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RODOWÓD

wspóªcze±nie »yj¡cych czªonków pªci m¦skiej rodziny

Jaxów Na Kozªowem Maªachowie Maªachowskich herbu Gryf.

I.) Piotr comes na Maªachowie (okoªo 1352�1390 r.) prawdopodobnie iden-

tyczny z Pietraszem Maªoch¡ de Maªochowo, kasztelanem (1377 r.) i wojewod¡

brzesko-kujawskim (1378�1382 r.). Syn tego»:

II.) Sambor comes na Maªachowie, kasztelan zb¡szy«ski czyli zb¡ski (1399�

1427 r.) o»eniony z Anastazj¡ Naramówn¡ herbu �odzia z Rosnowa, córk¡

Paszki Narama i �misªawy z Radwankowa h. Przosna. Syn kaszt. Sambora i

Anastazji:

III.) Marcin zwany Kozieªkiem (okoªo 1450 r.) dziedzic na Szemborowi-

cach Maªachowie i Czelu±cinie, o»eniony z �wi¦tochn¡ z Czelu±cina. Syn

ich:

IV.) Andrzej zwany Ruskiem (zmarª okoªo 1485 r.), dziedzic na Szemboro-

wicach Maªachowie, o»eniony z N. Abramowiczówna (herbu T¦pa Podkowa

?). Syn ich:

V.) Mikoªaj zwany Kozieªkiem (zmarª w 1506 r.) dziedzic na Kozªowem

Maªachowie i Bylinie, pods¦dek pozna«ski (1504 r.) o»eniony z Maªgorzat¡ z

Bylina Byli«sk¡ herbu �odzia. Czwarty z rz¦du ich syn:

VI.) Jakób przydomkuKozieªek dziedzic na KozªowemMaªachowie (zmarª

1540 r.) o»eniony z Ann¡ Golczewsk¡ herbu Belina, córk¡ rotm. chor. panc.

Jakóba Golczewskiego. Syn Jakóba i Anny z Golczewskich:

VII.) Andrzej przydomku Kozieª (zm. w 1581/82) dziedzic na Kozªowem,

Wierzbi¦cicach, i Zªych Mi¦sic Maªachowach, poseª na sejm w 1573 r., o»eniony

1-o voto z Magdalen¡ Sk¡psk¡ herbu Doliwa, córk¡ Feliksa za Sk¡pego

Sk¡pskiego. Syn Andrzeja i Magdaleny ze Sk¡pskich:

VIII.) Jan przydomku Kozieª (zm. 1609 r.) dziedzic na Maªachowie Zªych

Mi¦sic i Maªachówku, o»eniony 1-o voto z Regin¡ hr.Moszczy«sk¡ (vel Mosz-
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cze«sk¡) herbu Naª¦cz, córk¡ Jakóba z Moszczonnego Moszczy«skiego i Anny

z Drachowskich herbu Samson, dziedziców na Lisewie. Syn Jana i Reginy z

Moszczy«skich: (cop. VIII 1593 r.):

IX.) Wojciech ostatni przydomku Kozieªek lub Kozieª (ur. ok. 1596, um.

ok. 1662/64 r.) dziedzic na Kozªowem i Zªych Mi¦sic Maªachowach, o»eniony

(cop. 1621/22 r.) z Ann¡ Zaj¡czkowsk¡ herbu Zar¦ba (zmarª¡ w 1658 r.)

córk¡ Jana Zaj¡czkowskiego. Syn Wojciecha i Anny z Zaj¡czkowskich:

X.) Jacek, (ur. ok. 1625 r. um. ok. 1685 r.) dziedzic na Kozªowem Maªacho-

wie, dzier»awca Marzelewa, o»eniony (cop. w 1652 r.) z Teres¡ Malczewsk¡

herbu Abdank (zmarª¡ w 1702/03 r.) córk¡ Jana z Malczewa Malczewskiego i

Katarzyny z Naramowskich herbu �odzia. Syn Jacka i Teresy z Malczewskich:

XI.)Mikoªaj Piotr Tomasz 3-ga im. (ur. ok. 1655 r. um. w 1709 r.) dzie-

dzic na Kozªowem Maªachowie, dzier»awca Jankowa, chor¡»y kaliski, o»eniony

(cop. 25.XI.1700 r. w Trzeku) z Zofi¡ Miaskowsk¡ herbu Leliwa (2-o voto

za Kazimierzem Strzeleckim herbu Oksza), córk¡ Jana i Zofji z Smoguleckich

herbu Grzymaªa, dziedziców na Trzeku. Syn Mikoªaja i Zo�i z Miaskowskich

(najstarszy):

XII.) �ukasz (ur. 18.X.1701 r. w Trzeku, um. w marcu 1776 r. w Hnili-

cach), dziedzic na Kozªowem Maªachowie, Szymkowcach, Zarudziu, Kuryªówce,

Ku±nierówce, Hnilicach z przyl., starosta Nastaski, Nazawizowski i Radenicki,

puªk. komputu .Kor., rotm. chor. panc. wªasnego znaku, porucznik chor. panc.

znaku podskarb. wk. kor. hr. Karola Siedlnickiego, o»eniony z Teres¡ Kata-

rzyn¡ 2-ga im. Glinojeck¡ herbu Prus II-o (cop. 26.VII.1745 r. w Stani-

sªawowie, urodzon¡ 30.IV.1725 r. w Stanisªawowie, zm. 16.V.1804 we Lwowie),

córk¡ Jana skarb. ªom»y«skiego i Anny z Hilczenów herbu Jelita, dziedziców

na Toporowcach, Kuryªówce i Glinojecku. Syn pierworodny �ukasza i Teresy z

Glinojeckich:

XIII.) Józef Kajetan Jerzy 3-ga im. (ur. 10.III.1747 r. w Toporowcach,

um. 20.XI.1807 w Suszczynie), dziedzic na Szymkowcach, Zarudziu, Kuryªówce,

Ku±nierówce, Hnilicach z przyl., Krasnostawcach, �erdziach, Ostaªowicach i

Suszczynie z przyl., dzier»awca Bucniowa, starosta Radenicki, generaª adjutant

W. Polskich, o»eniony 2-o voto (cop. 16.IX.1787 r. w Czernielowie) z Zofi¡

(wªa±¢. Marj¡, Ann¡ Zofj¡ 3-ga im.) Gryza-Morawsk¡ herbu D¡browa

(ur. 6.I.1766 r. w Czoªha«szczy¹nie, um. 13.VII.1839 r. w Kipiaczce), córk¡

Jana z Wielkich Moraw Gryzy-Morawskiego regenta grodzkiego nurskiego i cie-

chanowskiego i Katarzyny ze �d»a«skich herbu Lubicz, podstolanki m±cisªaw-

skiej, dziedziców na Czernielowie, Czoªha«szczy¹nie etc. Synowie Józefa i Zo�i

z Gryzów-Morawskich:
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Najstarszy XIV A) Eligiusz An-

drzej 2-ga im. (ur. 1788 r. w Bu-

cniowie um. 1829 r. w Wolanowie,

wspóªwªa±¢. Suszczyna z przyl., o»e-

niony (cop. 1811 r. w Minkowcach) z

Pulcherj¡ hr. �cibor-Marchock¡

herbu Ostoja (ur. ok. 1795 r. w Min-

kowcach um. w 1877 r. w Trosko«cu).

