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PASZKIEWICZ HrabiaErywańskicz. Radwan odm.
—

—

2502

PASZKOWSKI I, (Paschké) cz. Zadora odm.
—

2504

PASZKIEWICZ Książe Warszawski.

—

2503

—

PASZKOWSKI II, Paczkowski cz. Zadora odm.
2505

PAWELS, Pawelsz, Pawelski, Pawelsztorp.
—

2513

—

PAWELS II.
—

2514

—

PAWŁOWICZ II cz. Przyjaciel odm.
—

2516

—

PAWŁOWICZ I cz. Przyjaciel odm.
—

2.515

PAWŁOWSKI I
—

cz.

2517

—

Haugwicz odm.
—

PAWŁOWSKI III cz. Leliwa odm.
—

2519

—

PAWŁOWSKI IV Baron cz. Leliwa odm.
—

2520

—

PAWŁOWSKI VI Hrabia cz. Ślepowron odm.
-

2522

—

PAWSZĄ II.
—

2524

—

PAWŁOWSKI V.
—

2521

—

PAWSZĄ I.
—•

2523

—

PELIKAN I.
2526

PELTENBERG, (Poeltenberg).

PEŁKA I, (Pelcka) cz. Jastrzębiec odm.

2528

2529

PERNET cz. Kotwica odm.
—

2534

PERNIGOTTI.
—

2535

—

PEROT, (PeroM).
—

2537

—

PETRYNO, Petrino Baron.
2 5^0

—

PETRYKOWSKI II.
—

2542

PETRYKOWSKI I, Potrykowski cz. Tarnawa odm.

—

2541

—

PETRYKOWSKI III.
—

2543

—

PĘKAWKA cz. Kościesza odm.
'¿■545

-

PFUL II, (Pfuhl, Pfuel).
—

2550

—

PFULSTEIN SŁUPECKI, (Pfuhlstein).
—

2551

PIECZA.

PIASOCKI, Piaseczyński, Piasoczyński.
—

2552

—

PIECZKOWSKI, Pieszkowski cz. Drangwicz odm.
—

2554

—

—

—

2553

—

PIELESZ.
—

2555

—

—

2570

—

PIERZCHAŁA V.
2574

—

PIERZCHAŁA VI, Roch.
-

2575

—

2577

—

PIERZCHAŁA VII, Pirzchała.
—

2576

—

PIERZCHAŁA IX, Roch, Kolumna.
—

2578

—

—

PIERZCHAŁA X, Roch.
—

2579

PIETYROG II,
—

2586

—

PILAWA, Piława, Strzała.
—

2588

2590

—

PIĘCIOPIÓR.
—

2587

—

HLAWA II.
—

2589

—

PILCHOWSKI, Pilichowski cz. Rogala odm.
—

2592

—

P1LERSDORF Baron.
—

2594

—

PININSKI Hrabia cz. Jastrzçbiec odm.
—

2596

—

P1NOCKI. Pinoci, (Pinocci).
—

Wi

—

PIOTROWICZ I cz. Leliwa odm.
—

2598

—

PIÓRA.
2600

—

2599

—

PIÓRA STRUSIE.
—

PIÓRO, (Lenski).
2602

PIOTROWICZ II cz. Leliwa odm.

—

2601

—

PIRAWSKI cz. Nałęcz zawiniony.
—

2604

PIROŃSKI.
2605

—

—

PISARZEWSKÍ, Pisarzowski cz. Stary koń'odm.
—

2606

—

PISZCZAŃSKI cz. Prus I odm.
—

2608

—

PIWN1CKI cz. Lubicz odm.
—

2609

—

P1WNICKI II Hrabia.
—

2610

—

PLATER I.
2612

PLATER Hrabia I.

PLATER Hrabia III.
—

2616

—

PLEMIĘCKI I, Plemiątski, Klement-Plemiński.
—

2618

—

PLESSY, (Plessis du).
—

2621

PLON.
—

2623

2625

PŁOŃSKI.
—

2626

—

—

PŁOTOWSKI cz. Lubicz odm.
—

2627

PŁUŻYCA.
2628

POBĘDZIE.
—

2630

~

POBŁOCKI 1 cz. Jeleń odm.
—

2631

—

POBŁOCKI II

POBŁOCKI III.

2632

2633

—-

—

—

POBÓG VF.
—

POCIEJ I, cz. Potej Waga odm.
2642

—

POCIEJ III.
—

2644

—

2641

POCIEJ II cz. Waga odm.
—

2643

—

PODBERESKI cz. Gozdawa odm.
—

2645

—

PODJASKI I.
—

2650

—

PODKOWA I.
—

2658

—

PODKOWA III.
—

2660

—

PODW1ŃSKI.
—

2562

PODKOWA II.
—

2659

—

PODLASKI.
—

2661

—

POG1RSKI.
—

2663

—

459

—

POLANOWSKI cz. Stary koń odm.
—

2688

—

POLENCZ, (Polenta).
2690

2692

—

—

2689

—

POLETYKA, Poletika.
—

POLETYŁO Hrabia, Poletyłło cz. Trzywdar odm.
—

POLAŃSKI.

2691

—

POLIN, Pollin, Pollini, (Poligny).
—

2693

—

T3APARA VI. — W polu błękitnem—na purpurowej poduszce—gęś srebrna stojąca. Nad heł•*- mem w koronie pół postaci Ś-go Michała Archanioła w złotej zbroi, ze skrzydłami srebrnemi,
aureolą złotą, z mieczem w prawej ręce i tarczą złotą o krzyżu czerwonym w lewej ręce. Labry
błękitne podbite srebrem. Odmiana poprzedniego. Sieb. IV. 14'. Hefn.

pAPARONI. — Na tarczy dwudzielnej w polu prawem srebrnem — wąż czerwony w slup,
W lewem czerwonem—gęś srebrna. Herb Paparonich w Rzymie, przytoczony tu dla porównania. Riet.

pAPINI DE GAMBUSIO. — Na tarczy ściętej zlotem obramowanej —■ w polu górnem złotern—z obłoku błękitnego ramię zbrojne z mieczem w ręku; w polu zaś dolnem czerwonem—
trzy złote litery d gotyckie rzędem. Nad hełmem w koronie—ręka zbrojna z mieczem. Labry
Z prawej czerwone, Z lewej czarne podbite złotem. Nadany Ryszardowi, Oliwierowi i Maryocie Papinim
de Gambusio przez Kazimierza Jagiellończyka, króla polskiego w r. 1481.
szlachty polskiej* str. 87 i 169 i Heraldyka str. 124.

Piek. „O dynastycznem pochodzeniu

TDAPLOŃSK1 Wibultowicz cz. Strzemię odm. — W polu błękitnem — znak podobny
do ósemki, od góry szeroko rozwartej, z beleczką poprzeczną w rozwarciu, mający przedsta
wiać odwrócone do góry strzemię.
Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.
Labry
błękitne podbite srebrem. Kajał. 298-, Nies.

TOAPRZYCA I, Kuczawa, Kuczaba, Kuszaba, Ruchaba, Bychawa, Rakwicz. — W polu srebrnem —■ szary kamień młyński z żeleżcem czyli paprzycą żelazną (mtihleiseri). Nad
hełmem w koronie—ośm głów szczenięcych, z których cztery wyższe po bokach parami w prawo
i lewo odwrócone, z niższych jedna w prawo trzy w lewo. Labry.
Herb ten bardzo stary i tak
opisany znajduje się w„Zni?/wotac*"Długoszowych dopiero w rękopisie Łętowskiego pod nazwą Kuczaba albo Kuszaba.
W „Liber beneficiorum* twierdzi Długosz że pole winno być błękitne. Herbarz arsenalski podaje pole białe. W zapi
skach sądowych średniowiecznych przychodzi ten herb już pod r. 1397, ale pod zawołaniem Kuczawa; w zapisce
z r. 1580 zowie się Rakwiczem, a w zapisce z r. 1554 Paprzycą. Pieczęci średniowiecznych z tym herbem nie znają
heraldycy. Niesiecki twierdzi, że ten herb pod mianem Bychawy przyjął Monsztold na sejmie horodelskim.
Papr:, Biel:, OkolKojat:. Nies:. Ulan:, Mał:, Heraldyka Piek.

TDAPRZYCA II. —• W polu czerwonem — srebrny kamień młyński z paprzycą w środku.
Nad hełmem w koronie ośm głów szczenięcych, w dwóch rzędach nad sobą parami w obie
strony obróconych. Labry czerwone podbite srebrem. Odmiana z herbarza galicyjskiego, steb.iv. v\.24,

"DAPRZYCA III, (Pappritz). — W polu czerwonem— srebrny kamień młyński z paprzycą
w środku. Nad hełmem w koronie ośm głów szczenięcych w słup po cztery. Labry
czerwone podbite srebrem. Odmiana przysługująca Paprzycom na Szląsku pruskim w bieżącym stuleciu.
Sieb. Il I. 2. 344.

pAPRZYCA IV. —■ Odmiana z herbarza Ambrożego. Ambroś:. Heraldyka Piek. 188.

pARASKI. — Na tarczy ściętej — pod srebrną trupią głową w środku tarczy na obu polach,
-*• (między dwiema złotemi gwiazdami w polu czerwonem) leżącą—półksiężyc srebrny w polu
błękitnem. Nad hełmem w koronie trzy złote gwiazdy: jedna i dwie. Labry z prawej czer
wone podbite złotem, z lewej błękitne podbite srebrem. Herb rodziny kaszubskiej na Pomorzu, mie
niącej się z Paraszyna Paraski, Zdun Paraski albo Parasiński.

Ledebur; Sieb. III. 2. 344 i VI. 9. 42.

TDARYS Hrabia cz. Prawdzie odm. — Na tarczy trzynastodzielnej, w pierwszym rzędzie
-l- w polu I złotem — czerwony znak Ogińskich, w polu II — Pogoń litewska w III — Lis,
w IV—Wieniawa, w drugim rzędzie w polu V srebrnem— Trąby, w polu VI—Kościesza,
w polu VII — ¡Gozdawa, w VIII — Leliwa-, w trzecim rzędzie w polu IX—Bogorya, w polu X
czerwonem—orzeł czarny ukoronowany bokiem zwrócony w prawo, w prawej szponie trzyma-

Część II

jący miecz z nawleczoną nań koroną złotą czyli Soltyk, w polu XI—Rogala, w polu XII—Poraj,
w środkowym polu XIII srebrnem — nad murem czerwonym pół lwa złotego w lewo z obrączką
brunatną w łapach czyli Prawdzie. Nad koroną hrabiowską cztery hełmy: w pierwszym na pawim
ogonie—dwa półstrzałki żeleźcem do góry i na dół; w drugim — lew złoty w lewo z obrączką
w łapach-, w trzecim—orzeł czarny ukoronowany w prawo z mieczem w szponie z nawleczoną
nań koroną; w czwartym—na pawim ogonie nad złotym półksiężycem sześciopromienna złota
gwiazda. Labry czerwone podbite srebrem. Tarczę podtrzymują lwy złote. Herb starej rodziny
mazowieckiej Parys (też Paris) z Parysowa w ziemi czerskiej, z której gałęź otrzymała w osobie Adama Parysa tytuł
hrabiowski w Austryi 16 lipca 1807 r., na co dyplom 16 Stycznia r. 1808. Nies,'. Grit.-Hild.; Riet.', Sieb. IV. 14, 98.

