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OPOWIEŒCI GENEALOGICZNE

Gutowscy
Nazwisko Gutowskich znane jest w Sierpcu i okolicy. 

Pochodzi od wioski Gutowo po³o¿onej w parafii S³upia. S¹ 
jednak jeszcze zupe³nie inni Gutowscy. W Polsce jest oko³o 
10 wiosek o tej nazwie, s¹ równie¿ wioski o nazwach Gutów i 
Guty. Mog¹ byæ one gniazdami ró¿nych Gutowskich, których 
dzisiaj mieszka w naszym kraju grubo ponad 8 tysiêcy. 

Wróæmy jednak do naszego Gutowa, a w³aœciwie trzech 
wiosek o tej nazwie bêd¹cych przed wiekami w³asnoœci¹ licz-
nie rozrodzonych Gutowskich. Zgodnie w tradycj¹ rodzinn¹ 
u¿ywali herbu Œlepowron. 

Na prze³omie XV i XVI wieku Gutowo by³o w³asnoœci¹ 
trzech braci: Miko³aja, Stanis³awa i Jana. Podzielili oni rodzi-
nne dobra na trzy czêœci, z których wykszta³ci³y siê osobne 
wioski: Gutowo-Górki, Gutowo-Orle i Gutowo-Stradzyno. 

Mo¿emy przeœledziæ kilka pokoleñ poszczególnych ga-
³êzi Gutowskich w XVI i XVII wieku. W staropolskich aktach 
odnotowano mnóstwo zapisów dotycz¹cych dziedziczenia 
maj¹tków, podzia³ów miêdzy dzieci, zakupów i sprzeda¿y. 
Gutowscy aktywnie funkcjonowali wœród okolicznej szlachty. 
Wchodzili w posiadanie czêœci s¹siednich wiosek. Mo¿emy 
ich znaleŸæ jako dziedziców czêœci wsi Chorzewa, Kêsic, 
Gr¹bca, Suleñczyc, Szumania i innych. Transakcje maj¹tko-
we ³¹czy³y siê czêstokroæ z zawieranymi maria¿ami. Zatem 
wœród ¿on panów Gutowskich oraz wœród mê¿ów panien 
Gutowskich spotkamy przedstawicieli wielu rodzin z okolicy. 
Mamy tu Chorzewskich z Chorzewa po³o¿onego po drugiej 
stronie Sierpienicy, Kêsickich z Kêsic, Zdziarskich, Osiec-
kich, Mlickich, a nawet Roœciszewskich, którzy byli rodzin¹ 
maj¹c¹ wysok¹ pozycjê wœród szlachty mazowieckiej. 

Ma³o wiemy o tych cz³onkach rodziny, którzy spokojnie 
gospodarzyli na swojej ziemi. Najwiêcej wiemy o tych, którzy 
procesowali siê, zawierali du¿o ró¿nych transakcji. To bo-
wiem by³o odnotowywane w aktach. Poznajmy kilka takich 
osób. Miko³aj, syn Jana, w latach 1544-1575 wielokrotnie by³ 
odnotowywany jako dziedzic Gutowa-Stradzyna (Starzyc), 
wchodzi³ w posiadanie czêœci w Œwierczynie, Kozikach. Po-
zostawi³ liczne potomstwo: osiem córek i czterech synów, 
których liczne poczynania gospodarcze te¿ znalaz³y odbicie 
w aktach z dalszych lat. W tym czasie dziedzicem Gutowa-
Górek by³ Ros³an, syn Aleksego. Jego dzia³ania gospodar-
cze znajdujemy w aktach z lat 1552-1589. Poza Gutowem 
mia³ czêœci ̄ abowie i Chorzewie. ̄ on¹ jego by³a Anna, córka 
wy¿ej wymienionego Miko³aja z Gutowa-Stradzyna. Jest to 
pierwszy znany zwi¹zek ma³¿eñski miêdzy Gutowskimi. W 
nastêpnych wiekach spotykamy ich wiêcej. Tymczasem 
Gutowo-Orle by³o w³asnoœci¹ Stanis³awa, syna Wojciecha. 
W latach 1559-1588 jest kilkakrotnie odnotowywany w 
zwi¹zku z procesami z Chorzewskimi i innymi s¹siadami. 
Jego potomkowie (w XVI i XVII wieku) mieli czêœci w okoli-
cznych wioskach: ¯ytowie, Kêsicach, Wylaz³owie. W posia-
danie gruntów w innych wioskach wchodzi³o siê poprzez 
dziedziczenie pewnych czêœci po matce b¹dŸ uzyskiwa³o siê 
jako ekwiwalent niesp³aconego d³ugu.       

Niewiele mo¿emy powiedzieæ o ¿yciu codziennym kon-
kretnych osób z tej¿e rodziny w odleg³ych czasach. Nie zaw-
sze by³o tam sielankowo i spokojnie. Przyk³adowo, wspom-
niany Stanis³aw z Gutowa-Orlego w 1563 roku oskar¿y³ o 
napad innych Gutowskich. Poza ¿yciem charakterystycznym 
dla polskiej wsi sprzed wieków, niektórzy poœwiêcali siê 
stanowi duchownemu. Anna, która by³a dominikank¹, ufun-
dowa³a w 1625 roku tabliczkê wotywn¹ do sanktuarium Matki 
Bo¿ej Sierpeckiej. 
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