Drugi z rz¦du XIV B) Meli-

ton (ur. 11.X.1790 r. w Bucnio-

wie um. 1.IX.1875 r. w Palejowej)

dziedzic na Wasylkowcach, Kozówce,

Palejowej i Mahajowej wspóªwªa±¢.

Suszczyna z przyl. o»eniony (cop.

1822 r. w Minkowcach) z Julj¡ hr.

�cibor-Marchock¡ herbu Ostoja

(ur. 30.V.1806 r. w Minkowcach um.

10.V.1887 w Nowym Dworze).

córkami Ignacego �Reduxa� hr. �cibor-Marchockiego pana na Minkowcach i

Ru�polis i »ony tego» Ewy z Ru�'ch herbu wªasnego.

Z obu tych maª»e«stw pod XIV A i B wywodz¡ si¦ wszyscy wspóªcze±nie

dzisiaj »yj¡cy czªonkowie rodziny Jaxów Maªachowskich.

Od XIV A. Czªonkowie gaª¦zi starszej:

Syn pod XIV A wymienionych Ryszard (ur. 1818 w Wolanowie um. 5 III

1889 r. w Wolanowie), dziedzic na Wolanowie, Janówce i Gregorjówce, podpuª-

kownik kawalerji wojsk rosyjskich, o»eniony z Dorot¡ Jaxa Maªachowsk¡

herbu Gryf (córk¡ Melitona Jaxy Maªachowskiego i Julji z hr. �cibor Mar-

chockich h. Ostoja), miaª syna imieniem Soter (ur. 1867 r. w Wolanowie)

wspóªwªa±ciciela Wolanowa. Obecnie mieszkaj¡cego w Krakowie, o»enionego z

Jadwig¡ de Lenie-Youga, artyst¦ malarza.

Syn pod XIV A wymienionych: Ignacy (ur. w 1820 r. w Wolanowie, um.

23.I.1871 r. w Prochorowej), dziedzic na Prochorowej i Darjówce, o»eniony z

Marj¡ Smukrowiczówn¡ (2-o voto za Justynem �ukomskim herbu Doliwa)

zmarª¡ 17.II.1887 r. w Plant-Champigny, miaª synów Eligjusza i Augusta. Eli-

gjusz (ur. w 1859 r. w Prochorowej), dziedzic na Darjówce i Czabance Ni»szej,

porucznik marynarki woj. rosyjskiej, o»eniony z Gertrud¡ Koªyszkówn¡

herbu Denis. Obecnie »yje w Milanówku pod Warszaw¡. August (ur. 29.X.1863

r. w Prochorowej), dziedzic na Prochorowej, o»eniony 1-o voto zMalwin¡ Ku-

lisich (córk¡ Ludwika kons. serb. w Nikoªajewie i Adeliny Charpier) zmarª¡

w lutym 1889 r. Obecnie »onaty z Paulin¡ Lipkowsk¡ herbu Brochwicz,

mieszka w Warszawie. Ma syna z 1-maª». imieniem Ryszard (ur. 1887 r. w

Prochorowej) in»yniera architekta, prof. polit. w Lima, Peru, Pªd. Ameryka,

o»enionego z Marj¡ Benavides tam»e, z któr¡ ma synów Augusta, Ry-

szarda i Filipa (ur. w latach 1913�23 w Lima Peru).
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Od XIV B. Czªonkowie gaª¦zi mªodszej.

Syn pod XIV B wymienionych Meliton (ur. 13.VIII.1828 w Suszczynie,

um. 10.VI.1893 r. w Krakowie) dziedzic na Elisawetce i Buªdynce, o»eniony z

Leonid¡ �ukomsk¡ herbu Doliwa (cop. 1861 r. w Odessie, ur. 16.XII.1840

r. w Odessie, um. 15.V.1926 r. w Krakowie), córk¡ Longina Prokopa 2-ga im.

dr. med., radcy dworu i Zuzanny ze Stephanich, miaª syna Zygmunta (ur.

16.VI.1867 r. w Elisawetce, um. 22.XII.1915 r. w Krakowie), wspóªwªa±¢. Elisa-

wetki, Buªdynki i Palejowej, o»enionego z Julj¡ Koªyszkówn¡ herbu Denis

(córk¡ Benedykta i Wiktorji z Jaxów Maªachowskich herbu Gryf), obecnie za-

m¦»n¡ za gen. W.P. Rajmundem Baczy«skim, mieszkaj¡ca w Poznaniu. Syn

Zygmunta i Julji z Koªyszków Zygmunt (ur. 2.I.1902 r. w Elisawetce), obec-

nie le±niczy lasów pa«stw. w Rogo¹nej pod Brze±ciem Lit.

Ten»e Meliton i Leonida z �ukomskich mieli syna imieniem Wªadysªaw

Justyn 2-ga im. (ur. 16.IX.1869 r. w Elisawetce), wspóªwªa±¢. Elisawetki, Buª-

dynki i Palejowej, o»enionego z Adel¡ Gª¦bock¡ herbu Doliwa (córk¡ Jul-

jana i Marji z Mogilnickich herbu Lubicz), mieszkaj¡ obecnie w Warszawie.

Syn powy»szych Jan (ur. 6.VI.1902 r. w Warszawie), obecnie sªuchacz polit. w

Warszawie.

Ten»e Meliton i Leonida z �ukomskich mieli syna imieniem Eugenjusz

Karol 2-ga im. (ur. 11.I.1875 r. w Krakowie), wspóªwªa±¢. Elisawetki, Buª-

dynki, Palejowej, emer. podpuªk. W.P., o»eniony z Janin¡ Markuszewsk¡

herbu Lewart (córk¡ Hipolita Kajetana 2-ga im. i Marji z Gorczy«skich h.

Goªocki odm.), obecnie mieszkaj¡ w Krakowie. Syn powy»szych Bohdan Hi-

polit 2-ga im. (ur. 24.III.1902 r. w Krakowie), obecnie sªuchacz U.J.

Syn pod XIV B. wymienionych Melitona i Julji z hr. �cibor Marchockich

Karol (ur. 1831 r. w Suszczynie um. 6.VIII.1897 r. w Karlsbadzie, poch. w

Stryjówce), dziedzic na Palejowej i Stryjówce, o»eniony 2-o voto zMarj¡ Rud-

nick¡ herbu Lis (córk¡ Teodora i Zofji z Mrozowickich herbu Prus III-o), obec-

nie mieszkaj¡c¡ we Lwowie, miaª syna imieniem Jerzy Ryszard 2-ga im. (ur.

1887 r. w Palejowej) wªa±ciciela Stryjówki, »onatego dwukrotnie, 1-o z Ew¡ hr.

�cibor Marchock¡ herbu Ostoja (córk¡ Juljana i Jadwigi z Jaxów Maªachow-

skich herbu Gryf), zmarª¡ w 1923 r. we Lwowie, i ma syna z tej»e imieniem

Jerzy Karol 2-ga im. (ur. 1915 r. w Lubomile). 2-o o»eniony z Helen¡

Jax¡ Maªachowsk¡ herbu Gryf (córk¡ Tadeusza i Ludgardy z Jaxów Maªa-

chowskich herbu Gryf), obecnie mieszkaj¡ w Stryjówce i maj¡ synów Romana

(ur. 30.XI.1924 r. we Lwowie) i Karola (ur. 5.VII.1926 r. w Stryjówce).

