. 62-76
- Przekazuje podskarbiemu Matuszewicowi w Białymstoku polecenie Branickiej w sprawie
budowy pieca w prządkami białostockiej, 1789. Teka 316, s. 41
- Wzmianka o nim, 1791. Teka 368, s. 3
- Wypisy z jego listów do podskarbiego Branickiej, W. Matuszewica, w sprawie przyjmowania
króla Stanisława Augusta w Białymstoku i innych drobnych, 1792, 1795. Teka 316, s. 52
- Raporty otrzymywane przez niego od W. Matuszewica, podskarbiego białostockiego,
odnoszące się do pobytu dwukrotnego króla Stanisława Augusta w Białymstoku pod
nieobecność Iz. Branickiej, 1793. Teka 102, s. 1-12
- Wzmianki o jego działalności, 1793. Teka 373, s. 8
- Wzmianka o dzierŜawieniu przez niego folwarku Ryboty, 1798. Teka 419a, s. 28, 29
- Wypis z listu do niego od księdza Stanisława Kapicy, wikarego dolistowskiego, a
jednocześnie oficjalisty dolistowskiego, w którym ksiądz Kapica wspomina o zwolnieniu przez
Branicką włościan dolistowskich od pańszczyzny, obdarowaniu ich "wolnością na zawsze", a
takŜe uwolnieniu od /podatku/ groszowego, 1800. Teka 261, s. 1
- Wypis i notatka o liście, w którym prosi H. Kownackiego o pośrednictwo w uzyskaniu
prowizji od sumy lokowanej przez niego na Kamesznicy dobrach Marcelowej Potockiej, 1825.
Notatka o pomyślnym załatwieniu przez Kownackiego tej sprawy /około 1826/. Teka 419b,
s.117, 120
POPŁAWSKI, architekt, "praefectus fabricae" /Józefa Karola Lubomirskiego/ koniuszego
koronnego
- Wykształcony w zakresie robót ziemnych /szańce/, bo uczył się tego w Holandii, często
bywa w Tykocinie i Białymstoku udzielając rad w pracach budowlanych prowadzonych przez
/Stefana M. Branickiego/ stolnika koronnego. Szczukowie mają zamiar prosić Popławskiego
o radę przy sypaniu wałów /w Szczuczynie/, 1692. Teka 404, s. 1-3
POPOWSKI A., pisarz "fabryczny" w Białymstoku
- Wzmianka o nim, 1789. Teka 316, s. 52
Wypisy z replik Iz. Branickiej na jego raporty zawierające dyspozycje w zakresie prac
budowlanych /kościół w Dolistowle, budynki w Białymstoku/ i remontu zabudowań w
dobrach białostockich. DuŜo miejsca zajmują tu sprawy związane z organizowaniem dostaw i
magazynowałem materiałów budowlanych, ich cenami, stawkami płac za prace budowlane i
rolą poszczególnych oficjalistów białostockich w kierowaniu i nadzorze nad tymi pracami,
1789-1791. Teka 316, s. 76-83
- Wypisy z jego raportów składanych Iz. Branickiej /i niektóre jej odpowiedzi/ w sprawie prac
prowadzonych pod jego nadzorem głównie w mieście Białymstoku /budowa domów,
brukowanie rynku/, w kościele w Dolistowie /stolarka/ i konserwacji zabudowań pałacowych
w Białymstoku. RóŜne informacje o pracy zakładów przemysłowych /cegielnie, tartaki/, o
uposaŜeniu rzemieślników w dobrach białostockich itp., 1709-1793. Teka 372, s. 1-22
- Wzmianki o załatwianiu przez niego róŜnych spraw, jak przygotowania do konserwacji
zegara kościelnego w Białymstoku, 1790. Teka 316, s. 71
- Wzmianka o nim, 1791. Teka 368, s. 5
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PÖPPELMANN, Papelman, Pepelman, Pepleman, Popelman Karol Fryderyk, pułkownik
/architekt/
- Miał /według opinii J. Glinki i prof. Hentschela z Drezna, 1961/ pewne kontakty z J. Kl.
Branickim z racji swej słuŜby wojskowej, ale nie otrzymywał zleceń z zakresu sztuki. Teka
385, s. 16, 22, 28, 30, 34
- Wysyła z polecenia królewskiego po malarza Neunhertza, 1738. Teka 342, s. 24
- Wzmianka o nim, 1743. Teka 341, s. 4
- Wzmianki o Jego pogrzebie, 1750. Teka 315, s. 152; Teka 320, s. 29
- Ktoś z jego dawnej czeladzi poszukiwany do pracy w Białymstoku,1755. Teka 320, s. 216
PORBUS Piotr
- Portret męŜczyzny, XVI w. Fotografia oryginału ze zbiorów galerii wilanowskiej /robiona w
okresie międzywojennym/. Teka 235, fot. 88
PORĘBNY Antoni, ksiądz, proboszcz tykociński, kanonik łucki
- PoŜycza pieniądze J. Kl. Branickiemu, 1732, 1737. Teka 342, s. 3, 8
- Spis szkód poniesionych przez kościół tykociński i księdza Porębnego osobiście w czasie
najazdu partii mazowieckiej /stronników St. Leszczyńskiego/, 1734. Teka 280, s. 83, 108-110
- Ma być obecny przy umawianiu mularzy do pracy w Tykocinie, 1737. Teka 342, s. 3v, 7v
PORTAKEPI/?/, ksiądz
- SłuŜy jako pośrednik /tłumacz?/ przy angaŜowaniu do Białegostoku śpiewaczki Restorini,
1767. Teka 360, s. 35
PORZECKI
- WaŜył z Waguzą resztki blachy pozostałej po pokryciu kopuły kościoła w Choroszczy, 1756.
Teka 397, s. 6, 8
POSSA Jan Mateusz, kupiec warszawski
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym obiecuje dostarczyć najlepsze towary
przez swego przedstawiciela Richtera na pierwszy jarmark, jaki zostanie ustanowiony /w
Białymstoku/, 1749. Teka 315, s. 174
- Wybiera się na jarmark do Białegostoku, 1749, 1753. Teka 320, s. 5, 135
- Wypis z listu, w którym zawiadamia o awizowaniu w Warszawie wypłaty pieniędzy w
Amsterdamie na rzecz M. Starzeńskiego, 1756. Wzmianka o dostarczaniu przez niego róŜnych
towarów J. Kl. Branickiemu,1745. Teka 487, s. 2
- Płaci na sprawunki dla Branickiego w Warszawie, tam gdzie nie chcą udzielić kredytu, 1750.
Teka 320, s. 36
- Ma mieć pomarańcze i cytryny, 1752. Teka 320, s. 77v
- Kle chce sprowadzać dla Branickiego kamlotu, 1755. Teka 320, s.145
- Jego bankructwo, 1754. Teka 320, s. 191
POTOCCY herbu Pilawa
- Notatka z ich tablicy genealogicznej opracowanej przez Leona BoŜa-wola Romanowskiego i
wydanej drukiem. Teka 501, s. 9, 43
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- Informacja o koligacjach rodzinnych i prawach spadkowych, mocą których dobra Opatów
przeszły od Lubomirskich na Potockich, a w szczególności na Aleksandrę z Lubomirskich
Potocką i jej potomstwo, XVIII w. Teka 497, s. 1, 2, 5-7, 9-11, 17, 18, 21, 22, 24
- Ignacy, St. Kostka, jego Ŝona Aleksandra i ich syn Aleksander Potoccy. Wzmianka o ich
aktach w anteriorach Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego. Teka 501, s. 8
- Teresa z Sapiehów i Joachim Potoccy oraz ich córka otrzymują w r. 1762 pałac warszawski
Sedlnickich. Teka 285, s. 9
- Piotr i Krystyna z Potockich Potoccy pozwani do sądu przez J. K. Ossolińskiego jako
spadkobiercy J. Kl. Branickiego, 1784. Teka 517,
s. 51
- Krystyna, Piotr, starosta szczerzecki, Joanna, Jan, starosta kaniowski, Potoccy byli
spadkobiercami J. Kl. Branickiego. Wzmianki o ich stosunku do wdowy i doŜywotniczki po
Branickim, Izabeli z Poniatowskich, 1797-1798. Teka 308, s. 5; Teka 419a, e. 25
- Jan, starosta kaniowski, wraz z Ŝoną Joanną z Potockich, a takŜe Jan i Feliks bracia Potoccy,
spadkobiercy J. Kl. Branickiego, zrzekają się praw do pałacyku tzw. Puzynowskiego i
kamienicy sapieŜyńskiej na Podwalu w Warszawie na rzecz Iz. Branickiej, 1801, 1802, Teka
285, s. 32-35
- Jan i Feliks Potoccy oraz ich siostra Marianna Mostowska, spadkobiercy J. Kl. Branickiego,
sprzedają 1/4 drzewostanu puszczy tykocińskiej zwanej Czarne Lasy śydowi Józefowi
Mendelsburgowi, 1806; sprzedają Białystok carowi Aleksandrowi I, 1808. Teka 278, s.124, 131
- Feliks /i Jan Alojzy/ po sprzedaŜy Białegostoku carowi Aleksandrowi zwracają się do
Tyszkiewicza ze Swisłoczy z prośbą o przyjęcia na przechowanie do zwierzyńca w Swisłoczy
danieli ze zwierzyńca w Białymstoku, 1808. Teka 316, s. 4
- Jan Alojzy, Feliks i Marianna z Potockich primo voto Szymanowaic, secundo voto
Mostowska, spadkobiercy hetmana J. Kl. Branickiego. Odpis zawartego przez nich z rządem
rosyjskim kontraktu sprzedaŜy dóbr białostockich, 1809. Teka 178, s. 1-19
- Wypisy z akt obwodu białostockiego o nałoŜeniu sekwestru na część / 2/6/ klucza
zakątkowskiego naleŜącą do Józefa i Hermana braci Potockich, a pozostawieniu reszty klucza
w posiadaniu ich sióstr: Pelagii Jabłonowskiej, Doroty Mołodeckiej, Joanny i Leonii
Potockich, 1835. Sekwestr nałoŜony za udział braci Potockich w powstaniu listopadowym.
Teka 449, s. 2, 5; Teka 450, s. 1
POTOCKA Aleksandra z Lubomirskich
- Wspomniana jako chlebodawczyni H. Kownackiego w listach do niego od I. Gadomskiego,
1820, 1822. Teka 419b, s. 101r 107
POTOCKA /Anna z Tyszkiewiczów/
- Wzmianka o jej przybyciu do ParyŜa i dobrym wraŜeniu, jakie zrobiła tam, 1825. Teka 419b,
s. 125
/POTOCKA Joanna z Potockich/ starościna kaniowska
- Kanclerz Chreptowicz nie radzi Iz. Branickiej zaczynać z nią pertraktacji, wspomina o złych
stosunkach między Potocką a jej męŜem i o jej kłopotach finansowych, 1796. Teka 373, s. 34
POTOCKA K/rystyna z Potockich/, staro ścina szczerzecka
- Wypis z listu, w którym usprawiedliwia swą nieobecność, na pogrzebie J. Kl. Branickiego,
wspomina teŜ nieobecność swego męŜa /Fr. Piotra Potockiego/, swą ciąŜę, 1777. Wzmianka
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o jej szczęśliwym trzecim rozwiązaniu i o dolegliwościach poporodowych, 1779. Teka 315, s.
289, 290
- Wzmianki o wizytach składanych przez nią w Radzyniu i Wiązownej, 1786. Teka 250, s. 3
POTOCKA Pelagia z Potockich, kasztelanowa lwowska
- Wypisy z listów do niej od jej syna Piotra Potockiego, starosty szczerzeckiego /z lat 17861767/ oraz ogólna ocena tych listów /z lat 1768-1795/. Teka 250, s. 1-7
- Notatka o liście, w którym prosi szambelana Kownackiego o bilety na obchody rocznicy
Konstytucji 3 maja, dla siebie i swej córki Grabowskiej /1792/. Teka 4-19b, s. 180
POTOCKA /Teresa/ z Oborskich
- Wzmianka o kupieniu przez nią od Tyszkiewiczowej dóbr Kamesznica w Galicji, 1825. Teka
419b, s. 117, 120
POTOCKI Teresa z Sapiehów, primo voto Radziwiłłowa
- Wypisy z listów jej wuja J. Kl. Branickiego, w których wyraŜa zadowolenie z jej małŜeństwa
z Radziwiłłem, podczaszym litewskim /1739/oraz z rozwodu z tymŜe Radziwiłłem /1745/.
Teka 555, s. 2, 3
- Notatki odnoszące się do jej listów do ojca oraz do jej sprawy rozwodowej z Hieronimem
Radziwiłłem, 1740-1741, 1745. Teka 315, s. 2, 3
- Wzmianka o jej chorobie, 1746. Teka 316, s. 2
. Wzmianka o jej portrecie pastelami. 1748. Teka 320 s. 1
/POTOCKA/ starościanka tłumacka
- W otoczeniu hetmanowej Ogirńskiej, 1793. Teka 102, s. 8
POTOCKI Aleksander /syn Stanisława Kostki/
- Notatka o jego liście do T. Kownackiego w sprawach majątkowych, b. d. Teka 419b, s. 181
/POTOCKI Antoni/ wojewoda bełski
- Spodziewa się go J. Kl. Branicki na święta, 1754. Teka 342, s. 36
POTOCKI Eustachy, cześnik koronny, generał artylerii litewskiej
- Wypis z listu, w którym prosi Józefa Kurdwanowakiego, podstolego halickiego, o przesłanie
mu planty ogrodu radzyńskiego, 1752. Teka 315, s. 254; Teka 396, s. 5
- Wypisy z Jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie przesłania modelu schodów i abrysu
kraty do schodów w pałacu radzyńskim oraz w sprawie pretensji śydów szczuczyńskich do
śydów tykocińskich, 1753, 1754, 1762. Teka 315, s. 175
- Spotkał się z J. Kl. Branickim w Niemczech, potem gości go u siebie w Radzyniu, 1754.
Teka 342, s. 36, 40
- Notatka o listach do niego od ogrodnika Osińskiego w sprawie prac przy urządzaniu ogrodu
w Radzyniu, 1754. Teka 430, s. 1
- Wypisy z listów do niego od architekta Fontany o przebiegu prac budowlanowykończeniowych przy pałacu w Radzyniu, od Adama Woźniackiego w tych samych
sprawach oraz od superiora misjonarzy w Siemiatyczach w sprawie choroby Fontany, 1755.
Teka 431, s. 1-5
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- Jedzie do Białegostoku na imieniny hetmana Branickiego i zawozi mu prezent od prymasa
Podoskiego, 1768. Teka 315, s. 170
- Wzmianka o aktach odnoszących się do spadku po nim w anteriorach Archiwum
Gospodarczego Wilanowskiego. Teka 501, s. 8
POTOCKI Franciszek, hrabia
- Właściciel pałacu dawniej Branickich na Podwalu w Warszawie. Zarys dziejów /od 15961899/ i opis pałacu zrobione dla niego przez Aleks. Kraushara /prawdopodobnie/. Teka 284,
s. 1-6
POTOCKI Franciszek, senator, prezes Heroldii Królestwa Polskiego
- Notatki poczynione przez J. Glinkę w związku z porządkowaniem archiwum Fr. Potockiego
/obecnie w AGAD Jako część składowa Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego/ w r.
1957. Notatki zawierają dane biograficzne do osoby Fr. Potockiego i jego ojca Wincentego,
dotyczą ich majątku i osób z nimi związanych, między Innymi generała J. Bema. Wzmianka o
zbiorze medali w posiadaniu Fr. Potockiego i o sprzedaŜy /przez niego?/ ołtarza
neapolitańskiego cesarzowi Franciszkowi Józefowi /1852/. Teka 495, s. 1-37
POTOCKI Franciszek Piotr, starosta szczerzecki, ostatni poseł Rzeczypospolitej do Porty
Ottomańskiej
- Fotografia jego portretu nieznanego autora, przed 1939 w zbiorach Bnińskich w Szelągówce.
Teka 238, fot. 131
- Uwagi Glinki odnoszące się do miejsc datowania jego listów do matki Pelagii Potockiej z lat
1768-1795 oraz ogólna ocena ich zawartości. Wypisy z tychŜe listów z lat 1786-1787
odnoszące się głównie do sprawy przebudowy pałacu w Boćkach przy udziale /Michała?/
Aignera. Teka 250, s. 1-7
- Wypisy z listów do niego od Iz. Branickiej z objaśnieniem co do dziedziczenia dóbr roskich
przez Sapiehów, 1777 i od Urszuli z Branickich Lubomirskiej o załatwianiu spraw
spadkowych po J. Kl. Branickim i targach z Iz. Branicką w związku z tym, 1773-1775. Teka
317, s. 38-44
- Wzmianka o liście jego Ŝony Krystyny do Iz. Branickiej oraz wypis z jego listu, w którym
donosi o szczęśliwych narodzinach syna i prosi o lekarza Klementa dla tejŜe Ŝony, 1777, 1779.
Teka 315, s. 289, 290
- Prowadzi proces o Knyszyn wspólnie z Iz. Branicką, 1789. Teka 363, s. 10, 12, 14
POTOCKI Franciszek Salezy, wojewoda kijowski
- Notatka Glinki charakteryzująca jego listy do J. Kl. Branickiego jako dotyczące wyłącznie
polityki i wojskowości, 1746-1770. Teka 315, s. 176
- Daje pewne prace do wykonania Ricaud da Tirregaille'owi, między innymi Ricaud wykonuje
rysunki do jakichś prac w Krystonopolu, 1757, 1760. Teka 353, s. 1, 2
- Wraz z biskupem krakowskim wstępują do Białegostoku w drodze na elekcję, 1764. Teka
341, s. 11
POTOCKI Ignacy, marszałek wielki litewski
- Wypisy dotyczące jego działalności publicznej i posiadanych majątków, czerpane z pracy K.
M. Morawskiego, Ignacy Potocki. Warszawa, 1911. Teka 419b, s. 266, 297, 298
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- Wypis z listu do niego od niewiadomej osoby w sprawie prac przy budowle jego pałacu w
niewymienionej miejscowości oraz oceny tej budowy przez architekta Kotelnickiego, 1779.
Teka 430, s. 2
- Relacja o powierzeniu przez niego Stanisławowi Kownackiemu w r. 1785 misji nakłonienia
publicysty francuskiego, S. N. H. Linqueta do napisania utworu polemicznego odnoszącego
się do spraw polskich oraz wypisy z raportów jego korespondentów z r. 1792 odnoszące się.
do Hipolita Kownackiego. Wypisy z listów do niego od Tadeusza Kownackiego, 1785. Teka
419a, s. 6, 8, 9, 18, 19; Teka 419b, s.196-203, 228-239, 240, 250-252, 265
- W jego pałacu przy Krakowskim Przedmieściu zatrzymała, ale wojewodzina bracławska
pominąwszy gościnę w pałacu Branickich na Podwalu, 1795. Teka 373, s. 18
POTOCKI Jan, podróŜnik
- Wzmianka o udziale w jego podróŜach około r. 1784 Hipolita Kownackiego, o zakupowaniu
dla niego w Londynie ksiąŜek i map, opinie o jego charakterze, XIX w. Teka 419a, s. 8, 10, 14,
44, 55; Teka 419b, s. 230
- Odpis listu, w którym J/an?/ Potocki prosi szambelana Kownackiego o wyrobienie
niewiadomej osobie audiencji u króla, 1792. Teka 419b, s. 182
- Dziękuje H. Kownackiemu za przesłane dzieła uczone, 1824 /wypis z listu/. Teka 419b, s.
118
- Mieszkał on przez dłuŜszy czas w pałacu dawniej Branickich na Podwalu w Warszawie.
Teka 284, s. 5-6
POTOCKI Jan /Alojzy/
- Wzmianka o przejęciu przez niego od barona Walla jego pretensji do sum wniesionych przez
/Marię Radziwiłłową/ na hipotekę jej pałacu /w Wiązownej/, 1800. Teka 315, s. 234
- Jego dom w Białymstoku, wzmianka o nim, 1834. Teka 179, s. 4
POTOCKI Joachim, podczaszy litewski, starosta trembowelski
- Demontuje dla siebie kilka pokoi w pałacu Sedlnickich w Warszawie, 1762. Teka 360, s. 30
- J. H. Klemm lokuje w jego skarbie sumę 20.000 złotych polskich na prowizję, 1762. Teka
391, s. 2
- J. Kl. Branicki poleca swemu podskarbiemu, aby odebrał w Gdańsku wszystkie pieniądze
naleŜne Potockiemu i przewiózł je z obawy przed sekwestrem moskiewskim, jaki ciąŜy nad
Potockim. Wspomina Branicki o plądrowaniu przez Moskali Bociek i Pratulina, 1768. Teka
315, s. 261
- Jest właścicielem dóbr Drozdyn, 1769. Teka 315, s. 1
- Wzmianka /w pamiętnikach H. Kownackiego/ o jego dąŜeniu do współzawodnictwa w
zabudowie Bociek z osiągnięciami hetmana Branickiego w Białymstoku. Teka 419a, s. 29
- Wdowa po Janie Henryku Klemmie ulokowała u niego swój kapitalik w sumie 10.000
złotych, około 1780. Teka 392, s. 1
POTOCKI Józef, starosta halicki
- Ekscerpt jego listu do Marli z Lubomirskich Radziwiłłowej z wyraŜeniem Ŝalu z powodu
śmierci J. Kl. Branickiego, 1771. Teka 307, s.1
POTOCKI Józef, wojewoda kijowski
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- J. Kl. Branicki pragnie wiedzieć, jakie wraŜenia wywarł na dworze królewskim jego ordynans
do ruszenia wojska, 1743. Teka 342, s. 33
POTOCKI Marceli z Buczacza
- Wzmianka o sympatii, jaką okazywał Hipolitowi Kownackiemu późniejszemu historykowi i
bibliotekarzowi, XIX w. Teka 419a, s. 13, 14
- Wypis z listu, w którym zaprasza H. Kownackiego do odwiedzenia go /po 1821/. Notatka o
podobnym liście pisanym około r. 1826. Teka 419b, s. 119, 120
POTOCKI Michał, wojewoda wołyński
- Wypis z listu do niego od J. Kl. Branickiego, który wyraŜa zadowolenie z małŜeństwa swej
siostry /ElŜbiety/ z synem Potockiego, 1723. Teka 487, s. 6, 7
POTOCKI Mikołaj, starosta kaniowski
- Wzmianka o korzeniu się szlachcica przed nim, około 1745 /z literatury drukowanej/. Teka
97, s. 47
- Wzmianka o jego napadzie na Wojciecha Rzyszczewskiego, kasztelana buskiego, 1755. Teka
315, s. 191
POTOCKI Piotr, starosta szczerzecki, zob. Potocki Franciszek Piotr
POTOCKI Stanisław Kostka
- Powołanie przez niego Hipolita Kownackiego na bibliotekarza do Wilanowa /około r.
1813/; sprostowanie przez J. Glinkę mylnych relacji Wójcickiego i Sobieszczańskiego na ten
temat. Teka 419a, s. 33-35, 48, 56, 58
- Wspomniany kilkakrotnie jako chlebodawca H. Kownackiego w listach do tego ostatniego,
1820-1821. Teka 419b, s. 101, 104-106
- Odpis jego listu do ministra Ign. Sobolewskiego z prośbą o nadzór nad konserwacją
obrazów pochodzących z Wilanowa, z których jeden uwaŜa za dzieło Tycjana i daje
propozycje co do sposobu restaurowania go, 1821. Teka 432, s. 1, 2
POTOCKl /Stanisław/ Szczęsny
- Jego dwór powracający z Grodna do Tulczyna nocuje w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 1;
Teka 316, s. 74
POTOCKI Stefan
- Ofiarował Aleksandrynie Potockiej z Wilanowa sztychowany widok pałacu białostockiego,
XIX w. Teka 95 s. 61
POCOCKI Wincenty
- Jako ewentualny kandydat do zakupu Tykocina i Choroszczy/?/, 1779. Teka 317, s. 43
- Notatka o jego listach do Józefa Kownackiego, kawalera maltańskiego, w sprawach
majątkowych, 1805, 1806. Teka 419b, s. 183
POTOCKI, kapitan
- Ma oddać pieniądze od J. Kl. Branickiego J. Kurdwanowskiemu, 1738. Teka 342, s. 10
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POTOCKI
- Architekt Branickich J. Sękowski spodziewa się poparcia z jego strony przy swych staraniach
o uzyskanie królewszczyzny, 1777. Teka 376, s. 9
PRAGA Hipolit, potomek zegarmistrza hetmana Branickiego
- Notatka Glinki o jego adresie w Białymstoku, XX w. Teka 241, s.36
PREISS Karol, rzeźbiarz nadworny w Białymstoku
- Notatka o jego małŜeństwie na podstawie S. Dąbrowskiego, Artyści dworscy XVIII w.
/Przyczynki archiwalne/, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", Warszawa 1937. Teka 379, s. 2
PRETFUS zob. Bretfus Job, InŜynier wojskowy i budowniczy, architekt królewski
PRINCIPATTI zob. Pryncypaty, marszałek nadworny Branickich
PRUSZYNSKI Aleksander, administrator w Bogowie
- Otrzymuje odprawę w r. 1788. Teka 128, s. 3
PRUSZYŃSKI Dominik, przeor klasztoru dominikanów w Mościskach
- Wypis z listu do J. Kl. Branickiego, w którym przedstawiając ruinę kościoła
przyklasztornego, prosi Branickiego o pomoc w jego odbudowie, 1755. Teka 315, s. 178
PRYNCYPATY, Principatti, Pryncypati, Pryncypatti, Pryncypatty marszałek nadworny
Branickich
- Ma wraz z Sękowskim zająć się sprowadzaniem drzewa do robót białostockich, 1743. Teka
342, s. 27
- Wypis z jego listu do Branickiego w sprawie budowy w Skorupach chałupy dla chorąŜego
bojarskiego, 1748. Teka 315, s. 177
- Zgłasza potrzebę kupienia złota do malowania, 1748. Teka 358, s.11
- Przesyła ekonomowi tykocińskiemu polecenia J. Kl. Branickiego, 1750. Teka 282, s. 3
- Przesyłki z Warszawy do Białegostoku będą wypakowywane w jego obecności, 1753. Teka
358, s. 27, 31
- Pod jego kluczem złoŜona w cekhauzie białostockim porcelana dla J. Kl. Branickiego. W
zastępstwie chorego Sękowskiego pilnuje prac malarskich, sztukatorskich i innych w pałacu
białostockim, 1753. Teka 362, s. 3, 4
- Ma nadzorować pracę tapicera przysłanego do Białegostoku, 1754. Teka 341, s. 8
- MoŜe mleć pod opieką ćwieczki do obijania mebli, 1754. Teka 342, s. 35
- Ma być obecny przy odparowywaniu i przewaŜaniu korzeni przysłanych do Białegostoku z
Hamburga, 1754. Teka 342, s. 39
- Odprawił majstra mularza zatrudnionego przy pałacu białostockim 1755. Teka 315, s. 49
- Przyjmuje posadzkę marmurową do pałacu białostockiego, 1755. Teka 320, s. 212
- Pilnuje ślusarza Jana przy jego pracy w pałacu białostockim 1755-przesyła J. Kl.
Branickiemu raporty o pracy stolarzy, ślusarzy i innych w pałacu białostockim, 1756. Teka
339, s. 6, 9
- Wzmianki o nim jako oficjaliście Branickich, 1756. Teka 397, s. 2, 8, 9
- Wzmianki o jego działalności, 1758. Teka 397, s. 27
- Nie ma zapasu fiszgoltu do złoceń w Białymstoku, 1760. Teka 328, s. 12
- Wzmianki o nim, 1773. Teka 316, s. 59; Teka 375, s. 4
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- Po jego śmierci pozostają w Białymstoku liczne długi, które mają spłacić jego spadkobiercy,
1778. Teka 315, s. 269
- W r. 1778 wspomniany juŜ jako zmarły. Teka 316, s. 55
- Wypis z listu do niego w sprawie odstawy płótna, 1778. Teka 316, s. 84
PRZERADOWSCY
- Wzmianka w korespondencji rodzinnej J. Glinki o staroście Przeradowskim, właścicielu
Szczawina, który miał gościć kiedyś młodego wówczas późniejszego króla Stanisława
Augusta. Przeradowski był Ŝonaty z Bogumiłą Mostowską, która po jego śmierci wyszła za
Antoniego Glinkę odkupiwszy od rodziny pierwszego męŜa Szczawin. Teka 433, s. 3, 5, 6
PRZYŁĘCKI Stanisław, bibliotekarz, kolejno kustosz Biblioteki Ossolińskich, zbiorów
medyckich Pawlikowskich i biblioteki wilanowskiej
- Wzmianki z literatury drukowanej o jego pracy w bibliotece wilanowskiej w latach 1863-1866
i o nagrobku wystawionym mu na cmentarzu wilanowskim. Teka 419b, s. 204, 209
PRZYPKOWSCY
- Notatki Glinki z pracy W. Budki, Przypkowscy i ich rola w polskim ruchu reformacyjnym.
Kraków 1926. Ponadto korespondencja Glinki z Dudką w sprawie posiadłości Jana
Przypkowskiego w Krakowie i jego stosunku do tamtejszego zboru ariańskiego oraz notatki
porobione przez Glinkę z cytowanej przez s. Budkę literatury. Teka 83, s.1-12
P
RZYPKOWSKI Jan
- Uwagi Glinki, co do poglądów S. Szczotki i W. Urbana na temat libertacji poddanych przez
Jana Przypkowskiego /1572/ i inne uwagi na temat Jana i jego synów. Teka 75, s. 8-11; Teka
76, s. 8-11
- Materiały odnoszące się do jego posiadłości i nadania w nich wolności chłopom, czerpane z
literatury drukowanej. Teka 80, s. 46, 48-50
PRZYPKOWSKI Samuel
- Wzmianki o jego osobie i działalności, XVII w. Teka 75, s. 12; Teka 76, s. 12
- W r. 1628 osiedla się w Dojlidach w r. 1631 jest sekretarzem Krzysztofa Radziwiłła. Notatka
o niewiadomej pracy drukowanej. Teka 81, s. 14
- DzierŜawi w latach 1629-1630 od Radziwiłłów folwark Dojlidy. W r. 1662 wzmianka o tym,
Ŝe chłopi z Sobolowa i Kurian udają, iŜ są w posesji pana Przypkowskiego. Teka 290, s. 14,
21, 22
PUCHALIK, rodzina
- Nazwisko rodziny bojarskiej, która pobudowała się w Białymstoku, 1755. Mieszka ona na
Bojarach, XVIII w. Teka 328, s. 12, 15; Teka 362, s. 5, 6
PUCHALIK
- Wyprawiony z Białegostoku po szkło do huty, 1763. Teka 357, s. 4
PUCHALSKI
- kupuje konie dla Branickiego, 1750. Teka 282, s. 3
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PUGET de Pouchet, Piuget, Puchet, Puszet, PuŜet Franciszek, porucznik itd., wreszcie
generał, geometra
- Wzmianki o nim, 1752. Teka 320, s. 82v, 84
- Jest przypuszczenie, Ŝe u niego znajduje się oryginał abrysu pałacu choroskiego, 1756. Teka
397, s. 8
- śołnierz z Jego chorągwi, P. Wasilkowski, dokonał zabójstwa, 1758. Teka 339, s. 16
- Przysyła Branickiemu plantę choroską i abrys starej kuźni, potrzebuje papieru do rysowania,
1763. Teka 328, s, 22, 23
- Jest autorem mapy folwarku dojlidzkiego i sobolewskiego, 1769. Fotografie oryginału mapy.
Teka 234, s. 1, 3, 4; Teka 235, fot. 17
- Dokonuje pomiaru gruntów w Białymstoku w związku z zamianą części gruntów dworskich
i kościelnych, 1770. Teka 391, s. 8, 9
- Przebywa w Białymstoku, 1773. Teka 316, s. 59
PUGET de Pouchet, starosta duninowski
- Właściciel posesji w Krakowie w sąsiedztwie kamienicy Branickich; porozumiewa się z nim
architekt Klemm w sprawie wspólnego zabezpieczenia ścian w obu posesjach, 1756. Teka
335, s. 2; Teka 339, s.23
PURZYCKI, Puszycki
- Ma nadzór przy pracach budowlanych /w Tykocinie?/, 1752. Teka 358, s. 20
- Wzmianka o nim, 1756. Teka 362, s. 14
- Przywozi do Białegostoku Ŝelaza dla snycerzy, "szarniery i pomeks" dla lakiernika, 1758.
Teka 397, s. 28
- Transport blachy z hamerni spiskich do Białegostoku, prowadzi Puszycki /Purzycki?/, 1761.
Teka 315, s. 92
- Ma prowadzić woły z dóbr J. Kl. Branickiego /tyczyńskich/ na sprzedaŜ w Krakowie lub na
Śląsku, 1762. Teka 228, s. 1
- Przywozi pieniądze na wykupienie z zastawu dóbr Branice J. Kl. Branickiego, 1762. Teka
334, s. 4
PUSZET zob. Puget de Pouchet Franciszek, porucznik itd., wreszcie generał, geometra
RUTKOWSKI Andrzej, regent grodzki drohicki
- Zmarł w r. 1687. Teka 409, s. 1v
PUTTINI, Puttyni, Putyni /baletmistrz i nauczyciel tańca/
- Z kasy J. Kl. Branickiego hetmana opłaca się dzieci nauczane przez Puttiniego, 1762. Teka
333, s. 1
- Oficyna dla niego budowana w Białymstoku, 1763. Teka 328, s. 18, 24, 25
- Prace przy budowie jego domu w Białymstoku. Po ukończeniu teatru białostockiego ma
rozpocząć próby baletu, 1763. Teka 357, s. 6-9, 11,12
- Opis domu w Białymstoku zajmowanego niegdyś przez niego, później przez kapitana
Sękowskiego, 1772. Teka 107, s. 41
PUZYNA Michał, pisarz litewski
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- Był właścicielem pałacu na Podwalu /obecny nr 5/, po jego śmierci córki /Ewa
Mrozowicka i Konstancja Mierzejewska/ sprzedają pałac J. Kl. Branickiemu, 1752. Teka 285,
s. 10-12, 14, 15
PUśET zob. Puget de Pouchet Franciszek, porucznik itd., wreszcie generał, geometra
QUIGNARD, guwerner u Szczuki w powiecie drohickim
- Wzmianka o nim, 1836. Teka 449, s. 2
QUADE, Kwada /kupiec gdański/
- Dostarcza posadzkę marmurową dla Branickiego, 1754. Teka 320, s. 166, 168, 189, 192
RABINOWICZ Berko, pisarz generalny śydów koronnych
- Notatka o jego liście do J. Kl. Branickiego w sprawie pretensji do rabina mościskiego,
Chaima, 1759. Teka 206, s. 1
RABINOWICZ Szewel, śyd tykociński
- Skazany na chłostę za nieuczciwe zwaŜenie cukru, 1775. Teka 376, s. 3
RACZEWICZ Bohdan
- Zapisuje 1/3 owych posiadłości Mikołajowi Radziwiłłowi, 1498. Zofia, Ŝona Bohdana
Raczewicza ma proces z namiestnikiem markowskim o usuwanie jej z dóbr męŜa Nestaniszek
i PoniŜan, 1508. Teka 51, s. 1, 4
RACZKO Jan
- Ma sprawę przeciwko Janowi Myszowskiemu, 1530. Teka 51, s. 26
RACZKO Jerzy, sędzia bielski
- Wzmianka o nim wypisana z literatury drukowanej. Teka 30, s. 22
RACZKO Paweł, wojski bielski
- Wypis z Metryki Litewskiej akt sprawy między Raczku i Staszkiem śareckim o dobra
Myszkowice w ziemi drohickiej, 1511. Teka 30, s. 20
RACZKO Stanisław
- Wzmianka o nim jako o dworzaninie biskupa wileńskiego, 1551. Teka 57, s. 6
RACZKO Tabutowicz Jakub
- Spis 8 miejscowości w okolicy BusiaŜa w powiecie lidzkim, których nazwy pochodzą od
imion uŜywanych w rodzie /Jakuba?/ Raczki Tabutowicza i rodach spowinowaconych w XV
w. Teka 48, s. X
- Był właścicielem dóbr Białystok i Dojlidy na mocy przywileju królewskiego. Prawa te
odziedziczył jego wnuk Mikołaj Jundziłowicz, 1504. Teka 28, s. 19, 20
RACZKOWICZ Bartłomiej, kanonik wileński
- Wypisy odnoszące się do jego osoby z literatury drukowanej . Teka 39, s. 1-3
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RACZKCWICZ Mikołaj, namiestnik szawelskl, pisarz łaciński, marszałek
- Otrzymuje od króla Zygmunta I potwierdzenie swych praw do posiadłości w powiecie
wołkowyskim, 1507, i potwierdzenie praw do puszczy grodzieńskiej na pruskiej granicy, 1514.
