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Zawartość



Wyjątkowość tego źródła

Jedno z nielicznych zachowanych źródeł 
staropolskich z tego okresu (język polski, źródło 
dotychczas nieznane)

Nieocenione źródło do badań nad historią 
podtrzcianeckich wsi

Cenne źródło do badań nad dziejami majątku Biała 
(stosunki własnościowe, rozwój klucza)



Hrabia
Andrzej 

Radoliński 
(1719-1775)



Hrabina 
Anna 

z Gajewskich 
Radolińska

(1748-1793)



Herb 
małżeński 

Radolińskich –
Gajewskich 
(Leszczyc –

Ostoja) 
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okupnikom etc.]
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Co dalej?

Jubileusz 400-lecia Nowej Wsi (1618-
2018)

III tom Źródeł do dziejów Ziemi 
Trzcianeckiej (lipiec 2018): Protokoły 
rewizyjne Trzcianki i okolic z 1793 r.

IV tom Źródeł do dziejów Ziemi 
Trzcianeckiej (2018/2019?): rękopisy 
proboszczów z Białej i Wielenia z XVIII w.



III tom 
Protokoły rewizyjne z 1793 r.

Fragment:

Kościoły i stan ich majątku. 
Znajdują się tutaj: jeden kościół luterański i jeden katolicki. Ten pierwszy 
został zbudowany przez gminę miejską i wiejską z własnych środków dopiero 
po pruskim objęciu w posiadanie [tych terenów]. Jest on z ciasno łączonego 
drewna, wystawiony z muru pruskiego, pokryty dachówką, ma tylko jedną 
małą wieżę, ale za to osobną dzwonnicę. […]

Kościół katolicki. Sam budynek jest konstrukcji zrębowej, pokryty gontem i 
ma małą, jednak grożącą zawaleniem wieżyczkę i z tego względu również 
osobną dzwonnicę. Jest już bardzo stary, grozi zawaleniem, a w tym roku 
zostanie położony nowy dach.



Mapa z 1818 r.



Pieczęcie miejskie z 1790 r.



Księga 
cechu 

szewców 
w Trzciance 

z 1780 r.



Najstarsze znane graficzne 
przedstawienie Trzcianki z 1780  r.