Syn pod XIV B. wymienionych Melitona i Julji z hr. �cibor Marchockich

Edward �ukasz 2-ga im. (ur. 13.X.1834 r. w Suszczynie, um. 18.IV.1902 w
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Odessie), dziedzic na Broszkówce, Lasku, Wapniarce, i Skorykach, »onaty byª

dwukrotnie. 1-o z Julj¡ Jaxa Maªachowsk¡ herbu Gryf (córk¡ Sotera i

Leopoldyny z Mochnackich), zmarª¡ w 1884 r. w Broszkówce, 2-o z Gabrjel¡

Mrozowick¡ herbu Prus III-o (córk¡ Stanisªawa i Eugenji z Zaª¦skich h.

Prus II-o), mieszkaj¡c¡ obecnie we Lwowie. Syn Edwarda z 1-go maª». Tade-

usz Justyn (ur. 29.VI.1864 r. w Broszkówce, um. 23.XI.1915 r. w Wapniarce)

wªa±ciciel Wapniarki i Alexandrówki, o»eniony z Ludgard¡ Jaxa Maªachow-

sk¡ herbuGryf (córk¡ Ryszarda i Doroty z Jaxów Maªachowskich herbu Gryf),

mieszkaj¡c¡ obecnie w Tarnopolu, miaª syna Ryszarda (ur. 28.VI.1892 r. w

Wapniarce), obecnie mieszkaj¡cego w Tarnopolskiem.

Syn Edwarda z 1-go maª». Zdzisªaw Dawid 2-ga im. (ur. 30.VI.1869 w

Broszkówce) wªa±ciciel Lasku, o»eniony z Helen¡ de Lenie-Younga, miesz-

kaj¡ obecnie w Mi¦kiszu St. pod Jarosªawiem. Syn Edwarda z 1-go maª». Sta-

nisªaw (ur. 1873 r. w Broszkówce) wªa±ciciel Broszkówki, o»eniony z Marj¡

Taranow, mieszkaj¡ obecnie w Warszawie.

Syn Edwarda z 2-go maª». z Gabrjel¡ Mrozowick¡Wacªaw (ur. 23.XI.1888

r. w Odessie) wªa±ciciel Medyna i Pie«kowiec, o»eniony z Olg¡ Ka«sk¡ herbu

Janina (córk¡ Edwarda i Zofji z Winnickich herbu Sas), mieszkaj¡ obecnie w

Medyniu i maj¡ synówAndrzeja (ur. 30.IX.1919 r. we Lwowie) iAleksan-

dra (ur. 23.XI.1924 r. we Lwowie).

Syn Edwarda z 2-go maª». Czesªaw (ur. 28.X.1895 r. w Odessie) wªa±ciciel

Skoryk, mieszka obecnie we Lwowie.
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PRZEDMOWA

Z ka»dym dniem zatraca si¦ w±ród nas znajomo±¢ historji wªasnej rodziny, i coraz

bardziej ginie poczucie wspólno±ci rodowej i w¦zªów krwi. A to ¹le! Rzeczy tych

nie nale»y przecenia¢, lecz niewªa±ciwem jest niedocenianie ich i zapominanie o

nich. �mieszn¡ byªaby w czasach dzisiejszych ch¦¢ imponowania komukolwiek

tytuªem rodowym lub herbem; z drugiej strony na szcz¦±cie coraz mniej jest

takich, którym by to imponowa¢ mogªo. Inna natomiast rzecz zna¢ dzieje ro-

dzinne. Cze±¢ dla przodków jest cech¡ najstarszych, najbardziej wyrobionych, i

na najwy»szym stopniu kultury intelektualnej stoj¡cych spoªecze«stw. Pozatem

jest to b¡d¹ co b¡d¹, mniejsza lub wi¦ksza, czasem zupeªnie znikoma, ale zawsze

jedna z wielu cegieªek tworz¡cych gmach historji Ojczyzny; poznanie tej cegieªki

� wªasnej rodziny � jest równoznaczne z poznaniem w jednym przynajmniej

odªamie narodu dziejów jego kultury i owoczesnego stanu kraju.

W naszej rodzinie nieliczne jeno jednostki znaj¡ lub znaªy jej dzieje. Prawda,

»e ªatwem to poznanie nie byªo. Oprócz zainteresowania do tego, trzeba byªo

mie¢ mo»no±¢ wgl¡dni¦cia w Archiwum Rodzinne, no, i mie¢ tak¡ pami¦¢, by

nie zapomnie¢ o ka»dym zasªyszanym szczególe i sta¢ si¦ niejako chodz¡c¡ »yw¡

kronik¡ i tradycj¡ rodzinn¡. Wi¦kszo±¢ jednakowo czªonków rodziny, nie tylko

»e nie zna szczegóªów z jej historji, lecz nawet rzeczy zasadnicze s¡ im zupeªnie

obce, lub te» znane w opacznem o±wietleniu. Jednym wi¦c z motywów napisania

tej �Kroniki�, i to gªównym byªa ch¦¢ u±wiadomienia czªonkom rodziny o jej

przeszªo±ci, i podtrzymania gasn¡cego w dzisiejszym rozproszeniu rodziny, ju»

nie tylko po Polsce, lecz i na drugiej póªkuli, poczucia ª¡czno±ci i wspólnoty.

Tu, w tem miejscu, nale»y wspomnie¢ o tych, co swem umiªowaniem prze-

szªo±ci przyczynili si¦ do nieprzerwanego trwania ognika tradycji rodzinnej, i

zaszczepiaj¡c go w pokoleniu nast¦pnem, umo»liwili, acz sªabe, lecz trwaªe jego

bªyszczenie. Temi »ywymi kronikami rodzinnemi byli w pokoleniach ubiegªych

Józef Jaxa Maªachowski (syn Sotera i Leopoldyny z Mochnackich), stary ka-

waler, zmarªy we Lwowie w 1903 r., i wspóªczesna mu pokoleniem Jadwiga

xi
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Mrozowicka, siostra jego cioteczna, córka Franciszka i Nikodemy z Jaxów Maªa-

chowskich, wielka przyjacióªka naszej rodziny, która prze»yªa go o lat kilkana±cie.

Zmarªa ona w Korabnikach koªo Skawiny pod Krakowem w maj¡tku bratanka

swego Adama Mrozowickiego w 1914 r. W pokoleniu wspóªczesnem przedstawi-

cielem tradycji rodzinnej i jej rzecznikiem staª si¦ Wacªaw Jaxa Maªachowski

(syn Edwarda i drugiej tego» »ony Gabrjeli z Mrozowickich). Wacªaw sam z

zamiªowania i studjów historyk, staª si¦ �spiritus movens� wszelkich obecnych

poczyna« i bada« archiwalnych nad przeszªo±ci¡ naszej rodziny, i to zarówno

moralnie jak i materjalnie. On te» nakªoniª autora niniejszej �Kroniki� do jej

napisania.