Nadanie siół Lichniczy, Koniuchy i Kobylniki oraz ziemi pustej Deszkowszczyzna, 1516.
Teka 51, s. 3, 10-13
RACZKOWICZ M. M.
- Wzmianka o jego sporze z bazylianami z Supraśla, XVI w. Teka 89, s. 13, 46
RACZKOWICZ Michnowicz Jan
- Występuje w sprawie dóbr Podubisie, naleŜących przedtem do brata jego Ŝony Stanisława
Kibortowicza i daje kościołowi betygowskiemu zapisy na tych dobrach, 1523, 1524. Teka 51,
s. 17, 19
RACZKOWICZ Michnowicz Stanisław
- Zapisuje oprawę swej Ŝony Barbary na dobrach Dowspuda w r. 1523, a w r. 1528 dobra
Dowspuda naleŜą nadal do St. Raczkowicza. W r.1528 istnieje sprawa między St.
Raczkowiczem a Maciejem Jundziłowiczem o zobowiązania marszałkowej Bakałarowej. Teka
51, s. 16, 22-24
RACZKOWICZOWIE, Raczkowie
- Występują jako dziedzice dóbr białostockich od drugiej połowy XV w. do r. 1547. Teka 26,
s. 1-10; Teka 89, s. 14, 15, 17, 18, 47-49; Teka 92, s. 5; Teka 93, s. 6, 7-10
- Wypisy z Metryki Litewskiej i jej sumariusza obnoszące się do posiadłości tej rodziny na
Podlasiu i na Litwie w XV w. Teka 27, s. 1-9; Teka 54, s. 1-5
- Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do tej rodziny w XV i XVI w. Teka 30, s. 119
- Otrzymują nadanie na część puszczy grodzieńskiej, 1514. Teka 51, s. 10, 12
- Wzmianka o sprzedaniu przez nich ks. Michałowi Glińskiemu części na Kadłubach i
Lubieszy w powiecie drohickim, 1527. Teka 30 s.21
- /Jundziłłowiczowie/ właścicielami dóbr Dojlidy do r. 1528. Teka 75, s. 5, 6
RACZYŃSKI Atanazy /zięć M. Radziwiłłowej/
- Notatka o listach, w których dziękuje H. Kownackiemu za ofiarowane przez niego prace
naukowe i dyskutuje z nim na temat wczesnego średniowiecza polskiego, 1824-1826. Teka
419b, s. 121, 122, 125, 126
RADZIEJOWSCY Mikołaj, podczaszy sochaczewski, oraz Hieronim, starosta łomŜyński, i
jego Ŝona
- Otrzymują zapisy w testamencie Aleksandry Wiesiołowskiej, 1645. Teka 66, s. 14
RADZIEJOWSKA ElŜbieta ze Słuszków, primo voto Kazanowska
- Zaciąga dług u kamedułów z Góry Kalwarii, 1652. Teka 501, s. 40
RADZIEJOWSKI Hieronim, podkanclerzy koronny
- Reprodukcja jego portretu według ryciny Jeremiasza Folcka, około 1646. Teka 442, s. 4
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RADZIWIŁŁ Aleksander Ludwik, wojewoda brześciański, potem marszałek wielki litewski
- Wzmianka o jego małŜeństwie z Teklą Anną Wołłowiczówną, około 1631-1635, oraz o
mowie wygłoszonej na ich ślubie przez Wiesiołowskiego, marszałka wielkiego litewskiego.
Teka 62, s. 2, 25, 26
RADZIWIŁŁ Bogusław /koniuszy litewski/
- Protokół ze szkód poczynionych w mieście Tykocinie przez wojsko pod jego komendą,
1655. Teka 280, s. 7, 8
- Wypisy z listów do niego od księdza Floriana Wieczorkowskiego, plebana zabłudowskiego,
który porusza sprawę swych uprawnień do posiadania probostwa zabłudowskiego, uposaŜenia
tego probostwa i ewentualnego pomnoŜenia tego uposaŜenia z sum zapisanych arianom na
dobrach radziwiłłowskich, 1660, 1665. Wypisy z listów do Radziwiłła od St. Swiniarskiego,
dyspozytora /podstarościego/ zabłudowskiego. Listy te dotyczą róŜnych spraw Zabłudowa,
głównie konfliktu z księdzem Wieczorkowskim, plebanem zabłudowskim, który zagarnia
folwarki radziwiłłowskie, a takŜe zarazy i nędzy wśród poddanych oraz potajemnego
wysyłania zboŜa z Zabłudowa, dla B. Radziwiłła, który schronił się do Prus /1662/. Wypis z
lis tu M. Błońskiego, dzierŜawcy folwarku Białystok alias Koroszowo, który donosi
Radziwiłłowi o napaści księdza Wieczorkowskiego na ten folwark, 1662. Wypis z listu
Szczęsnego Morsztyna, który donosi Radziwiłłowi o gospodarce, w Zabłudowie, 1664.
Dekret w sprawie wytoczone] D.Radziwiłłowi przez plebana zabłudowskiego, księdza
Wieczorkowskiego, o zaleganiu z wypłatą dziesięcin z Zabłudowa i udzielanie pomocy
arianom, 1664. Pozew G. Kolędy, arcybiskupa połockiego, o wprowadzenie przez B.
Radziwiłła dyzunitów do cerkwi unickiej w Zabłudowie, 1665. Wypisy z listów do niego od
Jana Zaleskiego, kuchmistrza koronnego, który upomina się o poddanych zbiegłych z SuraŜa
do Zabłudowa, 1667, 1668. Teka 290, s. 15-33
- Jego Ŝona, Anna Maria Radziwiłłowa, wnosi mu w wianie między innymi dobra Zabłudów,
1663. Teka 81, s. 12, 13
RADZIWIŁŁ Dominik, kanclerz wielki litewski /później pułkownik wojsk polskich/
- Wzmianki o jego zainteresowaniach naukowych, a takŜe o pałacu przy ul. Miodowej w
Warszawie, wypisane z literatury drukowanej.
Teka 285, s. 52
- Ogłoszona w jego imieniu deklaracja o wykupieniu z zastawu dóbr Orli, 1794. Teka 270, s. 1
- Jest właścicielem dóbr Dojlidy, około 1800. Teka 216, s 1
- Wzmianka o jego zapisie z r. 1809 dla księŜy misjonarzy w Białymstoku. Teka 204, s. 1
RADZIWIŁŁ Hieronim, podczaszy wielki litewski
- Wypis z listu J. Kl. Branickiego do Józefa Sapiehy z wyraŜeniem aprobaty dla małŜeństwa
Teresy SapieŜanki z Radziwiłłem, 1739. Wypis z listu tegoŜ Branickiego do Krystyny
SapieŜyny z wyraŜeniem zadowolenia z powodu rozwodu wyŜej wymienionej pary, 1745. Teka
355, s. 2, 3
- Cytat z jego pamiętnika dotyczący Ŝubrzycy ofiarowanej mu przez J. Kl. Branickiego, 1747.
Teka 301, s. 1
- Wypis z listu do J. Kurdwanowskiego, podczaszego halickiego, na którego ręce przesyła
lustra z manufaktury w Urzeczu /do pałacu białostockiego?/, b.d. Teka 315, s. 255; Teka 396,
s. 5
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RADZIWIŁL Janusz /wojewoda wileński/
- Zastawia w r. 1645 dobra Dojlidy Krz. Arciszewskiemu. Teka 290, s.12
- Otrzymuje w spadku po ojcu między innymi dobra Zabłudów, b.d. Teka 81, s. 12, 13
RADZIWIŁŁ /Józef/, wojewoda miński
- Relacja o krótkim pobycie Radziwiłła wraz z Ŝoną w Białymstoku,1782. Teka 316, s. 51
RADZIWIŁŁ Karol /Panie Kochanku/, wojewoda wileński
- Wzmianka o jego weselu z Marią Lubomirską, siostrzenicą J. Kl. Branickiego, w pałacu
Branickich w Mościskach, 1753. Teka 396, s. 4
- Ocena jego charakteru przez J. Kl. Branickiego, 1758. Teka 348, s. 4, 5
- Jego stosunek do Branickiego w okresie przedelekcyjnym, 1764. Teka 381, s. 1
- Wzmianka o tym, Ŝe ksiąŜę Radziwiłł /Karol?/ "teraz Ŝadnego wina nie pije", 1767. Teka
360, s. 38
- Iz. Branicka zwraca mu w r. 1775 posesję na Pradze w Warszawie. Teka 377, s. 6
RADZIWIŁŁ Krzysztof, hetman polny, potem wielki litewski, wojewoda wileński
- W r. 1598 jest właścicielem dóbr Zabłudów; w r. 1618 nadaje przywilej miejski miastu
swemu Orli /odpis przywileju/. Teka 90, s. 16; Teka 290, s. 2, 8-10
- Wypisy z listów do niego od Krzysztofa Wiesiołowskiego, marszałka wielkiego litewskiego, z
prośbą o przedłuŜenie zastawu Karakiel małoletnim Skibickim, których opiekunem jest
Wiesiołowski, 1624, oraz ze skargami na krzywdy, jakich doświadcza od poddanych
Radziwiłła, 1629. Teka 64, s. 1, 2; Teka 395, s. 1, 2
- Wyjątki z listów do niego od Samuela Przypkowskiego, dzierŜawcy jego majętności Dojlidy,
w sprawach gospodarczych, 1629, 1630. Teka 290 s. 14
- Jego sekretarzem jest w r. 1631 Samuel Przypkowski. Dobra Zabłudów własnością
Krzysztofa Radziwiłła, potem jego syna i wnuczki. Teka 81, s. 12-14
- List do niego od Krzysztofa Olendzkiego, Jundziła i trzech innych osób w sprawie opieki
nad zborem ewangelickim w Pietuchowie, 1639. Teka 79, s. 32
RADZIWIŁŁ /Maciej/, kasztelan wileński
- Piwo kupione od niego znajduje się w piwnicy pałacu Iz. Branickiej w Warszawie, 1790.
Teka 373, s. 3
- W czasie bytności w Warszawie mieszka w pałacu Branickich na Podwalu, a opał dowoŜą
mu z pałacu radziwiłłowskiego, 1795. Teka 373, s. 21
RADZIWIŁŁ Michał /Rybeńko/, wojewoda wileński, hetman wielki litewski
- Wypis z listu, w którym zapewnia J. Kl. Branickiego, Ŝe nie ma zamiaru pozbawić go
dzierŜawy dworku na Pradze, 1751. Teka 315, s.179
- Listy do niego, od J. Kl. Branickiego z Ŝądaniem zwrotu zbiegłych poddanych i z
wiadomościami z dworu królewskiego, 1752. Teka 317, s. 5
- List do niego, od J. Kl. Branickiego w sprawie zwrotu poddanych wyszłych z Biliłówki,
1752. Teka 321, s. 5v
- J. Kl. Branicki ma go prosić o dopilnowanie na Trybunale /Wielkiego Księstwa
Litewskiego/ sprawy skierowanej przeciwko niemu przez Skirmunta, 1754. Teka 342, s. 38
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- Odpisy i streszczenia listów z lat 1756-1758, w których Radziwiłł zwraca się za
pośrednictwem Becka do J. Kl. Branickiego w sprawach politycznych, zwłaszcza z krytyką
polityki dworu. Teka 352, s. 1-5
RADZIWIŁŁ Michał Kazimierz, podkanclerzy i hetman wielki litewski
- Kupuje w r. 1672 plac na Pradze w Warszawie od bernardynów praskich. Teka 320, s. 12
RADZIWIŁŁ Mikołaj /krajczy litewski/, potem wojewoda wileński i kanclerz wlolki litewski
- Otrzymuje od Bohdana Raczewicza zapis na 1/3 część jego posiadłości, 1498. Teka 51, s. 1 Otrzymuje nadanie na dobra Goniądz, 1508. Teka 38, s. 2; Teka 57, s. 3
- Wzmianka o uŜywaniu przez M. Radziwiłła tytułu księcia na Goniądzu i Medelach, 1509.
Teka 212, s. 17
- Wypisy z umowy między nim, jako dziedzicem dóbr goniądzkich, a Olbrachtem
Gasztołdem, dziedzicem dóbr tykocińskich, co do ustalenia granic między tymi dobrami,
1514. Teka 278, s. 214; Teka 280, s. 5, 6
- Odpis przywileju wydanego przez niego dla kościoła w Dobrzyniewie, 1519. Notatka o tym
przywileju. Teka 40, s. 1; Teka 87, s. 22
RADZIWIŁŁ /Stanisław?/, marszałek wielki litewski
- Notatka o wierszu Karpińskiego na dom wiejski marszałkostwa wielkich litewskich
Radziwiłłów w Wiązownej, napisanym około r. 1793. Teka 399, s. 1
RADZIWIŁŁOWA Anna z Sanguszków
- List do niej od zięcia, J. Kl. Branickiego, z wiadomościami o jego pobycie w Dreźnie, 1728.
Teka 317, s. 45
- Wypisy z jej listów do córki Katarzyny z Radziwiłłów Branickiej w sprawach osobistych,
1730 i b.d. Teka 315, s. 14
- Wypisy z listów do niej od jej burgrabiego warszawskiego w sprawie poszukiwania, na jej
zlecenie, Ŝony architekta Pawłowskiego, o architekcie /Bayu/ kierującym przebudową pałacu
warszawskiego Radziwiłłów i o kandydacie na ogrodnika, 1740. Teka 437, s. 3
RADZIWIŁŁOWA ElŜbieta z Sakowiczów
- Pozew złoŜony przez Olbrachta Gasztołda o spalenie przez jej sługi zamku w Tykocinie,
1530. Teka 278, s. 3
RADZIWIŁŁOWA Maria z Lubomirskich, starościanka bolimowska, księŜna miecznikowa
litewska
- Wypisy z jej listów do wuja J. Kl. Branickiego w sprawach politycznych i rodzinnych, 1739,
1764, 1766. Teka 346, s. 1-5
- Je] wesele z Karolem Radziwiłłem Panie Kochanku odbyło się w pałacu jej wuja J. Kl.
Branickiego w Mościskach, 1753. Teka 396, s. 4
- Relacja o przebiegu jej sprawy rozwodowej, wypisana z listu księdza S. Mikulskiego do J. Kl.
Branickiego, 1759. Teka 315, s. 151
- Wypis z Jej listu do J. Kl. Branickiego, któremu posyła miniaturę własnej roboty, 1766. Teka
315, s. 180
- Wzmianka /w liście jej matki/ o jej zamiarze wyjazdu za granicę i konieczności zwrócenia
się do Repnina w tej sprawie, 1767. Teka 315, s. 136
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- Ekscerpt z listu do niej Józefa Potockiego, starosty halickiego, z wyraŜeniem Ŝalu z powodu
śmierci J. Kl. Branickiego, 1771. Teka 307, s. 1
- Wzmianka o tym, Ŝe wzięła tabakierkę szylkretową ze skarbca białostockiego, 1772. Teka
155, s. 33
- Wzmianka o zabraniu przez nią fuzji paryskiej spośród rzeczy pozostałych po zmarłym J.
Kl. Branickim, 1772. Teka 156, s. 4
- Jej udział w załatwianiu spraw spadku po jej wuju J. Kl. Branickim, 1774-1775. Teka 317, s.
40, 41, 44
- Wzmianka o budowie kościoła w jej dobrach w Wiązownej, 1789. Teka 316, s. 77
- Ofiarowuje w czasie wojny 1792 Komisji Cywilno-Wojskowej 11 armat znajdujących się w
Białymstoku, 1792. Teka 316, s. 47
- Wzmianka 7 r. 1800 o zaciągnięciu przez nią u barona Walia poŜyczki 4. 000 dukatów z
zabezpieczeniem na pałacu /w Wiązownej/. Teka 315, s. 234
RADZIWIŁŁOWA M.
- Wypisy i notatki z listów, w których zaprasza do siebie H. Kownackiego, wspomina swą
wnuczkę i zięcia A. Raczyńskiego, 1824 i niedatowane. Teka 419b, s. 122, 123
RADZIWIŁŁOWA Teresa z Sapiehów zob. Potocka Teresa z Sapiehów, primo voto
Radziwiłłowa
RADZIWIŁŁOWA T.
- Odpis listu, w którym zaprasza H. Kownackiego na obiad /XIX w./. Teka 419b, s. 127
/ RADZIWIŁŁOWA/ kasztelanowa wileńska
- Bierze lód z pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1752. Teka 321, s. 18
RADZIWIŁŁOWA, podkanclerzyna litewska
- Notatka o umowie w sprawie budowy kościoła reformatów w Białej, zawartej przez
Radziwiłłową z A. Huberem, architektem warszawskim, 1682. Teka 437, s. 15
RADZIWIŁŁOWA, stolnikowa koronna
- Gości J. Kl. Branickiego w Czemiernikach, 1754. Teka 342, s. 40
RADZIWIŁŁOWA
- Iz. Branicka spodziewa się, Ŝe Radziwiłłowa kupi od niej marmur biały, 1797. Teka 363, s. 2
RADZIWIŁŁOWIE
- Omówienia ich znaczenia na terenie Podlasia, ustawodawstwa obowiązującego w ich
dobrach rajgrodzko-goniądzkich, rozszerzenia tych dóbr kosztem posiadłości królewskich
/Knyszyn, starostwo bialskie/, powrotu Knyszyna do rąk królewskich, a takŜe konfliktu z
Gasztołdami z Tykocina o naruszenie granic, XVI w. Wypisy z literatury drukowanej. Teka
15, s. 1-12
- Tablica genealogiczna linii na BirŜach i Dubinkach wywodzącej się od Mikołaja Rudego z
uwzględnieniem na niej wszystkich męŜczyzn, zaś kobiet tylko ostatnich z rodu. Zestawienie
literatury drukowanej, którą posługiwał się Glinka przy układaniu tej tablicy. Notatki z
Kotłubaja, Galeria nieświeska portretów radziwiłłowskich. Wilno 1857, odnoszące się do
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stosunku poszczególnych Radziwiłłów do protestantyzmu. Wykaz listów Piotra
Wiesiołowskiego do Radziwiłłów z lat 1596-1621. Zabłudów własnością Radziwiłłów. Teka
81, s. 1-13, 15, 17, 18, 20, 21
- RóŜne wzmianki o dobrach posiadanych przez tę rodzinę na Podlasiu /np. Orla,
Siemiatycze, Dojlidy/ i o długotrwałym zastawie części tych dóbr na rzecz Branickich, XVI,
XVII-XVIII w. Teka 29, s. 6; Teka 56, s. 2-7, 11-18; Teka 75, s. 5, 6; Teka 81, s. 16; Teka 90,
s. 19; Teka 290, s. 2, 8-13, 24, 25; Teka 315, s. 12; Teka 316, s. 16
- Wypisy z akt procesu prowadzonego przez Kiszków, a potem przez Radziwiłłów z
proboszczem katolickim w Kiejdanach, 1600-1628. Teka 45, s. 5; Teka 62, s. 4, 5
- Wzmianka o ich portretach w pałacu białostockim, 1775. Teka 146, s. 3
- Ich proces ze spadkobiercami J. Kl. Branickiego i jego doŜywotniczką Iz. Branicką o zwrot
sumy posagowej, wniesionej Branickiemu przez jego pierwszą Ŝonę Katarzynę z Radziwiłłów,
kolejne wyroki sądu ziemskiego i trybunału litewskiego, 1780. Teka 370, s. 18
RADZIWIŁŁÓWNA Ludwika Karolina
- Wypis z inwentarzy naleŜących do niej dóbr Karakule i Sobolewo.1671, 1677. Teka 271, s. 113
- Notatka o przedłoŜonej jej suplice mieszczan zabłudowskich, około 1681-1688. Teka 45, s.
4
RAHOZA, komendant furwaktowy w Raszkowie
- Jego następcą jest około r. 1763 Miklaszewski. Teka 327, s. 17
RAKOCZY /Franciszek II?/, ksiąŜę
- Pogłoski w Dreźnie o rzekomym małŜeństwie jego siostrzenicy z J. Kl. Branickim, 1717.
Teka 341, s. 1
RANICKI H.
- Wypis z listu, w którym zawiadamia J. Kl. Branickiego, ze pan Wilczek ma dopilnować
złocenia szklanek w hucie w Smotryczu, 1751. Teka 315, s.181
RANSONET Jean Francois /kupiec warszawski/
- Sprzedaje J. Kl. Branickiemu świeczniki /feux de cheminées/ i serwis, 1754, 1756. Teka 315,
s. 314, 318
- Wypisy z listów do J. Kl. Branickiego w sprawie zapłaty za świecznik i wyrównania w tym
niedoboru, powstałego skutkiem złej jakości monety oraz z ofertą zakupu tabakierki, 1757.
Teka 315, s. 182
RATHAUS, architekt
- Wypisy z jego projektów przebudowy pałacu białostockiego, 1840. Teka 191, s. 42
REDEL, /lekcja nazwiska niepewna/
- Ogląda i ocenia obrazy, przysłane przez J. Kl. Branickiego do Drezna i jako doskonały
specjalista podejmuje się ich naprawy za umówioną kwotę, 1749. Teka 315, s. 82
REDLER, Rödler Jan, rzeźbiarz, snycerz
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- Notatka mgra D. Kaczmarzyka o występowaniu Redlera w aktach stanu cywilnego parafii
św. Jana w Warszawie w r. 1757 i wątpliwości Glinki w związku z tym, 1957. Teka 437, s. 18,
19
- Ma poprawiać gdańską robotę kamieniarską w pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie,
1745. Teka 341, s. 4; Teka 342, s. 30
- Ma robić sufity w apartamencie paradnym w pałacu Branickich na Podwalu /w Warszawie/,
gdyŜ sztukator zajęty jest pracą dla króla; Branicki Ŝyczy sobie ustalenia w kontrakcie kar za
niewykonanie w terminie pracy wobec niepunktualności Redlera spowodowanej nawałom
prac, między innymi przy figurach do ogrodu/?/, 1743. Teka 342, s. 32
- Robi figury 4 ewangelistów na zlecenie J. Kl. Branickiego, 1749. Teka 320, s. 22, 25
- Projektuje fontanny, 1750. Teka 320, s. 27
- Napastowany przez wójta Starej Warszawy mimo protekcji Branickiego; wyjeŜdŜa do pracy
w Białymstoku, 1750. Teka 320, s. 38-42
- Umawia się z Hakiermanem, bratem kamieniarza, o posadzkę kamienną i gzyms /do pałacu
na Podwalu/ - wymiary, ceny, 1750. Teka 320, s. 44, 45, 47, 50
- Ma rzeźbić w kamieniu figury, 1751. Teka 320, s. 50
- Wzmianki o róŜnych pracach rzeźbiarskich wykonywanych przez niego na złocenie J. Kl.
Branickiego do pałacu w Białymstoku, a takŜe do kościoła /w Tykocinie?/, 1752. Teka 320, s.
51-53v, 58, 61, 65, 65v, 66, 69-74, 76
- Pracuje w Radzyniu, 1752. Teka 320, s. 75, 76, 78
- Ma otrzymać za swe dotychczasowe prace u J. Kl. Branickiego 34 czerwone złote; ma
nadzorować transport sfinksów do Białegostoku, jednak ostatecznie Branicki decyduje, Ŝe do
ustawiania sfinksów wystarczą kamieniarze, 1752. Teka 321, s. 12, 13, 17, 19, 22
- Glejt wystawiony mu przez J. Kl. Branickiego na swobodny transport kamieni potrzebnych
do rzeźb /zamówionych przez Branickiego/ z Kunowa do Warszawy /odpis/, 1753. Teka
318, s. 5
- Wzmianki o pracach wykonywanych przez niego na zlecenie Branickich /do pałaców
warszawskiego i białostockiego/ oraz o zasięganiu jego rady w sprawie posadzki do pałacu
warszawskiego Branickich, 1753. Teki 320, s. 92, 94, 116, 128a, 129, 134, 135a, 162, 165, 167,
171, 172
- Według J. Glinki Redler od r. 1754 stale pracował na zlecenie J. Kl. Branickiego. Teka 384,
s. 17
- Wzmianki o jego pracach nad posągiem Rotatora i innymi drobniejszymi rzeźbami /hermy,
postumenty, wazy, modele kapiteli i cokołów/ przeznaczonymi dla Branickich oraz o jego
wyjazdach do "skały kunowskiej" po kamienie, 1754, 1755. Teka 320, s. 176, 207-214, 216,
219, 220, 222-225, 227-230
- Oczekiwany przez Sękowskiego w Białymstoku, 1754; termy /wykonane przez niego/
sprowadzane do Białegostoku, 1755. Teka 358, s. 43, 46, 47
- Umawiany do pracy /w Białymstoku/ dla J J. Kl. Branickiego, ma wypowiedzieć swą opinię
o snycerzach, których ma zaangaŜować Branicki, 1754; kieruje ustawianiem "osób" przy
schodach pałacu białostockiego, robi modele czyli abrysy "osób" na bramę w Białymstoku,
1755, 1756; ocena jego pracy przez Duchaine'a wzbudza krytykę H. Klemma, 1756. Teka 339,
s. 4-6, 8-10
- Wzmianki o jego pracach przy posągach do pałacu białostockiego,1755. Teka 315, s. 48, 49
- Robi modele kapiteli i baz do kolumn w pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie,
zdaniem Fontany ta praca idzie zbyt wolno; wyjeŜdŜa po kamienie; pertraktacje Fontany z
nim, co do wykonania posągu Rotatora do Białegostoku, 1755. Teka 332, s. 3-5
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- ObraŜony na Fontanę, Ŝe proponował sztukatorowi Łapenowi pracę w Radzyniu, nie chce
tam jechać, ma wiele innych prac /wymieniona jest tu tylko praca w Białymstoku/,
ostatecznie wysyła do Radzynia czeladnika i sam obiecuje przyjechać, 1755. Teka 431, s. 1, 3,
4
- Wzmianki o nim w listach architekta Fontany i A. Woźniackiego do E. Potockiego. Z
wzmianek tych wynika, Ŝe Redler zaangaŜowany w prace dla Białegostoku nie kwapi się do
podjęcia prac w Radzyniu, pracuje tam jednak jego czeladnik, 1755. Teka 431, s. 1, 3, 4
- Koło "osoby" jedne /do pałacu białostockiego/ robi drugą z grubsza obita, 1755. Po
skończeniu pracy w Białymstoku Redler otrzymawszy 100 dukatów wyjechał do Wołczyna,
skąd ma jechać do Warszawy, 1755; projektuje "osoby" na bramę w Białymstoku, 1755, 1756.
Teka 362 s. 7-9, 12
- Otrzymuje dyspozycję J. Kl. Branickiego, aby zachowywał pozostały marmur do dalszych
rozkazów, 1756; wyjechał do Radzynia, 1756; dzierŜawi "skałę" w Kunowie w pobliŜu Kielc,
1757. Z powodu mrozów nie moŜe robić koło kamiennej roboty, 1757. Teka 345, s. 5, 9v,
20v, 21, 23
- Ofiarowuje się wykonać jakąś pracę dla J. Kl. Branickiego o wiele taniej i szybciej niŜ
Plersch. Wykonuje grupę /Herkulesa/, targi o zapłatę za wykonaną przez niego grupę, 1757.
Teka 360, s. 4, 5, 9-11
- Zamówiony do licznych prac u J. Kl. Branickiego, ma ponadto wiele pracy w Radzyniu i
Wołczynie, rzeźbić w drzewie będzie zimą, gdy nie będzie mógł robić przy kamieniu, 1757,
1758. Teka 360, s. 17, 18, 20
- Ma mie<5 w Białymstoku stancję u ogrodnika lub u Pawłowskiego, przygotowano juŜ dla
niego kobylice i kapę od namiotu strusiowego; Redler zadowolony ze stancji u ogrodnika,
którą zajmuje wraz z blacharzem, 1758. Teka 397, s. 35, 37
- Wykonał wazę kamienną na postumencie do Białegostoku, 1767. Teka 360, s. 37
- Jest autorem 2 figur na mozole ogrodowym w Białymstoku, 1771. Teka 316, s. 29
- Udziela wskazówek co do transportu figur kamiennych z Warszawy do Białegostoku, 1771.
Teka 316, s. 53
- Upomina się o zapłatę za wykonanie 6 figur kamiennych na zamówienie Branickich do
Białegostoku, 1772. Teka 316, s. 84
REDLEROWA
- Podejmuje się malowania obić według wzorów chińskich do buduaru /Branickiej?/; maluje
na chińskich papierach, 1756. Teka 345, s.12, 12v, 21
REICHMAN, ekonom klucza choroskiego
- Wypis z dyspozycji, otrzymywanych przez niego od A. Gieszkowskiego, komisarza dóbr
podlaskich Branickich, w sprawach gospodarczych dóbr choroskich, 1764, 1765. Teka 315, s.
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REMBIELIŃSKI
- Zięć kasztelana Opackiego chce wydzierŜawić łąki naleŜące do dóbr tykocińskich, 1797.
Teka 316, s. 65
REMBIEWSKI, Rębiewski, oficjalista
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- Ma nadzór nad rozbudową pomieszczeń dla prządek /w Białymstoku/, 1788. Teka 316, s.
33 - Podaje Iz. Branickiej rejestr soli wyekspensowanej /w jej dobrach/ w r. 1790. Teka 316,
s. 45
- Jest oficjalistą w dobrach białostockich, 1791, 1794. Teka 368 s.5
REMON, Remun Jan, ślusarz warszawski
- Umowa o praco i rozliczenia między nim a A. Kotowskim, stolnikiem wyszogrodzkim, z
tytułu wykonania przez Remona szeregu prac ślusarskich w pałacu Kotowskiego, 1688-1690.
Teka 415, s. 38-41
RENTZ, rytownik
- Zamieszkały w Kukusbad w dobrach Gradliz hrabiego Sporcka. Jakieś pretensje ma do
niego J. Kl. Branicki, 1749. Teka 315, s. 195
- Wzmianka o nim, 1750. Teka 320, s. 30
REOKUR zob. Riaucour Andrzej, kupiec /i bankier?/ warszawski, baron
REPNIN /Mikołaj W., dyplomata i generał rosyjski/
- Wzmianka o nastrojach po porwaniu przez niego posłów i o kontaktach osobistych z nim,
1767. Teka 315, s. 136, 137
- List do niego /od J. Kl. Branickiego?/ zostaje doręczony, 1767. Teka 360, s. 37
- Podejmowany wraz z innymi gośćmi przez generała Mokronoskiego w pałacu Branickich na
Podwalu, 1768. Teka 360, s. 38
RESKIN
- Nie było go w Grodnie w czasie bytności Sękowskiego i Klemma, 1752. Teka 358, s. 21
RESTORINI, Ristorini, śpiewaczka
- ZaangaŜowana do Białegostoku wraz z panem Zanką; niektóre warunki umowy, 1767. Teka
360, s. 35-37
- Otrzymuje zgodę Branickich na małŜeństwo z Michałem del Zanca, oboje zostają
zaproszeni do Białegostoku, 1770. Teka 318, s. 3
- Jej portret wymieniony w inwentarzu pałacu białostockiego z r.1772. Teka 141, s. 26
RESZETINOW, prezydent miasta Białegostoku /z czasów rosyjskich?/
- Mieszkał w r. 1932 w Białymstoku. Teka 206, s. 24
RESZKE M.A.
- Wypis z jego listu do Józefa Sapiehy w sprawie przyjazdu króla do Polski, 1731. Teka 316, s.
1
RETING, wspólnik kupca warszawskiego Teppera
- Wzmianka -o nim, 1755. Teka 360, s. 3
REWSKI Zbigniew
- Jego opinia o projekcie kościoła w Węgrowie. Teka 435, s. 9
- Jego notatka o zabytkach z dziedziny sztuki i architektury w Sztabinie i Krasnymborze koło
Augustowa, 1960. Teka 437, s. 9, 10
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REXIN Michał, starosta malborski
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie kopaczy /"grabarzy"/, którzy mają być
wyprawieni z Malborka do Białegostoku, 1749, 1750. Teka 315, s. 185
RĘBIEWSKI zob. Rembiewski, oficjalista
RIAUCOUR, Reokur, Ryankour Andrzej, kupiec /i bankier?/ warszawski, baron
- J. Kl. Branicki wspomina w liście do Ŝony, Ŝe nie jest mu nic winien, około 1735. Teka 326,
s. 5
- Sprzedaje złoto paryskie do malowania, 1743. Teka 338, s. 2
- Sprowadza dla J. Kl. Branickiego fontannę z ParyŜa, 1743. Teka 342, s. 28
- Branicki jest pewien jego kredytu, 1743. Teka 342, s. 32
- Wzmianki o jego kontaktach z bankierami francuskimi /paryskimi/ Tourton i Bauer, 1744,
1753. Teka 315, s. 214, 215
- J. Kl. Branicki zwraca się do niego o wypłacenie pieniędzy na swoje potrzeby w ParyŜu,
Hamburgu i Warszawie, 1747-1753. Teka 317, s. 46, 46v
- SłuŜył /przed r. 1748?/ kredytem Branickiemu. Teka 320, s. 218b
- Sprowadza dla J. Kl. Branickiego drzewka pomarańczowe, 1752. Teka 321, s. 6
- Otrzymuje i przekazuje dla Branickiego przesyłki zagraniczne, 1753. Teka 320, s. 137, 147a,
148, 150
- Wzmianka o ściąganiu wody z piwnic jego pałacu w Warszawie, 1754. Teka 320, s. 181
- Luster dostarcza do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 216
- Wypis z akt hipotecznych warszawskich dotyczący obciąŜenia pałacu Branickich tzw.
Puzynowskiego na Podwalu w Warszawie długiem zaciągniętym w r. 1768 przez J. Kl.
Branickiego u Andrzeja Riaucoura, 1800. Teka 285, s. 32, 33
RIAUCOUR, Ryaukour, generał
- Opis jego mieszkania w kamienicy dworskiej w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 28
- Jego lokaj oskarŜony o prowadzenie w Białymstoku nielegalnej sprzedaŜy wina, 1773. Teka
316, s. 26
RIAUCOUROWA, Raukurowa, genurałowa
- Mieszka w pałacu Branickich na Podwalu, podobno ma się wyprowadzić do Pałacu
Saskiego, 1777. Teka 377, s. 8
RICAUD de Tirregaille, Ricaut, Ryko Pierre, inŜynier i architekt francuski, kapitan
- Wedle opinii J. Glinki był on w kontakcie z J. Kl. Branickim, ale nie otrzymywał od niego
zleceń w zakresie sztuki. Teka 385, s. 22
- Wzmianka o jego patencie na porucznikostwo w regimencie pieszym hetmana wielkiego
koronnego i ordynansie do " forsztelacji" w regimencie, 1752. Teka 321, s. 26
- Wzmianka o jego ślubie z Cieciewiczówną, córką pisarza Starej Warszawy, 1753. Teka 320, s.