T) AST ORY, Pastoryusz, (Pastorius de Hirtenberg}. — W polu błękitnem—wodotrysk. Nad
hełmem w koronie pół męża zielono ubranego, z wieńcem wawrzynowym nagłowie i laską pa
sterską W prawej ręce. Herb rodziny gdańskiej, z której Adam Pastorius, nobilitowany w Szwecyi z przydom
kiem von Hirtenberg I9 Lipca r. 1648, Joachim zaś, sekretarz i historyograf króla, indygenowany w Polsce 6 Stycznia
r. 1662. Vol. Leg. IV. 868: Riet.', Bork.

DASZKIEWICZ Hrabia Erywański cz. Radwan odm. —Na tarczy ściętej w polu górnem złotern— dwugłowy orzeł czarny ukoronowany z mniejszą tarczą na piersiach, na której Ś-ty Jerzy
w polu czerwonem; w dolnem dwudzielnem z prawej srebrnem—pod szczytami gór twierdza mu
rowana czerwona z wieżą, na szczycie której widać półksiężyc, w połowie rozwalona, a na wstę
dze u spodu nosząca napis rosyjski: Erywańy w lewem błękitnem na srebrnej chorągwi kościelnej
o trzech połach zwieszonych półstrzałek żeleźcem do góry. Nad koroną hrabiowską trzy
hełmy: na bocznych w koronie szlacheckiej — po trzy pióra strusie, na środkowym z koroną
hrabiowską — pół dwugłowego orła ukoronowanego. Labry przy bocznych hełmach błękitne
podbite srebrem, przy środkowym czarne podbite złotem. Tarczę podpierają—z prawej żołnierz
Z piechoty, Z lewej Czerkies. Godło : HECTB li BBPHOCTB. Odmiana ułożona dla Jana Paszkiewicza po
chodzącego z rodziny na Żmudzi w XVII stuleciu osiadłej, który jako dowódzca wojsk rosyjskich odznaczył się
w wojnie przeciwko Persyi, za to otrzymał od Mikołaja 1, cesarza rosyjskiego i króla polskiego tytuł hrabiowski
a Erywaniu 27 Marca 1828, następnie zaś po wzięciu Warszawy w r. 1831 otrzymał tytuł księcia warszawskiego
z urzędem namiestnika,
Kojał.; Nies.', Sieb. III. 11. Obszcz. Gerb.', Malinowski, Heraldyka', Sp. szl. poi.', Bałt.’, Riet',
Bork.

PASZKIEWICZ Książe Warszawski cz. Radwan odm.—Na tarczy pięciodzielnej w polu I złoA tern—górna połowa dwugłowego orła czarnego ukoronowanego, w II błękitnem — srebrna
chorągiew o trzech połach zwieszonych z półstrzałkiem u góry, w III srebrnem—pod szczytem
gór twierdza na wpół rozwalona z napisem rosyjskim u dołu Erywan, w IV złotem — sy
rena z mieczem i z tarczą, w V środkowem złotem — orzeł dwugłowy czarny ukoronowany.
Nad koroną hrabiowską trzy hełmy, w bocznych z koroną szlachecką— po trzy pióra strusie,
w środkowym z koroną hrabiowską—dwugłowy orzeł czarny ukoronowany. Tarczę podtrzy
mują z prawej żołnierz z piechoty, z lewej czerkies. Godło : uectb h bbphoctb. Całość okrywa
płaSZCZ książęcy Z mitrą. Odmiana książęca poprzedniego. Obszcz. Gerb.’, Riet.; Balt.: Sieb. III. 11; Bork.

pASZKOWSKI I. Paszk, Paszki, (Paschke} cz. Zadora odm. — W polu błękitnem — złota
lwia głowa ze złotą obrączką w zębach. Nad hełmem w koronie—trzy czerwone róże
na łodygach Z listkami. Odmiana przysługująca Paszkom przydomku Studziński i Słuszewski w XVIII stuleciu
na Słuszowie czy Służewie na Pomorzu osiadłym — gałęzi zdaje się małopolskiej rodziny z Brzezia—jednego pocho
dzenia z Rusockiemi i Lanckorońskiemi. Dług.; Papr.; Nies.; Sieb. VI. 9 tekst 69, tabl 43; Bork.

TDASZKOWSKI II, Paskowski, Paczkowski cz. Zadora odm. — W polu czerwonem — lwia
-*• głowa ziejąca płomieniem. Nad hełmem w koronie taka sama lwia głowa. Labry czer
wone podbite złotem. Odmiana przysługująca Paszkowskim, rodzinie małopolskiej z Brzezia, jednego pocho
dzenia z Rusockiemi i Lanckorońskiemi z której gałęź w XVII stuleciu przeniosła się do Saksonii, na Pomorze i do Hol
sztynu. Dług.; Papr.; Nies.; Sieb. VI. tekst 49, VI. 6. 78 i II. 3. 46; Riet.; Bork.

pASZYC. — Na tarczy — dwa węże, większy głową w prawo, cały w pałąk nagięty w lewo,
-1- drugi mniejszy głową w lewo w środku pierwszego w literę S ułożony.
Znak Paszycćw herbu
Łuk w lidzkiem.

Z pieczęci na dokumencie z r. 1510; Nies. Narb, tom I str. 405, tom IV. str. 18d; Bork.

TZJATEK cz. Przyjaciel odm. — W polu błękitnem na złotej misie — czerwone serce pałające,
strzałą lewo-ukośnie na dół przeszyte. Nad hełmem w koronie pięć piór strusich. Nadany
wraz z nobilitacyą Janowi Patek, porucznikowi gwardyi pieszej koronnej przez Stanisława Augusta, króla polskiego
r. 1790; potwierdzenie nastąpiło 13 kwietnia r. 1791. Vol. Leg. IX. CCII. Kanc. ks. 100 f. 109; Bork.; zapiski WP.
Jackowskiego.

pATKUL, Patkula. — W polu złotem — trzy czarne baszty blankowane, każda z bramą, murem złączone, z których środkowa wyższa i zakończona wieżyczką. Nad hełmem w koronie
dwie trąby w połowie i naprzemian złote i czarne. Labry czarne podbite złotem. Herb rodziny
pochodzenia jakoby westfalskiego, w prowineyach nadbałtyckich osiadłej. Rajmund Patkul, pułkownik rosyjski
indygenowany w Polsce r. 1775 Jedna gałęż otrzymała tytuł baranowski szwedzki w r. 171ó. Vol. Leg. VIII.
f. 296; Matach.; Eork.

pAUL-SELUF, (de Paul-Selloufi Baron. — W polu czerwonem — trzy trąby czarne jedna
nad drugą wylotami w lewo. Nad koroną szlachecką skrzydło orle. Tarczę podtrzymują
h\ y złote, głową W tył odwrócone.
Nadany wraz z tytułem barona Pawłowi de Paul Sellout z rodziny
szwajcarskiej z St Gallen, przez Stanisława Augusta, króla polskiego, 20 Października r. 1772. Leon Selouf przy
puszczony do indygenatu r. 1 792. Vol. Leg. IX. CCIX] Kanc. ks. 41 f 204] Bork.: zapiski WP. Jackowskiego.

p.AUJJC I, (Paulits), Pawluć. —- Na tarczy ściętej w polu górnem czerwonem i dolnem
czarnem—gryf srebrny ukoronowany, maczugę złotą trzymający. Nad tarczą dwa hełmy,
w pierwszym—trzy pióra strusie: białe, czarne i czerwone, w drugim — między dwoma rogami
prawym w połowie górnej czarnym, dolnej złotym, lewym w połowie górnej srebrnym, dolnej
Czerwonym — sześciopromienna gwiazda złota. Nadany wraz z nobilitacyą Natanielowi á Paulitz przez
Stanisława Augusta, króla polskiego 5 Maja r 1768, potwierdzony )5 Września r. 1769. Dotychczas osiedleni
na Pomorzu. Vol. Leg. VII. 802: Kanc. ks. 42 str. 124] Sieb. III. c. 346; Matach.] Nieś, prsyp.] Riet.] Bork.

pAULIC II, (Paulitz'). — Na tarczy ściętej w polach górnem czerwonem, dolnem czarnem—
x złoty gryf ukoronowany, zamiast lwiego spodu rybi ogon mający, z kluczem w prawej
łapie. Nad hełmem w koronie między rogami w połowie górnej czerwonemi, dolnej czarnemi
pół gryfa z kluczem jak na tarczy. Labry czerwone, złote i czarne, odmiana poprzedniego ze źródeł niemieckich.

Sieb. III, 2. 346.

JZ)AW. — Na tarczy — paw

Z pieczęci bojara litewskiego z końca XVI stulecia.

Ze zbioru WP. Bisiera;

zapiski WP. Dziadulewicza.

pAWELS, Pawelsz, Powels, Pawelsken lub Pawelski, Pawelsztorp. — W polu czerwonem —
pół jelenia. Nad hełmem w koronie — trzy czerwone róże na łodygach z dwoma listkami
każda. Labry czerwone podbite srebrem. Herb starej rodziny pomorskiej po dzisiaj kwitnącej. Sieb.
III. 2. 346; Żjchl. IV. 3.

p.AWELS II. — Na tarczy ściętej w polu górnem błękitnem — pod trzema srebrnemi różami
trzy srebrne gwiazdy; w dolnem czerwonem — pół jelenia wybiegającego z za zielonego
krzaka. Nad hełmem w koronie pół złotego jelenia. Labry z prawej błękitne podbite srebrem,
Z lewej Czerwone podbite złotem. Odmiana poprzedniego. Sieb. III. 2. 346.
PAWŁOWICZ I cz. Przyjaciel odm. — W polu czerwonem—na kluczu złotym na dół w lewo
-L piórem — serce czerwone przeszyte srebrną strzałą prawo-ukośnie z góry. Nad hełmem
w koronie serce strzałą prawo-ukośnie z góry przebite. Labry.
Odmiana przysługująca Pawłowi
czom Łukianskim z Łukian na Litwie i Pawłowiczom Jurowskim z Jurowic w grodzieńskiem. Kojałowicz przypi
suje inną odmianę mianowicie serce na misie przebite strzałą: podaję go niżej pod herbem Przyjaciel I, ale Niesiecki
przypisuje Pawłowiczom jeszcze inną odmianę: dwa serca na misie, każde przebite swoją strzałą. Kojał. 72 i 244]
Nies., VII. 260 i 553.

■pAWŁOWICZ II cz. Przyjaciel odm. — W polu błękitnem — na misie dwa serca każde
■*- swoją strzałą przebite. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Odmiana opisana tylko
u Niesieckiego.

Nies. VII. 553.