Bezpo±redni¡ przyczyn¡, która skªoniªa inicjatorów niniejszego szkicu do na-

pisania go, byª fakt ostatecznego wy±wietlenia w latach 1924�26 przez rzeczo-

nego wy»ej Wacªawa genealogji rodziny do XIV w. wstecz. Dzieªo to zamierzane

i niejednokrotnie rozpoczynane przez wielu ju» czªonków naszej rodziny nigdy

dopeªnione przedtem nie zostaªo. Gªówne za± starania w tym kierunku podej-

mowali Tadeusz i Zdzisªaw Jaxa Maªachowscy (synowie Edwarda z pierwszego

maª»e«stwa z Julj¡ z Jaxów Maªachowskich).

Do r. 1924 znajomo±¢ historji rodziny � dokªadna � zamykaªa si¦ na da-

cie urodzin �ukasza Maªachowskiego, na dniu 18 pa¹dziernika 1701 r. Od tej

daty wstecz byªy jedynie wiadomemi imiona rodziców �ukasza (Mikoªaj i Zofja

z Miaskowskich) oraz znanym byª fakt pochodzenia wedle wªasnor¦cznej no-

tatki �ukasza �z jednego z czterech Maªachowów w województwie Kaliskiem

le»¡cych�, wreszcie kilka drobniejszych szczegóªów, jak nazwiska panie«skie obu

babek �ukasza.

Id¡c za wskazówk¡ zawart¡ w notatce �ukasza, zwróciª si¦ wzmiankowany

ju» Wacªaw do ¹ródeª wielkopolskich. Pierwszymi jego informatorami byli pro-

boszcz z Czerlejna, parafji wsi Trzeku (miejsce urodzenia �ukasza), ks. Jan

Czujewicz, oraz ks. prof. Stanisªaw Koziorowski ze Skórzewa, znany historyk.

Ci skierowali poszukiwania na wªa±ciw¡ drog¦ tj. do Archiwum Pa«stwowego w

Poznaniu, udzieliwszy ze swej strony wielu cennych szczegóªów, zwªaszcza ks.

Koziorowski. Dyrekcja Archiwum Pa«stwowego w Poznaniu wyznaczyªa ze swej

strony asystenta tego» Archiwum p. Adama Kaletk¦, którego mrówczej zaiste

pracy jedynie zawdzi¦czamy dzi± znajomo±¢ dziejów rodzinnych, a» do czasów

pierwszych Jagiellonów. To te», cho¢ praca ta z braku dalszych funduszów za-

staªa przerwan¡, i wiele jeszcze szczegóªów daªoby si¦ wyja±ni¢ przy dalszych

badaniach, jednakowo» dokªadna znajomo±¢ dziejów rodziny do pocz¡tków XV
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w. stoi na pewnych podstawach dokumentarnych. Zawdzi¦czamy to zarówno

inicjatorowi Wacªawowi Maªachowskiemu, jak i wykonawcy p. Adamowi Ka-

letce. Pozatem skromne badania autora �Kroniki� przyczyniªy wiele szczegóªów

do znanych ju» rzeczy, zwªaszcza co si¦ tyczy XV w. oraz rodzin pokrewnych

po k¡dzieli. Gªówne zagadnienie, �ljacja pokole«, genealogja i historja rodziny

Jaxów Maªachowskich, a» do przeªomu XIV i XV w. wstecz zostaªo rozwi¡zane.

Mimo jednak nieuko«czenia zupeªnego bada« zdecydowaª si¦ autor niniejszej

�Kroniki� na jej wydanie, opracowawszy dotychczasowe zdobycze. Kierowaªa

bowiem mn¡ obawa, by nie zagin¦ªo to, co ostatnio z wielkim trudem, mozoªem

i nakªadem kosztów oraz prac¡ wªasn¡ i cudz¡ zostaªo uzyskane. By wreszcie

dotychczasowa tradycja w obecnym rozproszeniu rodziny i nowych czasach nie

przepadªa.

Pisane w Krakowie w styczniu 1928 r.

Bohdan Hipolit 2-ga im. Jaxa Maªachowski.



xiv Rozdziaª . PRZEDMOWA



Rozdziaª I

Rodziny nosz¡ce nazwisko Maªachowskich

Panuje dzi± wielce rozpowszechnione i trudne do wykorzenienia, a mylne zda-

nie pokrewie«stwie b¡d¹ to caªych rodzin, b¡d¹ poszczególnych jednostek tego

samego nazwiska. Jest to zreszt¡ naturalny skutek stale zmniejszaj¡cego si¦ za-

interesowania sprawami heraldyczno-genealogicznemi. W±ród rodzin polskich o

pokrewie«stwie � nie o ewentualnem po k¡dzieli � lecz o w¦zªach krwi po

mieczu decyduje niemal wyª¡cznie herb. Nieraz tego rodzaju w¦zªy krwi od-

nosz¡ si¦ do czasów wielce odlegªych, do epoki Piastowskiej. W ka»dym razie

raczej mo»na mówi¢ o pokrewie«stwie po mieczu mi¦dzy n.p. Maªachowskimi

herbu Gryf, a Chª¦dowskiemi, czy Studzienieckiemi lub inn¡ rodzin¡ tym»e her-

bem si¦ piecz¦tuj¡c¡, ni» rodami Maªachowskich, a wi¦c tego» samego nazwiska,

lecz innego herbu, n.p. Naª¦cz, z któremi nic ich nie ª¡czy poza przypadkowym

zbiegiem nazwisk. Nie wyklucza to naturalnie mo»liwego pokrewie«stwa mi¦dzy

niemi, lecz tylko po k¡dzieli.

Nazwisko �Maªachowski� jest w Polsce ogromnie pospolite, bardziej ni» to

si¦ na ogóª przypuszcza. Zacznijmy od rodzin tego» nazwiska herbowych.

1. Najbardziej znan¡ i w dziejach Polski zasªu»on¡ jest rodzina Maªachow-

skich herbem Naª¦cz si¦ piecz¦tuj¡ca, starodawny ród senatorski, wy-

wodz¡cy si¦ z wsi Maªachowice w dawnem Województwie Sieradzkiem.

W jednej linji � dzi± w m¦skiem pogªowiu wymarªej � nosili oni tytuª

hrabiowski.

2. Bardzo licznie rozrodzonymi (zwªaszcza potomkowie emigrantów z tej ro-

dziny na Ru± i Litw¦) s¡ Maªachowscy Grzymalici, herbu Grzymaªa. Ich

gniazdem rodzinnem jestMaªachów pod Rogotworskiem w b. Wojewódz-

twie Pªockiem koªo Raci¡»a.

3. Z Sandomierskiego wywodz¡ si¦ � mo»ny niegdy± ród w Przemyskiem �

Maªachowscy herbuPrus II. Gaª¡¹ ich siedziaªa w XV wieku w Rawskiem.

4. Maªachowscy herbu Jastrz¦biec i

1
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5. Maªachowscy herbu Korwin, obie rodziny pochodz¡ce z kresów wschod-

nich. S¡ to prawdopodobnie potomkowie emigrantów z rodziny mazowiec-

kich Maªachowskich herbu Grzymaªa, którzy drog¡ dzi± niewytªumaczal-

nej pomyªki (wypadek nierzadki w Polsce) wywiedli si¦ z innych herbów.