162
- Kieruje w Białymstoku zakładaniem instalacji wodnych: machin do pompowania wody,
sadzawek, fontann, 1753. Teka 330, s. 1-2; Teka 353, s. 1
- Zapytywany o zdanie w sprawia kurów do kaskady w Białymstoku; wydaje polecenia w
związku z zakładaniem instalacji wodnych /machiny w zwierzyńcu/ białostockich, osobiście
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kieruje tą pracą, 1753; ma pojechać do Białegostoku /w sprawach tamtejszych instalacji
wodnych/; zjawia się. Teka 358, s. 25, 29, 33, 38, 39
- W towarzystwie Desseina jedzie z Białegostoku do Warszawy w celu wykonania róŜnych
robót "do jego załoŜonej fabryki" /instalacji wodnych w Białymstoku?/, 1753. Teka 362, s. 3
- Zna się na robocie ludwisarskiej, 1753; zajmuje się instalowaniem fontann białostockich,
1754, 1755; J. Kl. Branicki nazywa go "mój inŜynier" /1753/. Teka 320, s. 142a, 143, 159-162,
176, 208, 214, 216, 217, 220, 221
- Wzmianka o jego pracach przy zakładaniu wodotrysków w ogrodzie pałacowym
białostockim, 1753-1760. Teka 133, s. 15
- Ma ucznia, syna Duchesne'a; proteguje go u Branickiego, 1754. Teka 320, s. 176
- Zaufany J. Kl. Branickiego, J .Kurdwanowski, relacjonuje mu swoje rozmowy z Tirregaillem,
którego stara się zdopingować do szybszego zakończenia prac przy zakładaniu instalacji
wodnych w ogrodach białostockich. Kurdwanowski niezbyt ufa słowom Tirregaille'a, 1754.
Teka 341, s. 8
- Zakładanie instalacji wodnych /sadzawka, kaskada, kanał, rur przeciąganie/ w parku
białostockim, pod jego kierunkiem, 1754. Teka 341, s. 8, 9; Teka 342, s. 35
- J. Kl. Branicki niezadowolony, Ŝe spuszcza się on na Lorensa, batnika, wyraŜa chęć
osobistego dopilnowania osadzania rur, czym kieruje zasadniczo Tirregaille, 1754. Teka 342, s.
35, 38, 40, 41
- Kwituje odbiór pieniędzy otrzymanych od J. Kl. Branickiego na drogę z Warszawy do
Białegostoku, 1755. Teka 315, s. 317
- Na własny koszt /pocztą/ jedzie do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 222
- Ma jechać do Białegostoku, 1756. Teka 320, s. 235
- Odpis jego listu do podpułkownika Klemma, któremu dziękuje za przysłanie asygnacji i
wyraŜa uprzejmości w imieniu Ŝony, 1757. Teka 315, s. 251
- W związku z odmową dalszego płacenia mu pensji Tirregaille przypomina J. Kl.
Branickiemu obietnicę wypłacenia mu pensji, póki nie zapewni sobie innej i charakteryzuje
przy tej okazji swą sytuację majątkowo-rodzinną, 1757. Teka 353, s. 1
- J. Kl. Branicki nakazuje wypłacić ostatnią naleŜną mu gaŜę nie jemu lecz pułkownikowi
HiŜowi /Hiche/, jego wierzycielowi, 1758. Teka 315, s. 248
- J. H. Klemm przypomina, aby w związku z dymisją Tirregaille'a odebrać mu astrolabium w
puzdrze, księgi dotyczące architektury wzięte z biblioteki J. Kl. Branickiego, plantę pałacu i
ogrodu w Choroszczy oraz liczne /niewymienione/ abrysy, 1758. Teka 339, s. 11, 12
- Pracuje w Krystynopolu w r. 1760. W tym samym roku J. Kl. Branicki zleca mu odrysowanie
młyna wołowego, posiadanego przez bernardynów lwowskich i nadzór nad stolarzem, który
ma wykonać model tego młyna w celu przesłania go do Mościsk. Ricaud przebywa wówczas
we Lwowie. Teka 315, s. 164, 209, 210
- W r. 1760 J. Kl. Branicki zwraca się do niego o sporządzenie projektu młyna deptaka.
Ricaud przytacza mu przykłady takich młynów widzianych przez siebie w Hiszpanii. W r.
1761 za sprawą J. Kl. Branickiego otrzymuje nominację na pułkownika /w regimencie, w
którym słuŜy od 9 lat/ i w tej randze moŜe dedykować królowi swój plan Warszawy. Plan ten
sztychuje przy poparciu marszałka Bielińskiego. W r. 1762 proponuje J. Kl. Branickiemu
nabycie prasy drukarskiej, wyraŜa mu swą wdzięczność i ofiarowuje usługi. Teka 353, s. 2, 3
- Marszałek Fr. Bieliński zwraca się do hetmana J. Kl. Branickiego o poparcie u dworu
królewskiego sprawy awansu Ricaud na pułkownika w związku z ukończeniem przez niego i
oddaniem do sztychowania planu Warszawy "dla większej jej /tj. planty Warszawy/
znakomitości", 1761. Teka 325, s. 2
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- Wzmianka o umieszczeniu przez niego pałacu Branickiego na planie Warszawy, 1762.
Fotografia fragmentu planu Tirregaille'a zawierającego pałac Branickich. Teka 95, s. 54; Teka
235, fot. 16
- Wypis z jego listu do Iz. Branickiej, którą prosi o poparcie u króla Stanisława Augusta
sprawy zakupu przez króla od barona de Bodissony 80 obrazów "najstarszych i
najsławniejszych malarzy", 1765. Teka 315, s. 291, 292
- Otrzymuje w r. 1765 w Berlinie pieniądze przesłane mu przez J. Kl. Branickiego za
pośrednictwem P. Teppera. Teka 315, s. 323
RICHTER, przedstawiciel kupca warszawskiego J. M. Possy
- Wzmianka o nim, 1749. Teka 315, s. 174
- OŜeniony z córką Possy, kupca warszawskiego, 1754. Teka 320, s. 191
RICHTER, zob. Rychter Jan, ogrodnik białostocki
RICHTER zob. Ryohter, architekt
RISTORINI zob. Restorini, śpiewaczka
RÖDLER zob. Redler Jan, rzeźbiarz, snycerz
ROGALA, administrator w Rybotach
- Dymisjowany przez Iz. Branicką w r. 1773. Teka 128, s.1
ROGOWSKI Antoni, piwniczy, oficjalista Branickich, posesor domu Pod Jeleniem w
Białymstoku
- Jego rozliczenia z Branickimi, opis domu Pod Jeleniem, 1772. Teka 107, s. 117-120
- Wzmianka o zamówionych przez niego kotłach do wyrobu piwa, 1772. Teka 316, s. 44
- Wzmianki o jego działalności, 1773, 1775, 1776, 1777, 1779, 1780. Teka 316, s. 23-25, 49;
Teka 317, s. 8a; Teka 375, s. 6, 8, 10, 12, 16,18, 20-23. 25-27, 33
- Jego działalność /wzmianki/, 1776, 1777; ma zajad się sprawą budowy kościoła w
Goniądzu, 1778; obmyśla sposób najtańszego zakupu Ŝyta /do gorzelni/, 1770. Teka 370, s.
3, 6-9, 11, 13, 16
- W zastępstwie architekta Sękowskiego nadzoruje prace przy mauzoleum J. Kl. Branickiego,
1777; zajmuje się róŜnymi sprawami administracyjnymi, 1780. Teka 376, s. 3, 4, 10, 11
- Wypis z Jego listu do Iz. Branickiej w sprawie zwózki drzewa na kościół w Goniądzu, 1778.
Teka 315, s. 293
- Wypisy z jego raportów składanych Makomaskiemu, sekretarzowi Iz. Branickiej, w sprawach
administracyjno-gospodarczych dóbr białostockich, 1778. Teka 316, s. 41, 42
- Zajmuje się nadzorem nad pracami budowlanymi w dobrach białostockich, 1779, 1760.
Teka 369, s. 4, 11
- Zajmuje się propinacją w dobrach białostockich, 1779, 1780. Teka 369, s. 5, 8, 9
- Iz. Branicka poleca mu nadzór nad reperacjami w Białymstoku, 1780. Teka 317, s. 11
- Wydaje, co potrzebne do budowy kościoła w Bielsku i do reperacji pałacu w Białymstoku,
1784. Teka 316, s. 38, 39
- Jest w r. 1785 dyspozytorem propinacji białostockiej, prawdopodobnie juŜ od około r. 1779.
Teka 315, s. 295
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- Umiera w r. 1786. Teka 319, s. 15
ROMANOWSKI, ksiądz, kapelan regimentu gwardii pieszej koronnej
- Stara się o probostwo w Grodzisku, 1790. Teka 373, s. 4
ROSSEN, "norymberczyk", kupiec warszawski
- Zgadza się wysłać swe towary na jarmark do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 226
ROSTKOWSKI Jan Antoni, generał
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego dotyczące pomocy ze strony J. Kl. Branickiego
/porady jego architektów/ dla prac budowlanych Rostkowskiego w Wilanowie oraz Jakiejś
przysługi Rostkowskiego przy budowle cegielni w Dolistowie, 1752, 1760. Teka 315, s. 184,
185
ROTENSZTEJN
- Ma izdebkę w pałacu Branickiego w Warszawie, 1754. Teka 320, s. 201
ROTTENBURG, kupiec gdański
- J. Kl. Branicki zamawia u niego 15 okseftów wina, 1745. Teka 317, s. 48
ROTTENGRUBER Bernard, waltornista
- Przez kilka lat kilkanaście w kapeli pałacowej białostockiej, otrzymał w r.1771 nadanie domu
w Białymstoku, w r. 1773 juŜ nie Ŝyje, a jego Ŝona opuszcza Białystok. Teka 125, s. 80
Opis jego domu w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 124
ROTTER, stolarz warszawski
- Pracuje dla Branickiego, 1753. Teka 320, s, 104, 107
ROTTERMUND, generał lejtenant
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w oprawie poszukiwania kamieniarzy /1752/ i ze
skargą na krzywdy, wyrządzane śydom w Krakowie, 1761.Teka 315, s. 186-188
- Wzmianka o nim, 1761. Teka 355, s. 5
- Obiecuje zająć się pośrednictwem w sprzedaŜy w Krakowie wołów z dóbr tyczyńskich J. Kl.
Branickiego, 1762. Teka 223, s. 1
ROUSSEAU, Rusau, Russo Józef, kupiec warszawski
- Wzmianka o zakupach dla J. Kl. Branickiego u Rousseau, 1755. Teka 370, s. 148
- Zakupy dla Branickiego u niego, 1758. Teka 360, s. 23, 25
- Wypisy z jego listu do księdza Betańskiego, w którym zawiadamia o szczegółach swego
wyjazdu z ParyŜa do Polski z kucharzem i nowym ekwipaŜem dla J. Kl. Branickiego,
zamówionym w Lunewilu, 1766. Teka 153, s. 1
- Jego list do J. Kl. Branickiego w sprawie zakupu i wysyłki z ParyŜa róŜnych sprawunków
Branickiego /adamaszek, zegar, kandelabry, wzory mebli/, 1766 Teka 354, s. 1, 2
- Nadania przez J. Kl. Branickiego nieruchomości w Choroszczy /i Białymstoku/ na jego
rzecz. Oblaty w księgach miejskich białostockich z r. 1774. Teka 125, s. 89, 90
- Proszony przez architekta Sękowskiego o wydawanie pieniędzy stolarzom zatrudnionym w
pałacu warszawskim Branickich, 1778. Teka 376, s. 7
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ROUSSEAU, Russo, kamerdyner królewski
- Wzmianka o nim, 1766. Teka 360, s. 33
- Wzmianka o jego dawnej stancji w pałacu białostockim, 1777. Teka 375, s. 28
- Otrzymuje wyzinę od ekonoma mościskiego /łapówka/, 1780. Teka 316, s.34
- Bawi przy królu w Białymstoku, 1795. Teka 102, s. 4
- Został w Warszawie, gdyŜ król ma tam niebawem powrócić, b.d. Teka 377, s. 10
- Przybył do Warszawy, ale Ŝona jego umarła przed jego przybyciem, stara się teraz zapewnić
opiekę dzieciom i zaraz wraca do Grodna, 1796. Teka 5373, s. 26
- Pisał do swych córek /w Warszawie/ o zamiarze Iz. Branickiej przyjęcia panny
Gołembiewskiej na miejsce panny Bieleckiej, 1796. Teka 373, s. 36
- Iz. Branicka poŜycza pieniądze od księcia Józefa Poniatowskiego, aby spłacić długu niego,
1797. Teka 363, s. 1
ROZDRAśEWSCYKrzysztof i Jakub
- Wzmianka o ich wierszach skierowanych do Krzysztofa Wiesiołowskiego, drukowanych w
M. Mateusza Kraśnickiego, Questo/!/ de motu gravium et levium, Kraków 1635. Wywód Ich
powinowactwa z Wiesiołowskim. Teka 62, s, 20
- Synowie Jana i Gryzeldy z Sobieskich, ich rozliczenie pienięŜne z ciotką Aleksandrą z
Sobieskich Wiesiołowską i zapis dla Jakuba /Krzysztof wcześniej zmarł/ w jej testamencie z
r. 1645. Teka 66, s, 13-15
RÓśA, karczmarz w Gródku
- Usunięty z tamtejszej austerii, 1756. Teka 337, s, 9
RÓśYCZKA, ogrodnik białostocki
- Ma budynek mieszkalny przy ogrodzie kuchennym, 1772. Teka 141, S. 78, 79
RUBENS /Peter Paul/, malarz
- Jego matki portret wymieniony wśród obrazów w pałacu białostockim w inwentarzu z r.
1772. Według przypuszczenia J. Glinki chodzi tu o portret matki Rembrandta malowany
przez G. Dori, który to obraz znajdował ale w 1939 r. w zbiorach prywatnych w Wilanowie.
Teka 141, s. 20a, 117
RUDZIEŃSKI Michał, wojewoda mazowiecki
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie realizacji zamówień Branickiego na
wyroby z marmuru z Chęcin, 1756, 1759. Teka 315, s. 189
RUDZKI
- Notatka o listach J. Kl. Branickiego do niego w sprawie zakupu oleju,1752. Teka 321, s. 25
RUMBOWICZ Hipolit, architekt, poprzednio adiunkt Uniwersytetu Wileńskiego
- Jego Ŝyciorys wypisany z J. Bielińskiego, Uniwersytet Wileński 1579-1831. Kraków 18991900; wypisy z memoriałów i korespondencji Rumbowicza z władzami w okresie, gdy był
architektem białostockim i zajmował się przebudową pałacu białostockiego na Instytut
Panien Szlacheckich, 1837-1838. Teka 191, s. 7-13, 48
- Polecony przez profesorów b. Uniwersytetu Wileńskiego jako najzdolniejszy absolwent tego
uniwersytetu, na architekta do Białegostoku. Mianowany przez władze rosyjskie na to
stanowisko w r. 1832. Wysokość jego uposaŜenia na uniwersytecie i w Białymstoku; jego
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projekty dotyczące przygotowania materiałów budowlanych i kadr rzemieślniczych do prac w
Białymstoku, 1833. Teka 186, 8. 8, 11; Teka 188, s. 2
- Wzmianka o pewnych zmianach wprowadzonych przez niego do wnętrza pałacu
białostockiego, 1833. Teka 198, s. 30
RUSAU, Russo zob. Rousseau Józef, kupiec warszawski
RUSSO zob. Rousseau, kamerdyner królewski
RUSZKOWSKI Kazimierz, kanonik krakowski
- Wypis z listu do niego od Stefana Branickiego, wojewody podlaskiego, w sprawie wyjazdu
tegoŜ za granicę i spustoszenia w jego dobrach, 1706. Teka 296, s. 1
RUTKOWSKI Maciej, majster grabarzy /kopaczy/ ze starostwa malborskiego/?/
- AngaŜuje się do pracy w Białymstoku, 1749, 1750. Teka 315, s. 183
RYAKOUR zob. Riaucour, generał
RYBCZYŃSKI, straŜnik puszczy ladzkiej
- Opisany jako wyjątkowo srogi w liście do Iz. Branickiej, 1779. Teka 316, s. 17
RYCHTER, Richter Jan, ogrodnik białostocki
- Wzmianka o nim, 1776. Teka 375, s. 18
- Zakłada szkółkę oliw szczepionych na Wysokimstoku i ma zamiar sadzić śliwy u chłopów w
Białymstoku i Zawadach, 1770. Teka 317, s. 12
- Iz. Branicka chwali go za piękne i ozdobne utrzymywanie ogrodu, 1780. Teka 317, s. 12
- Notatka o świadectwie ogrodniczym wydanym przez niego Adamowi Scheibe, 1783. Teka
95, s. 14
- Pod jego nadzorem brukuje się kanały w parku choroskim, 1780, Teka, 316, s. 13
- Stołuje osoby z dworu Iz. Branickiej w czasie jej nieobecności, 1708. Teka 369, s. 15
- Sadzi drzewa w dobrach białostockich; upomina się o naprawę parkanu ogrodu w
Wysokimstoku, 1789. Teka 372, s. 2, 3, 8
- Wzmianka o Jego raporcie dla Iz. Branickiej o pracach w baŜantarni, 1790, Teka 316, s. 82
- Odpis jego oświadczenia w sprawie zapłaty snycerzowi za dorabianie rąk gladiatorom w
ogrodzie górnym białostockim, 1791. Teka 315, s. 339
- Wzmianka o podwodach potrzebnych mu do sadzenia drzew, 1792. Teka 316, s. 47
- Otrzymuje od króla Stanisława Augusta zegarek złoty na zakończenie jego wizyty w
Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 9
- Wzmianka o nim, 1793. Teka 375, s. 5
RYCHTER, Richter architekt
- Robi projekt malowidła al fresco na ścianie buduaru przy pałacu Branickich na Podwalu
według wskazówek Branickiego, 1753. Teka 320, s. 144a, 147
- Jako kierownik prac budowlanych przy pałacu na Podwalu, rzekomo celowo opóźnia
wykonanie tych prac, 1753. Teka 320, s. 150a
-"Zawsze robi abrysy" dla Branickiego; ma umówić malarza do wymalowania sionki;
projektuje malowidła al fresco na ścianach pałacu na Podwalu, 1754. Teka 320, s. 181-185
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RYCHTER malarz /warszawski?/
- Oddaje farby, które mają być przesłane do Białegostoku, 1779. Teka 316, s. 7
RYDZYŃSKI
- Zapewne wzięty w Krakowie, mimo ze ochronił się u jezuitów, 1758. Teka 360; s. 38
RYKO /Ryka?/, rotmistrz kozacki
- Notatki o wypłacaniu przez niego pewnych sum reformatom w Białej, 1721/?/, 1749. Teka
437, s. 2
RYKO zob. Ricaud de Tirregaille Pierre, inŜynier i architekt francuski, kapitan
RYMWID Eliasz, marszałek lidzki
- Kupuje od Kazimierza J. Sapiehy dwór w Warszawie za wałem koło bramy krakowskiej,
1691. Teka 285, s. 10-13
RYX /Franciszek/, starosta piaseczyńki
- Wypis z listu, w którym donosi szambelanowi Kownackiemu o trudnościach w poŜyczeniu
dla niego pieniędzy /XVIII w./. Teka 419b, s. 184
- Wzmianka o jego pośrednictwie w zdobywaniu poŜyczek przez Hipolita Kownackiego,
wówczas szambelana królewskiego, 1792. Teka 419a, s. 17
- Bawi przy królu Stanisławie Auguście w Białymstoku, 1795. Teka 102, s. 4, 12
RZECZYŃSKI, skarbnik rawski
- Mianowany przez J. Kl. Branickiego jego komisarzem dla dóbr bilowskich /biliłowskich/,
1752. Teka 321, s. 10
RZECZYŃSKI
- Ma wynająć mularza z Klecka do pracy w Tykocinie, 1737. Teka 342, s.7
RZEMIENICKl, Rzemienycki, ekonom wyszkowski
- Rozliczenia pienięŜne między nim a wdową po architekcie J. Sękowskim w związku z pracą
tegoŜ w Wyszkowie, 1780. Teka 376, s. 12, 13
RZEWUSCY
- Ich kamienice we Lwowie dzierŜawi prawdopodobnie J. Kl. Branicki, 1755. Teka 315, s.
211a
RZEWUSKA, pisarzówna /prawdopodobnie córka Kazimierza Rzewuskiego, pisarza polnego koronnego/
- Jest u niej córka malarza Mirysa, 1789. Teka 363, s. 11
RZEWUSKI Franciszek, pisarz polny koronny, potem marszałek nadworny koronuj
- Ma towarzyszyć królewiczowi Karolowi w jego podróŜy do Petersburga, 1758. Teka 315, s.
249, 257
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- Otrzymuje starostwo bohusławskie po śmierci J. Kl. Branickiego, 1771. Teka 315, s. 328
- Udziela informacji o terminie wizyty króla Stanisława Augusta w Białymstoku, 1775. Teka
377, s. 5
RZEWUSKI /Michał Józef/, starosta kamionecki
- Upewnia J. Kl. Branickiego o moŜliwości nabycia jaspisu w Saksonii, 1752. Teka 321, s. 1
RZEWUSKI Wacław, wojewoda podolski, potem hetman wielki koronny
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego, w których poleca Henkla na muzykanta
nadwornego i przedstawia względom Branickiego dwóch podróŜnych /Włochów?/, 1748,
1758. Teka 315, s. 190
- Zleca wiele prac malarskich Czechowiczowi, 1749. Teka 320, s. 4
RZĘDZIANOWIE
- Notatka J. Glinki z rozmowy z Józefem Rzędzianem, zamieszkałym przy Kępie Rogowskiej
oraz wzmianka o występowaniu w XV w. nazwiska Rzędzianów. Teka 241, s. 11
RZYMOWSKI Jan, dzierŜawca miasta Tyczyna
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym opisuje etan prac przy budowie kościoła
w Tyczynie oraz wspomina o budowle kościoła w Lubani, 1742. Teka 315, s. 191
RZYSZCZEWSKI Wojciech, kasztelan buski
- Wzmianka o napadzie dokonanym nań przez Mikołaja Potockiego, starostę kaniowskiego,
1755. Teka 315, s. 191
SABINOWSCY
- Występują z roszczeniami do placu w Grodnie, 1754. Teka 174, s. 8
SADOWSKI Józef prawdopodobnie oficjalista Iz. Branickiej
- Wzmianki o nim, 1777, 1778. Teka 376, s. 7
SAINT Leu de
- Jego wiersz na cześć Anieli Starzeńskiej, starościny brańskiej, b.d. Odpis J. Glinki dosłowny
ale niepełny. Taka 414, s. 1
SAINT Pol /Paul?/ de
- Towarzyszy młodemu ordynatowi /Radziwiłłowi?/; zdaniem kanonika warmińskiego, J.
Krasińskiego, "ten kawaler jest niewysłowionej grzeczności", 1755. Teka 396, s. 4
SALA de Grossa
- Ustanawia leśniczego w dobrach J. Kl. Branickiego /?/, 1752. Teka 321,s.21
- Bierze udział w komisji w starostwie gródeckim ustalającej intratę i inwentarz, nie chciał
przyjąć od Branickiego /dzierŜawcy tego starostwa/ "offerencji", ale przy przedłuŜaniu
kontraktu pewnie nią "gardzić nie będzie" 1755; udaje się do niego delegacja arendarzy ze
starostwa gródeckiego celem uproszczenia defalki, 1757. Teka 327, s. 8, 9, 12
SAŁACKI Stanisław, cześnik smoleński
- PoŜyczył pieniądze J. Kl. Branickiemu i nie otrzymał zwrotu, 1775. Teka 317, s. 52
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SAMOTYJA-LENCZEWSKI Józef
- Jego informacje na temat grup wyznaniowych wśród ludności z okolic Białegostoku
zanotowane przez J. Glinkę w r. 1958. Teka 202, s. 1, 2
- Notatka z nazwiskami potomków bojarów putnych zamieszkałych w Białymstoku przed r.
1914 według ustnej relacji Lenczewskiego. Teka 214, s. 24
- Notatki z informacji udzielanych przez niego Glince, a odnoszących się do dziejów
Białegostoku i okolic. Teka 241, s. 16, 17, 19, 20, 30, 31, 35
SAMOTYJOWIE-LENCZEWSCY
- Wzmianki o tej rodzinie w r. 1556. Teka 56, s. 5, 6
SANGUSZKO Janusz /straŜnik wielki koronny/
- Odwiedza króla w Białymstoku, 1795. Teka 102, s. 6
SANGUSZKOWIE
- Wypisy odnoszące się do nadań otrzymanych przez Sanguszków na Podlasiu /Drohiczyn/
w XV w. czerpane z artykułu O. Haleckiego, Ostatnie lata Świdrygiełły i sprawa wołyńska za
Kazimierza Jagiellończyka. Kraków 1915. Teka 34, s. 1, 2
- Wzmianka o posiadaniu przez tę rodzinę /Maria z Lubomirskich Pawłowa
Sanguszkowa, Janusz Aleksander Sanguszko/ dóbr Opatów z przyległościami XVIII w. Teka
497, s. 5, 12-15, 21
SAPIECHA Eustachy
- Rzeczy skonfiskowane mu /w 1851 r./, przewiezione do Białegostoku i tu podzielone część mniej wartościowych sprzedano na licytacji, a bardziej wartościowe rozesłano do
Petersburga i Wilna, 1843-1848. Wzmianka o przechowywaniu tych rzeozy częściowo w
dobrach hrabiego Paca i hrabiny Wąsowiczowej, Teka 95, s. 4-8
- Spis ruchomości skonfiskowanych mu jako "buntownikowi" i złoŜonych w pałacu
białostockim; wśród ruchomości tych są zwierciadła, posągi /nakazano tylko jeden - Orfeusza
Canovy/, kandelabry, wazy /w tym etruskie/, porcelana, szkło, kryształy, 117 pustych ram po
obrazach, naczynia stołowe, kredensowe, kuchenne /wypis z inwentarza pałacu
białostockiego 1837 r./. Teka 191, s. 38, 39
- Wzmianka o przewoŜeniu do Petersburga dzieł sztuki skonfiskowanych SapieŜe, 1840. Teka
449, s. 4
/SAPIEHA. Ignacy/ wojewoda mścisławski
- Zaproszony przez J. Kl. Branickiego do Białegostoku w związku z wizytą królewską tamŜe,
1752. Teka 321, s. 21
SAPIEHA Jan Fryderyk, kanciarz wielki litewski
- Wypisy z jego listów do Krystyny SapieŜyny w sprawie zwrotu poddanego Boćków, który
zatrudnił się jako malarz w Kodniu, 1746, 1747. Teka 316, s. 3
SAPIEHA Józef, podskarbi nadworny litewski
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- Wzmianka o jego częstych kontaktach towarzyskich ze Stefanem M. Branickim przed
małŜeństwem z Krystyną Branicką, 1702, 1703 i o uciekaniu się do pomocy Branickiego w
sprawie ze Szczuką o Orlę, 1706. Teka 315, s. 276, 277
- Wypis z listu, w którym St. Mik. Branicki prosi go o pomoc w sprawie z St. A. Szczuką o
Orlę, 1706. Teka 315, s. 277
- List do niego od Krystyny Branickiej, zakonnicy, wyraŜający zadowolenia z jego małŜeństwa
z Krystyną Branicką /córką Stefana/, 1709. Teka 317, s. 49
- Wypisy z listów do niego od szwagra J. Kl. Branickiego. Listy te dotyczą spraw osobistych
/ślub Sapiehy z Krystyną Branicką 1709, oswobodzenie Branickiego z kilkumiesięcznego
aresztu, 1734/ oraz korzystania przez Sapiehę z pomocy architekta Branickiego, majora
Klemma, przy pracach budowlanych w Boćkach, 1741. Teka 315, s. 274, 275
- Wypis z listu do niego od J. Kl. Branickiego z wyraŜeniem zadowolenia z powodu
małŜeństwa Sapiehy /z Krystyną Branicką, 1709; wypis z listu Branickiego z wyraŜeniem
aprobaty dla zamierzonego małŜeństwa Teresy SapieŜanki z Radziwiłłem, podczaszym
litewskim, 1739. Teka 355, s. 1, 2
- Wypis z listu, w którym jego szwagier J. Kl. Branicki, uchyla się od udziału w jego procesie z
Ogińskimi , 1738 i oznajmia mu o swym wyjeździe do Drezna; odpis listu Branickiego do
Michała Potockiego, w którym BranickiuskarŜa się na Sapiehę, 1725. Taka 3, 4, 6, 7
- Wypis z listu do niego od M .A .Reszke w sprawie przyjazdu króla do Polski. 1731. Teka
316, s. 1
- Listy do niego od jego szwagra J. Kl. Branickiego w sprawach osobistych, 1733-1741;
otrzymał on w posagu Ŝony, Krystyny Branickiej dobra roskie /Roś/, 1709. Teka 317, s. 1-4,
38
- Jego szwagier, J. Kl. Branicki, prosi go o pomoc w wydostaniu się z aresztu, w którym
zamknęli go stronnicy Leszczyńskiego. Teka 298, s. 1
- Obiecał J. Kl. Branickiemu sadzonki kasztanowców z Bociek; Branicki zleca J.
Kurdwanowskiemu przypomnienie tej obietnicy, 1737. Teka 342, s. 7, 7v
- Wypis z listu do niego od Andre Contessy, kupca wrocławskiego, z odpowiedzią w sprawie
malarza, którego miał Contessa wyszukać dla Sapiechy z propozycją, dostarczenia SapieŜe
róŜnych towarów /meble, gotowalnie, galony itd./ z Wrocławia bądź z filii n Warszawie,
1730. Teka 315, s. 278
- Wypisy z listu do niego od M. Góreckiego, który donosi o pertraktacjach, jakie prowadzi w
Warszawie z malarzami Czechowiczem i Szpotem oraz z rzeźbiarzem Plerschem w celu
zatrudnienia ich w Boćkach, a takŜe o wynajmowaniu dla Sapiehy lokalu n Warasawie, 1738.
Teka 315, s, 279-281
- Notatka z listu do niego od Gorzeckiego dotycząca opróŜnienia opróŜnienia pałacu na
Nowym Miećcie przez jego właścicielką Wielopolską na okres sejmu, 1738. Teka 413, s. 3
- Wypisy z listów do niego od G. J. Nurkiewicza w sprawie wyszukiwania dla niego
architektów w Warszawie. Jednym z kandydatów Nurkiewicza jest /Tomasz/ Bellotti, e.
drugim Niemiec uczeń Jaucha, 1741. Wzmianka o innych sprawach poruszanych w listach
Nurkiewicza. Teka 315, s. 282, 283
SAPIEHA Kazimierz Jan, hetman wielki litewski, wojewoda wileński
- Sprzedaje dwór w Warszawie przy wale za Bramą Krakowską Eliaszowi Rymwidowi,
marszałkowi lidzkiemu, 1691. Teka 285, s. 10-13; Teka 319, s.23
- Jego córka Katarzyna z Sapiehów Branicka, wojewodzina podlaska, zwraca się do niego o
wypłatę części naleŜnego jej posagu, 1719. Teka 297, s.1; Teka 316, s. 1
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SAPIEHA Kazimierz Leon, podkanclerzy litewski
- Al. Wiesiołowska obiera go jednym z egzekutorów swego testamentu i zapisuje mu 5
wielkich kobiercy domowej roboty, 1645. Teka 66, s. 18, 19
SAPIEHA Michał /Antoni/, podkanclerzy litewski, wojewoda podlaski
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego dotyczące głownia prac architekta nadwornego
Branickich, Klemma, przy budowie /przebudowie?, pałaców Sapiehy w Warszawie i
Dereczynie, 1747-1756. Teka 315, s. 192
- Drobne notatki z Jego korespondencji dotycząca prac wykonywanych dla niego przez
architekta Klemma, 1747, 1756. Teka 315, s. 192
- Ma zwrócić J. Kl. Branickiemu wydzierŜawiona od niego dobra Biliłówkę , 1751 Teka 315, s.
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SAPIEHA Piotr Paweł, wojewoda smoleński
- Wypis z listu, w którym prosi J. Kl. Branickiego o przyslanie mu architekta /Klemma/ w
związku z zamierzoną budową pałacu w Kosowie, 1744. Teka 315, s. 193; Teka 405, s. 2
- Wypis z listu, w którym prosi Andrzeja Mokronoskiego o interwencją u / J. Kl. Branickiego
/ wojewody krakowskiego w sprawie przywileju na starostwo, 1749. Teka 487, s. 8
- Z Ŝoną i synem są gośćmi w Białymstoku; pod nieobecność J. Kl. Branickiego zaproszeni do
Klemma, 1752. Teka 358, s. 22
SAPIEHA T.
- Wypis z jego listu do Katarzyny z Sapiehów Branickiej. Wypisany fragment demonstruje
błędy w języku francuskim popełnione przez Sapiehę, 1708. Teka 315, s. 11
SAPIEHA, hetman
- Pomnik jego przed pałacem w Siemiatyczach. Wzmianka w pamiętnikach H. Kownackiego z
r. 1798. Teka 419a, s. 31
SAPIEHA, pisarz polny litewski
- Ceduje starostwo jadowskie W.Kuczyńskiemu, 1724. Teka 409, s. 12
SAPIEHA, wojewodzie mścisławski
- Ma towarzyszyć królewiczowi Karolowi w jego podróŜy do Petersburga, 1758. Teka 315, s.
249, 257
SAPIEHOWIE
- Notatki o dziedziczeniu przez nich dóbr po Chodkiewiczach, a następnie o dziedziczeniu
tych dóbr przez Paców, XVI-XVII w. Teka 225, s. 1, 3, 5
- Notatki dotyczące ich powiązań" genealogicznych sporządzone na podstawie Genealogii
Dworzaczka, XVII i XVIII w. Teka 405, s. 5-9
- Katarzyna Ŝona i Jan syn Bogdana Sapiehy, sędziego ziemskiego trockiego; wzmianka o ich
procesie z Mikołajem Krę szewskim, 1603. Teka 105, s. 6
- Rezydują na wygnaniu u J. Kl. Branickiego w Tykocinie; wzmianka o tzw. wojnie
sapieŜyńskiej, 1701. Teka 409, s. 3, 5, 9, 9v
- Budują ratusz z kramami w Wysokiem Litewskim, połowa XVIII w. Teka 195. s. 1
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- Wysyłają ze swych dóbr roskich owoce i mięso dla klasztoru reformatów w Boćkach, 1758.
Teka 316, s. 1
SAPIEśANKA Teresa zob. Potocka Teresa z Sapiehów, primo voto Radziwiłłowa
SAPIEśYNA Gryzelda z Wodyńskich, przybrana córka Krzysztofa i Aleksandry
Wiesiołowskich
- Niektóre dane do jej Ŝyciorysu wypisane z kazania /przy egzekwiach?/ przez księdza J.