AWŁOWSKI cz. Haugwicz odm. — W polu czerwonem — koźla głowa. Nad hełmem
w koronie pięć piór strusich: dwa srebrne między czerwonemi. Labry czerwone podbite
P
Srebrem.
W

Herb rodziny Pawłowskich w Prusiech osiadłej.
Prusiech są zdawna Pawłowscy herbu Półkozic
albo Ośla Głowa a także Barania głowa czyli Haugwicz. Nies.', Sieb. III. 2. 346', Bork.

PAWŁOWSKI i cz. Haugwicz odm. — W polu czerwonem — koźla głowa srebrna. Nad
■*- hełmem w koronie pięć piór strusich. Labry czerwone podbite srebrem. Odmiana poprzed
niego w Saksonii. Sieb. VI. 6. 79.

PAWŁOWSKI II cz. Leliwa odm. — Na tarczy — między sześciopromienną gwiazdą i półksiężycem —.pas poprzeczny. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Labry. Herb
przysługujący Pawłowskim prawdopodobnie herbu Leliwa polskiego pochodzenia na Szląsku, w Czechach i dawniej
w poznańskiem. Baronowie czescy. Papr.'. Nies.'. Sieb. VII. 3. 12'. Bork.

PAWŁOWSKI III Baron cz. Leliwa odm.— Na tarczy ściętej w polu górnem błękitnem —
między dwoma złotemi lwami wspiętemi — półksiężyc złoty z gwiazdą takąż nad rogami;
w dolnem dwudzielnem, złotem z prawej — gryf błękitny w lewo, błękitnem z lewej — gryf
złoty w prawo. Nad tarczą trzy hełmy ukoronowane, w pierwszym—pól złotego lwa, w dru
gim-—na pawim ogonie półksiężyc z gwiazdą nad rogami, w trzecim pół błękitnego gryfa.
Labry błękitne podbite złotem. Herb rodziny polskiego pochodzenia, na Szląsku w XVI stuleciu osiadłej.
Baronowie czescy 1666— jedna gałęź znajdowała się w pomorskiem.
Bork.

Nies.', Sieb. IV. u. 32, VI. 8. I. 57 i VII. 3. 12,

PAWŁOWSKI IV. — W polu błękitnem — pas poprzeczny złoty, nad którym gwiazda złota,
a pod nim półksiężyc takiż. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie: złote między błękitnemi. Herb rodziny Pawłowskich de Rosenfeld w r. 1800 do godności szlachciców świętego państwa rzym
skiego wyniesionych, prawdopodobnie pochodzących od Leliwitów Pawłowskich na Szlązku w XVI stuleciu osia
dłych z których jedna gałęź znajdowała się w pomorskiem. Sieb. VII. 3. 12; Riet.', Bork.

PAWŁOWSKI V Hrabia cz. Ślepowron odm. — Na tarczy czterodzielnej w polach I i IV
czerwonych — na barku podkowy z krzyżem kawalerskim złotym — czarny kruk ze zło
tym pierścieniem w dziobie ( Ślepowron')', w 11 i 111 błękitnych — nad srebrnym półksiężycem
strzała żeleźcem do góry między dwiema złotemi sześciopromiennemi gwiazdami (Sas). Nad
koroną hrabiowską trzy hełmy ukoronowane, w pierwszym—trzy pióra strusie strzałą przeszyte,
w drugim—kruk z pierścieniem w dziobie, w trzecim—trzy pióra strusie. Labry z prawej czer
wone, podbite zlotem, Z lewej błękitne podbite srebrem. Herb rodziny Pawłowskich w lubelskiem zdaw
na osiadłej, z której Antoni Eugeniusz, właściciel dóbr Liski, Kościeszyn, Witków i Przewodów w Galicyi, otrzymał
w r, 1810 austryacki tytuł hrabiowski od Franciszka 1, cesarza świętego państwa rzymskiego. Rodzina zgasła
po mieczu. Nies.'. Grit.-Hild.', Ilefn.', Riet.', Sieb. IV. 14. 98'. Bork.

P A WSZĄ I.—Na tarczy pod sześciopromienną gwiazdą—belka w końcach na dwóch słupkach
prostopadłych, w środku nadto na dwóch lewo-ukośnych oparta. Nad hełmem w ko
ronie trzy pióra strusie. Herb Siemiona Pawszy na rękopisie z r, 1592. Zbiór Gieysztora. Bołsunowski I N. 12.

pAWSZA II. —Na tarczy — pod półksiężycem rogami na dół obejmującym sześciopromienną gwiazdę — belka poprzeczna w końcach na dwóch słupach prostopadłych, nadto
w środku na dwóch lewo-ukośnych oparta.
Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.
Herb Jakóba Pawszy na rękopisie z r. 1591.

Bołsuncmski I N. 13.

"DEC, (Pets}, cz. Orzeł dwugłowy. — W polu złotem — orzeł dwugłowy czarny. Nad heł-*• mem w koronie między dwoma czarnemi skrzydłami — półksiężyc złoty w słup rogami
W prawo.
Labry czarne podbite złotem. Nadany Antoniemu Petz, aptekarzowi lwowskiemu i tarnowskiemu r. 1806.

Hefn.\ Riet.\ Bork. przyp.

TDELIKAN I.—W polu czerwonem—pelikan srebrny żywiący trzy pisklęta w lewo. Nad hełmem
W koronie trzy pióra strusie. Jeden ze starszych herbów naszych,-"jednakże musi być pochodzenia obcego.
Pap?:. Okol:. Nieś.; Mat.

T5ELIKAN II. — W polu czerwonem — pelikan w koszu stojący i pisklęta karmiący. Nad
hełmem w koronie trzy pióra strusie. Labry czerwone podbite srebrem. Odmiana z herbarza
galicyjskiego.

Sieb. IV. 14. 24.

TDELTENBERG, (Poeltenberg). — W polu czerwonem — pomiędzy dwiema parami pasków
■*- srebrnych prawo-ukośnych trzy srebrne pszczoły jedna za drugą prawo ukośnie. Nad tar
czą dwa hełmy ukoronowane, w pierwszym — pół czarnego orła w lewo, w drugim trzy pióra
strusie: czerwone między srebrnemi. Labry czerwone podbite srebrem.
Nadany Leopoldowi
Poelt z Poeltenberg c. k. sekretarzowi gabinetowemu, adwokatowi nadwornemu, członkowi stanów, 26 Kwietnia
r. 1827, przez Ferdynanda I, cesarza austryackiego; indygenat galicyjski udzielony został r. 1828.
Pocą. sal. gal.;
Hefn.; Riet.; Bork. pi syp.

TDEŁKA I, (Pelcka) cz. Jastrzębiec odm. — W polu błękitnem —- podkowa srebrna barkiem
do góry z krzyżem srebrnym kawalerskim między ocelami. Nad hełmem w koronie na pię
ciu piórach strusich, jastrząb z pierścieniem w dziobie. Labry błękitne podbite srebrem. Odmiana
przysługująca rodzinie polskiego pochodzenia na Szlązku w XVIII stuleciu osiadłej. Papr.; Nies.; Sieb. III. 2. 347
i IV. 11. 79; Bork.

II. — Na tarczy — podkowa barkiem do góry z krzyżem kawalerskim między oce
PEŁKA
lami. Nad hełmem w koronie na pięciu piórach strusich—jastrząb. Labry.
Odmiana poprzedniego.

Sieb. VI. 8. III. 63.

"DEŁKOWSKI.—Na tarczy—podkowa srebrna barkiem do góry z krzyżem kawalerskim pomiędzy ocelami. Nad hełmem proporzec z chorągiewką. Labry. Odmiana która przysługiwała jednemu
z Pełkowskich herou Jastrzębiec w Prusiech w XVII stuleciu.

Nies.; Sieb.; VI. 4 tekst 58 i tabl; 43; Bork.

EŁNIA, Iwanicki. — W polu czerwonem — nad księżycem srebrnym w pełni krzyż z wierz
chołkiem i ramionami przekrzyżowanemi. Nad hełmem w koronie—między dwiema szablami
P
końcami do góry ostrzami od siebie—trzy pióra strusie.

Jeden z najstarszych herbów ruskich przysługu
jący Iwanickim przydomku Babiaczek z Iwanie na Wołyniu w XV stuleciu. Nieś.; Dar., tabl. IV. N. 59; Piek., str. 262
tabl. XVIIIN. 23; Sieb. IV. 14. 25; Bork.

ERETYATKOWICZ. — W polu błękitnem — pod dwiema sześciopromiennemi złotemi
gwiazdami z prawej—koń siwy w biegu z uzdą i osiodłany. Nad hełmem w koronie trzy
P
pióra Strusie. Labry błękitne podbite srebrem.

Herb rodziny podolskiej nadany r. 1659 Krzysztofowi
Beretyatkowiczowi za dzieła rycerskie, przez Jana Kazimierza, króla polskiego. Wylegitymowani są z tym samym
herbem Perkowscy w Królestwie Polskiem. Vol. Leg. IV. 636; Nieś.; Pocą. sal. gal.; Sp. sal. poi; Sieb. IV. 14. 25.

"DERNET cz. Kotwica odm. — W polu czerwonem — żelazna kotwica — nad koroną szla'L checką pięć piór strusich.
Nadany wraz z nobilitacyą Jakubowi Pernet, podpułkownikowi wojsk ko
ronnych przez Stanisława Augusta, króla polskiego 21 Sierpnia r. 1768.
Matach.; Bork.

Vol. Leg. VII. 801; Kancl. ks. 42 f. 41;

— Na piersiach dwugłowego orła czarnego ukoronowanego — pod koroną
PERNIGOTTI.
szlachecką — tarcza czterodzielna; w polach I i IV między ramionami krzyża srebrnego uko

śnego (Ś-go Andrzeja)—orły—w II i III—na pagórku roślina. Nadany wraz z indygenatem Karolowi
Pernigotti, szlachcicowi sardyńskiemu przez Stanisława Augusta, króla polskiego, 17 Lipca r. 1769.
f. 806', Kanc. ks, 41 f. 150; Matach; Bork.

Vcl. Leg. VII,

pERNUS, Pyrnus, {Kippenhahn). — W polu błękitnem — na srebrnym pasie prawo■*- ukośnym — trzy złote gruszki z dwoma listkami każda gałązką na dół, jedna nad drugą
ułożone. Nad hełmem w koronie kogucia głowa. Labry błękitne podbite srebrem. Herb starej
rodziny mieszczańskiej krakowskiej pochodzenia czeskiego, od XV stulecia osiadłej w Polsce — indygenowanej
r. 1589 i w przywilejach danych sobie od cesarzów rzymskich potwierdzonej przez Zygmunta III, króla polskiego.
Z przywileju przytoczonego w Okolskim widać że nazwisko pierwotne było Kippenhahn. Papr; Okol.. friesĄ Sieb.
IV. 14. 25; Bork.

pEROT, {Peroth). —■ W polu czerwonem na barku półksiężyca —- krzyż srebrny. Nad heł
mem w koronie między dwoma skrzydłami ręka zbrojna z mieczem. Nadany wraz z nobilltacyą
Michałowi a Peroth, porucznikowi chorągwi pancernej, przez Jana III, króla polskiego, 16 Lutego 1685 r.
V. f. 730’ M. kor. ks*, 212 f. 377\ Bork.*, Matach.’. fries. przyp.; zapiski WP. Jackowskiego.