Mo»liwem jest jednakowo», i» s¡ to herby bli»ej nam nieznanych, poni»ej

wyliczonych:

6. czªonków rodzin Maªachowskich, wyznawców Mahometa, pochodz¡cych

od szlachty Tatarów litewskich. Konstytucja sejmowa z r. 1649 wymie-

niaMikoªaja Maªachowskiego Karata, porucznika chor¡gwi tatarskiej

znaku niegdy± marszaªka nadw. kor. Adama Kazanowskiego i Murata

Maªachowskiego, towarzysza tej»e chor¡gwi.

7. W Warszawie »yje rodzina Maªachowskich przydomku Maªuja; s¡ to po-

tomkowie szlacheckiej rodziny Maªujów herbu Odrow¡», która zmieniªa

nazwisko na Maªachowski. Obecnie pisz¡ si¦ Maªuja-Maªachowski.

8. W Maªachowach pod Gnieznem zamieszkaªy odªamy Drogosªawiczów i

Awda«ców przydomku Odoj i Knap. St¡d poszªy zaginione dzi± i bli»ej

nieznane rodziny Maªachowskich herbu Drogosªaw i Abdank. Bez w¡t-

pienia za± w za±cianku pod Gnieznem zamieszkiwaªy odªamy i innych ro-

dów.

9. Rodzina Maªachowskich herbu Gryf wywodzi ród swój z wsi Maªachowo

(dawniej pisana Maªochowo), le»¡cej opodal Gniezna na pd. od niego w

parafji Maªachowa koªo Witkowa Witkowo (dzi± miasteczko powiatowe)

w dawnym powiecie gniezne«skim, na pograniczu dawnego powiatu pyz-

drza«skiego w dawnem Województwie Kaliskiem.

Jest to dzi± byªy zabór pruski, Województwo Pozna«skie. Na przeªomie

XIV i XV wieku rozpada si¦ Maªachowo na cztery folwarki, które bior¡

nazwy od ich wªa±cicieli braci Wierzbi¦ty, Sambora, �wi¦tosªawa �K¦py�

i Piotra zwanego �Zªe Mi¦so�, synów Piotra comesa na Maªachowie. Od
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imion wzgl¦dnie przydomków tych �znakomitych ziemian� jak ich nazywa

ks. prof. Koziorowski, poszªy nazwy czterech nowych osad: Wierzbi¦cice

(dzi± Wierzbiczany) Maªachowo, Szemborowice M., K¦picz (dzi± K¦pe)

M., i Zªych Mi¦sic (dzi± Zªych miejsc) Maªachowo. Od tego czasu Maªa-

chowy zaludniaj¡ si¦ g¦sto, b¡d¹ przez potomków owych czterech braci,

b¡d¹ przez przybyszów z innych rodzin w pó¹niejszym okresie czasu, jak

owi wspomniani wy»ej Drogosªawicze, czy Awda«ce. W pewnym okresie

czasu zamieszkiwaªo Maªachowy okoªo 20-tu linji Maªachowskich ró»nych

rodzin o ró»nych przydomkach. Z tych wielu linji, jak si¦ zdaje, jedynie po-

tomkowie linji przydomku �Kozieªek�, siedz¡cej na Kozªowem Maªachowie

(cz¦±¢ w Szemborowicach M.) zachowali ±wiadomo±¢ swego pochodzenia z

rodziny szlacheckiej.

Oprócz Maªachowskich herbu Gryf w Kaliskiem istniaªa w Krakowskiem

tego» nazwiska i herbu rodzina, jednego prawdopodobnie pochodzenia z niemi,

o której wspomina Niesiecki, wymieniaj¡c Piotra i syna jego Wojciecha, oraz

N. potomka powy»szych, o»enionego w 1671 r. z Rejczy«sk¡, herbu Lubicz z

Prostkowa. Dodaje on, i» s¡ tego» herbu i na Kujawach, pod temi ostatniemi

rozumiej¡c ow¡ szlacht¦ z pod Gniezna. Gniazdem rodzinnem Maªachowskich

Gry�tów z Krakowskiego jest wie± Maªochów, parafji Nakªo, koªo Wªoszczowej.

Herbem Gryf piecz¦towaª si¦ Stanisªaw Maªachowski, o»eniony z Marj¡ Ka-

mi«sk¡. Synem ich byª Kazimierz, legionista wªoski, pó¹niejszy generaª W.P., a

w ko«cu chwilowy wódz naczelny W.P. w 1831 r. � Z jakiej linji pochodzili oni,

nie wiemy.

Do rodu Gry�tów Maªachowskich wielkopolskich nale»y odªam rodziny, dzi±

zupeªnie zniemczonej, pisz¡cej si¦ obecnie Ritter von Malachowski. Tradycja

bliskiego pokrewie«stwa z niemi jest w rodzinie Jaxów Maªachowskich bardzo

»yw¡; na razie nie jeste±my w stanie stanie ustali¢, jakim jest stopie« tych w¦-

zªów krwi. Pierwszymi znanymi z tej linji s¡ trzej bracia, którzy wszyscy sªu»yli

w armji frydrycja«skiej. Jeden z nich imienia nieznanego polegª jako o�cer wojsk

pruskich pod Pszczyn¡ w 1744 r. Z pozostaªych dwóch starszy Jacek sªu»yª po-

cz¡tkowo w wojsku francuskiem, a potem dopiero przeszedª na sªu»b¦ Fryderyka

Wielkiego, gdzie doszedª do rangi puªkownika i byª dowódzc¡ puªku huzarów.

Zgin¡ª w 1745 r.; raniony w bitwie pod Strzelcem Wielkim 11 kwietnia postrza-

ªem z wªasnych szeregów, umarª 17 kwietnia w Brzegu na �l¡sku. Trzeci Paweª

Józef 2-ga im. pocz¡tkowo sªu»yª w wojsku saskiem od 1728 r. do 1742 r. potem

przechodzi w sªu»b¦ prusk¡ w randze porucznika. W 1743 r. jest ju» rotmi-

strzem w puªku huzarów �von Netzmar�, w 1753 jest ju» puªkownikiem jazdy, a

odznaczywszy si¦ w wojnie siedmioletniej jako ±wietny dowódca jazdy, zostaje
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mianowany w 1758 generaª-majorem armji pruskiej. Po uko«czeniu wojny, od-

znaczony wielu orderami, zamieszkaª w Berlinie, gdzie o»eniª si¦ z Zofj¡ (a raczej

Krystyn¡ Zofj¡ 2-ga im.) Jungin von Jungenfels, z któr¡ miaª kilkoro dzieci. W

1771 r. zostaª generaª lejtnantem, zmarª 15/XII 1774 r. w Wieleniu w Pozna«-

skiem, pochowany 17/XII/ 1775 r. w Berlinie. Jeden z synów jego byª majorem

wojsk pruskich w wojnach napoleo«skich, zmarª w 1818 r. � Wnuk za± Ka-

rol Ferdynand 2-ga im. byª generaª majorem wojsk pruskich, adjutantem osobi-

stym króla pruskiego, kawalerem wielu orderów. Zmarª jako komendant twierdzy

Glats (Kªadzko) na �l¡sku w 1844 r. Byª on znanym teoretykiem wojskowym,

którego dzieªa do dzi± jeszcze w koªach fachowych s¡ wysoko cenione. Potom-

stwo Pawªa Józefa »yje do dzi± dnia w Niemczech, typowo junkersko urz¦dnicza

rodzina pruska.