Olszewakiego, Kazania, Wilno 1645. Odpis /z lukami/ tekstu na tablicy nagrobnej Gyzeldy
wmurowanej w ścianę starego kościoła w Białymstoku oraz tłumaczenie oryginału łacińskiego
na polski. Wzmianka o jej portrecie w kościele dawniej brygidek w Grodnie. Teka 62, s. 24,
72-74, 76
- Opis jej portretu. Teka 72, s. 41, 42
- Pochowana wraz ze swym przybranym ojcem, Krzysztofem Wiesiołowskim, w kościele
brygidek w Grodnie. Tam takŜe kaŜe się pochować Aleksandra Wiesiołowska i zostawia
pieniądze na wspólny dla nich trojga nagrobek, 1645. Teka 66, s. 1, 11
- Drewniany kościółek brygidek w Grodnie wymieniony jako miejsce jej pochowania. Teka
278, s. 14
/SAPIEśYNA Konstancja z Radziwiłłów/ księŜna kanclerzyna
- Odprawia około 50 rzemieślników w związku ze swą chorobą, 1744. Teka 356, s. 1
SAPIEśYNA Krystyna z Branickich
- Notatka o kontrakcie zawartym z racji jej małŜeństwa z Józefem Sapiehą, 1709; inne drobne
wzmianki o niej, b.d. Teka 292, s. 8, 12, 13
- Otrzymała w posagu dobra roskie /Roś/, 1709; jej brak J. Kl. Branicki ofiarowuje jej parę
łabędzi, 1737. Teka 317, s. 3, 38
- Wypisy z listów J. Kl. Branickiego jej brata do jej narzeczonego, Józefa Sapiehy, z
wyraŜeniem zadowolenia z powodu ich zamierzonego małŜeństwa, 1709; do niej samej z
aprobatą rozwodu, jaki przeprowadza jej córka Teresa SapieŜanka z Radziwiłłem, 1745. Teka
355, s. 1, 3
- Wypis z listów do niej od brata J. Kl. Branickiego w sprawach rodzinnych oraz o przesłaniu
zegarmistrza z Białegostoku do Bociek, a takŜe o staraniach Branickiego w celu odebrania w
posesję dóbr tyczyńskich, 1720, 1721, 1745. Teka 315, s. 284, 285
- Wypis z listu do niej od ekonoma roskiego w sprawie dostaw owoców dla klasztoru
reformatów, 1758; wypisy z listów do niej od brata J. Kl. Branickiego głównie w sprawie
rzemieślników poŜyczanych przez niego SapieŜynie, 1745; wypis z listu od siostry, Konstancji
Sedlnickiej, w sprawia dzierŜawy pałacu w Grodnie, 1752 wypis z listu od Jana Horquelina w
sprawie zaliczki dla lekarza Klementa sprowadzonego przez nią z zagranicy, 1739; notatka o
listach do niej od jaj siostry Urszuli Lubomirskiej w sprawach osobistych, 1722-1761. Wypis z
listu do niej od K. Matuszewica z opisem przyjęcia u hetmana Branickiego, 1747; wypis z
listów od J. F. Sapiehy w sprawie zwrotu malarza, który okazał się jj poddanym z Boćków,
1746, 1747. Teka 316, s. 1-3
- Wypisy z jej listów do brata J. Kl. Branickiego w sprawie przygotowania przez architekta
Klemma projektu wieŜy zegarowej /przy pałacu w Boćkach?/, 1746. Teka 315, s. 194
SAPIEśYNA
235

- Notatka o analogiach międzyjej portretem a portretami królowych Konstancji i Cecylii
Renaty. Teka 437, s, 14
SASSOFERRATO /malarz/
- Domysły na temat jego autorstwa obrazu w kościele w Białymstoku. Teka 169, s. 6, 7, fot. 4
STURGUS Fryderyk, kupiec królewiecki
- Jego list do J. Kl. Branickiego w sprawie dostaw dla Branickich wina, porcelany i drzewek
owocowych, 1744. Teka 318, s. 2
- Sprowadzanie od niego kurów mosięŜnych do Białegostoku, 1754. Teka 358, s. 38
- Biskup Ignacy Krasicki wystawia weksle na jego imię, lecz weksle nie mogą być zrealizowane
wobec uprzedniego zadłuŜenia Krasickiego u Saturgusa, 1776, 1777. Teka 370, s. 4
- Wypisy z jego listów do Iz. Branickiej w sprawie transportu marmurów z Włoch /na
mauzoleum J. Kl. Branickiego w Białymstoku/ i opłaty cła za nie, 1777. Teka 315 s. 294
- Otrzymuje zapłatę za transport marmuru na mauzoleum J. Kl. Branickiego w kościele
białostockim, 1778. Teka 370, s. 11
SAWICKI "brześcianin"
- Odpis listu polecającego, danego mu przez niewiadomą osobę do szambelana Kownackiego
dla wyrobienia audiencji u króla w związku z procesem z Sołłohubem /XVIII w.,/. Teka
419b, s. 185
SAWICKI, malarz /pokojowy/ w Białymstoku
- Określony jako leniuch i powolny. 1773. 1776. 1777. Teka 375, s. 3, 17, 21
SAWICKI,. policmajster białostocki w r. 1868
- Zostawił wspomnienie człowieka srogiego; ufundował zegar na ratuszu. Teka 206, s. 12
SCHARFF, "norymberczyk" /kupiec warszawski/
- Zgadza się wysłać1 swe towary na jarmark do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 226
SCHARFFENSTEIN von Kinner, rezydent cesarski w Warszawie
- Komunikuje J. Kl. Branickiemu wyniki swego pośrednictwa w sprawie pretensji do
rytownika Rentza w Kukusbad, 1749. Teka 315, s. 195
- Wzmianki o nim, 1750; ofiarowuje J. Kl. Branickiemu krzak jaśminu, 1753. Teka 320, s. 29,
30, 128, 128a, 133
SCHEIBE Adam
- Notatka o świadectwie ogrodniczym otrzymanym przez niego od ogrodnika białostockiego,
Jana Richtera, 1783. Teka 95, s. 14
SCHERRES Jan Abraham, kupiec królewiecki
- Informuje oficjalistów Iz. Branickiej o niewypłacalności weksli biskupa I. Krasickiego, 1777.
Teka 370, s. 4
- Wypis z listu, w którym upomina się u Iz. Branickiej o zwrot naleŜnych zaległości za towary
pobrane przez Branicką, zwłaszcza za wina /dla prominacji białostockiej/ oraz o spłaty
zobowiązań przez śydów białostocki obiecując dalszy kredyt, 1779. Teka 315, s. 295
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SCHIMELFENIG, Szymelfenig, pruski prezydent policji w Warszawie
- Rozdał na ratuszu wszystkim porządkom miasta patenty i uniwersał ustalający termin
ogólnego homagium, 1796. Teka 373, s. 32, 34, 37, 38
SCHMIDT, Schmiedt Jan architekt/?/ w słuŜbie J. Kl. Branickiego w r. 1747 w Krakowie
- J. Glinka poszukuje bliŜszych danych o nim,1959. Teka, 385, s. 7
- Wypis z jego listu, w którym donosi J. Kl. Branickiemu o zamierzonym transporcie posadzki
i rynien kamiennych do Warszawy, 1737. Teka 315, s. 196
SCHMIDT, felczer z Warszawy
- Zastępuje chwilowo felczera w Białymstoku, 1790. Teka 316, s. 71
SCHMIEDT zob. Schmłdt Jan, architekt/?/ w słuŜbie Jana Klemensa Branickiego w r. 1737
w Krakowie
SCHMITTOWA zob. Szmytowa z Krakowa
SCHNEIDE, Schneyder, Szneyde, Szneyder Jan, marszałek dworu Iz. Branickiej w Warszawie
- Wspomina, Ŝe od dzieciństwa jest "zaszczycany dobroczynnością" Branickiej i z jej rozkazu
oddany w słuŜbę wojskową, jednak pragnie opuścić wojsko i prosi o dalszą łaskę Iz.
Branickiej, 1770. Teka 373, s. 1
- Jego listy do Iz. Branickiej z raportami o sprawach pałacu Branickich w Warszawie
załatwianiu róŜnych interesów Branickiej i o Ŝyciu w Warszawie pod rządami pruskimi, 17781796. Teka 373, s. 1-14
- Notatka o jego korespondencji z lat 1778-1804 zachowanej w Archiwum Ros-kim. Teka
319, s. 2
- Przewozi listy i kwity z Białegostoku do Iz. Branickiej w Warszawie, 1789; wzmianki o jego
działalności w latach 1787-1803. Teka 316, s. 62, 69
- Iz. Branicka donosi o poprawie zdrowia jego ojca, 1790. Teka 373, s. 4
- Jego list do Iz. Branickiej z opisem wsi Pilicy zakupionej przez kasztelanową Oborską, 1796.
Teka 374, s. 1
- Notatki z listów Iz. Branickiej do niego w róŜnych sprawach pienięŜnych i gospodarczych,
1797. Teka 363, s. 1, 2
- Akt darowizny przez Iz. Branicka kamienicy tzw. SapieŜyńskiej na Podwalu w Warszawie na
rzecz Schneidego za jego usługi i przywiązanie, 1802. Teka 285, s. 35-38
- Nabył około 1805 r. część pałacu dawniej Branickich na Podwalu w Warszawie. Teka 284, s.
5
- Otrzymał kamienicę SapieŜyńską, NaroŜną zwaną, na Podwalu w Warszawie mocą zapisu
testamentowego J. Kl. Branickiego, jednak wdowa po Branickim uzyskuje w sądzie zwrot dla
siebie połowy tej kamienicy, 1774. Teka 308, s. 9
SCHRÖGER, Sregier /Efraim, architekt/ określony jako "doskonały w rysowaniu"
- Pracowni u nieboszczyka Deybla, u Jaucha, w r. 1755 Jest w słuŜbie królewskiej. Teka 332, s.
4
SCHULTZ de G. koniuszy białostocki
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- Wypisy z jego raportów, składanych Iz. Branickiej o przygotowywaniu koni i podwód na jej
podróŜe z Warszawy do Białegostoku, o malowaniu kolaski i wyrobie obuwia /dla słuŜby?/,
1770-1700. Toku 315, s. 297, 297
SCHULTZ, Szulc Gottfried, kierownik robót budowlanych
- Przy krakowskim pałacu /kamienicy?/ Branickich przebudowywanym przez Deybla, 1755,
przy kościołach w Tyczynie, 1743-1744 i Chełmie 11753-1744. J.Glinka poszukuje bliŜszych
danych o nim, 1959. Teka 315, s. 44, 45; Teka 385, s. 7, 10
- Pośredniczy w kontaktach między kierownikiem budowy królewskiej z dworakami J. Kl.
Branickiego w Warszawie, 1743. Teka 341, s. 4
- Wypisy z jego listów dotyczących prac przy budowie kościoła w Tyczynie. Wzmianka o jego
małŜeństwie, 1743, 1744. Teka 315, s. 198, 199
/SCHULTZ/ Szultz Henryk, mularz warszawski
- Umówiony do Białegostoku przez Deybla. Jego poprzednie prace: w Siedlcach przy
budowie kościoła, w Piasecznie. Warunki umowy z nim, 1750. Teka 331, s. 4-5
- Fontana umawia się z nim na robotę dc Białegostoku, gdzie juŜ uprzednio pracował;
pracował teŜ w Międzyrzeczu przy kościele, 1756. Teka 332, s.7
- Zawiera kontrakt na prace w Białymstoku, 1756. Teka 345, s. 4, 5
- Sprowadzany dla rozeznania gatunków wapna, 1756. Teka 360, s. 2
- Zakłada fundamenty w Choroszczy, 1757; prowadzi budowę nowego pałacu w Choroszczy;
a takŜe budowę nowej bramy pałacowej w Białymstoku, 1753. Teka 397, s. 15, 25, 31, 33, 35,
36
- Remontuje oficynę w Białymstoku, 1758. Teka 328, s. 9
- Kieruje pracami przy pałacu w Choroszczy/?/, 1763. Teka 328, s. 21; Teka 341, s. 11
SCHULTZ zob. Szulc, stolarz białostocki
"SCHULTZCOWA" Wincenta, wdowa po koniuszym
- DzierŜawi od Iz. Branickiej klucz Ryboły, 1793. Teka 316, s. 29
SCHUTZEMBERG
- Szuka specjalisty do ściągania wody z piwnic u Branickiego, 1754. Taka 320, s. 181
SCHÜTZENBERG I., pułkownik artylerii koronnej
- Posyła na rozkaz Branickiego Ŝołnierzy znających się na robieniu fajerwerków, 1763. Teka
315, s. 197
SCIPIO del Campo
- Wzmianki o bezprawnym zagarnięciu przez niego sioła naleŜącego do leśnictwa
nowodworskiego, 1576. Teka 278, s. 12
SEDLNICCY OdrowąŜ Karol i Konstancja z Branickich
- Ich metryka ślubu w księgach parafialynch białostockich z r. 1725. Teka 174, s. 3
- Wzmianka o wypłacie dokonanej przez ich plenipotenta starościny bolimowskiej "z racji
nabytego pałacu warszawskiego”, 1763. Teka 315, s. 62
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SEDLNICKA Konstancja z Branickich
- Wypis z jej listu do Krystyny SapieŜyny w sprawie dzierŜawy pałacu w Grodnie, 1752. Teka
316, s. 2
SEDLNICKI Antoni, pan na Choltitz
- W sprawie pałacu z ruchomościami, pozostałego po jego zmarlym bracie Karolu
Sedlnickim, pisze do J. Kl. Branickiego, 1762. Teka 315 s. 200
SEDLNICKI Karol Józef, podskarbi wielki koronny, podkanclerzy litewski
- Wzmianka o posiadaniu przez niego dóbr Witalin i o wybudowaniu tam około r. 1720
nowego dworu drewnianego /wypisy z Z. Glogera/. Teka 436, s.1, 2
- Otrzymuje w r. 1752 od Branickich /jako posag Ŝony?/ pałac czy dwór na rogu ul.
Miodowej i Długiej w Warszawie /niegdyś Kotowskich/; po śmierci Sedlnickich pałac ten
wraca w ręce Branickich /1762/. Teka 285, s. 9
- Jego listy do szwagra J. Kl. Branickiego w róŜnych sprawach prywatnych, 1745-1753. Teka
356, s. 1-5
- Zwraca się do J. Kl. Branickiego o sumy naleŜne za "ekspedycje orientalne" i prezenty
posłom, 1759. Teka 303, s. 1; Teka 316, s. 3
- Po jego śmierci dobra Konstantynów przechodzą na poczet spłaty długów w ręce J. Kl.
Branickiego, który ceduje je, wraz ze wszystkimi obciąŜeniami, na rzecz Michała
Czartoryskiego, kanclerza Wielkiego koronnego, 1751 . Teka 315, s. 267
- Jego śmierć, załatwianie spraw spadkowych przez J. Kl. Branickiego jego szwagra /1761/ i
Urszulę Lubomirską szwagierkę /1763/. Teka 360, s.26, 27, 33
SENKOWSKI Józef, malarz
- Otrzymuje ze skarbu J. Kl. Branickiego 300 złotych rocznego jurgieltu, 1737 /1735/. Teka
315, s. 337
SĘKOWSCY
- Wzmianka o ksiąŜkach, poŜyczonych przez J. Kl. Branickiego, które znajdują się u architekta
Sękowskiego i u jego matki, 1781. Teka 316, s. 45
SĘKOWSKA K., Ŝona Jana Sękowskiego, architekta w słuŜbie Branickich
- Po śmierci męŜa zwraca się do sekretarza Iz. Branickiej z prośbą o pomoc w załatwianiu
róŜnych spraw majątkowych, zwłaszcza regulowania zobowiązań finansowych, 1780. Teka
376, s. 12, 13
- Wzmianka o jej przebywaniu w Białymstoku, 1789/?/. Teka 363, s. 11
SĘKOWSKI Jan, syn Józefa, chorąŜy, potom porucznik i kapitan, architekt
- Jedzie z Warszawy do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 216a
- Ze względu na swą słuŜbę wojskową nie podlega administracji dóbr J. Kl. Branickiego, który
chce go zmusić do wyliczenia się z pieniędzy powierzonych jego zmarłemu ojcu.
Dochodzeniu w tej sprawie ma prowadzić pułkownik Klemm, 1755. Teka 362, s. 11
- Wypis z listu, w którym donosi Gieszkowskiemu, komisarzowi dóbr podlaskich J. Kl.
Branickiego, o wypełnieniu dyspozycji w zakresie napraw i przeróbek apartamentów w
pałacu, róŜnych prac budowlanych i ogrodniczych w Białymstoku, 1758. Teka 315, s. 240
- Wyjechał z Klemmem do Dereczyna, 1750. Teka 328, s. 7, 8
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- Powiada, Ŝe katalog ksiąg z biblioteki J. Kl. Branickiego i specyfikację kopersztychów oraz
abrysów miał nieboszczyk du Chene, ale nie wie, co się z nimi potem stało, 1758. Teka 359, s.
12
- Odrysowuje starą bramę /pałacową/ w Białymstoku przed jej rozbiórką, w związku z czym
sprowadza się papier, 1758. Teka 397, s. 28, 30, 33
- Wysyła abrysy do przyszłej "fabryki warszawskiej", 1760. Teka 320, s.16
- Ma oddać Fontanie planty potrzebne do budowy przy pałacu na Podwalu, 1760. Teka 352, s.
10
- Wraz z Adamem i Goczałkowskim zajmuje się sprawą koła do młyna wołowego w
Białymstoku, 1760. Teka 334, s. 2
- Robi kopie abrysów kamienicy naroŜnej w Warszawie /przy pałacu Branickich na Podwalu/
i przesyła Je Fontanie, 1760. Teka 339, s. 19
- Pozostaje w słuŜbie J. Kl. Branickiego, któremu donosi w swych listach o postępie prac
budowlanych w pałacu choroskim, a takŜe w mieście Białymstoku i o innych drobniejszych
pracach, 1760-176S. Teka 357, s. 1-13
- Przywiózł z Białegostoku abrys drzwi do kaplicy Pana Jezusa /w Terze warszawskiej/, 1762.
Teka 360, s, 31
- Posyła Branickiemu abrys roboty kamieniarskiej gzymsu i cokołu do balustrady /w
Białymstoku?/ oraz abrys oranŜerii, która ma być budowana /w Białymstoku?/, 1763. Teka
328, s. 19, 25
- J. Kl. Branicki ma pretensję do Sękowskiego, Ŝe nie dopilnował prac w pałacu choroskim,
1763. Teka 342, s. 44
- Wzmianka o jego nadzorze nad budową kościoła bernardynów w Tykocinie, 1771. Teka
315, s. 241
- Opis domu dworskiego zajmowanego przez niego w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 41
- Wzmianka o jego działalności, 1772. Teka 316, s. 27
- Wypisy z jego listów do P. Piramowicza, sekretarza Iz. Branickiej, dotyczące naprawy
młynów wołowych w Białymstoku i Płoskach, sprowadzania drzewa z tartaków i pracy tych
tartaków, prac stolarskich i malarskich wdobrach białostockich, 1773. Teka 315, s. 309-311
- Wypisy z jego raportów o naprawie młyna wołowego w Białymstoku i innych pracach
konserwatorskich, a takŜe o pracach zlecanych malarzom i mularzom, 1775. Teka 316, s. 62
- Jego listy do Iz. Branickiej z raportami o pracach budowlanych w dobrach podlaskich
/głównie budynki gospodarcze, a takŜe remonty pałaców w Białymstoku, Choroszczy Itd./
oraz o wykonaniu i ustawieniu mauzoleum J. Kl. Branickiego w kościele św.św .Piotra i Pawła
w Krakowie, 1773-177'./. Teka 375, s. 1-33
- Oddaje w imieniu Iz. Branickiej cegielnię w Tykocinie w dzierŜawę księdzu Jagnińskiemu,
1775. Teka 316, s. 11
- Wypisy z jego listów do sekretarza Iz. Branickiej, Makomaskiego o pracach prowadzonych w
pałacu warszawskim Branickich /remonty/, w Białymstoku /budowy domów i mostu/, w
Bielsku /budowa pałacu?/ i w Wyszkowie /budowa pałacu/, 1775-1779. Teka 376, s. 1-13
- Kieruje pracami stolarskimi i snycerskimi w Białymstoku, 1776. Teka 370, s. 2
- Wzmianki o jego działalności: dojazdy i nadzór nad jakąś budową w Drohiczynie, 1776 i o
wyjeździe do Warszawy, dokąd zabiorą planty oficyny kuchennej w Hołowiesku i kuchni w
Jordanowicach, 1777. Teka 316 s. 24
- Prowadzi budowę kościoła w Goniądzu /według własnego projektu?/, ma teŜ nadzór nad
pracami przy katafalku /castrum doloris/ J. Kl. Branickiego, prowadzonymi w Białymstoku,
1777, a następnie przy mauzoleum tegoŜ Branickiego w kościele w Białymstoku, 1778;
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jednocześnie kieruje pracami przy kaskadzie w tamtejszym parku pałacowym i wyjeŜdŜa na
jakiś czas do Wyszkowa, 1778. Teka 370, s. 6-8, 10, 12, 13
- Nadzoruje prace dla pałacu warszawskiego Branickich wykonywane w Białymstoku, 1778.
Teka 315, s. 263
- Wzmianka o posiadaniu przez niego abrysów /do budowy kościoła i klasztoru w
Tykocinie?/, 1778. Teka 316, s. 12
- Wzmianka o jego wyjeździe do Wyszkowa, 1778. Teka 316, s. 37
- Odpis jego listu /z załącznikami/ do Witerskiego, burmistrza miasta Bielska, któremu
przypomina o konieczności zgromadzenia materiałów budowlanych do roboty wieŜy
ratuszowej i podaje zastawienie ilościowe materiałów, jakie będą tu potrzebne, 1779. Teka
315, s. 298-300
- Ma nadzór nad pracami budowlanymi w dobrach białostockich 1779, a takŜe w pałacu
warszawskim Branickich, 1780; uzgadnia z Branicką zakres prac budowlanych, 1780.
Zakończył Ŝycie 29.X.1780 w Warszawie, o czym ma zawiadomić wdowę po nim w
Białymstoku miejscowy felczer Mengier, 1780. Teka 369, s. 5, 9, 11, 12
- Autor projektu przebudowy elewacji kościoła dominikanów w Choroszczy, 186/104. Teka
234, s. 2
- Fotografia jego projektu przebudowy kościoła dominikanów w Choroszczy,
przechowywanego w Gabinecie Rycin BUW, 186/104. Teka 235, fot. 3
SĘKOWSKI Józef, b/udowniczy/ b/iałostooki/, długoletni kierownik prac budowlanych w
Białymstoku
- Wypisy z jego raportów o pracach budowlanych i przyozdabianiu wnętrz w pałacach
białostockim, choroskim i stołowackim a takie w mieście Białymstoku i w kościołach
białostockim i choroskim, lata 1739-1755. Wzmianka o jego braku wykształcenia. Teka 358, s.
1-48
- Ma się zająć sprowadzaniem do Białegostoku drzewa potrzebnego do róŜnych prac
/cembrowanie koła stawu/, 17'l3. Teka 342, s. 27
- Woził z Warszawy do Białegostoku abrysy /robione przez Klemma?/ posredniczy w
sprawach budowlanych między Branickima Klemmem, 1748. Teka 339, s. 1, 2
- Jako technik budowlany na stałych usługach J. Kl. Branickiego. Wzmianki o jego
działalności w słuŜbie J. Kl. Branickiego, 1748, 1749. Teka 320, s. 2, 2a
- Wzmianki o jego pracach w dobrach J. Kl. Branickiego, 1751, 1752; jego choroba chodzić
mu jeszcze nie pozwala, 1752. Teka 362, s. 2
- Generał J. A. Rostkowski wyraŜa zadowolenie z jego porad w sprawach budowlanych, 1752.
Teka 315, s. 184
- Pisze w sprawie portretów do /burgrabiego pałacu warszawskiego Branickich/
Lichomskiego, 1752. Teka 321, s. 24
- Wzmianka o jego powrocie do zdrowia i osłabieniu z powodu diety /"przy serwatce"/,
1752. W r. 1754 jest dość zdrowy, ale "znacznie z ciała opadły", prowadzi jednak swe prace w
dobrach białostockich. Teka 341, s.6-9
- Ma /czy robi?/ abrysy stajni w Mościskach, 1753. Teka 327, s. 4, 7
- Chory na rdzę na ręce, 1753; ma rozmierzać w Ladzie plac pod budowę karczmy, 1754;
udziela wskazówek malarzowi malującemu obrazy do pałacu w Stołowaczu, 1755. Teka 362,
s. 4, 6
- Ma szereg poruczeń dotyczących pałacu i ogrodu białostockiego, jak wyporządkowanie
ogrodu na wiosnę, przechowywanie ćwieczków do obijania mebli, nadzór nad obijaniem
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mebli; wypalaniem wapna itp. J. Kl. Branicki zarzuca mu zaniedbania w wykonywaniu tych
prac, a Bereźnickiego, jego ulubionego sługę, kaŜe wydalić ze swych dóbr, martwi się jednak
chorobą Sękowskiego, 1754. Teka 342, s. 34-38, 41
- Wzmianki o Jego śmiertelnej chorobie i śmierci /24.IX.1755/ oraz o objęciu przez
administrację dóbr białostockich opieki nad jego Ŝoną i majątkiem, a takŜe o dochodzeniu w
sprawie pieniędzy dworskich, z których się nie rozliczył, 1755. Teka 315, s. 237; Teka 358, s.
45-48; Teka 362, s. 7, 11
- Wzmianka o tym, Ŝe dogorywa, 1755. Teka 320, s. 214
- Wzmianka o tym, Ŝe umawiał kamieniarza dla J. Kl. Branickiego, 1755. Teka 320, s. 218a
- Jest bliski śmierci, opinia Fontany o nim; poszukiwanie przez Fontanę następcy dla niego,
1755. Teka 332, s. 4
- Notatka o dacie jego śmierci na podstawie literatury drukowanej. Teka 379, s. 2
SIAWCIŁŁO, adwokat białostocki
- Odpisy listów do niego od J. Glinki w związku ze sporządzaniem przez Glinkę na
zamówienie Siawciłły dokumentacji historycznej do praw kościoła katolickiego względem
kaplicy i cmentarza św. Marii Magdaleny w Białymstoku, 1956. Teka 177, s. 1-24
SICHLING, Zychling W., chirurg, bądź felczer w Białymstoku
- Opis jego mieszkania w domu dworskim w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 107
- Stwierdza, Ŝe Fr. Grochowski został nieumyślnie postrzelony przez Michchała
Piotrowskiego, 1772. Teka 391, s. 10
- Wzmianki o budowie /bądź przebudowie/ w Białymstoku budynku dla chorych u pana
Zychlinga", 1775. Teka 375, s. 2, 3
SIDOROWSKI, rotmistrz chorągwi piechoty węgierskiej buławy polnej koronnej
- Wypisy z jego raportów składanych hetmanowi Branickiemu dotyczące abrysu kaplicy
/kościoła?/ podhoreckiej , 1769. Teka 315, s. 201
SIEHEŃ, wojskowicz wołkowyski
- Test właścicielem dóbr Roś Białłozorowska, 1783. Teka 221, s. 7
SIEKIERSKI Kazimierz, stolarz
- Notatka Glinki o odnawianiu przez Siekierskiego ołtarza głównego w kościele parafialnym w
Węgrowie w r. 1944 i o jego pracy przy zamku warszawskim przed r. 1939. Teka 435, s. 2
SIEMIĄTKOWSKI, Siemiotkowski, szyper w dobrach Branickich
- Wzmianka o nim, 1752. Teka 321, s. 1
- Rewizję jego rzeczy przeprowadza /w Tykocinie?/ Gieszkowski, komisarz dóbr podlaskich
J. Kl. Branickiego, w towarzystwie Krassowskiego i ekonoma /tykocińskiego/, ale "Ŝadnych
rzeczy nie znaleźli". 1762. Teka 333, s. 1
SIEMIŃSKI
- Notatka o liście, w którym hetman J. Kl. Branicki chwali go za zastosowanie liberum veto na
sejmiku sandomierskim, 1754. Teka 96, s. 31
SIEMIOTKOWSKI zob. Siemiątkowski szyper w dobrach Branickich
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SIENIAWSCY Adam i ElŜbieta
- Wzmianka o aktach, odnoszących się do spadku po nich w anteriorach Archiwuin
Gospodarczego Wilanowskiego. Teka 501, s. 8
- Wzmianka o listach do nich od Andre Contessy, kupca wrocławskiego, z lat 1721-1730,
które znajdują się w Archiwum Czartoryskich. Teka 343, s. 1
SIENIAWSKA ElŜbieta z Lubomirskich, kasztelanowa krakowska, hetmanowa wielka
koronna
- Informacje o nabyciu przez nią w r. 1720 od Sobieskich rezydencji wilanowskiej i o
zabiegach zmierzających następnie do stworzenia wokół tej rezydencji rozległych dóbr
/czerpane z tekstu referatu J. Glinki o anteriorach Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego
. Teka 501, s. 3, 4, 32, 37, 38-40
- Notatka dotycząca wzmianek w jej korespondencji o Andre Contessie, kupcu wrocławskim,
który był jej dostawcą, 1721-1730. Teka 343, s. 1 ; Teka 383, s. 5, 6
- Jej nastawienie do J. Kl. Branickiego komentowane w jego liście do Ŝony, 1727. Teka 326, s.
1
- Bierze wieś Zdziarcayznę w zastaw od L. Kiszki /1724/. Teka 272, s. 31
- Wzmianka o malarzu nazwiskiem Szpot, który kształcił się w Dreźnie na jej koszt, 1750.
Teka 315, s. 279
SIENICKI W Antoni
- Donosi J. Kl. Branickiemu o czynnościach komisji dokonującej opisu starostwa
knyszyńskiego przód oddaniem go w posesję Branickiego, 1749. Teka 315, s. 202
SIENICKI, ekonom w dobrach Stanisławów Jana Klemensa B Branickiego
- Wzmianka o nim, 1750. Teka 320, s. 37
SIEVERS, Sywers /Jakub Jan/, poseł rosyjski
- PrzejeŜdŜając przez Białystok nie przyjmuje gościny w pałacu białostockim, lecz nocuje na
poczcie nie przyjąwszy nawet chleba upieczonego na jego przyjęcie. Z Grodna nadchodzą
wiadomości o jego zamierzonym spotkaniu z królem Stanisławem Augustem, 1793. Wzmianki
o daremnym oczekiwaniu przez króla na Sieversa w Białymstoku. Teka 102, s. 1-4
- Relacja o jego przejeździe przez Białystok, 1793. Teka 316, s. 74
- Nadzieja na skasowanie przez niego kontrybucji nałoŜonej na dobra Iz. Branickiej, 1793.
Teka 373, s. 9
/SILVESTRE/ Sylivestre /Louis/, malarz
- Wzmianka o portrecie królowej /Marii Józefy/ malowanym przez niego,1749. Teka 315, s.
70
SIŃSKI, kupiec korzenny warszawski
- Wzmianka o jego śmierci, 1786. Teka 377, s. 9
SKARZYŃSKI
- Zajmuje się transportem kamieni /wyrobów kamieniarskich?/ do Białegostoku z Warszawy,
1758. Teka 397, s. 19, 21
SKIBICCY
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- Sieroty pod opieką marszałka wielkiego litewskiego Krz. Wiesiołowskiego, posiadacze
zastawni dóbr Karakule Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego, 1624. Teka 64,
s. 1, 2; Teka 333, s. 1, 2
SKIBICKI Aleksander syn Zbigniewa
- Sprzedaje J. Kl. Branickiemu grunty i place w Tykocinie zwane Pigłowszczyzną, 1722. Teka
484, s. 1, 2
SKIBICKI W.
- Nie zaopatrzył w odpowiedni glejt transportu bydła wysyłanego na zachód, 1756. Teka 360,
s. 5
- Jest ekonomem /względnie dzierŜawcą/ biliłowskim w latach 1756-1767. Teka 315, s. 202
- Wzmianki o jego zatargach z poddanymi biliłowskimi, 1766, 1767. Teka 315, s. 219
SKIMBOROWICZ Hipolit /dziennikarz, literat/
- Odpis jego adnotacji na anonimowej ksiąŜeczce o górach, ze ksiąŜkę tę otrzymał od H.
Kownackiego , Jako pierwszą jego pracę, 1893. Teka 419b, s. 137
SKINDER
- Jego sługi zabijają w r. 1516 /1515V/ Jana śelkowskiego, który wyszedł niewoli tureckiej.
Teka 51 , s. 14
SKIRMUNT
- Skierował przeciwko J. Kl. Branickiemu pozew na Trybunał /Wielkiego Księstwa
Litewskiego/. Branicki ma zamiar prosić Radziwiłła, hetmana wielkiego litewskiego, o
dopilnowanie tej sprawy na Trybunale, 1754. Teka 342, s. 38
SKIRMUNTOWIE
- Notatka o liście pisarza grodzkiego grodzieńskiego , który uświadamia J. Kl. Branickiego o
niedopuszczeniu do przyjęcia w grodzie protestacji złoŜonej przeciwko niemu przez
Skirmuntów, 1730. Teka 315, s. 39
SKIWSKI, sędzia województwa krakowskiego
- Namawia /w Krakowie?/ wyroby kamieniarskie dla J. Kl. Branickiego i zajmuje się ich
transportem do Białegostoku. Wypisy z jego listów do Branickiego, dotyczące tych spraw,
1751-1753. Teka 315, s. 203, 204
- Wypłaca pieniądze na polecenie J. Kl. Branickiego, 1752. Teka 315, s. 313; Teka 316, s. 5;
Teka 321, s. 12
- Zostaje w spadku po Szmytowej dzierŜawcą kamienicy Branickich w Krakowie i załatwia
róŜne polecenia Branickiego w związku z tym; zamawia teŜ kropielnice dla kościoła w
Białymstoku, 1752. Teka 321, s. 5, 6, 26
SKIWSKI
- Szuka w Prusach cieśli do dóbr J. Kl. Branickiego, 1737. Teka 342, s. 7
SKORUPSKI, bojarzyn
- Jedzie z Białegostoku po zakupy do Królewca, 1754. Teka 358, s. 36, 37
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- Sprowadza Ŝelazo z Królewca do Białegostoku, 1755. Teka 362, s. 10
SKRODZCY Felicjan i Konstancja, wojscy łomŜyńscy
- Biorą w zastaw od J. Kl. Branickiego wsie Morusy i Chobotki naleŜące do dóbr tykocińskch,
1689. Teka 280, s. 18
SKROKOWSKI zob. Szkrokowski /bankier lwowski?/
SKURCZYŃSKI
- Jest obawa, Ŝe wystąpi z roszczeniami co do aura zapisanych testamentem J. Kl.
Branickiemu, podobnie jak kilka osób związanych swego czasu z teatrem w Białymstoku,
1796. Teka 373, s. 41
SŁAWEK, szyper statków Joachima Potockiego
- Wzmianka o nim, 1768. Teka 315, s. 261
SŁAWIŃSKI Witold
- Jego korespondencja z J. Glinką w sprawie ochrony przed dewastacjami pałacu w
Białymstoku oraz naprawy usterek poczynionych przy wie, a takŜe w sprawie prac naukowych
o dziejach Białegostoku, 1951-1960. Teka 198, s. 99 passim
SŁOMIŃKI, Słomimoński Szymon, proboszcz tyczyński
- Wypis z listu do niego od J. Kl. Branickiego w sprawie budowy kościoła w Tyczynie, 1752.
Teka 321, s. 9
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego w sprawie sreber w kościele tyczyńskim, a takŜe w
związku ze sprawianiem organów do tego kościoła, wreszcie z tłumaczeniem się i
usprawiedliwianiem z powodu gniewu Branickiego o wywołanie przez księdza pogromu
śydów w Tyczynie, 1701-1769. Teka 359, s. 1-4
SŁOWIŃSCY, mieszczanie białostoccy w XIX w.