Vol. Leg

pETROWIC-ARMIS, {Petrovoits-Armis) Hrabia.—Na tarczy dwudzielnej w polu prawem ściętem od góry złotem—pół czarnego orła ukoronowanego, w dolnem czarnem — złota kotwica;
w lewem zaś—trzy pasy poprzeczne srebrne i czerwone naprzemian, na których miecz końcem
na dól prosto leży. Tarczę podpierają dwa czarne kruki w tył zwrócone. Herb rodziny bojarskiej mołdawskiej, z której Piotr Teodor, zamożny właściciel i kupiec otrzyma} 15 Lutego 1810. szlachectwo austryjackie, a 10 Października 1818 godność hrabiowską w Austryi. Nazwisko von Armis przekazał przy adoptacyi
siostrzeńcowi Piotrowi Petrino, który otrzymał godność baronowską austryacką r. 1885. Grit.-Hild;. Sieb. IV. 14’,
Riet.

pETRYCZY, {Petrisy). —■ Na tarczy ściętej z pasem poprzecznym błękitnym na którym—
x trzy srebrne lilie rzędem, w polu górnem czerwonem — pół rycerza w złotej zbroi, w prawej
klucz złoty, w lewej berło złote trzymającego, z pióropuszem złotym, srebrnym i błękitnym
na hełmie-, w dolnem srebrnem—jeleń wspinający się na zielony pagórek. Nad hełmem w koro
nie między złotemi jeleniemi rogami—pół rycerza z pióropuszem na hełmie z kluczem i berłem
w rękach jak na tarczy. Labry z prawej czerwone podbite złotem, z lewej błękitne podbite
srebrem. Nadany według Siebmachera w Niemczech z przydomkiem von Lindenberg r. 1638, Tomaszowi Mikoła
jowi Petryczynowi h. Prus 1, rzeczywistemu radcy nadwornemu Władysława IV, króla polskiego, nadzorcy księstwa
opolskiego i raciborskiego. Nies.; Sieb. VI. 8. III. 94: Bork.

pETRYNO, Petrino baron. — Na tarczy ściętej w polu górnem błękitnem — w prawym kącie
x półsłońca z sześciopromienną gwiazdą złotą naprzeciw z lewej strony-, w dolnem srebrnem
na zielonym pagórku feniks z płomieni wzlatujący. Nad tarczą trzy hełmy, w pierwszym —
między dwoma skrzydłami w połowie na przemian złotemi i błękitnemi—słońce, w środkowym—
feniks w płomieniach, w trzecim—między dwoma skrzydłami w połowie i naprzemian błękitnemi
i srebrnemi—gwiazda złota. Labry w połowie złotem, w połowie srebrem podbite. Herb rodziny
wołoskiej osiedlonej w Galicyi, z której Apostolo Iwan Petryno otrzymał godność barona galicyjskiego 4 Maja 1836.
Pocz. szl. gal.*, Hefn,*, Riet.’ Bork, przyp.

pETRYKOWSKI 1, Potrykowski cz. Tarnawa odm. — W polu czerwonem — srebrny krzyż
równoramienny po brzegi tarczy z półksiężycem w słup rogami w prawo pod lewem
ramieniem. Nad hełmem w koronie dwa pióra strusie: czerwone i srebrne. Labry czerwone
podbite srebrem. Odmiana przysługująca Petrykowskim w Prusiech Zachodnich osiadłym. Nies, przyp.: Sieb.
III. 2. 348.

pETRYKOWSKI II. — W polu błękitnem — pod sześciopromienną złotą gwiazdą — na murze srebrnym z blankami złoty lis biegnący. Nad hełmem w koronie nad srebrnym pół
księżycem rogami do góry—złota sześciopromienną gwiazda. Labry błękitne podbite srebrem.
Herb rodziny polskiego pochodzenia w Prusiech. Sieb. III. 2. 348.

PIETRYKOWSKI 111. — W polu błękitnem pod sześciopromienną złotą, gwiazdą — na złotym
murze srebrny lis biegnący. Nad hełmem w koronie złoty półksiężyc z takąż gwiazdą
W środku. Labry błękitne podbite złotem.
Odmiana poprzedniego z herbarza saskiego. Sieb. II. 3. 47.

pĘDZlC. —■ W polu błękitnem pod srebrną lilią —■ zając w biegu. Nad hełmem w koronie
trzy pióra strusie. Nadany Janowi Leopoldowi Kuczakiewieżowi w Królestwie Polskiem po r. 1836. Sp. sal.
pol.\ Chrs. Album 571, Bork.

pĘKAWKA cz. Strzegonia albo Kościesza odm. — Na tarczy znak
: strzała wywróeona, a W miejscu żeleźca położona litera C/3 . Z pieczęci Stefana Pękawki z r. 1317 w aktach wiel
kopolskich i kujawskich. Kodeks dypl. wielkop. tabl. N. 42; Heraldyka Piek. 147, 251.

pĘKOSŁAW I. — W polu błękitnem — sajdak z pięciu strzałami z łukiem ukośnie skrzyżowane. Nad hełmem W koronie pięć piór strusich. Nadany Janowi Burakowskiemu 24 Maja r. 1776,
potwierdzony Kazimierzowi Borakowskiemu 31 Stycznia r. 1791, nadany również Krzysztofowi Hauffe, poruczni
kowi inżynierów wojsk koronnych 19 czerwca r. 1792 przez Stanisława Augusta, króla polskiego. Dyplom oryginalny
tego ostatniego w księgozbiorze ordynacyi hr. Krasińskich. Kanc. ks. 98. f. 288, ks. 100 f. 54, ks. 41 f. 415 i ks. 42a
f. 139; Lib. variar, transad. Mag. Duc. Lith. ks. 25 f 90; Wiel. II. 603; Nieś, prayp. Bóbr.; Bork.; zapiski WP. Jackowskiego.

pĘKOSŁAW II.—W polu czerwonem—luk poprzecznie do góry cięciwem i trzy strzały żeleźcami w lewo-ukośnie ułożone. Nad hełmem w koronie pięć piór strusich. Odmiana z herbarza
galicyjskiego.

Sieb. IV. 14. 24.

pFELSDORF, (PfeilsdorfW polu srebrnem — między dwoma czarnemi skrzydłami czerwony pień o trzech korzeniach, z dwoma konarami, (o dwu sękach każdy), po nad skrzydła
wystającemi. Nad hełmem w koronie — podobny pień skrzydlaty. Labry czerwone podbite
Srebrem. Herb rodziny pruskiej z przydomkiem Pilawski, z której jeden był w XV stuleciu wojewodą pomorskim.
Herb ten mają wspólny z Legendorfami (Lehndoif). Niesiecki bałamutnie go opisał. Nies.; Sieb. VI. 4. 44; Bork.

pFUL I, (Pfuel, Pfuhl, Phulf. — Na tarczy trójściętej w polu górnem czerwonem—sześciopromienna złota gwiazda w środkowem błękitnem — półksiężyc złoty barkiem do góry,
w dolnem zaś czarnem — dwie sześciopromienne gwiazdy złote. Nad hełmem w koronie trzy
pióra Strusie. Labry błękitne podbite złotem. Nadany Starożytnej rodzinie Pful herbu własnego, pocho
dzącej z Brandeburgii ale także i na Szląsku zdawna osiadłej, przybyłej do Polski za Stanisława Augusta. Jeden
z nich Karol Ludwik August służył w wojsku pruskiem, przeszedłszy następnie do wojska rosyjskiego za Aleksandra I,
jako jenerał sztabu i jeden z doradców cesarza walczył w kampanii przeciw Napoleonowi; syn tegoż Eugeniusz, wy
robił sobie nowe szlachectwo w Królestwie Polskiem i takowe otrzymał 2 Kwietnia r. 1844 od Mikołaja 1, cesarza
rosyjskiego i króla polskiego. Gałęź baronów w Wirtembergii r. 1828. Sp. szl. poi.; Zedlita-Neukirch; Dorst.; zapiski
WP. Dziadulewicaa.

pFUL II (Pfuhl, Pfuel). —- W polu błękitnem — trzy złote tęcze z brzeżkami czerwonemi
jedna nad drugą. Nad hełmem w koronie—palma zielona od góry otoczona tęczą z dwoma
sześciopromiennemi złotemi gwiazdami w końcach a jedną na barku. Herb rodziny szląskiej po
chodzenia niemieckiego z której gałęź w Królestwie osiadła i tu otrzymała herb poprzednio opisany pod nazwą
Pful I. Sieb. III. 2, 350 i VI. 4. 44; Dorst.

pFULSTEIN SŁUPECKI, (Pfuhlsteiri). — W polu barwy niewiadomej — między dwiema
gwiazdami, na dwóch mieczach, z których prawy końcem do góry lewy końcem na dół —
półksiężyc w poprzek z gwiazdą jedną nad nim drugą pod nim. Nad hełmem labry. Herb Trza
ska zmieniony Słupeckim w Prusiech przez Fryderyka II z dodaniem przydomku Pfuhlstein.

Sieb. III. 2. 350.

piASOCKI, Piaseczyński, Piasoczyński. — Na tarczy — pod belką poprzeczną znak podobny
x do litery M. Herb rodziny wołyńsko-ukraińskiej Piasockich albo Piasoczyńskich używającej herbu Lis. Arch.
Sang. III. 412.; Bon.; Bork. prayp.

IECZA. — Na tarczy ściętej w polu górnem czerwonem — na krzyżu złotym lewo-ukośnym
książka otwarta srebrna ze złotemi brzegami; w dolnem błękitnem —■ na zielonej murawie
P
ul złoty z pszczołą z prawej strony. Nad hełmem w koronie między dwiema gałązkami zielo-

Labry błękitne podbite czerwonem. Nadany Karolowi Diehl, superintendentowi kościoła reformowanego w Królestwie Polskiem 2 Stycznia n. s. r. 1823. Chrząński odwrotnie podał
barwę pól. Dypl. ory&, Chrząński Album 502\ zapiski WP. Bisiera.
nemi palmowemi krzyż złoty.

TDIECZKOWSKI, Pieszkowski cz. Drangwicz odm. — W polu czerwonem — strzemię srebrne
trójkątne, u góry i u dołu pierścieniem złotym nawleczone. Nad hełmem w koronie pięć
piór strusich -. dwa czarne między srebrnemi. Labry czerwone podbite srebrem. Odmiana przysłu
gująca Pieczkowskim z rodziny kaszubskiej w Prusiech.

Sieb. VI. 4. 44.

TD1ELESZ. — W polu czerwonem — dwa miecze końcami do góry ukośnie skrzyżowane.
Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Labry czerwone podbite srebrem. Jeden z bardzo
starych herbów rusko-litewskich przysługujący Pieleszom, Baniewiczom, Białosukniom, Bichniewiczom, Bieniawskim.
Brokszom, Butowtom, Chotkowskim, Chraniewiczom, Ciborowskim, Dabszewiczom, Kwaśnińskim-Złotym, Katyń
skim, Popkowskim, Pukińskim, Pruszakiewiczom i innym. Pruszakowie, Andrzejkowicze, Włoszkowie, Goloccy,
Jelscy mają odmiany. Papr.'. Okol.', Kojał.'. Nies.\ Sieb. IV. 14.