Nie od rzeczy b¦dzie wspomnie¢, »e w czasie zajmowania Pomorza przez

wojska polskie po traktacie Wersalskim jedno z miast, bodaj czy nie Tczew,

opuszczaª na czele wojsk pruskich von Malachowski, a zajmowaª na czele wojsk

polskich. . . Hallenburg von Haller.

Oprócz powy»szych rodzin szlacheckich Maªachowskich istnieje szereg rodzin

nieszlacheckich tego» nazwiska.

a) Liczne mieszcza«skie rodziny rozrzucone ob�cie po Pomorzu i Pozna«-

skiem.

b) Chªopi ruscy, nosz¡cy nazwisko Maªachowski s¡ albo schªopiaª¡ szlacht¡,

która zubo»awszy i zmieszawszy si¦ z elementem ruskim, zatraciªa sw¡ re-

ligi¦ i poczucie narodowe (nierzadki wypadek), albo czysto ruskie rodziny,

których nazwisko zostaªo urobione od imienia Maªachij = Malachjasz.

c) Wreszcie która± z rodzin »ydowskich zmieniªa swe nazwisko na Maªachow-

ski.
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Pochodzenie nazwiska i przydomku. Herb.

Nazwiska polskich rodzin szlacheckich, jak to powszechnie wiadomo, byªy ura-

biane niemal wszystkie � w swojem dzisiejszem brzmieniu � okoªo pocz¡tku

XV wieku. Powstaªy za± one od ówczesnych gniazd rodzinnych, których nazwy

przymiotnikowo stosowane, przeszªy na caªe rodziny, zwykle z ko«cówkami ski,

rzadziej cki, icz. Najrzadziej stosunkowo pozostaªy dawne proste nazwiska. Na-

zwisko naszej rodziny powstaªo jak i innych rodzin.

Gniazdem rodzinnem Jaxów Maªachowskich, które zamieszkiwali do ko«ca

XVII stulecia byªy wspomniane w rozdziale poprzednim Maªachowy. Nazwa ta

pochodzi od imienia Malachjasz w XIII i XIV wieku w j¦zyku polskim brzmi¡ce

Maªoch, Maªocha wreszcie Maªach. Pierwotne Maªachowo byªo pisane i wy-

mawiane Maªochowo, z rzadka tylko spotykamy pisowni¦ przez A. Tak samo i

nazwisko pierwotne byªo pisane i brzmiaªo Maªochowski. Dopiero od pocz¡tku

XVI wieku napotykamy dzisiejsz¡ pisowni¦, zarówno miejscowo±ci, jak i nazwi-

ska.

Przydomek dzisiejszy rodziny �Jaxa� pojawia si¦ stosunkowo pó¹no, bo z

ko«cem XVIII stulecia. Przedtem, mimo i» znany, w u»yciu nie byª. Dopóki

rodzina mieszkaªa w Maªachowach, u»ywaªa przydomku w linji starszej �Zyg-

muncik�, w linji mªodszej �Kozieªek�, lub rzadziej �Kozieª�. (O przydomkach, a

raczej przezwiskach szlacheckich, patrz rozdziaªy nast¦pne).

Jaxa jest pono¢ staroskandynawskim imieniem, równoznacznym z naszym

Jakóbem. Swego czasu byªo to imi¦ rodowe Gry�tów-�wiebodziców, i od cz¦-

stego jego u»ywania zwano niekiedy ten ród tak»e Jaxami; w dalszym ci¡gu po-

szªa st¡d rzadka zreszt¡ proklama herbu Gryf - Jaxa. Od imienia tego znaczna

cz¦±¢ rodu herbem Gryf si¦ piecz¦tuj¡cych u»ywa dzi± przydomku Jaxa. Bez-

po±rednim powodem i» rodzina nasza stale zacz¦ªa u»ywa¢ tego przydomku,

byª fakt stykania si¦ wªa±nie z ko«cem XVIII wieku z rodzin¡ Maªachowskich

5
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herbu Naª¦cz. Dla unikni¦cia wi¦c mo»liwych pomyªek wprowadzono jako staª¡

doczepk¦ do nazwiska � Jax¦.

Herb, jako �klejnot szlachectwa� powstaª wªa±ciwie dopiero w epoce ostatnich

Piastów. Pierwotnym znaczeniem herbu byªo oznaczanie przez dany ród � u»y-

waj¡cy go � swej wªasno±ci odmiennym od innych rodów znakiem. Z czasem

znak ten przechodzi w znak napiecz¦tny, lub te» wymalowany na tarczy, czy

chor¡gwi, uªatwiaª w wirze walki poznanie swoich kombatantów, zamaskowa-

nych pod przyªbicami. Pierwotne wi¦c jego znaczenia byªo czysto gospodarczo

praktyczne. Z biegiem czasu dopiero staª si¦ herb nieodzownym przydatkiem

pochodzenia szlacheckiego w Polsce, by wreszcie �bra¢ szlachecka� podniosªa

w epoce XVII i XVIII wieku jego znaczenie a» do absurdu. Z dzisiejszego wi-

dzenia patrz¡c na to, uzna¢ trzeba jedn¡ dodatni¡ stron¦ u»ywania herbów w

Polsce w ubiegªych stuleciach. Jest nim ogromne uªatwienie dzisiejszych bada«

historycznych i heraldycznych.

Nazwy herbów powstaªy równie» z biegiem lat. �ródªem ich staªy si¦ b¡d¹

�zawoªania bojowe� rodów � ten ostatni wypadek jest mo»e najcz¦stszy, b¡d¹

te» nazwa miejscowo±ci sk¡d ród pochodziª, pierwotne nazwisko rodu, lub te»

wreszcie okre±lenie rzeczowe przedmiotu, wyobra»onego na tarczy herbowej daªy

pocz¡tek tym nazwom.

Bardzo cz¦stym jest wypadek istnienia kilku �proklam� jednego i tego samego

herbu. Zdarza si¦ to w wypadkach np. okre±lania herbu okre±leniem rzeczowem

i nazwiskiem i zawoªaniem rodowem równocze±nie, lub te» np. roszczepieniem

si¦ jednego rodu na kilka, o odr¦bnych nazwiskach czy zawoªaniach. Czasem te»

nazw¡ herbu staje si¦ najcz¦±ciej w rodzie u»ywane imi¦, t.zw. imi¦ rodowe.

Pozatem w epoce pierwszych Piastów niema jeszcze mowy o staªym i usta-

lonym znaku jednego rodu. Cz¦sto si¦ zdarza, »e czªonkowie jednego rodu, ba

nawet bracia rodzeni, u»ywaj¡ odmiennych znaków napiecz¦tnych. Spotykamy

nawet wypadki po»yczania cudzych piecz¦ci z obcego zupeªnie rodu, w braku

wªasnej. Dopiero za przykªadem jakiej± wybitnej gªowy rodu lub drog¡ dziedzic-

twa i zwyczaju, jedna piecz¦¢ wchodzi w staªe u»ycie w jednej rodzinie.