- Informacja o nich uzyskana od p. Lenczewski ego, b.d. Teka 95, s. 49
SŁUśEWSKI, major
- Jest komisarzem starostwa sołeckiego w r. 1771. Teka 316, s. 27
SMOLEŃSKI Antoni, ksiądz
- Test w r. 1773 profesorem w Białymstoku, a w r. 1795 emerytem szkół białostockich. Teka
316, s. 29
SMOLIKOW3KI, inŜynier
- Wypisy z memoriałów i korespondencji prowadzonej przez niego /wraz z architektem
Rumbowiczem/ z władzami rosyjskimi w sprawie przebudowy pałacu białostockiego na
Instytut Panien Szlacheckich, 1837--1833. Teka 191, s. 7-13
SMUGLEWICZ Łukasz, malarz
- Robi abrys cyborium w farze warszawskiej dla Branickiego, 1752. Teka 320, s. 79
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- Projektuje malowidła do pałacu na Podwalu, ale do umowy o wykonanie ich nie dochodzi,
1754. Teka 320, s. 185, 187
- Maluje obrazy na zamówienie J. Kl. Branickiego, podmalował juŜ 5 obrazów i zaczyna
jeszcze dwa. Malarz Czechowicz proszony w imieniu J. Kl. Branickiego o nadzór nad tą pracą,
aby wypadła jak najlepiej. Smuglewicz nie robi teraz Ŝadnej innej roboty tylko te obrazy dla
Branickiego. Kończy pracę w dniu 16.7.1757. Teka 345, s. 21, 23, 25-27
- Otrzymuje zapłatę za siedem obrazów, wymalowanych do pałacu w Choroszczy, 1757,
1758. Teka 315, s. 318
- Podejmuje się malowania karety dla J. Kl. Branickiego pod warunkiem, Ŝe grunt przygotuje
mu malarz /Chińczyk/ znający chińską technikę malowania tej karety, 1758. Teka 315, s. 238
SMULSKI, ekonom starostwa bielskiego
- Wzmianka o nim, 1737. Teka 316, s. 84
- Ma z polecenia J. Kl. Branickiego dostarczyć sprzęŜaju do prac w Białymstoku, 1738. Teka
342, s. 10, 14
- Wydaje dyspozycję zwoŜenia drzewa z puszczy bielskiej, 1743. Teka 342, s. 27
- Wypisy z jego raportów, dotyczące niektórych prac i poddanych w Hołowiesku, a takŜe
konserwacji tamtejszego pałacu, 1745-174C. Teka 315, s. 205, 206
SNARSKI
- Wzmiankowany jako dawny właściciel wsi Smarszczyzna w leśnictwie ladzkim, 1766. Teka
391, s. 4
SNOPKOWSKI Stefan, chorąŜy koronny
- Spadek po nim przypada jego siostrzeńcom Sobieskim, 1645. Teka 66, s. 13
SOBIESKI Adam syn Bernata
- Otrzymuje zapis w testamencie Al. z Sobieskich Wiosiołowskiej , 1645. Teka 66, s. 15
SOBIESKI Jakub, wojewoda ruski
- Ustanowiony przez swą siostrę Aleksandrę z Sobieskich Wiesiołowską jednym z
egzekutorów jej testamentu, obdarowany przez nią majętnośącią sitnieńską i częścią spadku
po ich wuju St .Snopkowskim, 1645. Teka 66, s. 15, 17, 18
SOBIESKI Sebastian
- Odpis jego epitafium w kościele św. Trójcy w Tykocinie /+1614/. Teka 278, s. 134
SOBOCIŃKI Maciej , mieszczanin tykociński
- Wyszczególnienie dobytku zabranego mu przez wojsko. 1655.Teka 280, s. 7
SOBOLEWSCY
- Otrzymują nadanie od Chodkiewiczów na dwór karakulski; 1480, Teka 28, s. 1, 2, 4, 6, 1012; Teka 29, s. 5
SOBOLEWSKI Ignacy, minister sekretarz stanu Królestwa Polskiego
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- Odpis listu, w którym St. Kostka Potocki prosi go o nadzór nad konserwacją obrazów,
pochodzących z. Wilanowa, z których jeden uwaŜa za dzieło Tycjana i daje propozycje co do
sposobu reataurowania go,1821. Taka 432, s. 1 , 2
SOBOLEWSKI Ignacy, wojskowy
- Opis jego mieszkania w budynku dworskim w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 101, 102
SOEMANS Henryk /bankier?/
- Przyjmuje w Gdańsku pieniądze do wypłacenia w Warszawie przez. Blanka, 1770, Teka 315,
s. 208
SOKOŁOWSKI Mateusz
- Sprzedaje J. Kl. Branickiemu dobra Brzeziny i Laskowice, 1726, Teka 280, s. 23v
SOKÓLSKI
- Syn jego ma pilnować ślusarza warszawskiego przy naprawie zegara na bramie białostockiej,
1759. Teka 358, s. 10
SOŁŁOHUB /Antoni/, generał artylerii litewskiej
_ Notatka o listach M. Hurki do J. Kl. Branickiego w sprawie starań o uzyskanie dla
Branickiego starostwa jezierzyskiego wakującego po Sołłohubie, 1759, 1760. Teka 315, s. 94
/SOŁTYK Kajetan/ biskup krakowski
- Udaje się do Białegostoku w drodze na elekcję. Na wieźć o wybraniu Stanisława Augusta
biskup wyjeŜdŜa do Kielc, wspomina teŜ o swym zamiarze wyjazdu do Rzymu, 1764. Teka
341, s. 11, 15
- Wzmianka o jego sympatii dla J. Kl. Branickiego, 1767. Teka 315, s. 136, 137
- Relacja gubernatora białostockiego o jego przejeździe przez Białystok, o dowodach sympatii,
jakie go wszędzie spotykają i o jego postawie patriotycznej, 1775. Teka 316, s. 58, 59
SOŁTYK Stanisław
- Kupił w r. 1808 część pałacu dawniej Branickich na Podwalu w Warszawie i w r. 1817
sprzedał pałac Józefowi Dyzmańskiemu. Teka 284, s. 5
SPARMAN, cieśla
- Zatrudniony przy pałacu na Podwalu; jego zapłata, 1755. Teka 320, s. 150b, 151 , 152
SPORCK, hrabia, pan na Gradliz
- Wzmianki o budowie przez niego zamku w Kukusbad i o pretensjach J. Kl. Branickiego
względem rytownika Rentza, pochodzącego z Kukusbad, 1749. Teka 315, s. 195; Teka 385, s.
9
SREGIER zob. Schroger /Efraim, architekt/, określony jako "doskonały w rysowaniu"
STACHOWSKI, kleryk, komunista
- Mieszka przy pałacu Branickich w Białymstoku. J.KL .Branicki zwraca się do biskupa
łuckiego o wyświęcenie go, 1752. Teka 321, s. 19
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STACKELBERG, podpułkownik moskiewski
- Bawi przy królu Stanisławie Auguście w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 4
STADNICKI J.
- Informacje o wysokości poŜyczek pienięŜnych udzielonych przez niego J. Kl. Branickiemu
pod zastaw Branie i Ruszczy, 1750. Teka 315, s. 132, 133
- Zwraca się jako posesor zastawny Branic i Ruszczy do Józefa Kurdwanowskiego,
przedstawiciela Branickiego, dowodząc, Ŝe skargi poddanych z Branic przeciwko niemu jako
dzierŜawcy są niesłuszne,1754. Teka 396, s. 6
- Odbieranie z jeep zastawnej posesji dóbr Branice przez St. Coczałkowskiego w imieniu J.
Kl. Branickiego, 1762. Teka 334, s. 4-8
STANISŁAW August Poniatowski, król polski
- Wypisy z jego listów do J. Kl. Branickiego z powinszowaniem na urodziny /1749/ i z
prośbą o udzielenie mu urlopu z funkcji komisarza wojskowego /commissaire de l'armée/ w
związku z wyjazdem do Saksonii /1752/. Teka 315, s. 173
- Wypisy z listów do J. Kl. Branickiego od jego zaufanego J. Kurdwanowskiego, odnoszące się
do stosunków miedzy królem a Branickim bezpośrednio po elekcji, a takŜe do zachowania
biskupa krakowskiego,1764. Teka 341, s. 11, 13
- Nieprzychylna reakcja na jego elekcję i projekty powtórzenia elekcji w listach Marii
Radziwiłłowej, miecznikowej litewskiej, do jej wuja J. Kl. Branickiego. 1764. Teka 346. s, 2-4
- Jako kandydat do korony polskiej w opinii księdza Betańskiego wyraŜonej w liście do Anieli
Starzeńskiej, 1764. Teka 381, s. 2
- Ricaud de Tirregaille prosi Iz. Branicką, aby wpłynęła na zakupienie przez króla od
niejakiego barona Bodissony 80 obrazów "najstarszych i najsławniejszych malarzy", 1765.
Teka 315, s. 291, 292
- Często przygląda się pracy Bacciarellego przed swoim gabinetem,1767. Teka 360, s. 34
- Odwiedza Izabelę Branicką, 1767. Teka 360, s. 37
- W czasie pobytu w Warszawie Iz. Branickiej bywa u niej stale na kolacjach, 1773. Teka 316,
s. 62
- Wzmianka o jego wyjeździe z Warszawy i terminie przybycia do Białegostoku, 1775. Teka
316, s. 42
- Jego wizyta w Białymstoku nie Jest zapowiedziana wcześniej Branickiej, stara się ona
dowiedzieć o terminie przyjazdu króla przez swych oficjalistów warszawskich. Wyjazd króla,
wśród jego otoczenia wymieniony Deybel, czas trwania podróŜy z Warszawy do Białegostoku,
nocleg w Grannym, 1775. Teka 377, s. 5, 6
- Relacje o jego zdrowiu i pobycie w Łazienkach i innych miejscach zawarte w raportach
składanych Iz. Branickiej przez jej marszałka nadwornego, 1776, 1779. Teka 316, s. 5-8
- Wypis z listu niewiadomej osoby, która przesyła mu plany /rysunki?/ dworów w Winiarach i
Gruszczynie. Król wyraŜał bowiem do generała Komarzewskiego swe zainteresowanie
dworem w Winiarach, a dwór w Gruszczynie posiada podobne zalety, 1783. Teka 430, s. 3
- Bywał w r. 178G w Kozienicach. Teka 319, s. 24
- W dobrym zdrowiu odwiedzał koszary artylerii koronnej, 1790. Teka 373, s. 1
- Szczegółowe relacje z jego pobytu w Białymstoku /dwukrotnego w r.1793/ składane Iz.
Branickiej za pośrednictwem jej sekretarza Popławskiego przez Matuszewica, Jej
podskarbiego , przebywającego w Białymstoku.
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Relacje zawierają wiadomości o sposobie spędzania przez króla kaŜdego dnia, o humorze
króla, o osobach, które mu towarzyszyły i które go odwiedzały w Białymstoku, o jego
daremnym oczekiwaniu no przybycie Sieversa i o prezentach rozdanych przez króla. Teka 102
s. 1-12; Teka 316, s. 63
- Ma zatrzymać się w Białymstoku powracając z Grodna, 1795. Teka 316, s. 63
- Oddaje wszystkie karczmy w ekonomii kozienieckiej w arendę H. Kownackiemu, 1793. Teka
419a, s. 19
- Wzmianka o jego wyjeździe z Warszawy i przygotowaniach do przyjmowania go w
Białymstoku w jego drodze do Grodna, 1795. Teka 316, s. 52
- Wspomnienia odnoszące się do jego osoby w pamiętnikach Hipolita Kownackiego, jego
szambelana, urzędującego do r. 1795 i wzmianki z innych źródeł o stosunku króla do
Kownackiego . Teka 419a, s. 12, 13, 15, 17-19, 35, 43, 44, 50, 55
- Rozdaje "niektórym" domy i pałacyki w Warszawie, 1796. Teka 373, s. 23, 24
- Kanclerz Chreptowicz radzi Iz. Branickiej, aby podała jako powód swej nieobecności w
dobrach galicyjskich konieczność mieszkania przy królu i Ŝeby St. August potwierdził to
własnym listem, 1?96. Teka 373 s. 35
- Iz. Branicka odprowadza go do Grodna w jego ostatniej podróŜy na wschód, 1797. Teka
369, s. 17
- Notatka Glinki o ostatniej wizycie króla w Białymstoku według relacji w pamiętniku M.
Starzeńskiego /XIX w./. Teka 410, s. 4
- Wzmianka /z tradycji rodzinnych Glinków?/ o wizycie w młodości króla Stanisława
Augusta u starosty Przeradowskiego i o przetańczeniu tani nocy w towarzystwie między
innymi Antoniego Glinki. Teka 433, s. 5
STANISŁAW Leszczyński, król polski
- Wzmianki o jego walce o tron wynotowane z rękopiśmiennego pamiętnika Wiktoryna
Kuczyńskiego z przełomu XVII i XVIII w. Teka 409, s. 3-5v, 7-9
- Jego stronnicy z "partii mazowieckiej" pod dowództwem Jakuba Zielińskiego napadają i
rabują dobra J. Kl. Branickiego jako stronnika Sasa, najeŜdŜają teŜ dobra okolicznej szlachty,
1734. Teka 280, s. 81-114
STANISZEWSKl, pokojowy Jana Klemensa Branickiego
- Wzmianka o nim, 1739. Teka 358, s. 4
STANKIEWICZ, rachmistrz dóbr podlaskich Izabeli Branickiej
- Otrzymuje raport o ilości przędziwa w Lipnikach, 1781. Teka 316, s. 3
- PoŜyczył pieniądze od porucznika Babeckiego i od kilku lat nie zwraca; J. Kl. Branicki
poleca zwrócić te pieniądze z zasług Starorypińskiego 1752. Teka 332, s. 5
STARZEŃSCY
- Notatki z drzewa genealogicznego ułoŜonego w r. 1882 przez Augusta hrabiego
Starzeńskiego. Notatki obejmują przódków Michała Starzeńskiego dziedzica Nowodworów
na Podlasiu do r. 1939 aŜ do początku XVI w. wstecz. Notatki o dziejach pamiętnika Michała
Starzeńskiego starosty brańskiego /1 757-1 824/, kolejno opracowywanych przez równych
członków rodziny Starzeńskich. Notatki o Teofili z Morowskich, Ŝonie Józefa Starzeńskiego i
jej rodzinie oraz o ojcu Macieja Starzeńskiego, starosty brańskiego. Teka 410, s. 1, 2, 4, 8
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- Wypisy z korespondencji Starzeńskich zawierające wzmianki o ich posiadłościach. W r.
1811 Michał Starzeński wymienia Pietko z Witkowem, które kupił w r. 1798 od Dominika
Kuczyńskiego, przeznacza do działów familijnych Baczki i Złotorię, wspomina, Ŝe Strabla jest
jego majątkiem ojczystym, a pietkowszczyzna dorobnym. W 1884 r. dr W. Kozłowski
stwierdza, Ŝe Starzeńscy posiadali 70 lat wcześniej prawie 300 000 mórg magdeburskich, a w
danej chwili posiadają ich około 90 000. Teka 411, s. 1
- Informacje z korespondencji J. Glinki na temat posiadłości poszczególnych gałęzi tej
rodziny, jej zbiorów artystycznych, archiwalnych i losów tych zbiorów w czasie pierwszej
wojny światowej. Teka 407, s. 1-13
- Informacja, zawarta w liście J. Glinki do prezydenta miasta Białegostoku, o zamiarze
hrabiego Michała Starzeńskiego z nowodworów ofiarowania miastu Białystok archiwum
rodzinnego oraz galerii portretów, częściowo jako darowizny, częściowo zaś w charakterze
depozytu, 1938. Teka 493, s. 6, 24
- Wzmianka o obciąŜeniu ich dóbr Strabli na rzecz klasztoru bazylianów w Supraślu, 1795/7/.
Teka 96, s. 25
STRZEŃSKA Aniela z Biberstein-TrembIńskich, starościna brańska
- Fotografia jej portretu niewiadomego autora w archiwum w Grodnie, Fot. J. Glinki przed
1939 r. Teka 238, fot. 113
- Interweniuje u Głowińskiego, biskupa sufragana lwowskiego, celem obniŜenia stopy
procentowej przy poŜyczce udzielanej przez niego J. Kl. Branickiemu, 1764. Teka 327, s. 17
- Odpis listu do niej od księdza Betańskiego, sekretarza IŜ. Branickiej z wiadomościami
politycznymi w związku ze spodziewaną elekcją, 1764. Teka 381, s. 1-3
- ,Wyis z listu do niej od M. Bacciarellego polecającego jej protekcji pana Laskiego, który
udaje się na słuŜbę do J. Kl. Branickiego w Białymstoku, 1765. Teka 315, s, 286
- Wpis Glinki dosłowny ale niepełny wiersza napisanego na jej cześć przez de Saint Leu, b.d.
Teka 414, s. 1
STARZEŃSKA Józefowa z Szołdrskich, kasztelanowa gnieźnieńska
- Fotografia jej portretu niewiadomego autora w Archiwum w Grodnie, fot. J. Glinka przed
1939 r. Teka 238, fot. 110
STARZEŃSKI Adam z Nowodworów
- Przepisał z oryginału franosnkiego pamiętniki Michała Starzeńskiego, starosty brańskiego, i
uzupełnił bruki w tekście posługując się jego wcześniejszym tłumaczeniem na polski.
Przepisany przez niebie tekst opatrzył objaśnieniami, około 1885-1893. Teka 410, s. 1
STARZEŃSKI Józef, kasztelan gnieźnieński
- Fotografia jego portretu niewiadomego autora w Archiwum w Grodnie, fot. J. Glinka przed
1939 r. Teka 238, fot. 112
- Jeździ w olbrzymiej karecie złoconej, pewnie kupionej okazyjnie /około 1775-1780/. Teka
364, s. 10
STARZEŃSKI Krzysztof, właściciel 2 wiosek pod Poznaniem
- Wysłał swych synów, Macieja i Antoniego dwór J. Kl. Branickiego w Białymstoku, co dało
początek ich karierze. Teka 410, s. 4, 5
250

STARZEŃSKI Kaciej, pisarz wojska koronnego, starosta brański
- Fotografia jego portretu niewiadomego autora w Archiwum w Grodnie, fot. J. Glinka przed
1939 r. Teka 238, fot. 111
- Notatka o jego korespondencji z r. 1?46 zachowanej n Archiwum Roskim. Teka 319, s. 1
- Otrzymuje zawiadomienie od /bankiera/ Possy o wypłacie na jego rzecz pieniędzy w
Amsterdamie, 1756; wysyła Possie pieniądze na róŜne towary, 1745. Teka 487, s. 2
- Wypisy z listów do niego od Koziebrodzkiego, rezydenta warszawskiego Branickich, w
sprawie Tomasza Bellottiego, malarza Neunhertza i reperacji kamienicy Branickich w
Warszawie, 1746. Teka 316, s. 3, 4
- Notatka o cesji na jego rzecz starostwa brańskiego przez J. Kl. Branickiego i o prywatnej
umowie zawartej uprzednio, w myśl której Starzeński "nie będzie pretendował do prewentów,
intrat i dyspozycji Ŝadnych tegoŜ starostwa", 1752. Teka 315, s. 329
- J. Kl. Branicki popiera cesję przez niego szarŜy porucznikowskiej w znaku pod dowództwem
Kurdwanowskiego i objęcie tejŜe szarŜy w pułku husarskim pod dowództwem starosty
tyszowieckiego. Starzeńskiemu kaŜe kupować porcelanę w Królewcu, 1752, Teka 321, s. 19,
25
- Notatka z nazwiskami osób piszących do niego, które wspominają J. Kl. Branickiego
nazywając go wodzem, 1752-1761. Teka 413, s. 2
- Jego apartament /w pałacu białostockim/ ma być na jego przyjazd obity przez tapicera,
1754. Teka 342, s. 34v, 38
- Będzie mieszkał w oficynie pałacu białostockiego, a naprzeciwko będzie miał kancelarię,
1754. Teka 358, s. 39
- Wypis z listu do niego od Matls/se/ w sprawie kucharka, wynajętego dla J. Kl. Branickiego
w ParyŜu, 1766. Teka 316, s. 4
- Nabywa z Ŝoną swą, Anielą z Trembińskich, wójtostwo brańskie z przyległościami od Jana
Węgierskiego, spadkobiercy dotychczasowego posiadacza - Andrzeja Węgierskiego,
pułkownika, 1768. Teka 391, s. 6, 7, 11
- Odrestaurował zniszczony kościół parafialny w w dobrach swych Strabli, około 1770. Teka
412 s. 2
- Przejęcie przez niego drogą cesji starostwa brańskiego z rąk Branickich, przed 1772. Teka
408, s. 1
- J. Kl. Branickiego sprzedał mu wieś JeŜewo, Złotorię oddał w zastaw, b.d. Teka 212, s. 18
- Wzmianka o jego chorobie oczu groŜącej ślepotą w wierszu na cześć jego małŜonki Anieli,
napisanym przez de Saint Leu, b.d. Teka 414, s. 1
- Jego przybycie do Białegostoku na dwór J. Kl. Branickiego omówione w pamiętniku
Michała Starzeńskiego, jego syna, pocz. XIX w. /notatka. Glinki/. Teka 410, s. 4, 5
STARZEŃSKI Michał, starosta brański
- Omówienie dziejów rękopisu jego pamiętnika kolejno w rękach róŜnych członków rodziny
Starzeńskich, a w okresie międzywojennym zdeponowanego w Bibliotece Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wykorzystanie pamiętników przez badaczy /Bartoszewicz,
Mościcki/ i literatów /K .Kantecki/, notatki z pamiętników dotyczące Branickich i ich dworu
w Białymstoku. Teka 410, s. 1-11
- Fotografia jego portretu niewiadomego autora ze zbiorów Starzenskich w Nowodworach,
fot. J. Glinka przed 1939 r. Teka 238, f ot. 132
- Wypis z publikowanej części jego pamiętnika, odnoszące się do Białegostoku i Branickich w
XVIII w., a takŜe do dziejów samego autora pamiętnika. Teka 103, s. 1-3
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- Oddany do Warszawy na edukację, 1767. Teka 360, s. 37, 38
- Ma w zastawie wieś Dojlidy; brany pod uwagę w rozliczeniach miedzy spadkobiercami J. Kl.
Branickiego, 1774. Teka 317, s. 42, 42v; Teka 487, s. 1
- Wzmianka o jego ślubie, wyznaczonym na dzień 11.IX.1780. Teka 316, s. 41
- Kupuje w r. 1798 od Dominika Kuczyńskiego dobra Witków. Teka 411, s. 1
- Pisze do Iz. Branickiej z prośby o poparcie u spadkobierców J. Kl. Branickiego jego
interesów w związku z rozliczeniami przy cesji starostwa brańskiego, 1800. Teka 408, s. 1
- Jest w r. 1811 właścicielem dóbr Baczki i Złotoria. Teka 411, s. 1
STARZEŃSKI Wiktor, dziedzic Komarowszczyzny
- Zesłany był po powstaniu styczniowym do WoroneŜa. Teka 410, s. 1
/STARZEŃSKI/ Starzyński, skarbnik poznański, dzierŜawca dóbr tyczyńskich
- List do niego od J. Kl. Branickiego w sprawie zwózki budulca na budowę kościoła /w
Tyczynie/, 1752. Teka 321, s. 3, 4, 9; Teka 327, s. 2
STECKI chorąŜy oszmiańnki
- Cedował Al. Wiesiołowskiej swa prawa do dóbr Szydłowicze w powiecie wotkowyskim; w r.
1645 nie Ŝyje juŜ. Teka 66, s. 5, 6
STECKIEWICZ, Stetzkiewiois, kapitan pułku pieszego buławy wielkiej koronnej
- Wypisy z jego raportów, dotyczące zakupu we Lwowie, "peszkieli bogatych" oraz rozmów z
Ricaud de Tirregaille’a w sprawie budowy młyna deptaka na wzór młyna u bernardynów
lwowskich, 1749-1760. Teka 315, s. 209, 210
- Otrzymuje listownie rozkazy od dowódcy tego pułku J. H. Klemma, 1759. Teka 316, s. 4
- Przebywa w r. 1759 we Lwowie. Teka 339, s. 31
STEFAN, furman stary
- Zatrudniony przy pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, pilnuje stajennego dziedzińca
i bram tamŜe, czyści wozownię i pojazdy w niej, pomaga ulice wokół pałacu zamiatać, 1795.
Teka 373, s. 13
STEFAN, kamieniarz
- Występuje wśród posiadaczy placów w Białymstoku przy ul. Nowolipie, 1775. Teka 118, s.
15
- Jedzie po wapno potrzebne do Białegostoku, 1777. Teka 376, s. 4
- Ma być uŜyty do nadzoru robotników na budowie; jego uposaŜenie tygodniowe, 1789. Teka
372, s. 2
STEFAN, kowal /w Białymstoku?/
- Iz. Branicka pozwala przyjąć chłopca na naukę do kuźni, a Stefana kowala oszczędzać jako
dobrego człowieka i dobrego rzemieślnika i zdrowiu jego dać wczesny ratunek, 1792. Teka
316, s. 4
STEFAN, pajuk
- Mianowany gospodarzem pałacu w Hołowiesku, 1743. Teka 316, s. 205
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STEFAN z Hołowieska, stolarz
- Bierze udział w pracach remontowych przy pałacu białostocki i w pałacu warszawskim, a
takŜe przy przygotowywaniu mauzoleum J. Kl. Branickiego, wielokrotnie zastępuje architekta
Sękowskiego, 1773, 1775-1777. Teka 375, s. 4, 8, 9, 13, 18, 20, 21, 25-29
STEFENS, Stefeno, Steffens /kupiec gdański/, szambelan królewski
- Udziela wskazówek przy budowie holenderni w Białymstoku. 1755. Teka 315, s. 49
- Wysyła do Tarchomina bydło, 1755. Teka 320, s. 232; Teka 340, s. 4
STEIFF, Szteyff Aleksander, kupiec gdański
- Wypisy z listów Steiffa i wdowy po nim dotyczące realizacji zamówień na róŜne towary,
składanych przez J. Kl. Branickiego, 1747-1770. Teka 315, s. 207, 208
- Wysyła mu się z polecenia Branickiego kruki mosięŜne i modele drewniane niewiadome,
1750. Teka 320, s. 33, 34
- Z polecenia J. Kl. Branickiego wysyła się krzesło na jego adres, 1756. Teka 345, s. 19
STEINHAUSER, Szteinhauser, radca dworu królewskiego w Dreźnie
- Wypis z listu, w którym J. Kl. Branicki zawiadamia go o wysłaniu weksli /z Wiednia?/ dla
niego i dla sekretarza Municha, którego nazywa "charge de mes affaires", 1718. Teka 315, s.
287; Teka 317, s. 50
STEMPOWSKI /Józef/, regimentarz
- Wzmianka o jego nieprzychylnym nastawieniu do Pileckiego, ekonoma bohusławskiego,
1771. Teka 316, s. 28
STETZKIEWICZ zob. Steckiewicz, kapitan pułku pieszego buławy wielkiej koronnej
STOLARCZYK
- Wykonał w r. 1942 polichromie w kościele tzw. starym w Białymstoku. Teka 166, s. 1
STRASZEEWSKI /oficjalista bielski?/
- Wzmianki o nim, 1753, 1755. Teka 349, s. 3, 9
STRAWIŃSKI Ignacy
- Jest właścicielem dóbr Iwaszkiewicze w powiecie słonimskim, 1769. Teka 221, s. 3
STRYCKI /kamieniarz gdański?/
- Ma na sprzedaŜ figurki kamienne, 1752. Teka 337, s. 3
STRYJEŃSKI Paweł, wojski grodzieński
- Wypis z jego listu do Katarzyny Branickiej w sprawie zatargów w dobrach Soholewie i
Dojlidach. 1712. Teka 315, s. 12
STUAR, kucharz
- Umarł w Warszawie po operacji, 1757. Teka 360, s. 17
SUCZYŃSKI M., mieszczanin
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- Zeznanie w związku z pobiciem przez niego niewiadomej poddanej, 1772. Teka 391, s. 13,
14
SUHODOLSKI Witold
- Kopie jego pism kierowanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do Zarządu
Miejskiego w Białymstoku i do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie ustalania
herbu, jakiego ma uŜywać miasto Białystok, 1937, 1938. Teka 201, s. 1, 2, 20-23
SUDRASKI, marszałek dworu wojewodziny krakowskiej
- Wzmianka o nim, 1754. Teka 320, s. 176
SUFFCZYŃSKI generał, komendant wojska na Podlasiu stojącego
- Konwojuje króla Stanisława Augusta z Bielska do Białegostoku i tam pozostaje do wyjazdu
króla, 1793. Teka 102, s, 5, 9
SUŁKOWSKI /Antoni?/, mianowany generałem w wojsku koronnym
- Darowuje Branickiemu konia, 1763. Teka 315, s. 210
SURAVSKI Josko Jowelowicz, mieszczanin i kupiec tykociński
- Potrzebuje glejtu na podróŜ do Wrocławia, 1761. Teka 360, s. 31
SUTOWSKl zob. Szutowski Maciej, kuchmistrz opata oliwskiego
SUWOROW /Aleksander W./, feldmarszałek /rosyjski/
- Starania robione u niego za pośrednictwem barona d'Asch o prolongatę wpłaty na rzecz
Komisji Edukacji Narodowej ze strony Iz. Branickiej, 1795. Teka 373, s. 10
SWINARSKI Stanisław, dyspozytor /podstarości/ zabłudowski
- Wypisy z jego listów do Bogusława Radziwiłła w róŜnych sprawach Zabłudowa, głównie o
zarazie szerzącej się w tej okolicy, o konfliktach z księdzem Wieczorkowskim, plebanem
zabłudowskim, który zagarnia folwarki radziwiłłowskie, o nędzy szerzącej się wśród
poddanych i wybierania od nich świadczeń, 1661-1665; wypis z listu Szczęsnego Morsztyna
do Bogusława Radziwiłła zawierającego opinię Morsztyna o pracach Swiniarskiego w
Zabłudowie, 1664. Teka 290, s. 19-26, 29-30
SYLVESTRE zob. /Silvestre Louis/ malarz
SYLWERS zob. Sievers /Jakub Jan/, poseł rosyjski
SZANIAWSCY
- Ich herby były na dwóch starych sztandarach w skarbcu białostockim, 1772. Teka 155, s. 18
SZANIAWSKA, starościna małogoska
- Iz. Branicka spłaca jej spadkobiercom procenty od sumy poŜyczonej, 1795. Teka 373, s. 20
SZANIAWSKI /starosta małogoski/
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- Jest właścicielem pałacu na Podwalu w Warszawie sąsiadującego z pałacem Branickich,
1753. Teka 320, s. 112
SZCHMITTOWA zob. Szmytowa z Krakowa
SZCZAWIŃSKI, "sąsiad białostocki"
- Wzmianka o rozliczeniach spadkowych po jego śmierci, 1779. Teka 316, s. 16
SZCZERBIN, radca /rosyjski/
- Wzmianki o jego działalności szpiegowskiej na teranie Księstwa Warszawskiego, 1810. Teka
449, s. 8
SZCZUKA Kazimierz Jan, opat paradyski
- Wypisy z jego listów do bratanka Szczuki, podkanclerzego litewskiego, w sprawie prac
budowlanych przy pałacu /zamku/ i kościele w Radzyniu, 1686, 1687. Teka 429, s. 1
- Wypisy z jego listu do Stanisława Antoniego Szczuki, referendarza koronnego, z relacją o
spostrzeŜeniach i radach architekta Bellottiego odnoszących się do prac budowlanych w
Szczuczynie i ŁomŜy oraz o wykorzystywaniu moŜliwości i umiejętności Popławskiego,
architekta Branickich, przy tych pracach, 1692. Teka 404, s. 1-3
SZCZUKA Stanisław Antoni, podkanclerzy litewski, referendarz koronny
- Wypisy z listów do niego od jego stryja Szczuki, opata paradyskiego, w sprawie prac
budowlanych przy pałacu /zamku/ i kościele w Radzyniu, 1686, 1687. Teka 429, s. 1
- List do niego od Jana Kazimierza Szczuki, opata paradyskiego, z relacją o spostrzeŜeniach i
radach architekta Bellottiego odnoszących się do prac budowlanych w Szczuczynie i ŁomŜy
oraz o wykorzystaniu moŜliwości i umiejętności Popławskiego, architekta Branickich, przy
tych pracach; notatka o listach księdza Jana DraŜewskiego do Szczuki o robotach
budowlanych w Radzyniu, 1692. Teka 404, s. 1-3, 6
- Otrzymuje w wieczystą dzierŜawę od króla dwór zmarłego bezpotomnie Adama
Kotowskiego z wszystkimi ruchomościami, 1694. Teka 415, s. 45
- Wypis z listu, w którym St. M. Branicki prosi Józefa Sapiehę o pomoc przeciwko Szczuce,
który chce mu zajechać dobra Orlę, korzystając z "niebezpieczeństw publicznych", 1706. Teka
315, s. 277
SZCZUKA
- Mieszka w powiecie drohickim. Wzmianka o Francuzie Quignard guwernerze /jego dzieci/,
1836. Teka 449, s. 2
SZKLICKI, proboszcz białostocki
- Wzmianka o nim, 1817. Teka 184, s. 8
SZEMBEK Franciszek, wojewoda inflancki
- Prosi J. KL. Branickiego o abrys pałacyku w Choroszczy, 1755. Teka 315, s. 211
SZEMBERG, kuchmistrz saski
- Wzmianka o nim, 1752. Taka 320, s. 80
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SZKROKOWSKI /Skrokowski?, bankier lwowski?/
- Wysyła się do niego do Lwowa zaświadczenia potrzebne dla uzyskania dla Iz. Branickiej
pensji kwartalnej cesarskiej; po wiadomości o bankructwie Szkrokowskiego Branicka poleca
przekazać tę sprawę panu Uffnarskiemu, 1793. Teka 373, s. 8
SZMID, Szmit, kupiec warszawski
- Załatwia w Warszawie niektóre sprawy Branickiego /kontrakt ze złotnikiem, zamówienie na
miedzioryty/, 1752. Teka 320, s. 67, 68
- Ma mieć nowy transport sukna, aksamitu, 1757. Teka 360, s. 19
SZMUL /kupiec warszawski/
- Wraz z Ŝoną ułatwia sprzedaŜ Ŝyta z dóbr Iz. Branickiej w Warszawie, 1796. Teka 373, s. 30
SZMYTOWA, Schmittowa, Szchmittowa z Krakowa
- Donosi Branickiemu o miejscowych specjalistach „co złoto biją”, 1743. Teka 342, s. 32
- DzierŜawiła kamienicę Branickich w Krakowie; warunki umowy z nią; przejęcie ich przez jej
spadkobiercę Skiwskiego, 1752. Teka 321, s. 26
SZNEJDE, Szneyder zob. Schneide Jan, marszałek dworu Izabeli Branickiej w Warszawie
kuchmistrz
- Kontrakt zawarty z nim przez J. Kl. Branickiego, 1752. Teka 321, s. 27
SZOLC zob. Szulc, stolarz białostocki
SZOŁDRSKI
- Ofiarowuje J. Kl. Branickiemu psy gończe, 1757. Teka 360, s. 14
SZPAKOWSKI, ksiądz, proboszcz strabelski
- Wzmianka o tym, Ŝe jest on oskarŜony o naduŜycia i ucisk chłopów, b. d. Teka 412, s. 2v
SZPIRO Jossna, rabin zabłudowski i białostocki, autor pism talmudycznych
- Wzmianka o nim wynotowana z artykułu A. S. Herszberga w Unser Łebn z 1933 r. Teka
206, s. 21
SZPOT, malarz pochodzący z ziem ruskich, urodzony około 1708
- Wykształcenie malarskie otrzymał w Dreźnie na koszt /Zofii E. Sieniawskiej/ kasztelanowej
krakowskiej; oferuje swe usługi /za pół ceny/ Józefowi SapieŜe z Bociek, 1738. Teka 315, s.