TDIELGRZYM. — W polu błękitnem—na srebrnym murze z blankami—pół złotego lwa wspięX tego i ziejącegO płomienie. Herb przysługujący Ciesielskim i Zarembom w Galicyi. Krzyżanowski wspo
mina o herbie Pielgrzym Sędrowskich, który opisał jak następuje; na murze lew siedzący. Nad hełmem w koronie trzy
pióra strusie. Był też herb Pielgrzymy znany z zapisek średniowiecznych o którym poniżej. Jabłonowski podaje,
pole nad murem czerwone. Krzyż.', Sieb. IV. 14. 25.

TD1ELGRZYMY, Pelgrzim.—Wpolu złotem lub srebrnem—dwa czarne skrzydła barkami złączone, na których półksiężyc srebrny lub złoty. Nad hełmem w koronie skrzydło jak na tarczy.
Labry czarne podbite złotem lub srebrem. Herb rodziny szląskiej, z której niektórzy członkowie osiedli
w Polsce w XV stuleciu. W zapiskach sądowych znajdujemy ten herb inaczej opisany — mianowicie: dwa skrzy
dła sępie i trzy lilie; trudno dociec jak ułożone. — Dr. Piekosiński domyśla się, że lilie dodane zostały przez
króla Ludwika, a może tylko były listki koniczyny, jako zwykłe zakończenie księżyca na piersiach szląskiego orła.
Helcel N. 1991\ Ulan.', Piek. Heraldyka 251.

"pIENIĄŻEK cz. Odrowąż odm. — W polu czerwonem — strzała srebrna żeleźcem do góry,
u dołu wąsami zakończona. Nad tarczą trzy hełmy ukoronowane, w pierwszym ręka krzyż
trzymająca, w środkowym ogon pawi taką strzałą jak na tarczy przeszyty, w trzecim ręka
zbrojna z mieczem. Labry czerwone podbite srebrem. Odmiana przysługująca starożytnej rodzinie
małopolskiej Odrowążów Pieniążków przytoczona przez Paprockiego. Papr. 511.

IERŚCIEŃ. — W polu błękitnem — pod półksiężycem złotym z ośmiopromienną gwiazdą
srebrną między rogami —- dwa skrzydła, pod któremi lilia złota. Nad hełmem w koronie
P
ręka zbrojna ze złotym pierścieniem o trzech drogich kamieniach. Labry błękitne podbite
Czerwonem. Nadany wraz z nobilitacyą Franciszkowi Ryksowi, z urzędu kamerdynera królewskiego do godno
ści szlacheckiej wyniesionego 13 Maja r. 1768 przez Stanisława Augusta, króla polskiego, co potwierdzone zostało
r. 1790. Vol. Leg. VII. 804; Kanc. ks. 41. f. 29 i 98 f. 5; byplom oryginalny, Chrząński tabl. 299', Żychl. II. 291', Bork.

TDIERZCHA I, Perka, Pirch. — W polu barwy niewiadomej — ryba morska flądrą albo perką
zwana. Nad hełmem w koronie —- między dwoma kluczami zębami do góry — ogon pawi.
Herb rodziny Pierzcha czyli Pirch w Prusiech i na Pomorzu w XV stuleciu osiadłej, a także Dąbrowskich i Daukszów.
Nieś.

TDIERZCHA II. — W polu błękitnem —■ ryba morska srebrna prawo-ukośnie. Nad hełmem w zawoju błękitno-srebrnym na pawim ogonie — dwa srebrne klucze ukośnie-skrzyżowane. Labry błękitne podbite srebrem. Odmiana ze źródeł niemieckich. Sieb. III. 2. 351.

IERZCHA III. — Na tarczy dwudzielnej w polu prawem błękitnem — ryba srebrna prawoukośnie, w lewem zaś srebrnem—kobieta naga trzymająca za ogon psa, który jej między nogi
P
przechodzi. Nad hełmem w koronie—na pawim ogonie dwa klucze złote ukośnie skrzyżowane.

Labry błękitne podbite srebrem,

odmiana poprzedniego,

sieb. iii. 2. 351.

IERZCHA IV. — W polu czerwonem — w poprzek tarczy ryba morska, flądrą albo perką
zwana. Nad hełmem w koronie — na pawim ogonie dwa klucze złote zębami do góry
P
ukośnie skrzyżowane. Labry czerwone podbite srebrem.

Odmiana z herbarza galicyjskiego, sieb.

IV. 14. 25.

IERZCHAŁA la, Pirzchała, Pyrzchała, Roch, Kolumna. — W polu czerwonem pod koroną
złotą — słup srebrny. Nad hełmem w koronie — taki sam słup. Labry czerwone podbite
P
srebrem.

Jeden z najdawniejszych herbów polskich. Idąc za prof. Małeckim, uważamy, że nazwa pierwotna tego
herbu jest Pierzchała. Nazwa Roch czyli wieża szachowa jest określeniem godła, a Kolumna zapewne najprzód tylko jako
tłumaczenie przybłąkala się, a później pozostała gwoli zadowoleniu próżności żądnych złączenia się z rzymskim rodem
Colonna, do czego dało asumpt podobieństwo godeł. Niesiecki zaznaczając to, połączył te herby, jako mające jeden
i ten sam pierwiastek, pomimo że są trochę kształtem odmienne i że osobno przez różne rody używane były. W isto
cie stare rody używające dziś nowszego herbu Kolumna, pod Rocha starszego podciągane być mają. W zapiskach sądo
wych średniowiecznych herb przychodzi pod nazwę Pierzchały najwcześniej pod rokiem 1409, nazwa Roch dopiero
pod r. 1422. Zapiska z r. 1550 nazywa przedmiot herbu — lilią. Nazwę Kolumny uwzględnia herbarz arsenalski, uwa
żany za kontynuacyę rękopisu Długosza. Dług.*, Papr\ Okol*, Nieś.*. Mał.\ Piek., Heraldyka 71, 119, 120 i 376.

piERZCHAŁA Ib . — W polu czerwonem — słup srebrny koroną złotą nakryty.
sunkowa według herbarza galicyjskiego.

Odmiana ry

Sieb. IV. 14. 11.

PIERZCHAŁA Ha, Roch. — W polu srebrnem — wieża szachowa czarna. Nad hełmem
X W koronie —■ pięć piór strusich. Odmiana niniejsza chronologicznie poprzedziła Kolumnę, która się
w użyciu utarła. Papr.*. Nieś.

piERZCHAŁA Ilb , Roch. — Odmiana rysunkowa poprzedniego z herbarza galicyjskiego. Sieb. IV. 14 29.

piERZCHAŁA IŁ .—Odmiana poprzednich według herbarza galicyjskiego. Sieb. IV. 14. 41.

piERZCHAŁA Ud , Roch. — Odmiana poprzednich według herbarza galicyjskiego. Sieb. IV. 14. 29.

piERZCHAŁA IIIa, Roch, Skała łomana. — W polu czerwonem — nad trzema srebrnemi
wrębami ku dołowi zmniejszającemi się — pół srebrnej lilii. Nad hełmem w koronie pół
srebrnej lilii. Labry czerwone podbite srebrem. Odmiana, która może powstała z połączenia pierwo
tnego Rocha z wrębami węgierskiemi.

Nieś.*, Mał.*, Piek. 78, 258 tdbl. XVI. N. 109.

piERZCHAŁA Illb, Roch. — W polu czerwonem na dwu stopniach srebrnych — pół takiejże
lilii. Nad hełmem w koronie na pawim ogonie — lilia. Labry czerwone podbite srebrem.
Odmiana poprzedniego z herbarza galicyjskiego.

Sieb. IV. 14. 29.

piERZCHAŁA IIIc, Roch. — W polu zielonem — na dwu stopniach srebrnych pół takiejże
x lilii. Nad hełmem w koronie pół lilii. Labry zielone podbite srebrem. Odmiana poprzednich
z herbarza galicyjskiego. Sieb. IV. 14. 29.

piERZCHAŁA IV. — Z pieczęci Adama z Szerokiego, Gunolda i Wojna Pawłowskich z r. 1422. Piek., He
raldyka 120.

Cifie Ii

piERZCHAŁA V. — Z pieczęci Stanisława Pawłowskiego, biskupa płockiego r. 1428. Piek., Heraldyka 120.

piERZCHAŁA VI, Roch. — W polu czerwonem — roch srebrny.
z r. 1461.

Według roli marszałkowskiej

Loredan Larchey, Armorial du XV s; Piek., Heraldyka 119 i 376.

piERZCHAŁA VII, Pirzchała. — W polu srebrnem — wieża szachowa czarna.

Odmiana

Piek., Heraldyka 119.

z herbarza arsenalskiego z r. 1530.

piERZCHAŁA VIII. — z drzeworytów Friedleina. Pick., Heraldyka 120.

piERZCHAŁA IX, Roch, Kolumna. — Odmiana według herbarzyka Ambrożego. Ambr.; Piek., HeralX dyka71.

piERZCHAŁA X, Roch.

Odmiana według rysunku Kojałowicza.

BLojał. 214.

piESTNIK, Pleśnik. — W polu czerwonem — dwie ręce w błękitnych rękawach jabłko
złote do góry trzymające. Nad hełmem w koronie—trzy pióra strusie, stary herb polski noszony
przez rodzinę Piestników; pisze o nim Paprocki w Gniaździe cnoty str. 1123, podobny do Pniejny, z którą może
ma jeden początek. Papr.; Okol.; Nieś.; Bork.

D1ETRASIEW1CZ, Pietraszewicz cz. Leliwa odm. — W polu błękitnem — pod złotym krzy*• żem złoty półksiężyc obejmujący takąż gwiazdę. Nad hełmem w koronie—trzy pióra strusie.
Herb przysługujący Pietrasiewiczom, zapisanym do szlachty Królestwa Polskiego.
przysługuje rodzinie Ostrowskich herbu Leliwa. Sp. ssl. poi.; Chrs., tabl. II; Bork.

Zdaje się żęta sama odmiana

piETRASZKIEWICZ. — Na tarczy — dwie krokwie splecione na kształt litery W.

z rękopisu

a r. 1590; zapiski WP. Dsiadulewicsa.

piETRZYCKI cz. Bełty odm. —- W polu czerwonem — strzała srebrna żeleźcem do góry
A z buławą srebrną rękojeścią na dół ukośnie skrzyżowane. Nad hełmem w koronie—pięć
piór Strusich. Labry czerwone podbite srebrem. Nadany Piętrzyckim przydomku Łata na Rusi r. 1788
Rietstap zamiast buławy podaje wachlarz. Poca. sal. gal.; Hefn.; Riet.; Bork.

■piETRZYNIEC. — Na tarczy pomiędzy dwiema sześciopromiennemi gwiazdami — kula
x przepasana na poprzek i do góry, z krzyżem na wierzchu. Nad tarczą korona. Herb Pietrzyńców.