Dzisiejsze rody, piecz¦tuj¡ce si¦ Gryfem, pochodz¡ od starego rodu Gry�tów,

pierwotnie zwanych �wiebodzicami, od dawniejszego herbu �wiebody. Dawna

�wieboda jest jednoznaczna z dzisiejszym stylizowanym herbem Radwan (patrz

ni»ej), a ksztaªt jej pierwotny jest, mo»na rzec, wspólnym praksztaªtem wielu

wspóªczesnych herbów, i to zarówno w przewodniej my±li ornamentyki, jak nie-

raz i szczegóªach. Herb ten przechodziª rozmaite fazy, jak to wykazuje obok



Kronika 7

zaª¡czona tablica. Wreszcie ustaliª si¦ w formie dzisiejszego Radwana, tj. w po-

staci ko±cielnej chor¡gwi trójdzielnej, zawieszonej na poprzecznym dr¡»ku, na

którym krzy», wszystko zªote w czerwonym polu.

�wieboda ust¦puje miejsca Gryfowi do±¢ pó¹no, bo z ko«cem XIII wieku.

Herb ten jest na ziemiach Polskich znakiem heraldycznie pó¹niejszym od innych.

Pierwsi u»ywaj¡ go w tych stronach Europy� nie mówi¡c naturalnie o Czechach

i �l¡sku, gdzie rzeczy te pod wpªywem niemieckim byªy znacznie wcze±niejszem

zjawiskiem � ksi¡»¦ta Pomorscy, bliscy krewni �wiebodziców po k¡dzieli. Jako

znak napiecz¦tny ksi¡»¡t Pomorskich pojawia si¦ Gryf pierwszy raz w r. 1193.

Od tego czasu u»ywany jest sporadycznie i w rozmaitych formach i dopiero od

1239 r. staje si¦ staªym herbem dynastji pomorskiej, by przej±¢ do historji jako

±lad rodzimej dynastji stawszy si¦ herbem Pomorza. (Tak samo orzeª piastow-

ski staª si¦ herbem Pa«stwa Polskiego). W±ród rycerstwa polskiego pierwszy

u»ywa Gryfa � nawiasem mówi¡c raz jeden tylko w »yciu � S¡d (Sand) kasz-

telan krakowski z rodziny Odrow¡»ów, w r. 1253. Charakterystycznem jest, »e

rody Odrow¡»ów i �wiebodziców pozostawaªy w wrogich stosunkach. Dopiero

w kilkana±cie lat potem spotykamy Gryfa jako znak napiecz¦tny �wiebodziców.

Przyjmuje si¦ odt¡d szybko w tym rodzie jako staªy herb i ju» w pierwszej po-

ªowie XIV w. spotkamy si¦ z nazw¡ rodu Gry�tów � �Gri�ones�. Te przyj¦cie

Gryfa za herb rodu tªomaczy si¦ w znacznej mierze mod¡, na co wskazuje po-

jawienie si¦ niemal równoczesne w rozmaitych stronach tego znaku jako herbu.

Staª si¦ modnym wraz z rozwojem zwyczaju rycerskiego, wysoko postawionego

i cenionego u �wiebodziców i wraz z rozprzestrzenieniem si¦ legend, pie±ni i

powie±ci rycerskich. Niepo±ledni¡ rol¦ musiaª odegra¢ u �wiebodziców fakt po-

krewie«stwa z ksi¡»¦tami Pomorskimi, co sobie �wiebodzice wysoko cenili i »yw¡

tych w¦zªów krwi tradycj¡ chowali i podtrzymywali.

Jak i inne herby polskie tak Gryf ma ró»ne jeszcze inne proklamy, obok utar-

tej swej nazwy. �Gryf� jest nazw¡ rzeczow¡. Od imienia rodowego nazywano go

tak»e czasem �Jax¡�. Trzeci¡ proklam¡ jest ��wieboda�, któr¡ to nazw¦ trady-

cja przeniosªa z wªa±ciwej �wiebody na Gryfa; ta nazwa z czasem przeszªa w

�Swobod¦� i w tej formie utrzymywaªa si¦ do ko«ca XVI w. Wreszcie istnieje hi-

poteza, i» na obszarze póªnocnej Wielkopolski Gryf nosiª chwilowo tak»e nazw¦

�Parkaªa�.

Bardzo ciekawym heraldycznie faktem jest wspólno±¢ herbów �wiebody i

Radwana. �wieboda byªa herbem bezsprzecznie najpot¦»niejszego na owe czasy

rodu maªopolskiego. Ród ten nazwany od nowego herbu Gry�tami wywieraª tak
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pot¦»ny wpªyw, »e niektórzy �wiebodzice, którzy przy dawnym herbie pozostali

zacz¦li go nazywa¢ Gryfem. �lad tego napotykamy w zapiskach s¡dowych z XIV

w., które opisuj¡ kilkakrotnie herb Gryf w sªowach �tres statuae ad instar furcae

et supra crux�, czyli �trzy postacie (sªupy) na ksztaªt jarzma, a nadtem krzy»�.

Lecz w XVI w. natra�amy na wiele ciekawszy ±lad. Andrzej Zebrzydowski, czªo-

nek mo»nego rodu, piecz¦tuj¡cego si¦ od wieków Radwanem, czªowiek znaj¡cy

chyba dobrze swój wªasny herb, bo o nieprzeci¦tnem wyksztaªceniu i inteligen-

cji, ten»e maj¡c w 1525 r. zosta¢ kanonikiem pozna«skim, dokonywaª ceremonji

wywodu szlachectwa; o±wiadczyª on, i» jest on herbu. . . Gryf(!) i narysowaª go

w ksztaªcie dawnej �wiebody.

I jeszcze jedno. Istnieje teorja, potwierdzona zreszt¡ faktami, »e nazwy nie-

których herbów pochodz¡ od imienia rodowego � imienia, które przy cz¦stem

u»ywaniu nadawaªo niektórym rodom nawet nazwisko. Tak, jak np. herb Gryf

od imienia rodowego Gry�tów byª zwany Jax¡, a oni sami Jaxami. Otó» do

imion rodowych Gry�tów nale»¡ Prandota, a szczególnie Klemens Jaxa i Wierz-

bi¦ta. I oto drug¡, zreszt¡ bardzo rzadk¡ proklam¡ Radwana jest �Wierzbowa�.

Reasumuj¡c to wszystko zdaje si¦ nie ulega¢ w¡tpliwo±ci, »e Radwanici s¡ jeno

odªamem �wiebodziców, którzy zostali przy herbie �wieboda z czasem nazwa-

nym Radwanem

Zaznaczy¢ jeszcze trzeba, i» istniaª w Wielkopolsce licznie rozrodzony ród

Watów � Samsonów, przybyszów z Moraw i Sªowaczyzny. Jego potomkowie no-

sz¡ dzi± herb zwany Samson, przedstawiaj¡cy siªacza rozrywaj¡cego paszcz¦ lwa.

Pierwotnym herbem polskich Watów byªa �wieboda z odmian¡, a mianowicie z

gwiazd¡ u spodu, a wi¦c , gdy Gry�ci zmienili swój herb i u Watów jako

jeden z motywów herbu ukazaª si¦ lew. Watowie byli bowiem t. zw. podchor¡-

giewnymi towarzyszami Gry�tów, przyj¦ci jako przybysze przez tych ostatnich

do herbu i temsamem wci¡gni¦ci w orbit¦ dziaªa« szlachty polskiej.



