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Event Date(s) Place Description

Born ..0001  
Christened  
Residence

2
..1447/1497 Oziembłów, Sękowa (Gorlice) 

Died Abt..1497  
Buried  

Nickname: AKA: Married Name: 
Sex: M ID: AFN:
Last Changed: 2.05.2011

ParentsParentsParentsParents

Father Relationship RelationshipMother

Szczepan OZIEMBŁOWSKI Biological

MarriagesMarriagesMarriagesMarriages

Spouse Marriage Date/Place

Konstancja 

NotesNotesNotesNotes

Zwany także Bogusław lub Bogufał, h. Sulima;
z Kowalowej do 1469 (?1447-1484?)
z Oziembłowa 1447-1484, dziedzic Oziembłowa
z Szalowej, Lipinek, Bieśnika i Rzepiennika Suchego od 1469
sołtys w Gorzycach (1446-1464) i Łężynach do 1464
sołtys w Przesiekach od 1464,
sołtys w Zagórzanach i Moszczanach do 1477,
sołtys Sękowej od 1477.
Był bratem stryjecznym lub ciotecznym Wojciecha Sosnkowskiego z Sosnówki (może Sękowej).
W 1454 Anna żona Zawiszy zapisała na wypadek swojej śmierci wszystkie dobra mężowi oraz Bogusławowi (Bogufałowi) i Katarzynie dzieciom 
Szczepana Oziembłowskiego, a swym „wnukom” czyli bratankom Zawiszy. Anna zarezerwowała sobie dożywotnie używanie tych dóbr. Zeznała, 
że nie posiada żadnych pieniędzy, srebra i złota. Zawisza na wypadek wcześniejszej śmierci zapisał Annie oraz ww. bratankom swoje dobra, 
zwłaszcza sołectwo w Lipinkach.
W 1459 w Gorzycach Bogufał syn zmarłego Szczepana z Oziembłowa miał sprawę przeciwko Brigidzie żonie Lubonia (Lycubow), Borówce żonie 
Mikołaja Jabłowskiego, Elżbiecie żonie Piotra Charzowskiego, Jakubowi synowi Mikołaja Tyczyńskiego i Janowi Zabierzowskiemu „sororinos et 
nepotes” zm. Jana Nosa z Dobrkowa (pow. pilzneński) tenutariusza w Gorzycach i w Łężynach.
W 1460 Jan Zasowski syn zmarłego Klemensa, Brygida żona Lubonia, Borówka żona Mikołaja Jabłowskiego, Elżbieta żona Piotra 
Charzowskiego i Jakub syn Nikla z Tenczyna (ziemia sandomierska) siostrzeńcy i „nepotes” zmarłego Jana Nosa z Dobrkowa (powiat pilzneński) 
tenut. Gorzyc i Łężyn mieli zwrócić 20 grzywien Bogufałowi Oziembłowskiemu pod rygorem wwiązania do Łężyn.
W 1460 Zawisza Oziembłowski wraz z bratankiem Boguchwałem (dziedzice Oziembłowa) zastawili za 10 grzywien Piotrowi z Kowalowej rolę w 
Kowalowej zwaną Klimionkowską.
W 1463 Boguchwał zapisał żonie Konstancji (córce zmarłego Mikołaja z Przesieków) 150 grzywien posagu i tyleż wiana.
W 1464 zapisał żonie Konstancji (córce zmarłego Mikołaja Węgra z Przesieków) 150 grzywien posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w Kowalowej 
i Przesiekach. Też w 1464 zapisał żonie 100 grzywien na dwóch częściach dworu sołeckiego, ról dworskich, lasów, młyna i zagród oraz na 
połowie czynszów i dochodów z sołectwa w Przesiekach.
W 1464 Boguchwał z Przesieków i Kowalowej oczyścił się z nagany szlachectwa świadectwem współklejnotników (herbu Sulima).
W 1464 Bogufał niegdyś z Gorzyc, a w 1464 z Przesieków, zastawił za 100 grzywien Janowi Wiktorowi z Wiatrowic i jego żonie Marcie część w 
Kowalowych i w Gilowej wraz z sołectwem. Innymi słowy: Bogufał sołtys z Gorzyc (obecnie z Przesieków) zeznał, że otrzymał 100 grzywien od 
Jana Wiktora z Wiatrowic z posagu jego żony Marty, córki zmarłego Jakuba ze Staszkówki, za co dał temuż Janowi i Marcie w zastaw części w 
Kowalowach i w Gilowej wraz z sołectwem.
W 1464 Bogufał dziedzic z Przesieków sprzedał za 100 grzywien Janowi Kobylańskiemu swe sołectwo, które miał w Gorzycach i Łężynach. 
Tenże Bogufał i jego siostra Katarzyna przekazali z tytułu sprzedaży Janowi Kobylańskiemu sołectwo swe, które mieli w Gorzycach i Łężynach.
W 1467 Stanisław i Maciej Staszkowscy zeznali, że Bogufał spłacił 100 grzywien, za które zastawił Wiktorowi z Wiatrowic wsie Kowalowy i Gilową.
W 1469 Zawisza Oziembłowski z Lipinek odstąpił bratankowi Boguchwałowi z Kowalowej całe dominium w Suchym Rzepienniku (które miał od 
ojca Boguchwała – Szczepana). Boguchwał mógł trzymać tę wieś ze wszystkimi czynszami pod warunkiem, że Zawisza może swobodnie 