Z panegiryku a XVIII w.9 własność WP. Bisiera.

DlETYROG .1, Pietyroch, Piętoróg. — W polu błękitnem — na górnem promieniu gwiazdy
x pięcioramiennej utworzonej przez złotą linię łamaną—pół lilii srebrnej. Nad hełmem w ko
ronie — trzy pióra strusie, stary herb ruski, przysługujący według Niesieckiego i Kuropatnickiego Bokoińskim,
Ciereszkom, Jeleżyńskim, Kuniewskim, Jełom-Malińskim, Mormidłom Pietyrochom, Trykowiczom i innym.
Papr.; Okol.; Kojał.; Nieś.; Kur.; Bork.

Biel.;

TJIETYROG II. — W polu czerwonem — na górnem promieniu gwiazdy sześciopromiennej
x srebrnej—pół lilii srebrnej. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Odmiana poprzedniego
z herbarza Kojałowicza wydanego przez prof. Piekosińskiego.

Koj.

piĘCIOPlOR.—W polu zielonem—między rogami czerwonego półksiężyca—pięć piór strusich.
Nad koroną szlachecką tak samo jak na tarczy—w półksiężycu czerwonem—pięć piór strusich.
Nadany z nobilitacyą Julianowi Mikołajowi Czerkiewiczowi przez Stanisława Augusta, króla polskiego r. 1775, po
twierdzony 8 Lutego r. 1781. Vol. Leg. VIII f. 303; Kanc. ks. 100 str. 1; Sp. ssl. poi,; Bork.

ILAWA. Pilawa, Strzała albo litera Z i półtrzecia krzyża. — W polu błękitnem — półtrzecia
krzyża bez prawego dolnego ramienia, czyli słup dwa razy i pół przekrzyżowany. Nad
P
hełmem w koronie—pięć piór strusich. Labry błękitne podbite srebrem.

Jeden z najstarszych her
bów polskich. U Paprockiego zwie się Piławą u Niesieckiego Pilawą. Kilka zapisek z r. 1387 i 1398 opisuje
ten herb inaczej, mianowicie, iż ma być litera Z i półtrzecia krzyża. Według profesora Piekosińskiego objaśnia
to zapiska z r. 1476, mówiąc, żs ma być strzała i półtora krzyża. W takim razie herb Pilawa byłby odmianą
herbu Lis, w którym owa litera była strzałą pólwidelcowatą; poniżej podajemy według rysunku D-ra Piekosiń
skiego ów pierwotyp Pilawy. Dług.; Biel.', Krom ; Papr.; Okol.', Kopał.’, Nies', Mat. 106; Piek. Heraldyka 121.

II. — W polu błękitnem — półtrzecia krzyża złotego bez wierzchołka z gwiazdą
srebrną z prawej strony. Nad hełmem w koronie—trzy pióra strusie.
PILAWA
Niesieckiego, bez oznaczenia rodziny której przysługiwała.

Odmiana podana przez
Nies. VII. 305' Chrząński tabl. VI.

TDILAWA pierwotna czyli Strzała albo litera Z i półtrzecia krzyża.. — Według zapisek sądowych
średniowiecznych zdaje się być odmianą herbu Lis.

Mat. 106; Pick., Heraldyka 121.

piLAWA III. — Według herbarzyka Ambrożego. Ambr.; Piek., Heraldyka 121.

IECHOWSKI, Pilichowski cz. Rogala odm. — Na tarczy dwudzielnej w polu prawem czarnem — róg jeleni srebrny, w lewem srebrnem — róg bawoli czarny. Nad hełmem w ko
P
ronie—pięć piór strusich: dwa czarne między białemi. Labry czarne podbite srebrem.
Odmiana
przysługująca Pilchowskim, starej rodzinie mazowieckiej z Pilchowic przydomku Biberstein Słodziej i Piłko, z której
gałęź osiadła w Prusiech. Papr.; Nies.; Sieb. VI. 4. 3.

ILECKI cz. Leliwa odm. —- W polu błękitnem — między rogami złotego półksiężyca—sześciopromienna gwiazda złota. Nad hełmem trzy pióra strusie: srebrne między błękitnemi,
P
pierwsze największe, średnie mniejsze, trzecie najmniejsze. Labry błękitne podbite złotem.
Odmiana przysługująca rodzinie Pileckich, w XV i XVII stuleciu w Prusiech osiadłej — mogła to być gałęż Gro
nowskich Pileckich. Nies.; Sieb. VI. 4. 44; Bork.

Baron. — Na tarczy czterodzielnej, w polach I i IV srebrnych — dąb zielony,
w II i III błękitnych — pięć złotych kłosów o źdźbłach i listkach srebrnych.
PILLERSDORF

Herb rodziny austryackiej, z której Franciszek baron Pillersdorf, tajny radca, kanclerz nadworny, indygenowany został w Galicyi
1842. Szlachta od r. 1719, baronowie od r. 1792. Poca. sal. gal.; Riet.; Bork, przyp.

1LIŃSKI, Pylińcki cz. Bełty odm. —■ W polu czerwonem — trzy strzały żeleźcami do góry
w gwiazdę ułożone — środkowa prosto, boczne ukośnie skrzyżowane. Nad hełmem w ko
P
ronie—trzy pióra strusie. Labry.
Odmiana przysługująca Pylińskim w Pińskiem.

Kajał.; Nies.

INIŃSKl Hrabia cz. Jastrzębiec odm. — W polu błękitnem — w środku złotej podkowy
ocelami do góry —■ krzyż kawalerski srebrny. Nad koroną hrabiowską i hełmem ukorono
P
wanym — jastrząb ze złotemi dzwonkami u łap, złotą podkową ze srebrnym krzyżem kawa

lerskim w szponie.

Labry błękitne, z prawej srebrem, z lewej złotem podbite. Herb rodziny ma
zowieckiej z Pinina, na Wołyniu i Rusi osiadłej, z której Stanisław, starosta grodzki pilznieński, oraz Jerzy, członek
stanów galicyjskich, otrzymali tytuł hrabiowski galicyjski od Józefa II, cesarza świętego państwa rzymskiego
1 grudnia r. 1780, potwierdzony 25 Stycznia r. 1781. Nies.; Poes. ssl. gal.; Grit.-Hild.; Sieb. IV. 14. 99; Bork.
■piNOCKI, Pinoci, (Pinocci). — Na tarczy czterodzielnej, w polach I i IV srebrnych — orzeł
■*- czarny, w II i III czerwonych
chusta srebrna w koło związana z końcami na dół. Nad
tarczą dwa hełmy ukoronowane, w pierwszym—orzeł czarny, w drugim—trzy pióra strusie: sre
brne między czerwonemi. Labry przy pierwszym czarne, przy drugim czerwone, podbite
Srebrem. Herb rodziny włoskiej Pinocci, z której Hieronim, szlachcic włoski, sekretarz i metrykant królewski
w poselstwach od Rzeczpospolitej zasłużony, otrzymał indygenat polski 6 Stycznia r. 1662 od Jana Kazimierza
króla polskiego. Vol. Leg. IV. f. 867-8; Stgil. ks.V f. 53; M. kor. ks. 203 f. 80; Nies.; Sieb. VI. 8. 111. 63; Riet.; Bork.;
zapiski WP. Jackowskiego.

■piOTROWICZ cz. Leliwa odm. albo Murdelio odm. — W polu błękitnem — pod krzyżem
złotym takiż półksiężyc z taką samą sześciopromienną gwiazdą między rogami. Nad heł
mem w koronie—trzy pióra strusie : złote między błękitnemi. Labry błękitne podbite złotem.
Rysunek u Siebmachera niezgodny z opisem.
Okol.; Kojał.; Nies.; Sieb. VII. 3. 12; Bork.

Odmiana przysługująca Piotrowskim na Żmudzi w XVI stuleciu. Papr.\

TJ1OTROW1CZ cz. Leliwa odm. — W polu błękitnem — nad złotym półksiężycem — krzyż
złoty między trzema sześciopromiennemi gwiazdami. Nad hełmem w koronie—trzy pióra
Strusie. Labry. Odmiana poprzedniego według Niesieckiego. Nies. VII. 311.
piORA. — W polu srebrnem — trzy pióra strusie między trzema różami czerwonemi: dwie-L ma z boków, jedną u dołu. Nad tarczą korona szlachecka.
Nadany Janowi, sekretarzowi komisyi skarbowej i Józefowi Chęckim, przez Stanisława Augusta, króla polskiego, 28 Września r. 1768.
VIT. f. 802; Kanc. ks. 42 f. 55; Bork.; zapiski WP. Jackowskiego.

Vol. Leg.

piORA STRUSIE. — W polu czerwonem — trzy pióra strusie, w wachlarz ułożone. Nad
hełmem W koronie—ręka zbrojna Z mieczem.
Herb przytoczony przez autorów bez wymienienia
rodziny.

Papr.; Okol.; Nies.; Riet.

piORO, (Lenski).— W polu czerwonem—pióro strusie w słup. Nad hełmem w koronie takież
pioro. Herb rodziny Łęskich z Łąng w Wielkiem Księstwie Boznańskiem. Sieb. III. 2. 284; Riet.; Księga poborowa 59. kwit 561; zapiski WP. Dziadulewicza.

■piOROSŁAW, Pierosław. — Na tarczy dwudzielnej z pasem poprzecznym złotym, na którym
(trzy czerwone róże), w polu górnem czerwonem—pół orła białego, w dolnem ześ błękitnem—
pęk piór gęsich, zieloną wstęgą przewiązanych. Nad hełmem w koronie—między dwoma skrzy
dłami ręka w ubraniu trzymająca gęsie pióro, końcem zatemperowanym lewo-ukośnie na dół.
Labry błękitne podbite złotem. Nadany wraz z nobilitacyą Kazimierzowi Adamowi i Mikołajowi, mieszcza
ninowi warszawskiemu, prokuratorowi Komisyi policyjnej obojga narodów, Mędrzeckim, przez Stanisława Augusta,
króla polskiego, 11 Listopada 1790, potwierdzony 21 Czerwca r. 1792. W Księdze kanclerskiej róż na wstędze
niema. Kanc. ks. 98 f. 296; Sieb. III. 2. 308: Wiek: Nies. przyp.; Riet.; Bork.

TDIRAWSKI cz. Nałęcz zawiniony. — W polu czerwonem—srebrna chusta w koło związana
końcami na dół, między trzema gwiazdami, jedną u góry, a dwiema po bokach przy zawi
nieniu. Odmiana przysługująca Pirawskim na Rusi; przytacza ich Niesiecki z panegiryku Tomasza Pirawskiego,
biskupa nikopolskiego, sufragana pierwszego i ofieyała lwowskiego w XVII stuleciu.

Okol.; Nies.'. Bork.