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SZTAUBENBAUCH, Sztubenbauch Chrystian, stolarz nadworny Branickiego
- Wzmianki o pracach wykonywanych przez niego w pałacu warszawskim Branickich, 1753,
1754. Teka 320, s. 147a, 148, 156, 159, 160, 175, 179, 189
SZTEINEGER
- Wzmianki o jakichś jego pretensjach do Branickiego, bliŜej nie wyjaśnionych, 1752. Teka
321, s. 21
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SZTEINHAUSER zob. Steinhauser, radca dworu królewskiego w Dreźnie
SZTEJER
- Wybiera się do Białegostoku, 1758. Teka 360, s. 23
SZTENAJZER, Szteneyzer
- Zgodnie z kontraktem otrzymuje od J. KL. Branickiego ratę świętojańską ze starostwa
gródeckiego, 1749. W r. 1751 otrzymuje teŜ zapłatę. Teka 320, s. 16, 49
SZTEYFF zob. Steiff Aleksander, kupiec gdański
SZTUBENBAUCH zob. Sztaubenbauch Chrystian, stolarz nadworny Branickiego
SZUBERT, dyrektor warszawskiego ogrodu botanicznego
- Zajmuje się w r. 1836 przewiezieniem części roślin z oranŜerii białostockich do oranŜerii
przy Łazienkach i Belwederze. Teka 186, s. 11,12
SZUBERT
- Notatki dotycząca sieci droŜnej wokół Białegostoku, sporządzone na podstawie mapy ziem
polskich, którą wykonał Szubert około r. 1832. Teka 229, s. 4
SZULC /kupiec warszawski?/
- Suma jego naleŜności "za Ŝałobę" i inne /niewymienione/ rzeczy pobrane dla dworu Iz.
Branickiej, 1771. Teka 316, s. 53
SZULC, nauczyciel gimnazjum w Białymstoku
- Wzmianka o nim, 1834. Teka 449, s. 1
SZULC, ogrodnik królewski
- Dostarcza J. KL. Branickiemu drzewa róŜne, 1729. Teka 315, s. 336
SZULC, Szolo, Schultz stolarz białostocki
- Wzmianka o jego płacy kwartalnej, 1730. Teka 315, s. 336
- Robi altankę w ogrodzie białostockim, 1738. Teka 342, s. 18v
- Branicki kaŜe mu kupić cyrkiel i ćwieki, 1738. Teka 342, s. 23v
- Ma bardzo duŜo pracy w pałacu, robi w ogrodzie altankę i ramy do inspektów, 1739. Teka
358, s. 1, 2, 4, 5, 7-10
- Określa miarę obrazu w bocznym ołtarzu kościoła w Tykocinie, 1749. Teka 282, s. 5; Teka
350, s. 1
- Pracuje w kościele w Tykocinie, 1750. Teka 358, s. 13, 19
- Ma swe zabudowania w Białymstoku, 1753. Teka 362, s. 3
- Zrobił modele krat wierzchnich do schodów /w pałacu białostockim/,1755. Teka 362, s. 9
- Prowadzi róŜne prace w pałacu /układanie posadzki/ i parku /budowa altanki/
białostockim, 1755; wykonał teŜ podobno cyborium dla kościoła w Choroszczy, b.d. Teka
339, s. 5-7, 15, 21
- Wyznacza dobrzyniewskiemu ślusarzowi robotę w Choroszczy, 1756. Teka 362, s. 15
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- Kieruje pracami stolarskimi w pałacu białostockim, a takŜe w zabudowaniach pałacowych,
podaje plan rozmieszczenia obrazów prawdopodobnie w pałacu choroskim, robi/?/ i
przewozi ołtarz wykonany dla kościoła w Choroszczy, ma robić jeszcze ambonę do tego
kościoła,
1756. 1757. Teka 397, s. 1, 3, 5-7, 9, 10, 12, 14-16
- Kieruje transportem i ustawianiem stolarki w kościele w Choroszczy, 1757. Teka 328, s. 3
- Zmarł w r. 1758. Teka 339, s. 15; Teka 397, s. 23
SZULC zob. Schultz Gottfried, kierownik robót budowlanych
SZULC zob. Schultz Henryk, mularz warszawski
SZUMOWSKI, administrator starostwa wasilkowskiego
- Wzmianka o jego jurgielcie rocznym, 1737. Teka 315, s. 337
SZUSZERIN, generał-major
- Spis rzeczy /mebli/ zakupionych u niego do pałacu białostockiego, wzmiankowany w
notatkach z inwentarza pałacu białostockiego, 1837. Teka 191, s. 39
SZUSZET/?/ Francuzka w Warszawie
- Z powodu wieku i choroby nie przyjmuje juŜ dzieci /na pensję?/, 1767. Teka 360, s. 37
SZUSZKOWSKI J. porucznik, potem kapitan i major
- Notatki o jego korespondencji w Archiwum Roskim. Teka 319, s. 2, 15
- Stacjonuje w Białymstoku, 1782. Teka 161, s. 4, 14
- Wypisy z jego listów, dotyczące załatwiania spraw Iz. Branickiej w Warszawie, głównie
sprawy skargi poddanych bielskich, 1785-1786. Teka 316, s. 42, 43
- Wypisy z jego z raportów do W. Makomaskiego, sekretarza Iz. Branickiej kapitana, o
załatwianiu spraw zleconych mu przez Iz. Branicką, 1785-1786. Teka 377, s. 8-10
- Został pruskim komisarzem policji w Warszawie z pensją roczną i furaŜem na 1 konia, 1796.
Teka 373, s. 32
SZUSZKOWSKI Karol, porucznik itd. wreszcie pułkownik, rezydent warszawski Branickich
- Notatki o jego korespondencji w Archiwum Roskim /sygnatury/. Teka 319, s. 2, 7, 8, 14-16
- Wypisy z jego listów do J. KL. Branickiego w sprawach pałacu warszawskiego, a takŜe
dotyczące róŜnych poruczeń Branickiego, 1752-1768. Teka 360, s. 1-39
- Wypisy z jego raportów, składanych J. KL. Branickiemu, z nadzoru nad kamienicami we
Lwowie /dzierŜawionymi przez Branickiego od Rzewuskich?/, 1755. Teka 315, s. 211a
- Obejmuje miejsce ustępującego Koziebrodzkiego, 1755. Teka 320, s. 235
- J. KL. Branicki zostawia go w Warszawie "dla korespondencji mojej", podwyŜszając mu gaŜę
ze względu na tamtejszą droŜyznę, 1756. Teka 315, s. 248; Teka 319, s. 19
- Załatwia wraz z Lichomskim sprawę haftowania obić do buduaru /Branickiej?/, 1756. Teka
345, s. 12
- Wypłaca pieniądze za świecznik zakupiony przez J. KL. Branickiego, 1757. Teka 315, s. 182
- Odsyła do Białegostoku abrysy potrzebne do przebudowy pałacu Branickich w Warszawie,
1757. Teka 332, s. 7
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- Wypis z Jego listu do majora K. Cieszkowskiego w sprawie malowania karety dla
Branickiego, 1758. Teka 315, s. 238
- Przysłał z Warszawy 30 sztuk posadzki taflowej /do pałacu w Choroszczy/, 1758. Teka 328,
s. 7
- Wręcza Fontanie patent na pułkownika, wyjednany mu przez J. KL. Branickiego i
jednocześnie komunikuje mu sprawy dotyczące jakiejś budowy dla Branickiego, 1760. Teka
332, s. 10
- Wypłaca pieniądze snycerzowi Contesse za jego pracę dla J. KL. Branickiego, 1764. Teka
383, s. 12
- Wypis, z Jego listów do W. Matuszewica, podskarbiego białostockiego, w sprawach
dotyczących przesyłania z Warszawy róŜnych przedmiotów, zamówionych do Białegostoku i
nadzoru nad reperacjami pałacu warszawskiego Branickich, 1766. Teka 315, s. 264, 265
- Dokonuje zeznania aktu intromisji do pałacyku zwanego puzynowskim w Warszawie Iz.
Branickiej po śmierci J. KL. Branickiego, 1771. Teka 285, s. 17
- Wypisy z jego listów do Matuszewica, podskarbiego Branickich, w sprawie wydatków
związanych ze śmiercią J. KL. Branickiego oraz w związku z przesyłaniem figur kamiennych z
Warszawy do Białegostoku, 1771, 1772. Teka 316, s. 52, 53
- Wzmianka o jego działalności, 1772. Teka 316, s. 27
- Wypisy z jego raportów o załatwianiu interesów Branickiej w Warszawie i o potrzebach jej
pałacu warszawskiego, 1772-1775. Teka 316, s. 42
- Wypisy z jego listów do W. Makomaskiego, sekretarza Iz. Branickiej kapitana, z
przeznaczonymi dla Branickiej raportami o sprawach pałacu warszawskiego Branickich i ich
innych nieruchomości warszawskich, z drobnymi wiadomościami z Ŝycia stolicy i dworu
królewskiego, 1772-1777. Teka 377, s. 1-8
- Jako plenipotent Izabeli Branickiej oblatuje w grodzie warszawskim dekret komisarski
orzeczony w jej procesie ze spadkobiercami J.K1. Branickiego, 1774. Teka 308, s. 1
- Wzmianka o jego śmierci, która nastąpiła w Tykocinie 20.XI.1782. Teka 316, s. 38
/SZUTOWSKA/ Matysowa, pasztetniczka białostocka
- Nie chcee się wyprowadzić z oficyny białostockiej, 1753. Teka 359, s. 28
SZUTOWSKI, Sutowski Maciej, Matys, kuchmistrz opata oliwskiego
- Kontrakt zawarty z nim przez J. KL. Branickiego, 1752. Teka 321, s. 27
- Przechodzi na słuŜbę J. KL. Branickiego, 1752. Teka 337, s. 3
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 320, s. 94
SZYBILSKI, generał
- Wzmianka o nim, 1753. Teka 320, s. 116, 121
SZYDŁOWIECCY
- Wzmianki o dziejach rodziny w związku z posiadaniem przez Krzysztofa Szydłowieckiego
/+1532/ dóbr Opatów i dziedziczenia po jego śmierci tych dóbr. Teka 497, s. 1, 3, 4, 19
SZYDŁOWSKI, generał
- Bawi przy królu St. Auguście w Białymstoku, 1793. Teka 102, s. 5
SZYMANOWSKA Dorota
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- Dawna "komediantka" białostocka ma proces ze spadkobiercami J.K1. Branickiego o sumy
zapisane jej przez Branickiego. Przegrawszy w pierwszej instancji ma zamiar apelować, 1796.
Teka 373, s. 41, 43
SZYMANOWSKI
- J. KL. Branicki zezwala na wyprawienie jego wesela w pałacyku po Puzynach w Warszawie,
1755. Teka 348, s. 3
SZYMAŃSKI B.
- Jest autorem obrazu przedstawiającego podjazd przy pałacu Branickich w Warszawie na
Podwalu. Reprodukcja drukowana tego obrazu. Teka 235, fot. 81.
SZYMAŃSKI, lekarz bądź felczer w dobrach Izabeli Branickiej
- Wzmianka o nim, około 1792-1795. Teka 401, s. 3
SZYMBORSKI Jerzy, podstarości tykociński
- Wyznaczony przez Al. Wiesiołowską jednym z wykonawców jej testamentu, 1645. Teka 66,
s. 19
SZYMELFENIG zob. Schimelfenig, pruski prezydent policji w Warszawie
SZYMKOWICZ Jan, marszałek i pisarz oraz starosta tykociński
- Wzmianka o nim, 1563. Teka 280, s. 9
SZYMON, ślusarz białostocki
- Szuka czeladników ślusarzy, 1738. Teka 341, s. 3
- Jest w opinii J. KL. Branickiego niezbyt dobrym fachowcem, skorym do pijaństwa, 1738.
Teka 342, s. 9v
- Robi okowy do drzwi i róŜne prace, niektóre z nich poprawia ślusarz warszawski. Zdaniem
Sękowskiego Szymon pracuje leniwo, 1739. Teka 358, s. 1, 2, 7, 9
- Pracuje w pałacu białostockim, 1753, 1754; ma dom w Białymstoku, 1754. Teka 358, s. 32,
34, 38, 42
- Pracuje w pałacu białostockim, 1754. Teka 341, s. 9
- Wzmianka o jego pracach przy pałacu w Choroszczy "około okowów dla pawilonów
choroskich", 1755. Teka 315, s. 49
- Robi robotę do Choroszczy, 1755. Teka 339, s. 6
- Wykonuje pewne prace do oficyny /w Choroszczy?/, 1756. Teka 362, s. 15
SZYNAL zob. La Chinal de, pułkownik, potem generał
ŚLADKOWSKI/?/ Piotr, chorąŜy rawski
- PoŜycza od Jana Kl. Branickiego, marszałka nadwornego koronnego, pieniądze, które
ubezpiecza na dobrach swych Kołpaki/?/, 1666. Teka 295, s. 1
ŚLESZYCCY, synowie i córki zmarłego Stefana Śleszyckiego
- Dziedziczą po Krzysztofie Wiesiołowskim dobra Bartkowo, 1638. Teka 62, s. 13
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ŚWIDZIŃSKA kasztelanowa
- Wymieniona obok zmarłej juŜ Branickiej jako dama dystyngowana, 1820. Teka 419b, s. 102
ŚWIDZIŃSKI, Świdzieński
- Odbiorą tenutę ze starostw ruskich dzierŜonych przez J. KL. Branickiego 1752, 1753. Teka
327, s. 5, 6
ŚWIERZBIŃSKI, ksiądz
- Otrzymuje w r. 1746 indult na odprawianie naboŜeństw w kaplicy śv,. Rocha w Białymstoku.
Teka 315, s. 231
ŚWIRSKI, Świerski, pisarz Kuźnic, a potem arendarz dóbr biskupa krakowskiego
- Zajmuje się wykonywaniem przez Kuźnice zamówień J. KL. Branickiego na rury Ŝelazne do
fontann, blachy do kominków, kotły. Projekty blach do kominków spłonęły u niego, 1752,
1753, 1755. Teka 320, s. 60-62, 65 v, 67-69v, 72v, 73, 79, 103, 224
TAILER zob. Taylor I., ekonom bielski, potem tykociński, kapitan
TALLMAN, Talhmann Antoni, "malarz Czech"
- Maluje portret olejny Izabeli Branickiej według kopii sporządzonej przez Czechowicza z
portretu niewiadomego malarza; posyła Branickiemu 3 obrazy "do chorągwiów", 1748-1750.
Teka 320, s. 1, 2, 2a, 4, 5, 7, 8, 12v, 13, 14, 18-22, 25, 26, 36
- Wypisy z jego listów do J. KL. Branickiego, zawierające wzmianki o jego pracach na
zamówienie Branickiego, które wykonuje w Warszawie i w Wiedniu, 1749, 1751. Teka 315, s.
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TAMIONGLON Paulus, tłumacz przy dworze króla szwedzkiego
- Glejt wystawiony mu /w związku z podróŜą do Konstantynopola/ przez J.K1.Branickiego,
1752. Teka 321, s. 22
TARŁO Jan, wojewoda sandomierski
- WypoŜycza swego cieślę W. Tetelkę J. KL. Branickiemu, 1749. Teka 320, s. 2a
TARŁOWA ElŜbieta z Branickich primo voto Potocka
- Notatka o niej na podstawie herbarzy. Teka 292, s. 5-7
- Asekuracja dana przez Jej brata J. KL. Branickiego, co do zapłaty kupcowi wrocławskiemu
Contessie za tkaniny zakupione przez nią, 1732. Teka 383, s. 6
TATARKIEWICZ Władysław
- Jego korespondencja z J. Glinką i z Centralnym Zarządem Muzeów i Ochrony Zabytków w
sprawie rekonstrukcji pałacu w Nałęczowie, 1959. Jego listy do Glinki dotyczące kościoła i
klasztoru brygidek w Grodnie. Teka 422, s. 7-10; Teka 428, s. 1-28 passim
TAYLOR, Tailer I., ekonom bielski, potem tykociński, kapitan
- Wzmianka o nim, 1773. Teka 375, s. 3
- Opis jego zachowania się w czasie zatargu śydów tykocińskich ze słuŜba szlachcica z
okolicy, 1775. Teka 316, s. 23
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- Architekt Sękowski omawia z nim sprawę materiałów potrzebnych do naprawy ściany w
seminarium księŜy misjonarzy w Tykocinie, 1775. Teka 376, s. 3
- Wzmianka o rewizji prowadzonych przez niego rachunków, 1777. Teka 128, s. 2
- Wypisy z raportów, składanych przez niego w sprawie handlu spławnego i arend z dóbr
tykocińskich, a takŜe spornej sprawy reperacji zegara /na kościele tykocińskim/ i innych
drobnych, 1778-1783. Teka 316, s. 53, 54
- Wypisy z jego raportów o stanie zasiewów w starostwie bielskim /1779/, o wakansach w
alumnacie tykocińskim i ich obsadzaniu i innych drobnych sprawach /1780-1784/. Teka 316,
s. 43, 44
TCHÓRZEWSKI, ksiądz
- J. Kl. Branicki oczekuje listu od niego, około 1725. Teka 326, s. 6
TCHORZNICKI Jakub
- Wzmianka o jego karierze wojskowej i o patencie otrzymanym przez niego na
porucznikostwo alumnatu tykocińskiego, 1784. Teka 316, s. 44
TALECKI Kaz. Al.
- Występuje jako proboszcz tykociński i białostocki w r. 1698. Teka 171, s. 2
TELLER, generał adiutant
- Opis mieszkania zajmowanego przez niego z rodziną w kamienicy dworskiej w Białymstoku,
1772. Teka 107, s. 27
TEPPER Piotr, kupiec i bankier warszawski
- Nie chce wysyłać towarów na jarmark białostocki, 1749. Teka 320, s. 10
- Pośredniczy w sprowadzaniu zamówień Branickiego z Gdańska, 1754. Teka 320, s. 171, 172
- Zakup adamaszku u niego, 1754. Teka 320, s. 198
- Kupuje w Dreźnie trąby dla Branickiego, 1755. Teka 320, s. 221v
- Odmawia wysłania swych towarów na jarmark do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 226
- Wyjechał do Lipska, zostawiając w Warszawie wspólnika pana Retinga, 1756. Teka 360, s. 3
- Wzmianka o nim, 1757. Teka 360, s. 19
- Wypłaca pensję hetmańską J. KL. Branickiemu, 1763, 1766. Teka 360, s. 33
- Przesyła na polecenie J. KL. Branickiego pieniądze Ricaud de Tirregaille'owi do Berlina,
1765. Teka 315, s. 323
- Ma dać weksel dla jakiegoś śpiewaka Włocha /sprawa załatwiana przez J. Kl. Branickiego?/,
1766. Teka 360, s. 34
- Rozliczenia z nim J. KL. Branickiego z jednej strony z tytułu pensji senatorskiej, a z drugiej
strony z tytułu róŜnych zakupów zagranicznych Branickiego, 1768. Teka 360, s. 38, 39
- Oficjalista Iz. Branickiej zabiega o odzyskanie naleŜności z banku Teppera tak dla siebie, jak
i dla innych dworzan Branickiej, 1795. Teka 373, s. 20
TERESKA/?/
- Mieszka w garderobie w pałacu białostockim, 1777. Teka 370, s. 8
TERLIKOWSKI, administrator stołowack!
- Wzmianka o nim, 1767. Teka 360, s. 37
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TESKIE Krzysztof
- Mianowany przez Iz. Branicką burmistrzem policji w Białymstoku. Odpis aktu nominacji
oraz tekstu przysięgi przy obejmowaniu urzędu, 1793 Teka 125, s. 105-107
THEYLS, Teyls, Theils Ignacy, tajny radca i senator rosyjski, prezydent komisji dla reformy
Finlandii
- Odpis jego obwieszczenia o terminie, miejscu i sposobie składania przez ludność obwodu
białostockiego przysięgi na wierność cesarzowi rosyjskiemu, 1807; wzmianka o jego projekcie
uposaŜenia szpitala przykościelnego w Białymstoku, 1813. Teka 184, s. 5, 7
- Wyznaczony przez rząd rosyjski do zawarcia z Potockimi kontraktu kupna dóbr
białostockich, 1808, 1809. Teka 178, s. 1, 2-18
- Opis jego nagrobka wmurowanego w zewnętrzną ścianę cerkwi w Supraślu sporządzony
przez Glinkę w czasie oględzin w 1938 r. Teka 272, s. 20, 28, 37
TĘCZYŃSCY
- Są w r1564 właścicielami Orli i Siemiatycz. Teka 29, s. 6
THOMATIS, Tomatis
- Opis jego zajścia z Byszewskim wypisany z listu Marli Radziwiłłowej do J. KL. Branickiego,
1766. Teka 346, s. 5
- Nie chce wypłacić pieniędzy śpiewakom włoskim Restorini i Zance; odsyła ich do stolnika
koronnego, 1767. Teka 360, s. 35
TĤORL, Thöerl, Thöre Gothard Paul, ogrodnik królewski w Warszawie
- Wzmianka o nim, 1749. Teka 315, s. 147
- Notatka o Jego listach do Branickiego z lat 1749-1764, w których jest mowa o pracach
Thörla dla Branickiego, o dostarczeniu przez niego nasion do ogrodu w Piasecznie i o jego
kontrowersjach z ogrodnikiem Bretonem, 1749, 1764. Teka 315, s. 213
TIRREGAILLE de Ricaud zob. Ricaud de Tirregaille Pierre, inŜynier i architekt francuski,
kapitan
TOKARZEWSKI Józef, starosta świdnicki
- Jego list do Katarzyny Branickiej w sprawie strusia, 1730. Teka 361, s. 1
TOKARZEWSKI, kanonik
- Mieszka w Warszawie w pałacu Branickich na Podwalu w pomieszczeniach potrzebnych
Branickiej, a na górze nigdzie mieszkać nie moŜe "poniewaŜ cale na nogi upadł", 1772. Teka
377, s. 1
TOMASZEWSKI ksiądz, podproboszcz goniądzki
- Zajmuje się sprawą budowy kościoła w Goniądzu, 1777. Teka 375, s.24
TOMATIS zob. Thomatis
TOPOLSKI K.
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- Otrzymuje od dyrektora poczt koncesję na pocztę w Białymstoku, 1771. Teka 128, s. 1
TOURTON et Bauer, bankierzy paryscy
- Wzmianka o przyjmowaniu przez nich przelewów pienięŜnych z Polski od bankiera
Riaucoura, 1744, 1755. Teka 515, s. 214, 215
- Pośredniczą w wypłacie pieniędzy w ParyŜu przez bankiera warszawskiego, Riaucoura, na
potrzeby J. KL. Branickiego, 1747. Teka 317, s. 46
TOUX de
- Wzmianka o kopersztychu "przez p. de Toux" w dawnej sypialni hetmana Branickiego w
pałacu białostockim, 1775. Teka 146, s. 5
TOWIAŃSKI Krzysztof, podkomorzy koronny
- Wypisy z jego listów do J. KL. Branickiego, któremu załatwia w ParyŜu róŜne zamówienia
/meble, zegary, tabakierki/, 1744, 1755. Teka 315, s. 214, 215
- Wymieniony jako posiadacz Nieborowa, około 1749. Teka 315, s. 147
- Wysyła z ParyŜa róŜne towary na adres Riaucoura, 1755. Teka 320, s. 137, 142, 147, 147a,
148
- Mieszka, w czasie swego pobytu we Lwowie, w kamienicy J. KL. Branickiego, 1755. Teka
315, s. 211a
TRACHEMBEHG Jan Ferdynand, baron, gubernator tykociński
- Wzmianki o nim, 1727-1729. Teka 278, s. 191
TREMO zob. Trumeau, kuchmistrz królewski
TRETER, dowódca straŜy pałacowej w Łazienkach
- Wypis z jego listu do H. Kownackiego, któremu odsyła drobiazgi zgubione w Łazienkach,
1792. Teka 419a, s. 17; Teka 419b, s. 177
TROJANOWSKI, administrator klucza Mochnate
- Przesyła podskarbiemu białostockiemu płótno i nici oraz knoty,1778. Teka 316, s. 84
TROJANOWSKI, szynkarz białostocki
- Notatki z akt sporu między nim a zarządem dóbr Iz. Branickiej. Trojanowski upomina się o
pieniądze poŜyczone przez dwór na wypłaty /w r. 1793/, występuje o odszkodowanie za
straty wynikłe z tego, Ŝe w okresie 1791-1793 bilard nie był pokryty suknem oraz Ŝąda, aby
dwór przyjął według wartości nominalnej asygnacje rublowe papierowe, którymi w r. 1794
płacili oficerowie rosyjscy. Wspomina teŜ o długu majora Fontanny z r. 1793. Teka 131, s. 1
TROJANOWSKI, wójt mościski
- Zmarł w r. 1756. Teka 327, s. 9
TROJANOWSKI
- Ma kasztanowe drzewa w swej wiosce pod Janowem J. KL. Branicki chce mieć ich sadzonki
do swych dóbr, 1737. Teka 342, s. 6-7v
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TROP, uczony zegarmistrz
- Robił około r. 1868 zegar na ratuszu białostockim /według artykułu E. Fejgina/. Teka 206,
s. 12
TROTZ
- Słownik Trotza w dwóch tomach wydany z biblioteki białostockiej dla nauki paziów, 1780.
Teka 316, s. 25
TRUMEAU, Tremo, kuchmistrz królewski
- Przy królu Stanisławie Auguście w Białymstoku, 1793. Teka 102, s.5
- Zamawia mąkę w Białymstoku, 1793. Teka 316, s. 63
TRUSKOLASKI Józef, administrator klucza stołowackiego
- Wypisy z jego raportów w sprawie poboru łanowego z dóbr stołowackich, pomocy milicji
nadwornej przy utrzymywaniu poddanych w karności oraz odstaw płótna itp., 1781-1785.
Teka 316, s. 55
- Matomaski, sekretarz Iz. Branickiej, dziękuje za j ego pośrednictwem "W. Imci
Dobrodziejce" za masło i jajka, 1785. Teka 316, s. 4
TRUSZKOWSKI F., gubernator tykociński
- Wzmianka o nim, 1799. Teka 278, s. 175
TRYLSKI Aleksander
- Wraz z Wacławem Kanigowskim i Tadeuszem Kowalskim kupili w r. 1899 dawny pałac
Branickich na Podwalu w Warszawie i umieścili tam skład maszyn i narzędzi rolniczych. Teka
284, s. 6
TRYZNA Kichał Gedeon, podskarbi i pisarz litewski
- Al. Wiesiołowska obiera go jednym z egzekutorów swego testamentu i zapisuje mu tace
złociste i kobierce, 1645. Teka 66, s. 18, 19
TRZEBIŃSKI, ksiądz
- Wzmianka o jego obecności na galowym przyjęciu na dworze królewskim w dzień Nowego
Roku 1792. Teka 419a, s. 17
TRZECIAK, generał
- Opis jego mieszkania w budynku dworskim w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 34, 35
TUROWSCY
- Adam Turowski, stolnik wiski, dziedzic Strabli, załoŜył tam i uposaŜył kościół parafialny w r.
1617. Kazimierz Turowski, stolnik wiski, wystawił tam kościół murowany przed r. 1639. Teka
412, s. 1
TURSKI Joz.
- Notatka Glinki o pewnych cechach pałacu Branickich na Podwalu widocznych na plancie
pałacu hetmańskiego, wykonanej przez Turskiego, b. d. Teka 285, s. 48
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TURZAŃSKI Józef, urzędnik gospodarczy w starostwie bielskim, komisarz dóbr
dziedzicznych Jana Klemensa Branickiego, skarbnik parnawski
- Wypis z jego listu do J. KL. Branickiego w sprawie warunków spławu na Bugu i Narwi oraz
jakiejś pracy w ogrodzie w Stołowaczu, 1732. Teka 315, s. 216
- Wzmianki o nim, 1734. Teka 280, s. 82, 114
TUSZYŃSKA
- Notatka o jej liŜcie do Katarzyny z Radziwiłłów Branickiej w sprawach rodzinnych
Branickich, 1727. Teka 315, s. 15
TYCJAN /malarz/
- Przypuszczenia St. Kostki Potockiego /wyraŜone w jego liście do Sobolowskiego/, Ŝe jeden
z bardzo zniszczonych obrazów, pochodzących z pałacu wilanowskiego, jest dziełem Tycjana.
Zamiar rekonstrukcji tego obrazu w Wenecji na wzór obrazów Tycjana, 1821. Teka 432, s. 1,
2
TYLLI, major pruski
- Stacjonuje w Warszawie; jego rzeczy zawiezione z Warszawy do Tykocina, 1796. Teka 373, s.
24, 30
TYLMAN van Gameren /architekt/
- Notatki Glinki z literatury drukowanej, a takŜe odbitki dwóch rozpraw odnoszących się do
Tylmana. Ponadto notatki dotyczące archiwum Tylmana w Gabinecie Rycin Biblioteki UW.
Teka 415, s. 1-28
- Na zlecenie St. M. Branickiego przebudowuje zamek w Białymstoku na pałac od r. 1691.
Teka 92, s. 5, 6, 8
- Fotografie szczątków boniowania tylmanowskiego na pałacu białostockim, 1951. Teka 149,
s. 1-5
- List J. Glinki informujący o zamiarze napisania artykułu o pracach Tylmana /projektowanie,
kierowanie wykonawstwem/ przy drewnianych budowlach: dworze Kotowskich w Warszawie
i kościele w Klementowicach, 1955. Teka 415, s. 79
TYSZECKI Tomasz, architekt
- Notatka o planie ołówkowym dworu i rzucie poziomym klasztoru w Supraślu wykonanych
przez niego, a znajdujących się przed wojną w zbiorach Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej
w Wilnie /zakatalogowane mylnie jako Białystok/. Teka 272 s. 24
TYSZKIEWICZ /Ludwik/, pisarz /wielki litewski/
- Zamówił rząd u złotnika /białostockiego/. 1776. Teka 317, s. 8a
TYSZKIEWICZ Wincenty, referendarz litewski
- Opis jego dziwactw w J. U. Niemcewicza, Pamiętniku czasów moich, t. I. Warszawa 1957.
Teka 97, s. 44v
TYSZKIKWICZ ze Świsłoczy
- Wzmianka o przyjęciu zgotowanym przez niego występującej w Świsłoczy trupie aktorskiej,
1803. Teka 406, s. 1
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- Wypis z listu do niego od /plenipotenta Potockich/ I. Kuszlla w sprawie przyjęcia przez
Tyszkiewicza częściowo w podarunku, częściowo na przechowanie Jeleni i danieli ze
zwierzyńca białostockiego, 1808. Teka 316, s. 4
TYSZKIKWICZOWA z Poniatowskich /Konstancja/, córka Kazimierza Poniatowskiego
- Opis spotkania z nią i jej dworem w Białymstoku umieszczony w pamiętniku dyplomaty
pruskiego, hrabiego Lehndorffa /drukowany w Mittellungen dor Literdrischen Gesellschaft
Masovia/, 1767. Teka 97, s. 18, 19
- Ma w pałacu białostockim pokoje, w których się zawsze zatrzymuje, 1793. Teka 102, s. 4, 11
- Pisze do niej Iz. Branicka, 1796, Teka 373, s. 35
- Wzmianka o zapisie dla niej w testamencie jej ciotki Izabeli Branickiej, 1808. Teka 419a, s.
32
- Wzmianka o sprzedaniu przez nią dóbr Kamesznica w Galicji Marcelowej Potockiej, 1825.
Teka 419b, s. 117
TYZENHAUZ /Antoni/, podskarbi nadworny litewski
- Wzmianka o pertraktacjach w związku z wadliwym ściekiem wody ze stajni Tyzenhauza na
pałac Branickich na Podwalu w Warszawie, 1777. Teka 316, s. 20
- Wypis z ugody zawartej w związku z pracami budowlanymi przy jego pałacu w Warszawie
na styku z pałacem Branickich na Podwalu, 1778. Teka 316, s. 6
- Swą sumę u niego leguje pułkownik Ostrowski bernardynom w Tykocinie, 1778. Teka 370,
s. 9
- Opis wizyty u niego, 1779, w pamiętniku W. Coxe'a, Travels in Poland, Russia and
Denmark. London 1802. Teka 97, s. 37
- Architekt Branickich J. Sękowski prosi sekretarza Iz. Branickiej o wystaranie się o poparcie
jego starań względem uzyskania królewszczyzny u Tyzenhauza, 1779. Teka 376, s. 8
UFFNARSKI
- Po bankructwie Szkrokowskiego ma przejąć sprawę podejmowania pensji kwartalnej
cesarskiej dla Iz. Branickiej, 1793. Teka 373, s. 8
ULIŃSKI, sztabsfurjer
- Urządza w parku białostockim fajerwerk z okazji imienin Iz. Branickiej, 1778. Teka 370, s.
15
UŁANOWSKI, komisarz dóbr Joachima Potockiego
- Wypis z jego listu do Baykowskiego, ekonoma dóbr Turów nad Prypecią, w sprawie
organizacji arendy w Drozdynie oraz w sprawie tłumienia w dobrach buntów chłopskich,
1769. Charakterystyka przez Glinkę całokształtu korespondencji Ułanowskiego. Teka 315, s.
1, 2
UPHAGEN Jean
- Wzmianka o istnieniu obecnie /w posiadaniu prywatnym/ tomu pt. Parerga Historica
/1782/, dedykowanego w r. 1?82 przez Uphagena kanclerzowi wielkiemu koronnemu,
Antoniemu Okęckiemu. Teka 433, s. 2
URBANOWICZ, malarz
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- Posłany z Białegostoku do Warszawy do malowania rynien, 1754. Teka 320, s. 194, 199
- Potrzebny do złocenia w Białymstoku, 1754. Teka 358, s. 41
- Jego związek z awanturą między pisarzem fabrycznym a parobkiem w Białymstoku, 1756.
Teka 362, s. 14
- Pojechał z Białegostoku do Warszawy, 1756. Teka 397, s. 7
- Maluje w pokojach pałacu warszawskiego Branickich, ma ewentualnie złocić listwy i
malować lamperie na drzwiach, 1757. Teka 345, s. 19, 22
- Złoci kanapę, 1763. Teka 328, s. 18
- Wymieniony wśród posiadaczy większego placu i ogrodu oraz 2 krów w Białymstoku przy
ul. Zielonej, ale dom jego naleŜy do dworu, 1775. Teka 118, s. 9, 19, 25
- Wzmianka o tym, Ŝe ma w Białymstoku "szczupłe mieszkanie" i Ŝe robi w nim takŜe roboty
dla dworu, 1777. Teka 316, s. 25
URBAŃSKI Ignacy, cześnik zakroczymski
- Wypis z listu do niego od J. KL. Branickiego w sprawie arendy starostwa krośnieńskiego,
1720. Teka 316, s. 4
URBAŃSKI, łowczy podolski, cześnik
- Bierze w dzierŜawę starostwo krośnieńskie od St. Branickiego, około 1706. Teka 296, s. 1
USTRZYCKI Bo.