przebywać w tamtejszym dworze. Boguchwał uwolnił (wypuścił) Zawiszę z dziadowizy, która mu winna przypaść we wsiach Lipinki i Zagórzany 
po śmierci Zawiszy. Boguchwał dał Zawiszy połowę części w Kowalowej i przyrzekł bronić go przed swoją siostrą Katarzyną, Janem zw. 
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Kopaczem i dziećmi Darongowej. Również w 1469 roku Boguchwał Oziembłowski dziedzic Kowalowej winien był 10 grzywien podsękowi 
sandomierskiemu Mikołajowi z Winiar, za co miał mu dać wwiązanie za 20 grzywien do całej wsi Kowalowa, tj. do części położonej w ziemi 
krakowskiej i do części należącej do ziemi sandomierskiej oraz do Gilowej.
W 1469 Stanisław Szalowski z Łapiszowa dał Bogufałowi z Kowalów połowę Bieśnika (parafia Szalowa) w zamian za jego połowę dóbr w obydwu 
wsiach Kowalowej i Gilowej oraz za sołectwo w Kowalowach Dolnych, które kupił jego ojciec Szczepan przed 1446 rokiem. Innymi słowy: Bogufał 
z Kowalów zamienił się dobrami ze Stanisławem Szalowskim z Łapszowa, dając mu całą swą połowę w obu Kowalowach i Gilowej oraz sołectwo 
w Kowalowach Dolnych za połowę wsi Bieśnik. Również w 1469 roku Bogufał zrezygnował z dóbr w powiecie sandomierskim ze względu na 
ustanowiony zakład w wysokości 200 grzywien.
W 1469 Boguchwał Oziembłowski z Szalowej niegdyś z Kowalowej zastawił za 50 grzywien Zawiszy Oziembłowskiemu z Lipinek połowę 
Szalowej.
W 1469 Bogufał z Kowalów zagwarantował Mikołajowi z Winiar [pow. sandomierski] podsędkowi  sandomierskiemu zwrot 20 grzywien 
wwiązaniem w całą wieś Kowalowy i w Gilową.
Po 1469 roku Boguchwał czasami jeszcze pisał się jako „z Kowalowej” (np. w latach 1477-78 zamieniając sołectwa w Zagórzanach i 
Moszczanach na sołectwo w Sękowej).
W 1470 Konstancja żona Bogufała z Szalowej zrezygnowała z zapisanego jej przez męża posagu i wiana na obu Kowalowach i Gilowej na rzecz 
Stanisława z Łapszowa. W 1471 dziedzicem Kowalowej był już Stanisław Szalowski.
W 1471 Bogufał z Szalowej tenut. w Lipinkach i Rzepienniku pożyczył od Jana Kopacza z Moszczan 50 grzywien.
W 1477 Bogusław bratanek Zawiszy uwolnił stryja z opieki oraz wszelkich zastawów i pozwów oraz ustąpił mu całą część sołectwa w Lipinkach 
jaką miał po ojcu. Zawisza ustąpił Bogusławowi zapis 30 grzywien jaki miał na sołectwie w Moszczenicy Polskiej, młynie, karczmie i kmieciach.
W latach 1477-78 zamienił sołectwa w Zagórzanach i Moszczanach na sołectwo w Sękowej.
W latach 1478-81 Boguchwał Oziembłowski z Kowalowej i Wojciech Sosnkowski z Sosnówki (ew. Sękowej) jako bracia występowali przeciwko 
ich stryjowi Zawiszy Oziembłowskiemu o zapis 100 grzywien na sołectwie w Zagórzanach. Sumę tę przekazała Boguchwałowi Anna córka 
Mściszka z Kowalowej i żona Zawiszy, która została określona jako „vetula”. Boguchwał i Wojciech nie byli braćmi rodzonymi i brak jest danych 
do określenia ich pokrewieństwa, niemniej jednak można stwierdzić, że byli prawdopodobnie braćmi stryjecznymi lub ciotecznymi.
W 1480 Kazimierz Jagiellończyk zezwolił Stanisławowi Szalowskiemu wykupić z rąk Boguchwała opiekuna dzieci Zawiszy Oziembłowskiego wieś 
królewską Lipinki.
W 1481 Jakub z Dębna, kasztelan i starosta krakowski i biecki zaświadczył, że Boguchwał z Sękowej (tak się wtedy pisał) jako opiekun dzieci 
Zawiszy Oziembłowskiego otrzymał całą sumę za wieś Lipinki. Tenże (Jakub czy Bogufał?) stwierdził, że szlachetny Wojciech syn Daroniowej i 
szlachetny Szoszukowski sprzedali (komu?) swoją macierzyznę w Lipinkach. Dobra te wysłużyli przodkowie jego matki i otrzymali na nich zapis 
od króla na pewną sumę.
W 1484 Kazimierz Jagiellończyk zezwolił Stanisławowi Szalowskiemu wykupić Lipinki z rąk Boguchwała, opiekuna dzieci Zawiszy 
Oziembłowskiego za kwotę, za którą były zastawione Zawiszy. Rok później, tj. w 1485 tenże król zapisał 60 grzywien Stanisławowi z Szalowej na 
dobrach Lipinki w powiecie bieckim.
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