TD1ROŃSKI.—Na tarczy—-miecz otłuczony końcem do góry między trzema podkowami barkami do góry — dwiema z boków trzecią u dołu. Nad tarczą hełm z labrami. Herb ten wydaje
się być odmianą Beliny, przysługuje rodzinie polskiego pochodzenia w Prusiech. Sieb. HI. 2. 351.
TJ1SARZEWSKI, Pisarzowski cz. Starykoń odm. — W polu czerwonem — siwy koń z czarnym popręgiem. Nad hełmem w koronie—pół siwego konia z popręgiem czarnym i topór
srebrny z rękojeścią złotą ostrzem w koronie utkwiony. Labry czerwone podbite srebrem.
Odmiana przysługująca Pisarzowskim polskiego pochodzenia, na Szlązku w XVII stuleciu osiadłym.
herbu Stary koń, są też herbu Topór według Niesieckiego. Papr.; Nies ; Sieb. VI. 8. III. 63. Bork.

Są Pisarzewscy

DISIEŃSKI, Pisiński, Pieszyński, Rengelin, Renglinen, Rongelin cz. Poraj odm. — W polu
srebrnem — czerwona róża pięciolistna. Nad hełmem w koronie—ręka zbrojna czarna.
Labry czerwone podbite srebrem. Odmiana przysługująca rodzinie Pisieńskich właściwie Rongelinow w XV
stuleciu w Prusiech osiadłej. Nies. VII. 316; Sieb. VI. 4. 44; Riet. II. 600; Bork.

TDISZCZAŃSKI cz. Prus I odm. — W polu czerwonem — półtora krzyża srebrnego bez pra^-wego ramienia z półksiężycem z prawej strony rogami w lewo zwróconym. Nad hełmem
w koronie—ramię zbrojne z mieczem w ręku. Labry czerwone podbite zlotem. Odmiana przy
sługująca Piszcząńskim na Litwie w oszmiańskiem i nowogrodzkiem.

Nies.; Piek. sir. 236 N. 27; Bork.

TDlWNICKI cz. Lubicz odm. — W polu błękitnem — podkowa srebrna z krzyżem kawalerskim jednym na barku, drugim we środku między ocelami. Nad hełmem w koronie—między
dwiema trąbami myśliwskiemi—podkowa z krzyżami jak na tarczy. Odmiana przysługująca Piwnickim zwiącym się właściwie von Leibitz z Piwnic, w Prusiech zdawna osiadłym.

Nies.: Bork.

TDIWNICKI II Hrabia.—-W polu błękitnem—podkowa srebrna z krzyżem kawalerskim złotym
-^jednym na barku, drugim we środku między ocelami. Nad hełmem w koronie—-trzy pióra
strusie: srebrne między błękitnemi. Labry błękitne z prawej złotem z lewej srebrem podbite.
Odmiana przysługująca gałęzi hrabiowskiej Piwnickich, utytułowanej w Prusiech od r. 1844 czy 1846.
Riet.: Bork.

Sieb. III. 1 23:

O LATEM BERG, Plettenberg cz. Lagoda odm.—Na tarczy dwudzielnej—pole prawe błękitne,
lewe złote. Nad hełmem w koronie — dwa pióra bażancie: złote i błękitne. Labry błę
kitne podbite złotem. Herb rodziny westfalskiej w XVII stuleciu w Inflantach i Kurlandyi osiadłej. Odr. 1668
baronowie, od r. 17 24 hrabiowie świętego państwa rzymskiego.
Matach.^ Sieb. III. 11. 148'. Bork.

Niesiecki podciąga ich pod herb Łagoda.

Nies.;

I.—W polu czerwonem—trzy pasy poprzeczne srebrne i przez nie pas srebrny prawoPLATER
ukośny. Nad hełmem w koronie—trzy pióra strusie: srebrne między czerwonemi.

Herb ro
dziny pochodzenia westfalskiego właściwie von dem Broel (genannt Plater), z której jeden członek ożeniwszy się
z ostatnią Platerówną w XIV stuleciu, dodał nazwisko żony do swego; z tej to gałęzi już zgasłej w pierwotnej
ojczyźnie nad Renem w ciągu XVII stulecia, pochodzą Broel-PIaterowie osiedli w XIV stuleciu w Kurlandyi, zkąd
przenieśli się do Inflant, na Litwę i Żmujdź. Pierwszy o którym kronika pisała Albert, był komturem wendeńskim
w r. 1306, Wilhelm Plater w XVII stuleciu Rzeczypospolitej usługi wojenne oddawał. Hrabiowie rosyjscy od roku
1744. Nies.- Matach.; Bałt.; Sieb. III. 11. tekst 37 i IV 14 tabl. 25: Not.; Kos.; Bork.

TJLATER II. —-Na tarczy — dwa pasy poprzeczne z trzecim przez nie prawo-ukośnym.
x Odmiana według pieczęci z r. 1533.

Sieb. III. W. 49.

LATER Hrabia L—W polu złotem—trzy czarne pasy poprzeczne i przez nie pas prawo-ukośny
czerwony. Nad hełmem i koroną hrabiowską—dwa skrzydła złote z trzema poprzecznemi pa
P
sami czarnemi: jednym lewo-ukośnym na prawem skrzydle, drugim prawo-ukośnym na lewem.
Odmiana przysługująca gałęziom utytułowanym rodziny Broel-Elaterów, z której Konstanty Ludwik, starosta inflanc
ki i Kazimierz Konstanty, podkanclerzy litewski i poseł polski u dworu rosyjskiego otrzymali r. 1758 i 1772 tytuł
hrabiowski rosyjski. Ignacy zaś otrzymał tenże tytuł w Rosyi r. 1829 potwierdzony r. 1843 dla całej rodziny. O ty
tule hrabiowskim galicyjskim jakoby od Maryi Teresy udzielonym jednemu z Platerów w r. 1774 wydawca herbarza
Siebmachera dla Galicyi pisze źe śladu w archiwach nie pozostało. Milczy też i poczet urzędowy szlachty galicyj
skiej o tym szczególe podanym przez hr. Borkowskiego. Bałt.: Sieb. III. u. i IV. 14. tabl. 25 i 100; Grit.-Hild.;
Spiski titułoioannym licam; Bork.

LATER Hrabia II. — W polu czerwonem—trzy pasy poprzeczne srebrne i pas prawo-ukośny
błękitny. Nad koroną hrabiowską i hełmem ukoronowanym—trzy pióra strusie : czerwone,
P
srebrne i błękitne. Labry z prawej czerwone z lewej błękitne podbite srebrem.

Odmiana z her

barza galicyjskiego,

Sieb. IV. 14. tabl. 25 i tabl. 100.

pLATER Hrabia III. — Odmiana z herbarza Wilczyńskiego i Malinowskiego wydanego w Paryżu, podobno
x fantazyjna.

ZYBERK Hrabia, (Syberg). — Na tarczy złotem obramowanej i mającej w polu
PLATER
złotem—trzy poprzeczne czarne pasy i jeden czerwony prawo-ukośny —w środku mniejsza

tarcza złotem obramowana, w której w polu-czarnem—kółko złote o sześciu szprychach. Nad koro
ną hrabiowską i hełmem ukoronowanym—dwa skrzydła złote z trzema czarnemi poprzecznemi
pasami i jednym pasem czerwonym, przy pierwszym prawo, przy drugim lewo-ukośnie
leżącym. Labry czarne podbite złotem. Odmiana przysługująca jednej gałęzi rodziny Platerów z Broelu,
z której Micha', ożeniony z Izabellą Sybergówną, córką wojewody inflanckiego Jana-Tadeusza Syberga, ostatnią swego
rodu, otrzymał 22 Czerwca r. 1803, pozwolenie od Aleksandra I, cesarza rosyjskiego i króla polskiego, przyłączenia
nazwiska żony do swego, i nazywania się hrabią Plater-Zyberk. Ball.; Sieb. III. 11. tekst 112 tabl. 22; Kos.; Bork.;
Spisok titułowannym licam.

pLEMIĘCKI I, Piemiątski, Plemiński, Klement-Plemiński. —■ W polu czerwonem — srebrna
rzeka poprzeczna wężykowato wygięta między dwiema srebrnemi różami pięciolistnemi,
dwiema u góry, a jedną u dołu. Nad hełmem—róża na gałązce o trzech listkach między dwie
ma białemi chorągiewkami z krzyżem czarnym każda. Labry czerwone podbite srebrem.
Herb rodziny pruskiej z Elemiąt w chełmińskiem w XV stuleciu osiadłej, według źródeł niemieckich jakoby zwiącej
się von Schleinitz i pochodzącej z Miśnii. Niektórzy autorowie twierdzą, że zwali się też von Scharffenberg-Plemięcki. Hr. Borkowski podciąga ich pod rodzinę hr. Assawenlöwen z Prus Zachodnich. Nies.; Sieb. VI. 4. 45; Bork.

TJLEMIĘCKI II, Klement-Plemiński. —- Na tarczy dwudzielnej — w polu prawem srebrnem —
J- róża pięciolistna czerwona, w lewem czerwonem — dwie róże pięciolistne srebrne jedna
nad drugą. Nad hełmem—między dwoma rogami naprzemian do połowy czerwonemi i sre
brnemi róża pięciolistna srebrna. Odmiana przysługująca zapewne gałęzi poprzednio wymienionej rodziny
pruskiej.

Ledeb.; Sieb. VI. 4. 45.

TDLEMIĘCKI III.—W polu czerwonem—między dwiema srebrnemi różami czterolistnemi u góry,
a jedną u dołu —- pas albo rzeka srebrna prosta poprzeczna. Nad hełmem w koronie między
dwiema chorągiewkami białemi, z krzyżem czarnym każda, drzewcami na boki, róża cztero
listna srebrna na gałązce o czterech listkach. Według Niesieckiego. Nieś. vn. 323.
TDLESSY, {Plessis dli). — Na tarczy pięciodzielnej w polu I — trzy półksiężyce rogami
do góry: dwa i jeden, w II — ptak w prawo, w III ściętem u góry — dwie głowy lwie
do siebie, u dołu zaś—trzy róże: dwie i jedna, w IV w środku krokwi—gwiazda, w V srebrnym—
pas poprzeczny. Nad tarczą korona. Herb pochodzenia francuskiego przysługujący polskiemu łejtnantowi
Janowi du Plessis, który posiadał w XVII wieku dobra w Prusiech.

Sieb. VI. 4. 45.

pLESZKOWSKI, Pleskowski cz. Pogonią polska odm — W polu czerwonem—ręka zbrojna,
w łokciu zgięta z mieczem w prawo. Nad hełmem w koronie—pół męża zbrojnego z mie
czem W prawej ręce. Nadany z przydomkiem Pleszkowski Krzysztofowi Stefanowiczowi pochodzenia ormiań
skiego, pisarzowi skarbu królewskiego, który dawszy dowody męztwa, do rycerstwa polskiego zaliczony został
w obozie pod Pskowem 21 Listopada r. 1581, przy adoptacyi do herbu i nazwiska przez Jana Pliszkowskiego.
Stefanowicze wylegitymowani w gubernii kowieńskiej i mińskiej r. 1836 — 1858. Vol. Leg. 1. 311; Papr.; Okol.;
Kojał.; Nies.; Bork.; Sieb. VI. 4. 45. Kos. IV. 607—10.