- Wypis z jego listu, w którym upomina się o zwrot mularza Szymona Kurka, wypoŜyczonego
do Tyczyna, 1761. Teka 315, s. 217
VALENTIN zob. Pelisson i Valentin, kupcy /warszawscy/
VAUDEVILLE, Veaudeville, Wodewille, kupiec warszawski
- Wysyła porcelanę dla Branickiego, 1753. Teka 320, s. 153v
- Wybiera się na jarmark do Białegostoku ze strojami dla dam, 1757. Teka 360, s. 14
VIGNOLA /Jakub Barozzio, autor dzieła o budownictwie/
- Wspomniany w liście malarza Mirysa. 1789. Teka 316, s. 75
VOGEL Zygmunt /malarz/
- Fotografia jego akwareli przedstawiającej rynek w Siemiatyczach, XVIII w. Teka 237, fot. 8
VOGT Antoni, rzeźbiarz
- Pobiera z kasy warszawskiej J. Kl. Branickiego 21 dukatów, 1754. Teka 315, s. 316
VOLNEY
- Wzmianka o przesłaniu /jego/ obrazu przedstawiającego ruiny, 1792. Teka 419b, s. 178
WACHSZTYŃSKI, Wachczyński, Wachsztczyński Andrzej, złotnik warszawski
- Wypisy z jego listów do J. KL. Branickiego w sprawie wykonania lichtarzy, krzyŜa i
monstrancji dla kościoła w Tykocinie, 1749, 1750. Teka 315, s. 218
- Liczne wzmianki o wykonaniu przez niego, na zamówienie J. KL. Branickiego, róŜnych
przedmiotów srebrnych dla kościoła w Tyczynie /monstrancja, lichtarze, krzyŜ, naczynia
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liturgiczne/, a takŜe o oprawianiu ksiąg, 1749-1750; wzmianka o pozwaniu go do grodu przez
J. Kl. Branickiego za nierzetelność, 1750. Teka 320, s. 14, 20, 22, 24, 25, 27-30, 36-38
WAGUZA, pisarz fabryczny w Białymstoku, a następnie ekonom tyczyński
- Opis jego zajścia z parobkiem Kudrą; wzmianka o jego pracach,1756. Teka 362, s. 13-15;
Teka 397, s. 6, 11, 12, 34
- Wypis z jego listu do majora K. Cieszkowskiego w sprawie dyspozycji co do sposobu
przecinania wierzb w Choroszczy, 1758. Teka 315, s. 239
- Powinien reperować cegielnię w Choroszczy, 1760. Teka 328, s. 11
- Zajmuje się transportem blachy miedzianej z hamerni spiskich do Białegostoku, 1761. Teka
315, s. 92
- Otrzymuje pieniądze na potrzeby budowy kościoła w Tyczynie, 1761; rozpatruje skargi
poddanych tyczyńskich, 1767. Teka 327, s. 17, 18
- W r. 1761 jest juŜ ekonomem tyczyńskim. Teka 360, s. 27
- List do niego J. KL. Branickiego w sprawie sprzedaŜy wołów z dóbr tyczyńskich, 1762. Teka
228, s. 1
WAICHERT, muzykant
- Nie chce opuścić Białegostoku i prosi o stancję w pałacu, 1773. Teka 375, s. 4
WALENTY, malarz /pozłotnik?/
- Nie moŜe jechać jako pomocnik Zielenieckiego do Białegostoku ze względu na wiele prac w
Warszawie, 1753. Teka 320, s. 118
- Zrobił zawód w Białymstoku nie stawiwszy się do pracy w pałacu, 1753. Teka 358, s. 24
WALEWSKI
- Architekt Branickich J. Sękowski stara się uzyskać u niego list z wstawiennictwem do
Tyzenhauza dla uzyskania królewszczyzny 1777 Teka 376, s. 9
WALICKA, starościna sochaczewska
- Wynajmuje pokoje w pałacu Branickich na Podwalu na okres swego pobytu w Warszawie,
1795. Teka 375, s. 13
WALIGÓRSKI Konstanty
- Kwituje wpłatę naleŜności dla kuźnicy suchedniowskiej, 1763. Teka 315, s. 319
WALISZCZYŃSKI Antoni, malarz w Białymstoku
- Notatka o nim na podstawie S. Dąbrowskiego, Artyści dworscy XVIII w. /przyczynki
archiwalne/, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury". Teka 379, s. 2
WALL, baron
- Wypis z listu, w którym donosi Budzyńskiemu, plenipotentowi Potockich, o cesji swych
pretensji do pałacu zmarłej księŜnej miecznikowej /Radziwiłłowej/ w Wiązownej/?/ na rzecz
Jana /Alojzego/ Potockiego, 1800. Teka 315, s. 234
WAPOWSCY
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- Stanisław, kasztelan przemyski /+1633/ i jego Ŝona Katarzyna z Kostków oraz ich córka
Anna Ŝona Jana Klemensa Branickiego jako dziedzice /po Kostkach/ dóbr Tyczyn z
przyległościami. Wzmianki o nich w informacji o właścicielach Tyczyna opracowanej przez J.
Danielskiego. Teka 276, s. 1-6, 42
WASILEWSKA S. /z Kownackich/
- Wypis i notatki dotyczące jej listów do brata Hipolita Kownackiego w sprawach osobistych,
1821-1830 i b.d. Teka 419b, s. 124
WASILEWSKI Paweł, Ŝołnierz z chorągwi pułkownika Pugeta
- Zabił we wsi rodzinnej Plutyczach nakaźnika, 1758. Teka 339, s. 16
WASTY, chorąŜy
- Wysłany przez J. KL. Branickiego po sprawunki do Hamburga, 1752. Teka 321, s. 6
- Ma kierować budową stajni i browaru w Mościskach, 1752; zajmuje się teŜ zakładaniem
szpalerów, 1753. Teka 327, s. 4, 7
WĄDOŁOWICZ, mularz
- Zatrudniony u J. KL. Branickiego, jedzie oglądać ozdownię u księŜy misjonarzy pod
Warszawą, 1757. Teka 345, s. 20
WĄGROWSKI urzędnik gospodarczy w starostwie bohusławskim
- Wypisy z jego raportów, składanych Branickiemu, o gospodarce w starostwie bohusławskim
i w dobrach prywatnych Branickiego Biliłówce, 1765-1768. Teka 315, s. 219
WĄSOWICZOWA Anna z Tyszkiewiczów
- W inwentarzu pałacu białostockiego z r. 1857 wymieniono zegar pochodzący z jej dóbr
grodzieńskich obok rzeczy skonfiskowanych E. Sanguszce. Teka 191, s. 39
WEITZLER, architekt
- Sporządził kosztorys przebudowy pałacu białostockiego, około 1825-1826. Mianowany
architektem białostockim w 1829 r., poprzednio jest architektem wołyńskim. Zmarł na
gruźlicę w r. 1850. Jego zastępcą został Langut. Teka 186. s. 9; Teka 188, s. 1
WEMINKA.
- Bierze udział w komisji badającej intratę starostwa gródeckiego, 1755. Teka 327, s. 8
WERDER Franciszek, ogrodnik
- Pracuje u barona von Grappendorf, poprzednio w Białymstoku; Jest w wieku podeszłym,
1749. Teka 315, s. 147
WERNER Christoph Joseph, malarz królewski
- Upomina się u Branickich z Białegostoku o pieniądze naleŜne dzieciom jego zmarłego
kolegi, malarza królewskiego Goebla, 1765. Teka 315, s. 321
WERNER Karolina
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- Wzmianka o zakazie zamieszkiwania przez nią obwodu białostockiego, 1840. Teka 449, s. 4
WESSEL Albrycht krajczy koronny, starosta tykociński
- Notatki z literatury drukowanej dotyczące jego osoby /XVII w./. Teka 278, s. 172v, 175,
174
WESSEL, generał, właściciel posesji w Krakowie sąsiadującej z kamienicą Branickich
- Porozumiewa się z nim architekt Klemm w sprawie wspólnego zabezpieczenia ścian w obu
posesjach, 1756. Teka 335, s. 2; Teka 339, s. 23
WEYSBACH, pułkownik
- Zawozi Karolowi, księciu kurlandzkiemu, Ŝywą zwierzynę ł ptactwo w podarunku od J. KL.
Branickiego, 1758. Teka 542, s. 21, 25
WĘGIERSCY
- Tomasz i Aniela z Paprockich, starostowie korytniccy, poŜyczają J. Wilczewskiemu 40.000
złotych, 1770. Jan Węgierski pułkownikowicz odstępuje Starzeńskim wójtostwo w Brańsku
nadane jego zmarłemu ojcu Andrzejowi Węgierskiemu pułkownikowi, 1768. Jan Węgierski
ma otrzymać naleŜną sumę za "wójtostwo kierznowskie" przez ręce Iz. Branickiej, 1772. Teka
391, s. 6, 7, 11
WĘGIERSKI Andrzej, pułkownik
- Jest koniuszym J. KL. Branickiego, 1751. Teka 315, s. 314
- Przesłał do Warszawy pięknego konia, prawdopodobnie z polecenia J. KL. Branickiego,
1753. Teka 320, s. 162
- Jest dzierŜawcą dóbr Grabowiec, 1754. Teka 215, s. 9
- Stancja dla niego przygotowana w pałacu na Podwalu, 1754. Teka 320 s. 191
- Zawiadomiony przez ekonoma janowskiego o bestialstwie z krową popełnionym przez
miejscowego chłopa, 1759. Teka 327, s. 17
- WydzierŜawia w r. 1761 /wraz z J. Bromickim i A. Hadziewiczem/ od J. KL. Branickiego
starostwo bohusławskie. Teka 315, s. 326
- Zawiadomiony o nadejściu win dla J. KL. Branickiego, 1761. Teka 360 s. 27
- Wzmianka o stajni przy pałacu Branickich w Warszawie, gdzie stawiano konie nieŜyjącego
juŜ wówczas pułkownika Węgierskiego, 1772. Teka 377, s. 1
WĘGIERSKI, szambelan
- Otrzymuje od Iz. Branickiej plenipotencję do składania w jej imieniu homagium rządowi
pruskiemu, 1796. Teka 373, s, 35, 37
WĘGARZYN Tomasz
- DzierŜawi kamienicę Branickich na Podwalu w Warszawie, 1753. Teka 315, s. 230; Teka 320,
s. 116, 122
WIDER
- Dom Widera czyli pałacyk gościnny w Białymstoku. Notatki dotyczące rekonstrukcji
pałacyku około 1952 oraz jego plany i fotografie planów z XVIII w., a takŜe elewacji z
okresu międzywojennego. Teka 152, s. 1-10, fot. 1-11
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WIECZORKOWSKI Faustyn, ksiądz, pleban zabłudowski
- Wypisy z jego listów do Bogusława Radziwiłła, w których porusza sprawę swych uprawnień
do posiadania probostwa zabłudowskiego, uposaŜenia tego probostwa i ewentualnego
pomnoŜenia tego uposaŜenia z sum zapisanych arianom na dobrach radziwiłłowskich, 1660,
1663. Wypisy z listów St. Swinarskiego, podstarościego zabłudowskiego, który donosi
ukrywającemu ale w Prusach Bogusławowi Radziwiłłowi o próbach ze strony księdza
Wieczorkowskiego zagarnięcia niektórych folwarków Radziwiłła bądź inwentarza Ŝywego w
nich, o szpiegowaniu, które ma przeszkodzić pomocy z Zabłudowa dla arian 1661-1663.
Wypis z listu Błońskiego, dzierŜawcy Białegostoku, który donosi Radziwiłłowi o napaści
księdza Wieczorkowskiego na ten folwark, 1662. Wypis z dekretu wydanego w sprawie
wytoczonej Bogusławowi Radziwiłłowi przez księdza Wieczorkowskiego o udzielanie, wbrew
konstytucjom sejmowym, pomocy arianom i o zaleganiu z wypłatą dziesięcin z Zabłudowa
kościołowi zabłudowskiemu, 1664. Teka 290, s. 15-28, 31
WIELBIEWICZ Ignacy, marszałek dworu Jana Klemensa Branickiego
- ‘Wzmianka o wysokości jego jurgieltu rocznego, 1757. Teka 315, s. 538
- Zmarł 29.IV.1748 /notatka z ksiąg metrykalnych/. Teka 198, s. 56
WIELCHIEWICZ zob. Wielkiewicz
WIELHORSKI, Wielohorski, generał
- Przywozi do Warszawy wiadomości z Tarnowa o zdrowiu generała Mokronowskiego, 1795.
Teka 373, s. 19
WIELKIEWICZ, Wielhiewicz
- Wyprawiony przez K. Branicką do Warszawy dla przesłania pieniędzy jej synowi Janowi
Branickiemu, 1718. Teka 31-1, s. 2
- Jedzie z Białegostoku do Gdańska l zakupuje tam dla J. KL. Branickiego szkło do okien,
1738. Teka 342, s. 10, 13
WIELOHORSKI zob. Wlelhorski, generał
WIELOPOLSCY
- Pałac Wielopolskich w Warszawie wynajmuje przed sejmem 1733 r. /August Czartoryski/
wojewoda ruski; ubiega się teŜ o wynajęcia go Józef Sapieha. Teka 315, s. 281
WIELOPOLSKA /Anna z Lubomirskich?/ wojewodzina krakowska, wdowa
- Ma w czasie sejmu 1738 rezydować w Pałacu Błękitnym A. Czartoryskiego w Warszawie.
Teka 315, s, 281
- WypoŜycza Augustowi Czartoryskiemu na okres sejmu swój pałac na Nowym Mieście w
Warszawie, 1744. Teka 405, s. 3, 4
WIELOPOLSKI H/ieronim/, koniuszy koronny
- Wypis z listu, w którym donosi J. KL. Branickiemu o zamiarze urządzenia swej rezydencji w
Oborach na wzór pałacu w Choroszczy, 1751. Teka 315, s. 220
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WIELOWIEJSKI, Wielowieski H.
- Wypis z listu, w którym donosi J. Kl. Branickiemu o zakupach poczynionych dla niego w
Królewcu, 1733. Teka 315, s. 221
- Szuka w Prusach cieśli do dóbr J. KL. Branickiego, 1737. Teka 342, a.7
WIERZBOWSKI A., organmistrz war/szawski/
- Upomina się u J. KL. Branickiego o przysłanie bryk i podwód po organy, wykonane przez
niego, które ma jeszcze zainstalować na miejscu, około 1752-1762. Teka 315, s. 222
WIESIOŁOWSCY
- Opis ich herbu /Powała/ i nieco notatek o dziejach rodziny /z herbarza Kojałowicza/.
Teka 32, s. 3
- Wypisy l notatki odnoszące się do tej rodziny czerpane z literatury drukowanej. Teka 41, s. 2,
3, 5, 6, B, 27; Teka 46, s. 11-13, 15, 16, 22, 23; Teka 62, s. 27-53, 60, 61, 64-71, 93, 99
- Notatka o stosunkach wyznaniowych w ich rodzinie, XVI, XVII w. Teka 75 i 76, s. 8
- Uwagi J. Glinki o ich mecenacie artystycznym w Białymstoku w XVI i XVII w. Teka 90, sr.
15, 17, 18
- Są posiadaczami dóbr białostockich od r. 1547-1645. Teka 48, s. 7,8, Teka 89, s. 9, 18, 19, 49;
Teka 92, s. 5
- Tekst artykułu J. Glinki o zamku obronnym Wiesiołowskich w Białymstoku w XVII w.,
Teka 68, s. 1-58; Teka 69, s. 1-57
WIESIOŁOWSKA Aleksandra z Sobieskich, marszałkowa wielka litewska
- Notatka o przywileju otrzymanym przez nią na leśnictwo perełomskie 1611; notatki z
dedykowanej jej w r. 1643 ksiąŜeczki księdza M. Hincza, Głos Pański z Ewangeliy
Adwentowych...; wzmianki o niej w kazaniu księdza J. Olszewskiego /przy egzekwiach?/ jej
przybranej córki Gryzeldy z Wodyńskich SapieŜyny, 1633; wzmianka o jej portrecie w kościele
dawniej brygidek w Grodnie. Teka. 62, s. 9, 19, 24, 76
- Wzmianki o dzierŜeniu przez nią puszcz leśnictwa nowodworskiego, perstuńskiego i
przełomskiego, 1639. Teka 59, s. 2, 4, 6
- List do Mikołaja Kiszki, podskarbiego i pisarza litewskiego, z prośbą o przyśpieszenie
wysłania komisji skarbowej do dóbr królewskich Przerosi, których poddani podnoszą
niesłuszne, zdaniem Wiesiołowskiej, pretensje, 1641. Teka 65, s. 1
- Jej testament z r. 1645 w obszernych wypisach. Teka 66, s. 1-26
- Charakterystyka jej osoby, omówienie działalności fundatorskiej na podstawie testamentu z
r. 1645, opis jej portretu. Teka 72, s. 26, 29, 30, 41, 42, 48, 70-79
- Wypisy z testamentu dotyczące legatów przewaŜnie na budowy kościołów fundowanych
przez Wiesiołowską i jej męŜa w Grodnie /wraz z klasztorem brygidek/, w Knychówku na
Podlasiu i w Dolistowie, a takŜe na budowę alumnatu w Tykocinie i na inne drobniejsze cele,
1645. Świadkami testamentu są Jakub Sobieski, wojewoda ruski, Gedeon M. Tryzna,
podskarbi wielki litewski, Kazimierz L. Sapieha, podkanclerzy litewski i Jakub M. Fredro,
referendarz koronny. Teka 278, s. 14-19
WIESIOŁOWSKA ElŜbieta /Halszka/, primo voto Wojnina, secundo voto Kruszyńska
/Kroszyńska/
- Jest doŜywotniczką na dobrach Bartkowo Krz. Wiesiołowskiego, 1638. Teka 62, s. 13, 17
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WIESIOŁOWSKA Katarzyna z Wołowiczów primo voto Ŝona Mikołaja Mikołajowicza
Bakałanowicza, secundo voto Ŝona Piotra Wiesiołowskiego, oboźnego koronnego
- Dekret w procesie między nią i dej córką z pierwszego małŜeństwa Halszką, a siostrami jej
pierwszego męŜa: niezamęŜną Hanną i Zofią, Ŝoną Macieja Kuncowicza, o spłatę ich
posagów z dóbr Dowspuda, Białystok i Krzemienica. Zapisy Katarzyny dla drugiego męŜa
Piotra Wiesiołowskiego dóbr Białegostoku i Szyłowic, oraz sum na Dowspudzie i
Krzemienicy, 1547. Teka 51, s. 31-39
WIESIOŁOWSKA Katarzyna, wdowa po Piotrze Bakałarzu
- Wzmianka o jej małŜeństwach i potomstwie, XVI w. Teka 62, s. 3
- Wzmianka o prowadzonym przez nią procesie, 1545. Teka 51, s. 29
- Zapisuje klucz Szydłowicze swemu męŜowi, Piotrowi Wiesiołowskiemu. 1547. Teka 72, s. 2
WIESIOŁOWSKI Bartłomiej
- Występuje jako sługa lub pełnomocnik Al. Denhofa, opata Jędrzejowskiego, 1653. Teka 62, s.
97
WIESIOŁOWSKI Jan, syn Piotra i Katarzyny z Wołowiczów
- Notatki o jego stosunku do Unii Lubelskiej z O. Haleckiego, Przyłąćzenie Podlasia, Wołynia
i kijowszczyzny do Korony w r. 1569. Kraków 1915. Teka 62, s. 34
- Jego zeznanie przed sądem w sprawie ruchomości pozostałych po jego , towarzyszu z
niewoli tureckiej Janie śelkowskim, 1516. Teka 51,s.14
- Wzmianki o nim, 1560, 1567. Teka 62, s. 86, 98
WIESIOŁOWSKI Jan, kasztelan elbląski
- Wzmianka o jego udziale w posiedzeniu senatu r. 1635 według pamiętników Al. St.
Radziwiłła. Teka 62, s. 52
WIESIOŁOWSKI Krzysztof, marszałek nadworny, potem wielki litewski
- Wzmianki o nim, wypisane z literatury drukowanej. Teka 62, s. 37, 50-53; Teka 97, s. 5; Teka
278, s. 178, 187, 188
- Ocena jgo postaci przez Glinkę oraz wzmianka o jgo portrecie w kościele dawniej brygidek
w Grodnie. Teka 62, s. 76, 100
- Charakterystyka jgo postaci jko polityka, gospodarza, mecenasa, jego stosunków rodzinnych,
rezydencji, fundacji. Opis jego portretu. Teka 72, s. 2, 9, 26, 28-30, 37, 41, 42, 47-50
- Charakterystyka kobierca z jego herbami znajdującego się w zbiorach sztuki na Wawelu.
Samson na arrasie z herbami Haleckich /powinowatych Wiesiołowskich/ ma twarz podobną
do Krzysztofa Wiesiołowskiego. Teka 73, s. 1, 3
- Zapisał swe dobra dziedziczne Białystok na reperację zamku tykocińskiego, XVII w.;
ufundował alumnat w Tykocinie i zapisał na jego utrzymanie dobra Dolistów; jest teŜ
fundatorem kościołów w Grodnie i w Dolistowie. Pochowany w kościele w Grodnie. Teka
278, s. 14, 15, 169, 185
- Notatka o otrzymanym przez niego przywileju na niewodnictwo grodzieńskie, 1610; akta
procesu, który wytoczył jako administrator ekonomii grodzieńskiej o krzywdy poddanych z
Łabna, 1621; w r. 1630 otrzymuje od swego brata Mikołaja Wiesiołowskiego donację dóbr
Białystok z przyległościami; opiekuje się małoletnimi synami swej siostry ElŜbiety
Kroszyńskiej, 1633; darowuje dobra Dolistów na rzecz domu inwalidów wojskowych w
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Tykocinie; zad dobra Białystok Rzeczypospolitej z przyłączeniem ich do starostwa
tykocińskiego, 1634; wzmianki o XVII-wiecznych drukach odnoszących się do osoby
Wiesiołowskiego. Teka 62, s. 6, 10, 12, 14, 17, 20-22
Wypisy z jego listów do Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego, w sprawie
zastawu dóbr Karakule małoletnim Skibickim /162V oraz z pretensjami o szkody wyrządzane
przez poddanych /1629/. Teka 64, s. 1, 2
- Notatka o tekście jego mowy przy oddawaniu starościanki Ŝmudzkiej Radziwiłłowi,
wojewodzie brześcianakiemu, XVII w. /około 1651-1635, ta mowa uwzględniona przez
Estreichera/. Teka 62, s. 2, 25, 26
- Pochowany obok swej przybranej córki, Gryzeldy SapieŜyny, w kościele brygidek w
Grodnie, tam kaŜe się takŜe pochować wdowa po nim Aleksandra. Wzmianki w testamencie
Aleksandry /1645/ o fundacjach jej męŜa i własnych: fundacja kościoła początkowo
drewnianego, potem murowanego oraz klasztoru brygidek w Grodnie; fundacja kościoła w
Dolistowie, który ma być murowany /1645/; fundacja kościoła w Knychówku /1645/. Teka
66, s. 1, 4, 5, 10
- Jego spadkobiercami, którzy dziedziczą po nim dobra Bartkowo są: synowie i córki Jana
Chaleckiego, miecznika litewskiego, oraz synowie i córki Stefana Ślęszyckiego; ponadto
doŜywotniczką jest na tych dobrach ElŜbieta z Wiesiołowskich primo voto Wojnina, secundo
voto Kruszyńska, 1638. Teka 62, s. 13
WIESIOŁOWSKI Krzysztof, archeolog, od roku 1800 członek Towarzystwa Przyjaciół
Nauk
- Wzmianki o jego Ŝyciorysie u A. Kraushara, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk
1800-1832, Warszawa 1900. Teka 62, s. 18, 35
WIESIOŁOWSKI Maciej herbu Ogończyk
- Wzmianka o nim, 1571. Teka 62, s. 48
WIESIOŁOWSKI Mikołaj, kasztelan Ŝmudzki
- Wspomniany jako bezŜenny, XVII w. Teka 72, s. 2
WIESIOŁOWSKI Mikołaj, krajczy litewski
- Darowuje swemu bratu Krzysztofowi Wiesiołowskiemu swe części dóbr Białystok z
przyległościami, 1630. Teka 62, s. 14
WIESIOŁOWSKI Mikołaj, podczaszy litewski
- Wzmianki o jego kontaktach z dworem królewskim i o posiadanych przez niego
królewszczyznach, wypisane z literatury drukowanej. Teka 62, s. 37, 50-52
WIESIOŁOWSKI Piotr, oboźny koronny
- Fragment wstępny brulionowy jego biografii pióra J. Glinki; zestawienie wszelkich wzmianek
o nim w źródłach rękopiśmiennych i literaturze drukowanej. Teka 62, s. 81-85, 91
- Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do jego kontaktów z dworem Zygmunta
Augusta i do dóbr nadanych mu przez króla na Podlasiu. Teka 15, s. 6; Teka 62, s. 33; Teka
63, s. 1, 34
- Notatka o otrzymanym przez niego przywileju na wójtostwo wołkowyskie 1546. Teka 51, s.
30; Teka 62, s. 7
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- Wzmianki o zapisach dóbr Białegostoku, Szyłowicz oraz Dowspudy i Krzemienicy przez
Katarzynę z Wołowiczów Bakałarowiczową jej drugiemu męŜowi Piotrowi Wiesiołowskiemu,
1547. Teka 51, s. 30, 31, 38, 39
- Dekret w sprawie między Piotrem Wiesiołowskim, jako dziedzicem Białegostoku, a
poddanymi ze starostwa bielskiego o wchody do puszczy białostockiej, 1547; nadanie przez
króla Piotrowi Wiesiołowskiemu dworu Sorgowtiszki po Gasztołdach, 1547; Piotr
Wiesiołowski oskarŜony o zajazd przez Jana Wnuczko, 1549. Teka 28, s. 15-18; Teka 51, s.
40-42a
- Jego małŜeństwo z Katarzyną Wołowiczową, wdową po Mikołaju Bakałarowiczu.
Charakterystyka rodzin obojga małŜonków i ich potomstwa. Nagrobek ufundowany mu w
1634 r. w kościele bernardynów w Wilnie. Teka 72, s. 1a, 2, 32-36
- Wzmianka o działalności urzędowej Wiesiołowskiego /wydawanie zamku królewskiego
Radoszkowic/, 1552. Wspomnienie o jego niezwykłej sile i uratowaniu króla od
niebezpieczeństwa, wypisane z kazania księdza A. Wtuńskiegp, Kamień wiecznie Ŝyjący,
Kraków 1637. Wzmianka o nim w rękognicjarzu województwa podlaskiego z r. 1581. Teka
62, s. 11, 22, 48
- Opisy jego nagrobka z XVII w. w kościele pobernardyńskim św. Franciszka w Wilnie. Teka
62, s. 77-80
WIESIOŁOWSKI Piotr, marszałek wielki litewski
- Zestawienie wzmianek o nim wyszukanych przez Glinkę w literaturze drukowanej /głównie
w pracach Wolffa/. Materiały do jego Ŝyciorysu w korespondencji J. Glinki z mgr E. Triller z
Wrocławia autorką artykułu pt. Zapiski Piotra Wiesiołowskiego na kalendarzu Stadiusa, 1962.
Teka 62, s. 87, 88, 91, 98, 100-103
- Wzmianka o budowaniu przez niego młyna na rzece Supraśli, 1571; o poŜyczce zaciągniętej
przez niego i jego Ŝonę Zofię z zabezpieczeniem na Białymstoku i Starej Wsi, 1578; notatka o
jego występowaniu jako jednego z komisarzy do rozgraniczania puszczy białowieskiej, 1592;
jego proces z Al. Chreptowiczem o zabicie poddanego, 1617; szkic odrysu tarczy herbowej,
którą pieczętował się Wiesiołowski, 1617. Teka 62, s. 1, 12, 15, 16
- Wzmianka o róŜnych poleceniach kierowanych do niego z kancelarii królewskiej w związku
z zarządem leśnictw nowodworskiego i perstuńskiego, 1575-1577. Teka 278, s. 11, 12
- Wypis z ksiąg poborowych Archiwum Skarbu Koronnego zapiski o wpłaceniu przez
Wiesiołowskiego poboru z Białegostoku, 1578. Teka 52, s. 1
- Wzmianka o jego małŜeństwie z Zofią Lubomirską, jego synach i posiadłościach. Teka 72, s.
2, 6, 9
- Notatka o jego korespondencji z Radziwiłłami z lat 1596-1621. Teka 81, s. 11
- Jego rola w procesie poddanych starostwa suraskiego w sądzie referendarii koronnej oraz
stosunek do arianizmu, pocz. XVII w. Teka 75 i 76, s. 22, 23
- Wymieniony jako fundator w tablicy erekcyjnej kościoła tzw. starego w Białymstoku, b.d.
Teka 166, s. 2
/WIESIOŁOWSKI Teofil/
- Wzmianka o Teofilu de "Vieschiolowo", podsędku łęczyckim, wypisana z inwentarza
Zamoyskiego, 1506. Teka 62, s. 8
WIESIOŁOWSKI Tomasz, kasztelanic elbląski
- Wzmianka o nim wypisana z Bibliografii Estreichera. Teka 62, s.94
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WIĘCWAL, puszkarz, stary sługa Branickiego
- Prosi o zapomogę, 1755. Teka 358, s. 46
WIKE de, pułkownik
- Sprowadza trąby srebrne dla Branickiego, 1755. Teka 320, s. 228, 229
WILCZEK
- Ma w zastępstwie chorego Hanickiego dopilnowali złocenia szklanek dla J. KL. Branickiego,
1751. Teka 315, s. 181
WILCZEWSKI Franciszek Ksawery /adwokat/
- Notatka o jego pismach do kamery pruskiej w sprawie wydzierŜawiania domów w
Białymstoku kamerze, 1797. Teka 181, s. 1, 2
- Jest wykonawcą testamentu Pascala de Hayes zmarłego około r. 1808. Teka 388, s. 1
- Jeat egzekutorem testamentu Izabeli Branickiej. W tym charakterze występuje w kontrakcie
sprzedaŜy dóbr białostockich rządowi rosyjskiemu, 1809. Teka 178, s. 3, 4, 6, 13
WILCZEWSKI J.
- PoŜycza 40 tysięcy złotych od Węgierskich, 1771. Teka 391, s. 6
WILGA, pisarz prowentowy w Tyczynie
- Miał się przyczynić do pogromu miejscowych śydów, 1766-1769. Teka 359, s. 4
WINACH, snycerz z Francji
- Portret Augusta II, wykonany przez niego, targuje J. D. Jauch u wdowy po Deyblu, 1753.
Teka 315, s. 100
WINNICKI, kapitan
- Wypisy z jego raportów, składanych J. Kl. Branickiemu, o kontroli dóbr biliłowskich /o
stanie murów dawnego zamku/ i bohusławskich /kosztorys majdanu potaŜowego/, 1760,
1762. Teka 315, s. 223
WIOLAND zob. Hauzner i Wioland, bankierzy lwowscy
WISŁOCKI Teodor, opat supraślski
- Wzmianka o nim, 1795. Teka 206, s. 4
WISZNIEWSKI zob. Wiśniewski, ogrodnik pałacowy białostocki
WISZOWATY M.S., kapitan
- Wypisy z jego raportów, składanych J. Kl. Branickiemu, dotyczące angaŜowania we Lwowie
kamieniarza do Białegostoku, 1752. Teka 315, s. 224; Teka 327, s. 3
- Wzmianka o nim, 1752. Teka 360, s. 1
WISZOWATY Szymon, porucznik alumnatu tykocińskiego
- Wymieniany w latach 1710-1721. Teka 280, s. 57-76
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WISZOWATY
- Wspomniany w r. 1637 jako dzierŜawca dóbr Opatów i Grocholice. Teka 497, s. 4, 26
WIŚNIEWSKI, Wiszniewski, ogrodnik pałacowy białostocki
- Wzmianki o jego pracach ogrodniczych, 1755. Teka 315, s. 49
- Wzmianki o nim, 1755, 1756. Teka 362, s. 10, 13
- Zajmuje się sadzeniem drzew w Białymstoku, 1756; ogrodnik białostocki nie chce mu
wytłaczać wina; powoływany jest do tłumaczenia się z ubytku winogron w winnicy; zakłada
szkółkę drzew owocowych w Wysokim Stoczku, 1756; otrzymuje nasiona z Warszawy, 1757.
Teka 397, s. 2, 4, 5, 7, 11, 12, 17
WITERSKI K., burmistrz, potem landwójt bielski
- Zajmuje się budową ratusza w Bielsku, 1776, 1777, 1779. Teka 315, s. 298-300
- Tłumaczy się przed oficjalistami Iz. Branickiej z opóźnienia w zwózce drzewa na dach
miejscowego ratusza, 1777; załatwia róŜne sprawy z polecenia Iz. Branickiej, bądź jej
dworaków, 1780. Teka 376, s. 5, 6, 11
- Kieruje bądź nadzoruje budową ratusza w Bielsku, 1778. Teka 370,s. 14
- Odpis listu wraz z załącznikami skierowanego do niego przez architekta Sękowskiego, który
przypomina mu o konieczności zgromadzenia materiałów budowlanych do roboty wieŜy
ratuszowej /dotąd cegła była wydawana przez dwór/ i podaje zestawienie ilościowe
materiałów, jakie będą tu jeszcze potrzebne, 1779. Teka 315, s. 298-300
- Mianowany landwójtem w Bielsku, 1780. Teka 128, s. 3
- Wzmianka o nim, 1783. Teka 247, s. 1
WITKOWSI Rafał, przeor dominikanów w Choroszczy
- Odpis kwitu przez niego wystawionego, 1808. Teka 206, s. 5
WITOLD, wielki ksiąŜę litewski
- Wzmianka z XVI w. o jego dworze w Knyszynie. Teka 56, s. 2
WITTE Jan, major artylerii koronnej
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego, w którym prosi o pomoc i poparcie Branickiego
przy wykonywaniu przez siebie mapy Podola i Ukrainy, 1760. Teka 315, s. 225
WITTGENSTEIN
- Jest właścicielem miasteczka Orli, 1807. Teka 222, s. 1
WITWICKI Jan, ekonom tykociński
- Wypis z listu, w którym donosi o swej pracy przy budowie kościoła bernardynów w
Tykocinie, prowadzonej pod nadzorem architekta Sękowskiego, 1771. Teka 315, s. 241
- Wzmianka, wypisy z raportów składanych przez niego Iz. Branickiej, 1771-1786. Teka 316,
s. 29, 30
- Wypisy z jego listów do Iz. Branickiej w róŜnych sprawach dotyczących Tykocina i dóbr
tykocińskich, 1772-1775. Teka 378, s. 1-4
WŁADYSŁAW, ksiąŜę opolski, wieluński, kujawski i dobrzyński
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- Notatka o istnieniu w aktach grodzkich wieluńskich wpisu Jego przywileju fundacyjnego dla
klasztoru paulinów w Częstochowie, 1388. Teka 506, s. 1
WŁADYSŁAW IV, król polski
- Rysunek niewiadomego autora przedstawiający głowę króla. Teka 441, s. 13
- Wzmianka o Jego pobycie w Tykocinie, 1633. Teka 62, s. 51, 52; Teka 278, s. 187
- Zapisuje tytułem oprawy dla swej małŜonki, Cecylii Renaty, między innymi dobra Tykocin,
1638. Teka 278, s. 172v, 173v
- Nadał przywilej na mostowe dobrom Hołowacze, z obowiązkiem konserwacji mostu, 1646.
Teka 105, s. 1
WŁADYSŁAW /z Gielniowa/, błogosławiony
- Na jego kanonizację leguje 4.000 złotych w swym testamencie Aleksandra z Sobieskich
Wiesiołowska, 1645. Teka 66, s. 9
WŁOSKIEWICZ B., cyrulik
- Otrzymuje od J. Kl. Branickiego nadanie austerii w Białymstoku, 1770. Teka 125, s. 108
WNOROWSCY
- Drobna szlachta z okolic Brańska, współwłaściciele dóbr Wnorów Wandalów, prawie
wszyscy niepiśmienni, zawierają między sobą umowę co do wzajemnej ochrony swych pól, a
zwłaszcza lasu, ustalają sposób eksploatacji lasu, straŜy nad nim, podziału obowiązków z tym
związanych. Umowa zawierana jest na lat 12, 1772. Teka 391, s. 14-17
WNOROWSKI, ekonom starostwa bielskiego
- Notatki z jego raportów o rocznej dostawie Jęczmienia do browaru i o moŜliwości
wykarmienia wieprzy przy gorzelni trywieskiej, 1773. Teka 316, s. 30
WNUCZKO Jan
- SkarŜy Piotra Wiesiołowskiego o najazd na swój majątek, 1549. Teka 51, s. 42a
WODEWILLE zob. Vaudevllle, kupiec warszawski
WODYŃSCY
- Marek, kasztelan podlaski, i Andrzej, łowczy podlaski, otrzymują zapisy w testamencie ich
ciotki, Aleksandry z Sobieskich Wiesiołowskiej. Teka 66, s. 14
WODZICKI Jakub, kasztelanic sądecki
- Przesyła Iz. Branickiej pieniądze za pośrednictwem Hallera kupca krakowskiego i Blanca
/bankiera warszawskiego?/, są to raty tenuty z racji dzierŜawy niewymienionej, 1789, 1790.
