Tadeusz Kęsicki - Kęsiccy z Kęs koło Pułtuska [fragmenty tekstu]
Dzieje rodziny
W 1987 roku podjąłem się zbierać informacje o rodzinie, w celu ich spisania by nie uległy
zagubieniu. Zebrany materiał miał za zadanie wyjaśnienie powiązań rodzinnych, wyjaśnienie spraw,
które były ważne w przeszłości, np. szlachectwo, herb. Ważnym argumentem było to, że przodkowie
moi, tj. ojciec Gustaw Kęsicki i dziadek Wiktoryn, zaszczepili we mnie przywiązanie do rodziny.
Kęsicki - to nazwisko przymiotnikowo odmiejscowe. Heraldycy podają, że od wsi Kęsice w sierpskim.
Kęsice - nazwa patronimiczna od słowiańskiego słowa kęs (np. kęs chłopa). Obecnie mamy dużo nazwisk
Kęsy, Kęsa, ich potomkowie - Kęsik, Kęsiak. Występowało w Polsce tzw. szeplenienie, co dało Kęszyce,
Kęszyca

-

gniazdo

rodowe

Kęszyckich

herbu

Nałęcz

(Wielkopolska).

Kęsice leżą na trasie Sierpc-Drobin i w Grąbcu na prawo. Obecność Kęsickich w Kęsicach jest datowana
od 1460 roku (Boniecki). W/w herbarz wykazuje związki rodzinne Kęsickich z rodziną Ładów ze wsi
Łady, która graniczy z obecnymi Kęsami. Związki te są datowane na 1618 rok, ale mogły być
wcześniejsze. Kęsy są odległe od Kęsic około 75 km. Kęsice to ziemia płocka, Kęsy to ziemia
zakroczyńska. Kęsy leżą na trasie Pułtusk nad Narwią - Nowe Miasto nad Soną i między skrzyżowaniami
dróg w Ładach i Gąsiorowie. Obecnie mamy Kęsy Pańki i Wypychy., uprzednio były jeszcze Burki.
Dodatek Pańki sygnalizuje dawną bezkmiecą wieś szlachecką. Nazwa Pańki nie podobała się
kęsowianom

i

zmienili

ją

na

Kęsy

Duże

a

Wypychy

na

Kęsy

Małe.

Błażej Kęsicki, syn Bogdana, przekazał mi opowieść jednego z Ładów jakoby jakiś Kęsicki wracał z
wojny, zatrzymał się u Ładów i następnie wżenił się w tą rodzinę. Teściem jego był Łada o pseudonimie
Wąs. Jest to prawdopodobne, gdyż od nazwy wsi Kęsy nazwisko nasze winno brzmieć Kęsowski. Po
drugie, herby Kęsickich z Kęs i z Kęsic są takie same i wyłącznie tylko tej rodziny. Teodor Aleksander,
syn Emila Jana przekazał mi, że mówiono jakoby kiedyś Kęsy i Łady (wsie) stanowiły jedność, co też jest
prawdopodobne, gdyż oddzielnie było by to bardzo małe nadanie rycerskie. Księgi procesowe (sądowe) z
lat 1454-1537 wykazują we wsi Cansche, Casche, Kanshe tylko ludzi "omnes de armes Łady" tj. herbu
Łada.
Obecnie na Kęsach jest 18 gospodarstw z tendencją zmniejszania się. Żyje tam około 87 osób,
powierzchnia wsi wynosi 354 ha. Akta metrykalne parafii Gzy rozpoczynają się od 1782 roku., a parafii
Jerzewo-Kęsice - od 1750 roku. Akta tych parafii znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Płocku.
Obecnie w Polsce żyje około 1448 osób o nazwisku Kęsicki. Główny teren zamieszkania to Mazowsze województwa: płockie (167), warszawskie (167), ciechanowskie (120) i włocławskie (104). Duże
skupiska są także na ziemiach odzyskanych, największe w województwach zielonogórskim (63) i
elbląskim (62). Wielu Kęsickich nosi swe nazwisko po zmianie poprzedniego, np. Kęsik, Kęsa, itp.
Kensickich jest 21, Kesickich 16, a Kęsiecki 1. Powyższe dane pochodzą ze Słownika nazwisk

współcześnie w Polsce używanych, sporządzonego na podstawie danych PESEL z roku 1990.
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Kęsicki herbu Iłgowski odm. - jest to właściwie nie herb Iłgowski, lecz Abdank odmienny, na którego
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Pole tarczy ma kolor czerwony, godło w kształcie litery W jest srebrne; znak ten, zwany tu Abdankiem
ma prastarą nazwę łękawice.
W 1859 roku Leopold Leonard, Roch Edward, Teodor Konrad i Remigiusz Jan - synowie
Antoniego Kęsickiego i Salomei Zalewskiej, wnukowie Piotra Pawłą i Marianny z Kęsickich,
prawnukowie Jakuba burgrabiego płockiego w 1739 roku, zgłosili się do komisji heraldycznej (Heroldii) i
udowodnili swoje szlachectwo. Otrzymali dyplomy, gdzie wpisano, że są herbu Iłgowski. Tę nazwę
przekazał mi mój ojciec Gustaw, wnuk Teodora Konrada i podobnie Wanda Fiedorow z linii Leopolda
Leonarda.