T>LON. — W polu zielonem — między dwiema pięciopromiennemi złotemi gwiazdami—snop
złoty. Nad tarczą hełm ukoronowany.
Herb rodziny Stodolskich albo Stodulskich z łęczyckiego.
Według dyplomu wydanego Wiktorowi, synowi Stanisława, przez Heroldyę Królestwa Polskiego w r. 1860. Sp. szl.
poi:. Chrząński, Album 292, tabl. XIII i XXI.; Bork.

TJLUSKIEWICZ. — Na tarczy — róża dwiema strzałami żeleźcami do góry ukośnie skrzyżo-*■ wanemi przeszyta. Z rękopisu Józefa Pluskiewicsa, plebana Maliszewskiego, w zbiorze Juliusza hr. Ostrow
skiego.

DŁONIĄ. — Na tarczy — półpodkowy z trzema ćwiekami na barku.
sądowej lubelskiej z r. 1427. Laguna N. 71 fig. 416; Heraldyka Piek. 252.

Herb znany tylko z zapiski

ŁOŃSKI. — Na tarczy z pasem poprzecznym srebrnym — dwudzielnej, w polu górnem
P
czerwonem — ręka zbrojna z mieczem, w dolnem zaś błękitnem—pomiędzy trzema sześciopromiennemi zlotemi gwiazdami — głowa złota lwia wprost. Nad hełmem w koronie ręka
zbrojna z mieczem. Labry z prawej czerwone podbite srebrem—z lewej błękitne podbite złotem.
Herb rodziny polskiego pochodzenia w Prusiech osiadłej.

Sieb. III. 2. 353, Riet.

cz. Lubicz odm. — W polu błękitnem — podkowa srebrna z krzyżem jednym
na barku a drugim we środku. Nad hełmem w koronie między skrzydłami—krzyż. Labry.
PL0T0WSK1
Odmiana przysługująca rodzinie w XVII stuleciu w chełmińskiem osiadłej. Niesiecki podaje w hełmie bez korony—
krzyż z prawej, skrzydło z lewej — ale układ ten mało heraldyczny, wydaje mi się błędny. Nies.', Bork.

— W polu zielonem — płużyca srebrna oprawna w drzewo
PŁUŻYCA.
Nad hełmem w koronie—snop złoty. Labry zielone podbite złotem.

barwy brązowej.

Nadany Jerzemu Beniami
nowi Flatt, synowi Jana, byłemu dyrektorowi instytutu agronomicznego w Marymoncie (31 Marca) 12 Kwietnia r. 1848
przez Mikołaja I, cesarza rosyjskiego i króla polskiego. Sp. szl. poi \ Chrzański. Album 575\ Bork. prsyp:. zapiski
WP. Bisfera.

NIEJNA, Pniejnia, Cwalina. — W polu czerwonem —■ dwie czarne łapy niedźwiedzie, trzy
mające jabłko srebrne przeszyte strzałą żeleźcem do góry. Nad hełmem w koronie—skrzy
P
dło przeszyte Strzałą.

Jeden ze starszych herbów; Długosz jednak o nim nie wspomina. Według Kapicy
Milewskiego herb ten na Mazowszu zwał się Cwalina. Biel.’. Papr:. Okol:. Nies ; Sieb. IV. 14. 25; Mil; Mat. 107.

TJOBĘDZIE. —• Na tarczy—gryf Z jesiotrzym ogonem.

Herb starożytny Swięców (później Puttkamerów) na początku XIV stulecia, z pieczęci Szymona Święcy, zrazu kanonika, potem podkomorzego wresz
cie wojewody pomorskiego, mianowicie Piotra de Nuenburg z r. 1301 i 1305, Jana de Slave vel de Ruigenwalt
z r. 1308 i 1312, wreszcie Wawrzyńca de Ruigenwalt z r. 1312 i potomków tychże. Zapiska sądowa z roku
1419 również go opisuje. Helcel II N. 1648; Piek. Heraldyka sir. 252; Bagmühl. pomersch. Wapp, III. 1.

cz. Jeleń odm. — W polu błękitnem nad jeleniem w biegu — półksiężyc z trzema
gwiazdami. Nad hełmem w koronie—trzy pióra strusie. Labry błękitne podbite złotem.
POBŁOCKI
Herb rodziny w Prusiech i pomorskiem w XVII stuleciu osiadłej.

Nies.; Sieb. III. 2. 354; Bork.

T30BŁ0CKI II. — W polu czerwonem lub błękitnem — nad jeleniem w biegu półksiężyc
z gwiazdą między rogami i po bokach. Nad hełmem w koronie—trzy pióra strusie. Odmiana
poprzedniego. Źródła niemieckie podają barwę błękitną jak poprzedniego herbu Pobłocki I; Chrząński podał
barwę czerwoną. Nies.; Chreąński tabl. XV.

OBŁOCKI III. — W polu błękitnem nad jeleniem w biegu — półksiężyc z gwiazdą na każ
dym rogu, Nad hełmem w koronie—trzy pióra strusie; białe między błękitnemi. Labry
P
błękitne podbite srebrem.
Odmiana poprzedniego.

Sieb. VI. 9.44.

OBŁOCKI IV. — W polu błękitnem z pomiędzy rogów srebrnego półksiężyca — pół jelenia
wspiętego. Nad hełmem w koronie—trzy pióra strusie: srebrne między błękitnemi. Labry
P
błękitne podbite srebrem.
Odmiana poprzedniego.

Sieb. VI. 9. 44.

OBŁOCKI V. — W polu błękitnem — z pomiędzy rogów złotego półksiężyca z takiemiż
gwiazdami z boków — pół srebrnego jelenia. Ńad hełmem w koronie—-trzy pióra strusie:
P
złote między błękitnemi. Labry błękitne podbite złotem.
Odmiana poprzednich.

Sieb. m. 2. 354.

Pobodze, Pobożanicz. — W polu błękitnem — podkowa srebrna ocelami na dół
z krzyżem kawalerskim złotym na barku. Nad hełmem w koronie—pół charta z obrożą
POBÓG,

Labry błękitne podbite srebrem. Jeden z najdawniejszych herbów naszych. Najstarsza za
piska sądowa o tym herbie z r. i403 nazywa go Pobodze, dopiero w XVI wieku zjawia się zawołanie Pobóg,
a w zapisce z r. 1539 Pobożanicz: Kromer zowie go Poboże.
Dług:. Biel:, Krom:, Papr:, Okol.', Nies.,'Piek., He
raldyka 122.

na Szyi.

pOBOG II. — W polu błękitnem — na barku podkowy srebrnej — krzyż kawalerski złoty.
Nad hełmem W koronie—trzy pióra strusie. Odmiana według Kojałowicza przysługująca Nieroszyńskim i Petelczycom na Litwie, a także Jakubowiczom według autografu z r. i60l. Niesiecki przez omyłkę przy
pisuje tym rodzinom herb Brzuchańskich, to jest podkowę z półstrzałkiem zamiast krzyża na barku. Kajał. 221,
222'. Nies. II. 341 i VII. 335; zapiski WP. Dziadulewicza.

TDOBÓG III. — Na tarczy — podkowa z krzyżem. Nad hełmem w koronie—między rogami
bawolemi — głowa psia Z szyją. Labry. z pieczęci Jana Koniecpolskiego kanclerza koronnego
z r. 1435.

Fiek., Heraldyka 123.

pOBOG IV. — Na tarczy obramowanej złotem w polu czerwonem — podkowa ocelami
na dół Z krzyżem na barku. z roli marszałkowskiej Mikołaja Lanckorońskiego z r. 1461. Loredan
Larchey, Armorial du XVs. Piek., Heraldyka 122 i 370.

pOBOG V. — W polu błękitnem — podkowa srebrna z krzyżem na barku.
arsenalskiego z r. 1530.
Hr. Ostrowskiego.

Według herbarza
Piek.. Heraldyka 122. Szkic zdjęty z herbarza arsenalskiego w Paryżu przez Juliusza

jDOBÓG IV. — W polu błękitnem—podkowa z krzyżem kawalerskim na barku.
rzyka Ambrożego.

Według herba-

Arnbrcż;, Piek., Heraldyka.

T3OCIEJ I, cz. Potej Waga odm. — W polu czerwonem—na złączonej podstawie dwóch trój*
x kątów (na wierzchołkach stojących), pomiędzy któremi u spodu pomieszczone są trzy srebrne
wręby, ku dołowi zwiększające się—słup z półksiężycem rogami do dołu w poprzek na sobie,
dwa razy przekrzyżowany, najprzód małą belką, a poniżej większą. Nad hełmem w koronie —
trzy pióra strusie. Odmiana przysługująca litewsko-ruskiej rodzinie Pociejów czy też pierwotnie Potejów, w XVI
stuleciu kwitnącej. Kojałowicz, a za nim Niesiecki prostszą formę przypisują Pociejom. Zdaje się że mylnie, skoro
z poniżej podanych pieczęci własnych Ludwika Konstantego Pocieja, widać, że forma z wrębami była tej rodzinie
właściwa. Tę także przerysowałem z nagrobka Anny z Korzeniowskich Pociejowej u Kapucynów w Warszawie.
Okol:. Kojał:. Nies:, według pieczęci Pociejów w zbiorze Wacława Kulikowskiego, Piek. str. 230 N. 25', Dar. iabl. III.
N. 4; Boh.

pOClEJ II cz. Waga odm.—Na tarczy pięciodzielnej w polu I—Brama\ w II—Grzymała, w III—
-*• Mogiła odm. (o czterech krzyżach); w IV— Ostrogski odm:, w V środkowem—Waga odm.
Odmiana poprzedniego. Tutaj zamiast podwójnego krzyża jest strzała z półksiężycem rogami na dół w poprzek pod
żeleźcem i z gwiazdą na wierzchu. Z pieczęci Ludwika Konstantego na Włodawie i Różance Pocieja, kasztelana
i Wielkiego Hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego na dokumencie z r. 1713.
W zbiorze Juliusza hr. Ostrowskiego

pOCIEJ III. — Odmiana poprzedniego. Herb Ostrogski jest tutaj odmienny. Z pieczęci Ludwika Konstantego
Pocieja z r. 17 15.

W zbiorze Juliusza hr. Ostrowskiego.

"DODBERESKI cz. Gozdawa odm. —■ W polu złotem — na piersiach dwugłowego orła ukoronowanego — mniejsza tarcza, na której w polu czerwonem—-lilia srebrna podwójna.
Nad hełmem w koronie—między dwoma proporcami—trzy pióra strusie. Labry. Odmiana przy
sługująca Podberezkim, rodzinie rusko-litewskiej, wywodzącej się jakoby od Ruryka (Jabłoń.), pochodzącej od Iwana
z Czerci w województwie mohilewskiem, której, przez wadliwe odczytanie dokumentu, autorowie nadali nazwisko
Pstruckich i tytuł kniaziowski. Tymczasem, jak pisze Wolff, jeden z potomków wyżej wymienionego Iwana z Czerc,
Hrihory Jackowicz, odziedziczywszy spadek po kniaziach Podbereskich, zaczął nosić ich nazwisko; tenże, miano
wany 24 Kwietnia r. 1489, marszałkiem orszańskim, jest protoplastą rodu Podbereskich, który w ostatnich czasach