Teka 366, s. 1, 2
WODZICKI
- Notatka "Według prof. Wollńskiego w Vol. Legum r. 1676 jest nobilitacja Wodzickiego".
Teka 437, s. 17
WODZIEŃSKI
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- WyjeŜdŜa z całym dworem J. Kl. Branickiego z Białegostoku do Warszawy, 1758, Teka 362,
s. 17
WODZIŃSCY z Suchej Radomskiej
- Wzmianka o ich archiwum w posiadaniu Zygmunta Glinki, obejmującym akta z lat 17161824. Wypisy z tych akt, dotyczących pojedynku między K. Wodzińskim a J. J. Kownackim i
procesu wynikłego w związku z tym, 1788. Teka 419a, s. 37; Teka 419b, s. 242-248
WODZIŃSKI Karol, starosta nurski
- Zestawienie róŜnych wersji historii jego pojedynku z Józefem Jerzym Kownackim, około
1788 oraz wypisy z oryginalnych akt dotyczących tego pojedynku, 1788. Teka 419a, s. 6, 44;
Teka 419b, s. 242-248
WODZIŃSKI, generał
- Pisze do niego Iz. Branicka, 1796. Teka 373, s. 35
WOJCIECH, snycerz białostocki
- Występuje w Białymstoku Jako snycerz Polak, 1748. Teka 358, s. 13
- W Białymstoku skończył figurę Dawida i spód 1 do lichtarza w kościele tykocińskim,
zacznie robić koło dzieci do trylaŜu w Choroszczy; choroba /febra/ hamuje tę pracę, 1750.
Robi ramy do obrazów w pałacu białostockim, 1753. Teka 358, s. 15, 17, 19, 25, 26
- Wzmianka o nim, 1752. Teka 320, s. 77v
- Pracuje nad wykończeniem apartamentu J. Kl. Branickiego w pałacu białostockim, 1754.
Teka 341, s. 7
- Ma robić figury na bramę pałacową w Białymstoku według modelu danego przez Redlera,
1755. Teka 339, s. 8
- Skończył sztukatorską robotę w sali pałacu białostockiego, robi kroksztyny do altanki,
zacznie koło osób na pałacu i bramie i koło waz, 1755; czeka na Klemma z rozpoczęciem
osób na bramę i robi na razie wazy, czeka teŜ na decyzję J. Kl. Branickiego, 1756. Teka 362, s.
8, 10, 12
- Pracuje w pałacu w Choroszczy, 1756. Teka 397, s. 3
- Pracuje przy wykonaniu ołtarza i ambony do kościoła w Choroszczy, 1757; przesyła modele
potrzebnych mu części Ŝelaznych wyrysowane na papierze; prowadzi prace snycerskie przy
nowej bramie pałacowej w Białymstoku; 1758. Teka 397, s. 15, 16, 18, 21-23
- Pracuje w pałacu w Choroszczy, 1758. Teka 339, s. 14
- Wymieniony wśród posiadaczy placów w Białymstoku na Nowym Mieście. Dom jego naleŜy
do własności dworskiej, 1775. Teka 118, s. 3, 18, 25
WOJCIECH, stangret przez lat 40 u Branickich
- Jako juŜ nie pracujący mieszka w budynku przy kuropatwiarni białostockiej, 1772. Teka 141,
s. 94
WOJCIECH, szynkarz z austerii bielskiej
- Nie chce dać syna na naukę zawodu do blacharza, 1780. Teka 376, s. 11
WOJEJKOW F., ambasador rosyjski w Warszawie
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- Notatka o jego liście, w którym prosi J. Kl. Branickiego o interwencję w sprawie pienięŜnej
między wojskiem rosyjskim a śydami tykocińskimi, 1762. Teka 315, s. 228
WOJNAROWSKI, Woynarowski Józef, komisarz dóbr podlaskich Jana Klemensa
Branickiego
- Zajmuje się zakupem koni roboczych do Białegostoku, 1750. Teka 358, s. 18
- Wypisy z jego listów do Branickiego dotyczące prac budowlanych prowadzonych w dobrach
i innych spraw gospodarczych, 1750-1760. Teka 362, s. 1-20
- Wypłaca pieniądze w imieniu Branickiego, 1752. Teka 320, s. 87
- Ma zakupić tarcice do obijania "machiny" w zwierzyńcu białostockim, 1753. Teka 358, s. 28
- Wypisy z jego raportów z róŜnymi wiadomościami o gospodarce w tych dobrach, 17531759. Wypisy te stanowią uzupełnienie duŜego ekscerptu, zob. Teka 362. Teka 315, s. 227
- Referuje J. Kl. Branickiemu naduŜycia miejscowego ekonoma względem poddanych, 1754.
Teka 215, s. 10
- Wzmianki o nim, 1755, 1756. Teka 315, s. 96; Teka 320, s. 235
- J. Kl. Branicki spłaca długi zmarłego Wojnarowskiego, 1762. Teka 333, s. 1
- W inwentarzu pałacu białostockiego wymienione są "dwa kopersztychy piórem przez śp.
Wojnarowskiego rysowane", 1775. Teka 146, s. 5
WOLAŃSKI, gubernator /ekonom/ w Biliłówce
- Wzmianki o nim, przy okazji dyspozycji gospodarczych, 1752. Teka 321, s. 5v, 15
- Wspomniany jako nierzetelny w pracy, 1753. Teka 317, s. 29, 30
WOLF MojŜesz, rabin - cadyk białostocki
- Opisjego nagrobka /+1850/ na dawnym cmentarzu białostockim, zrobiony przez Glinkę w
r. 1938) przybył on do Białegostoku z Tykocina. Teka 206, s. 17, 20
WOLFART Stefan, waltornista
- Jego mieszkanie w Białymstoku według Inwentarza z r. 1772. Teka 107, s. 125
WOLFF Jan, snycerz
- Notatka o Jego pobycie w Białymstoku w końcu XVIII w. na podstawie S. Dąbrowskiego,
Artyści dworscy XVIII w. /Przyczynki archiwalne/, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury". Teka
379, s. 2
WOLFF /kupiec/ w Tykocinie
- Blachy Ŝelaznej zakup u niego, 1738. Teka 342, s. 17
- Jeszcze nie oddał "rzeczy do fabryki /białostockiej/ naleŜących podług regestru", 1739.
Teka 358, s. 4
- MoŜe mieć ćwieczki wrocławskie do mebli, 1754, Teka 34-2, s. 35
WOLSCY
- Wzmianki o fundacjach i uposaŜaniu kościołów /Krzemienica, Szydłowicze/ przez
Krzysztofa i Barbarę /1600/ oraz Mikołaja /1617/ Wolskich. Teka 42, s. 1-2
WOLSKA Aniela z Kownackich, primo voto Krassowaka, szambelanowa
- Ulubiona rezydentka Iz. Branickiej, doŜywotnia posiadaczka wsi Koszki, XVIII w.
Wzmianka o niej w Pamiętnikach Koźmiana. Teka 419a, s. 5; Teka 419b, s. 227, 266
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- W towarzystwie panny Melfort zwiedza manufakturę płócienną w Białymstoku, 1789. Teka
316, s. 69
- Iz. Branicka pozwala jej przesypać owies na swoje łyŜwy spławiane /Sanem/. Ma nadzór
nad prządkami w /Białymstoku/, 1789. Teka 363, s. 10, 12
- Związana z dworem Iz. Branickiej w Białymstoku, 1793. Teka 316, s.48
- Po powrocie z Kuszków ma otrzymać pieniądze na potrzeby "fabryki płóciennej"
białostockiej, 1.794. Komisarz dóbr podlaskich Branickiej informuje Wolską o potrzebach
manufaktury płóciennej, 1793. Teka 316, s. 74, 84
- Wypis z jej listu, w którym wraz z męŜem swym zajmuje się sprawą broni dla wojska ziemi
bielskiej, 1794. Teka 316, s. 55
- Ma przenieść się wraz z Ditrychami z Białegostoku do Lady, 1796. Teka 315, s. 245
WOLSKA Hanna, córka Jana Szemetowicza, Ŝona Ławryna Wolskiego, chorąŜego
sochaczewskiego
- Czyni dla męŜa zapis na 1/3 swego majątku, mianowicie na dobrach ojczystych Szolkiane na
śmudzi i macierzystych Krzemlenicy w powiecie wołkowyskim, 1530. Teka 51, s. 25
WOLSKA Krzysztofowa
- Wzmianki o handlu prowadzonym z jej dóbr w końcu XVI w. Teka 46, s.23
WOLSKI Jan, profesor fizyki w Swisłoczy, a następnie w Białymstoku
- Jest autorem kilku prac naukowych ogłaszanych drukiem w latach 1808-1827. Teka 402, s. 2
WOLSKI Kazimierz Stanisław
- Sprzedał Al .Wiesiołowskiej dobra Krzemienicę Wielką w powiecie wokowyskim, przed
1645. Teka 66, s. 4
WOLSKI Ławryn
- Otrzymuje od Ŝony, Hanny Szemetowiczówny, zapis części dóbr Szolkiane, 1530. Teka 51,
s. 25
WOLSKI Mikołaj, kasztelan Witebski
- Regest przywileju otrzymanego przez niego od króla Władysława IV na mostowe z mostu
na rzece Kotrze w dobrach Hołowacze z obowiązkiem konserwacji mostu, 1646. Teka 105, s.
1
WOLSKI Mikołaj, szambelan, pisarz, poeta, bibliotekarz kanclerza Chreptowicza w
Szozorsach, członek deputacji sejmowej, powiernik Stanisława Augusta
- Notatki o jego Ŝyciorysie na podstawie J. Bielińskiego, Uniwersytet Wileński. Kraków 18991900. Teka 402, s. 2, 2v
- OŜeniony z Anielą z Kownackich Krassowską opuszcza Petersburg i osiada we wsi Koszki
/koniec XVIII w./. Charakterystyka jego osoby w Pamiętnikach Koźmiana. Teka 419a, s. 5;
Teka 419b, s. 265, 260, 278
- Zostawiwszy Ŝonę w Koszkach przybył do króla do Białegostoku, 1795. Teka 102, s. 12
- Wypis z jego listu w sprawie odbioru broni po freipocztach białostockich na potrzeby
wojska ziemi bielskiej, 1794. Teka 316, s. 55
282

- Stancja zajmowana przez niego w pałacu na Podwalu /Branickich/ jest do wynajęcia, 1795.
Teka 373, s. 10
- Przebywa na dworze Iz.Branickiej po śmierci Stanisława Augusta. Teka 403, s. 2
WOLSKI
- Właścicielem miasteczka Bakałarzowe w dobrach dowspudzkich, 1603. Teka 105, s. 6
WOŁŁOWICZ Hrehory, starosta mielnicki
- Zakłada na gruntach pustych, naleŜących do królewskiej puszczy grodzieńskiej, miasto
Wasilków, które otrzymuje przywilej miejski w r. 1566. Teka 289, s. 1-3
WOŁŁOWICZ, kasztelan grodzieński
- Ma zatrzymywać się przejazdem w pałacu białostockim Branickich,1797. Teka 317, s. 23
WOŁOWICZ Józef, p.p. Gr
- Wypis z listu, w którym zgadza sięna p[obieranie kamieni z gruntów w Uszanie na portzeby
budowy jakiejś posiadłości J. Kl. Branickiego, 1767. Teka 315, s. 226
WOŁOWICZ, gubernator cywilny białostocki
- Wzmianka o nim, 1822. Teka 388, s. 1
WOŁYŃSKI, minister rosyjski
- Ofiarowuje konia J. Kl. Branickiemu, 1737. Teka 342, 3. 8
WOYNAROWSKI zob. Wojnarowski Józef, komisarz dóbr podlaskich Jana Klemensa
Branickiego
WOŹNIACKI Adam
- Jego list do Eustachego Potockiego ze sprawozdaniem z prac przy pałacu i parku w
Radzyniu, 1755. Teka 431, s. 2, 3
WROCZYŃSCY Kazimierz, Wincenty i Jan
- Są winni śmierci młodego chłopca z Wrocenia, którego chcieli zmusić do całowania baby,
1817. Teka 184, s. 8
WROCZYŃSKI Antoni, landwójt białostocki
- Notatka o przywileju, w którym J. Kl. Branicki nadaje mu austerię w Białymstoku, 1756.
Oryginał znaleziony w Białymstoku przez Niemców w r. 1915, którzy go sfotografowali i
fotografię dali Zyg. Wroczyńskiemu w Białymstoku. Teka 95, s. 25
- PoŜycza St. Łętowskiemu, podwojewodziemu krakowskiemu, generałowi sumę około 5.000
złotych i upomina się o jej zwrot u ojca Łętowskiego, 1767, 1772. Teka 391, s. 12, 13
- Odpis aktu jego nominacji na landwójta przez właściciela miasta J. Kl. Branickiego, 1769;
liczne wzmianki o jego urzędowaniu w latach 1771, 1772; jego zapis dla Ŝony części kamienicy
w Białymstoku, 1772; wzmianka o jego śmierci w r. 1772; liczne wzmianki o sprawach majątkowych wdowy po nim w latach 1772-1774 oraz o jej późniejszym małŜeństwie, 1784. Teka
125, s. 39-41, 50-57, 65-97
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WROŃSKI Michał Jan
- Występuje jako zakrystianin kościoła białostockiego w r. 1703. Teka 171, s. 2
WRZOSZKIEWICZ, proboszcz białostocki
- Wzmianka o jego śmierci, 1745. Teka 315, s. 231
WYDRZYCKA Teresa
- Opis jej płyty nagrobnej w kościele tzw. starym w Białymstoku z zaznaczeniem, Ŝe według
źródeł Ŝydowskich Wydrzycka poŜyczyła synagodze /białostockiej/ 1.000 złotych z
warunkiem, Ŝe z procentów ma być utrzymywana lampa stale paląca się w kościele.
Informacja ta pokrywa się zresztą z tekstem tablicy nagrobnej. Teka 166, s. 3; Teka 168, s. 2
- Fotografia jej tablicy nagrobnej w kościele tzw. starym w Białymstoku. Teka 236, fot. 99
WYKOWSKI, biskup /płocki/
- Wzmianka o jego portrecie podpisanym w r. 1712 przez Dawida Pacewicza, znajdującym się
w kościele parafialnym w Węgrowie. Teka 435 s. 7, 8
WYRWICKI, "ten, który gazetę pisuje"
- Wzmianka o jego zapłacie rocznej, 1752. Teka 30, s. 15
WYSZKI Jakub, wice regent grodzki brański, plenipotent Jana Klemensa Branickiego
- Występuje w jego imieniu, 1739; wzmianka o koniach zrabowanych mu w r. 1734. Teka 200,
s. 91, 92, 104
- Jest plenipotentem J. Kl. Branickiego, 1743. Teka 299, s. 1
WYSZYŃSKI Jan, oficer garnizonu w Zamościu
- Wypis z jego listu do J. Kl. Branickiego w sprawie angaŜowania kamieniarza do wykonania
kaskady w ogrodzie białostockim, 1752. Teka 315, s. 229
- Wyszukuje dla J. Kl. Branickiego kamieniarzy, 1752. Teka 339, s. 2
ZABIELSKI J., administrator klucza Lada w starostwie bielskim
- Wypisy z jego raportu, złoŜonego Iz. Branickiej, w sprawie układów z poddanymi klucza o
zakup przez nich zboŜa, które było przeznaczone do sprzedaŜy w Gdańsku, 1776. Teka 315,
s. 301, 302
- Wypisy z jego raportów odnoszące się do ściągania od poddanych klucza ladzkiego
czynszów na rzecz kasy Branickich, 1778-1779. Teka 316, s. 55, 56
- Wypis z jego listu do podskarbiego Branickich, Matuszewica, w sprawie pierza dla klasztoru
panien miłosierdzia, 1785. Teka 317, s. 27
ZABIEŁŁO, generał
- PrzyjeŜdŜa z Grodna do króla St. Augusta do Białegostoku. Jest tam osobą nie znaną.
Wiadomo, Ŝe nie jest identyczny z tym Zabiełłą, który "wojskiem litewskim komenderował",
1795. Teka 102, s. 3, 4
ZABŁOCKI, komisarz dóbr zabłudowskich
- Wzmianka o nim, 1763. Teka 333, s. 3
ZABŁUDOWSKI Izaak /rabin białostocki/
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- Opis jego grobowca /+1865/ na starym cmentarzu białostockim, zrobiony w r. 1938 przez
Glinkę. Teka 206, s. 17
ZABOROWSKI, burgrabia tarchomiński Ossolińskich
- Rezyduje w Tarchominie dla pilnowania interesów właścicieli w okresie wydzierŜawienia
tych dóbr J. Kl. Branickiemu, 1757. Teka 315, s. 252a
ZECHERTOWIE, baronowie
- Notatki z archiwum tej rodziny poczyniono w Supraślu przez 1939 r.
- Notatki odnoszą się do posiadania przez Zachertów dóbr Supraśl czynionych tam inwestycji,
XIX-XX w. Teka 222, s. 1; Teka 272, s. 36, 43, 44
ZAGŁOBA-ŁOZOWICKI B., "heraldyk i szperacz archiwalny"
- Wycinki z prasy białostockiej z lat 1937 i 193S zawierające artykuły B. ZagłobyŁozowickiego w sprawie herbu miejskiego Białegostoku oraz artykuły innych osób
wymieniające go w związku z tą samą sprawą 1957-1958. Teka 201, s. 18, 19, 28-30
- Notatki Glinki sporządzone na podstawie otrzymanych od niego informacji odnoszących się
do dziejów Białegostoku, przed 1939. Teka 95 s. 10-12, 25, 50, 59
- Fotografia sporządzonej przez niego reprodukcji widoku otoczenia pałacyku gościnnego w
Białymstoku oraz fotografia oryginału tego widoku. Teka 152, fot. 2, 3
- Odbitka ozalidowa sporządzonego przez niego "planu historycznego miasta Białegostoku z
r. 1802". Teka 196, s. 5
ZAGRZEWSKI, major
- Przewozi list J. Kl. Branickiego do J. Kurdwanowskiego, 1737. Teka 342 s. 8
ZAKRZEWSKI Jan, urzędnik gospodarczy w starostwie bielskim, rewizor
- Wypisy z jego raportów, z których jeden dotyczy działalności milicji nadwornej Iz.
Branickiej, 1772, a drugi ściągania świadczeń z dóbr Orli, 1793. Teka 315, s. 303
- Wzmianki o nim, 1783. Teka 315, s. 307
- Wypis z jego raportu o przejęciu kluczy od pałacu w Hołowiesku w związku ze śmiercią
dotychczasowego gospodarza /stróŜa/ pałacowego, 1794. Teka 315, s. 247
ZAKRZEWSKI, porucznik, potem pułkownik, komendant garnizonu białostockiego
- Przez półtora roku absentuje się od słuŜby wojskowej pobierając gaŜę, 1758. Teka 339, s. 11,
13
- Budowa jego "rezydencji" w Białymstoku, 1763. Teka 328, s. 27
- Wzmianki o nim i jego rodzinie w pamiętniku dyplomaty pruskiego hrabiego Lehndorffa,
1?67. Teka 97, s. 18
- J. Kl. Branicki dzierŜawi od niego wsie Borsukówkę i Górę w pobliŜu Knyszyna, 1758. Teka
315, s. 261, 262
- Opis domu zajmowanego przez niego z Ŝoną w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 22, 23
- Pomoc oficjalistów warszawskich Iz. Branickiej w poszukiwaniu zbiegłego mu kucharza,
1775; ma być zawiadomiony w razie schwytania zbiegłych kucharza i furmana Iz. Branickiej,
1777. Teka 377, s. 5, 7
ZALESKI Jan, kuchmistrz koronny
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- Wypisy z jego listów do Bogusława Radziwiłła, w których upomina się o poddanych
zbiegłych z SuraŜa do Zabłudowa, 1667, 1668. Teka 290, s.33
ZALESKI Jan vel Władysław, stolnik nurski
- Otrzymuje od Piotra Nelhauza w zastaw dworek w Tykocinie, 1719.
Teka 484, s. 3-5
ZALESKI Piotr, starosta suraski, podkomorzy nurski
- PoŜyczył pieniądze J. Kl. Branickiemu w r. 1764, nic otrzymawszy widocznie zwrotu
odstąpił te wierzytelności J. K. Ossolińskiemu, 1734. Teka 317, s. 51
ZALEWSKI Antoni
- Wypis z listu, w którym prosi J. Kl. Branickiego o oddanie mu w arendę kamienicy naroŜnej
przy pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1753. Teka 315, s. 230
ZAŁUSKI Andrzej Stanisław, biskup krakowski
- Rekomenduje J. Kl. Branickiemu architekta G. Haselbachera w jego procesie z /Czapskim/
starostą knyszyńskim, 1753. Teka 315, s. 86a
- Oddaje pałac w Falentach w dyspozycję J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 360, s. 17
ZAŁUSKI A.
- Wypis z jego listu do Iz. Branickiej w sprawie podatków ze starostw mościskiego i
krośnieńskiego, 1785. Teka 316, s. 30
/ZAŁUSKI Józef Andrzej/ biskup kijowski
- Wzmianka o jego przejeździe przez Białystok i wozie 4-konnym, który wiezie przy nim
księgi rozmaite nowo zakupione do Biblioteki Załuskich w Warszawie. 1773. Teka 316, s, 59
ZAMOYSKI /Andrzej/
- Urszula Lubomirska wyraŜa zadowolenie z jego udziału w rokowaniach spadkobierców J.
Kl. Branickiego z Iz. Branicką, 1774. Teka 317,s.42v
ZAMOYSKI, pułkownik
- Ma referować podskarbiemu wielkiemu koronnemu trudności w uzyskaniu przez J. Kl.
Branickiego ze skarbu koronnego naleŜnych mu pieniędzy, 1759. Teka 303, s. 1
ZANCA del, Zanka Michel
- ZaangaŜowany wraz ze śpiewaczką Restorini do Białegostoku, niektóre warunki umowy,
1767. Teka 360, s. 35, 36
- W liście do J. Kl. Branickiego wspomina o zgodzie Branickich na swe małŜeństwo z aktorką
Ristorini, o zaproszeniu obojga do Białegostoku i tabakierce malowanej przez Kirysa, 1770.
Teka 318, s. 3
ZANNONI Rizzi J.P.
- Notatki dotyczące sieci droŜnej wokół Białegostoku na podstawie jego mapy Polski, 1772.
Teka 229, s. 2, 3
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ZASZCZYŃSKI Paweł, podstoli i podstarości grodzki mielnicki
- Zabity przez poddanych wsi Bacik, 1701. Teka 409, s. 11
ZAWADZKA, wdowa
- Zobowiązania kahału tykocińskiego wobec Zawadzkiej wdowy, 1749. Teka 282, s. 4, 5
ZAWADZKA, /córka malarza Mirysa?/
- Wzmianka o niej w testamencie Mirysa, 1791. Teka 316, s. 15
ZAWADZKI Stanisław, masztelarz
- Jest od lat 30 w słuŜbie J. Kl. Branickiego, otrzymuje od niego nadanie 1/2 włóki gruntu w
Warpechach /starostwo bielskie/, 1745. Teka 315, s. 335
ZAWADZKI, major
- Wzmianki o zaleganiu przez niego z komornym z tytułu najmu lokalu w pałacu Branickich
w Warszawie, 1780-1784. Teka 316, s. 8
- Nie podejmuje reperacji dziedzińca i zaniedbuje porządek przy kamienicy /Branickich w
Warszawie/, 1786. Teka 377, s. 8, 9
- Zalega stale z komornym z kamienicy Branickich w Warszawie, rezygnuje w końcu z
dzierŜawienia jej. Nie wywiązał się z zobowiązania obejrzenia rzeźb przeznaczonych na
sprzedaŜ z pałacu warszawskiego Branickich, 1796. Teka 373, s. 28, 29, 39
ZAWADZKI, stolarz białostocki
- Robi biurko dla J. Kl. Branickiego, 1758. Teka 328, s. 5
ZAWADZKI, towarzysz
- Eskortuje zakupy Branickiego wysłane z Warszawy do Białegostoku, 1767. Teka 360, s. 37
ZAWOYSKI, pułkownik
- Załatwia w Warszawie sprawy J. Kl. Branickiego, 1759. Teka 316, s. 3
- Składa u Szuszkowskiego pieniądze odebrane ze skarbu koronnego, 1759; bierze rejestr
drzewa potrzebnego do niewiadomej budowy i wysyła je do Warszawy, 1761. Teka 360, s. 24,
25, 31
ZBĄSKI Jan Stanisław, biskup warmiński
- Jego Ŝyciorys wypisany z encyklopedii Orgelbranda. Teka 285, s. 58
ZBIERZCHOWSKI
- Oddział wojska /partii mazowieckiej/ stronników Leszczyńskiego pod jego dowództwem
rabuje Tykocin i Białystok, 1734. Teka 280, s. 83, 84, 87-91, 104-107
/ZBOINSKI?/ starosta nowski
- J. Kl. Branicki donosi Kurdwanowskiemu o liście od niego, 1743. Teka 342, s. 31
ZBOIŃSKI, pułkownik
- J. Kl. Branicki zwraca się do niego, aby zamówił mu w Saksonii rękojeść z jaspisu, 1752.
Teka 321, s. 1
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- Wypis z listu J. Kl. Branickiego do niego w sprawie kucharza potrzebnego w Białymstoku w
czasie bytności tom króla, 1752. Teka 321, s. 21, 22
ZBYSZYŃSKI J., budowniczy /Antoniego Tyzenhauza/ podskarbiego nadwornego
litewskiego
- Prowadzi prace budowlane przy pałacu Tyzenhauza w Warszawie /odpis umowy w związku
z tymi pracami/, 1778. Teka 316, s. 6
ZDANOWICZ
- Przeprowadzał rewizję dóbr tyczyńskich, na którą narzekają poddani przed następnym
rewidentem, Bromirskim, 1752. Teka 327, s. 2
ZDORA
- Jest wierzycielem ludzi /poddanych/ Iz. Branickiej, a jednocześnie jej dłuŜnikiem; Iz.
Branicka poleca zestawić te długi ł wierzytelności i donieść jej, 1779. Teka 369, s. 5
ZERNESKI zob. Czarniecki Stefan, wojewoda kijowski, starosta piotrkowski
ZEWALD, alumnat tykociński
- Zmarł około r. 1782. Teka 316, s. 43
ZEYFFERT, lekarz bądź felczer w dobrach Izabeli Branickiej
- Wzmianka o nim, około 1790. Teka 401, s. 3
ZIELENIECKI, Zieliński, malarz
- Wykonuje szereg prac malarskich, głównie złoceń, w pałacach warszawskim i białostockim
Branickich, maluje teŜ w kościele Panny Marli w Warszawie, 1749-1754. Teka 320, s. 11, 15,
16, 107, 109, 117, 118, 122, 124, 140, 182, 184-188, 190-192
- UwaŜany Jest przez J. Sękowskiego za dobrego specjalistę. Ma sobie sprowadzić z Warszawy
do Białegostoku pomocników do złoceń, 1753. Teka 358, s. 24
ZIELIŃSKI Jakub Antoni, podczaszy płocki
- Jako regimentarz "partii mazowieckiej" stronników Leszczyńskiego najeŜdŜa ze swym
wojskiem dobra J. Kl. Branickiego i niszczy je. Odpis listu Zielińskiego, w którym uchyla się
od odpowiedzialności za te najazdy twierdząc, Ŝe dokonali ich ludzie podszywający się pod
miano członków konfederacji ziemi łomŜyńskiej, 1734. Teka 280, s.82-96
ZIELIŃSKI zob. Zieleniecki, malarz
ZIELONKOWSKI, malarz
- Sprzedaje werniks, 1763. Teka 328, s. 18
ZIEMIŃSKI
- Wspólnik bądź pomocnik kupca Dulfusa w Grodnie, 1752. Teka 320, a.77v
ZIENKOWICZ Michał, biskup wileński
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- Wypisy z listów, w których wyraŜa zgodę na oddanie probostwa białostockiego zakonnikom
bartolomitom oraz udziela indultu na odprawianie naboŜeństw w kaplicy św. Rocha w
Białymstoku, 1745, 1746. Teka 315, s. 231
ZIMA, Cyman, kupiec warszawski
- Sprowadza z Końskich Ŝelazo w sztabach, między innymi na zamówieni J. Kl. Branickiego,
1752, 1754. Teka 320, s. 74, 200
- J. Kl. Branicki odsyła mu naleŜność za Ŝelazo, 1752. Teka 321, s. 19
ZIMNOCHOWSKI Sebastian, snycerz
- Opis jego mieszkania w Białymstoku, 1772. Teka 107, s. 132
ZINSERLING /Bogusław/
- Fotokopie jego rysunków elewacji pałacu Branickich na Podwalu w Warszawie, 1949. Teka
288, fot. 1, 2
ZŁOTOCHOWICZ, malarz
- Maluje i nadzoruje malowanie i złocenie ram do zwierciadeł, 1755. Teka 328, s. 22
ZOBESKI Florian, podstarości tykociński
- Dostał w drodze zamiany za dom w mieście Tykocinie, 6 włók ziemi we wsi Siekierki, 1563.
Teka 280, s. 9
ZÖH Ignatius, drukarz
- Pobiera z kasy warszawskiej J. Kl. Branickiego 17 dukatów i 6 tynfów, 1754. Teka 315, s. 317
ZSCHERNIG, Czernik, Czernisz, architekt
- Wzmianki o prowadzeniu przez niego budowy kościoła w Bielsku, 1782-1784. Teka 316, s.
38, 39, 45
- WyjeŜdŜa z Warszawy do Białegostoku, 1789. Teka 369, s. 15
- Wzmianki o jego wyjeździe z Białegostoku do Warszawy, 1709 i przyjeździe do
Białegostoku, 1790, a takŜe o tym, Ŝe daje malarzowi Herliczce miarę, według której będą
malowane obrazy, 1791; robi abrys cerkwi rybołowskiej, 1792. Wypisy z listu, w którym Iz.
Branicka zaleca mu nadzór nad uporządkowaniem jej pokoi w oficynie pałacowej zaznaczając,
Ŝe to nie naleŜy w zasadzie do jego obowiązków, 1794. Teka 316, s. 69, 72, 84
- Wypisy z replik Iz. Branickiej na raporty pisarza fabrycznego białostockiego, zawierające
szereg pośrednich i bezpośrednich zwrotów do Zscherniga i poleceń dla niego n zakresie prac
budowlanych /kościół w Dolistowie, niektóre budynki w Białymstoku/ i remontowych w dobrach białostockich, 1789-1791. Teka 316, s, 76-83
- Zdaniem J. Glinki architekt wymieniany anonimowo, jako dozorujący pracami w
Białymstoku w sezonie letnim r. 1792 to Zschernig; ma on teŜ zastępować Popowskiego,
pisarza fabrycznego w Białymstoku, w czasie jego urlopu, 1792. Teka 372, s. 7, 20
- Notatka o zachowanym w jego listach do Iz. Branickiej rzucie przyziemia kościoła,
budowanego przez niego w Dolistowie, b.d. Teka 316, s. 30
- Buduje w r. 1797 nowy dom w Białymstoku. Teka 181, s. 2
ZUBRZYCKI, woźny białostocki
289

- Mający 4 dzieci dostaje zapomogę w mące, 1777. Teka 370, s. 4, 5
ZUG /Jan Bogumił, architekt/
- Wzmianka o projektowanych przez niego podziemiach pałacu Branickich na Podwalu, b.d.
Teka 285, s. 59
ZYBERT, straŜnik niewiadomych lasów
- Wzmianka o nim, 1756. Teka 362, s. 13
ZYCHLING zob. Sichling W., chirurg, felczer w Białymstoku
ZYGMUNT I, król polski
- Nadaje Raczkomiczom część puszczy grodzieńskiej, 1514. Teka 51, s. 10, 12
- Notatka o jego przywileju dla miasta Wielunia, 1510. Teka 506, s.2
ZYGMUNT III, król polski
- Wzmianka o jego pobycie z Ŝoną i dziećmi w Tykocinie w czasie zarazy 1630 r. i o przyjęciu
zgotowanym im przez Krzysztofa Wiesiołowskiego. Tekst jego przywileju dla miasta
Nowogrodu, 1630. Teka 278, s. 20, 185, 187, 188
- Regest dokumentu, w którym transumuje on dokument Aleksandra Chodkiewicza z
30.XI1.1533 dotyczący zamiany dóbr Choroszcz na Chorostów i Klewinów, 1623. Teka 256,
s. 41
ZYGMUNT August, król polski
- Jego dwór w Knyszynie budował Job Bretfus, XVI w. Teka 278, s. 179
- Notatka dotycząca znaczenia, jakie król przypisywał Tykocinowi i jego pobytu tamŜe, 1550 i
później. Teka 278, s. 6
- Uwagi na temat jego przywileju dla kościoła w Wasilkowie, 1563. Teka 198, s. 55; Teka 205,
s. 6
- Odpis przywileju wydanego przez niego miastu Wasilkowowi, 1566. Teka 289, s. 1-3
ZYGMUNT Kiejstutatowicz, ksiąŜę
- Wzmianka o jego nadaniu dóbr tykocińskich i innych na rzecz Jana Gasztołda, 1433. Teka
29, s. 4, 19
śEBROWSKI Mateusz, ksiądz
- Jest pierwszym plebanem w Strabli, 1617. Teka 412, s. 1
śELKOWSKI Jan
- Po wyjściu z niewoli tureckiej zabity przez sługi pana Skindera. Zeznanie Jana
Wiesiołowskiego, jego towarzysza z niewoli, o ruchomościach po nim pozostałych, 1516.
Teka 51, s. 14
śELSKI J. P.
- Zdaje oprawę z wykonania zlecenia J. Kl. Branickiego n sprawie wezwania krewnych
zmarłego marszałka dworu białostockiego do odbioru spadku po nim, 1749. Teka 318, s. 4
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śERAR zob. Gérard
śÓŁKIEWSKI, śułkiewski, oficjalista w Tykocinie
- Wypis z raportu, w którym donosi J. Kl. Branickiemu o wysłaniu transportów cegły i wełny
z Tykocina do Białegostoku i o innych sprawach gospodarczych, 1737. Teka 315, s. 232
śOŁYŃSKI Michał koniuszy nadworny Branickich w Białymstoku
- Wzmianki o nim w latach 1767-1773. Teka 96, s. 14
- Wzmianka o zwolnieniu go ze słuŜby u Branickich, 1773. Teka 128, s. 1
śUKOTYŃSKA
- Otrzymuje w ParyŜu od Teppera pieniądze na tabakę dla J. Kl. Branickiego, 1768. Teka 360,
s. 39
śUŁKIEWSKI zob. śółkiewski, oficjalista w Tykocinie
śYLIŃSKA Helena Krystyna
- ZłoŜyła przed 1939 r. na USB w Wilnie pracę pt. Instytut białostocki panien szlacheckiego
pochodzenia, 1841-1915. Teka 191, s. 2
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