Rozdziaª III

�wiebodzice-Gry�ci

Jak to ju» wspomniano protoplastami dzisiejszych rodzin herbem Gryf si¦ pie-

cz¦tuj¡cych (wyj¡wszy pó¹niejsze nadania, indygenaty i adopcje do herbu) jest

ród ±redniowieczny �wiebodziców. S¡ oni zatem i naszemi protoplastami i z tego

tytuªu nale»y si¦ niemi w niniejszej �Kronice� zaj¡¢.

Czy �wiebodzice s¡ pochodzenia pierwotnego Poªabsko-�u»yckiego, czy te»

s¡ rodem rdzennie polskim, a ±ci±lej mówi¡c maªopolskim (Chrobackim)? Wersja

pierwsza tj. o pochodzeniu z �u»yc tego rodu jest u pierwszych kronikarzy i

heraldyków wielce rozpowszechniona. W ka»dym razie wiadomo±¢ zanotowana

przez ludzi bliskich czasom mo»liwej imigracji �wiebodziców do Polski, który

to fakt musiaª by¢ oparty na »ywej jeszcze wówczas tradycji, wiadomo±¢ taka

nie da si¦ a priori odrzuci¢, i ewentualna hipoteza takiego pochodzenia jest

wielce prawdopodobn¡. Czy byª to ród ksi¡»¦cy, wyparty z �u»yc przez nawaª¦

niemieckiego �Drang nach Osten�, to znów caªkiem inne pytanie, daj¡ce si¦ ªatwo

zaliczy¢ do bajek i legend, upi¦kszaj¡cych pochodzenie ka»dego rodu. Faktem

jest, »e niema chyba rodu szlacheckiego w Polsce, który, gdy zacznie mówi¢ o

swem pochodzeniu, nie wspomni conajmniej . . . o kniaziach ruskich, je±li ju» nie

mo»e wymy±le¢ czy wyszuka¢ rodu ksi¡»¦cego bardziej . . . zagranicznego.

W zaraniu dziejów Polski nale»¡ �wiebodzice do pierwszych i najmo»niej-

szych rodów, a na przeªomie XII i XIII stulecia s¡ bezsprzecznie pierwszymi.

Zwªaszcza w pierwszej poªowie XIII w. najwy»sze godno±ci krakowskiej dziel-

nicy ksi¡»¦cej, ówczesnego politycznego o±rodka Polski, z rodu ich niemal nie

wychodz¡. Pó¹niej w XIV w. pot¦ga i znaczenie ich zwolna upada, prze»ywaj¡

si¦ jak ka»dy ród, i rozradzaj¡c si¦ coraz liczniej rozpªywaj¡ si¦ wkrótce w ma-

sie szlachty, dawszy pocz¡tek licznym rodzinom ro»nych nazwisk, a wspólnego

herbu Gryf.

W ci¡gu dziejów utarªo si¦ mylne i dziwne poniek¡d w swem twierdzeniu

zdanie, »e Gry�tów-�wiebodziców poza Maªopolska nie byªo, a ±ci±lej mówi¡c

ograniczono nawet ich zasi¡g zasiedlenia do Krakowskiego i przylegªych woje-

9
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wództw. �e Gry�ci, pomijaj¡c ich ewentualne pierwotne pochodzenie ªu»yckie

s¡ rodem bezsprzecznie pochodzenia maªopolskiego i ±ci±le w tej dzielnicy zakli-

matyzowanym, i »e pierwotne ich siedziby na terytorjum Polski znajdowaªy si¦

w Krakowskiem, temu nikt nie przeczy. Fakt ten jednakowo» nie decyduje o nie-

mo»no±ci istnienia odªamów tego rodu w innych dzielnicach Polski; tego rodzaju

wypadki znamy od zarania dziejów naszych i Gry�ci nie byli »adnymi wyj¡tkami

pod tym wzgl¦dem. Odªamy ich rozprzestrzeniªy si¦ po Wielkopolsce i �l¡sku i

daªy tam pocz¡tek caªemu szeregowi rodów. Ju» w pierwszej poªowie XII w. wi-

dzimy Gry�tów na Kujawach, a wi¦c na póªnocnej ówczesnej granicy Polski. �lad

tej w¦drówki Gry�tów napotykamy wzdªu» Prosny i Pojezierza Kujawskiego w

postaci charakterystycznych temu rodowi nazw miejscowo±ci ci¡gn¡cych si¦ tu

pasem ku póªnocy.

Linji Gry�tów w ±rednich wiekach znamy zasadniczo dwie, których �ljacj¦

potra�my przeprowadzi¢, a obok nich liczn¡ rzesz¦ czªonków tego rodu, nie

daj¡cych si¦ w dzisiejszym stanie wiadomo±ci do »adnej z nich zaliczy¢, jak np.

sªawny Jaxa z Miechowa, pielgrzym i krzy»owiec do Ziemi �wi¦tej i fundator

wielu klasztorów, »yj¡cy okoªo 1131 r. Protoplast¡ obu wspomnianych linji jest

prawdopodobnie Jaxa comes na Brze¹nicy i Ruszczy. Dwaj jego synowie starszy

Wojsªaw i mªodszy Klemens dali pocz¡tek dwom linjom starszej i mªodszej.

Linja starsza rozpada si¦ z czasem znów na dwie gaª¦zie starsz¡, (spokrewnion¡

z ksi¡»¦tami pomorskimi) osiadª¡ w Wielkopolsce i mªodsz¡ gaª¡¹, która wraz

z mªodsz¡ linj¡ nale»y do grupy maªopolskiej tego rodu.

Linja mªodsza �wiebodziców (patrz tabl. geneal. Nº 1), Klimuntowicze,

jak mo»naby ich nazwa¢ od wªa±ciwego ich protoplasty Klemensa (w staropol-

skim zdrobnieniu Klimunt), najwi¦cej przyczynili chwaªy temu rodowi. Z ich

to linji nie wychodziªy przez kilkadziesi¡t lat z rz¦du najwy»sze godno±ci pa«-

stwowe w okresie XIII w. S¡ oni fundatorami wielu sªawnych w dziejach klasz-

torów jak J¦drzejowskiego (Jan arcybiskup gnie¹nie«ski i jego brat Klemens),

Cystersów w Lud¹mierzu, przeniesionego pó¹niej do Szczerca (Marek wojewoda

krakowski z bratem Teodorem), w Stani¡tkach (Klemens kaszt. krak. w którym

córka jego Wasienka = Laurencja byªa pierwsz¡ ksieni¡) w Oªoboku nad Pro-

sn¡ (Wierzbi¦ta, syn Klemensa) i wielu innych klasztorów i szeregu ko±cioªów,

zwªaszcza w Krakowskiem.

Do najciekawszych epizodów z historii tej linji nale»y secesja na �l¡sk w 1225

r. Historia jej byªa nast¦puj¡ca. Leszek Biaªy, ówczesny wk. ksi¡»e krakowski

posªaª na pomoc przeciw poga«skim Prusakom bratu swemu Konradowi ksi¦ciu
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mazowieckiemu znaczne posiªki pod wodz¡ Jana �wiebodzica syna Klemensa.

Z winy jego zadali Prusacy ci¦»k¡ kl¦sk¦ zjednoczonym siªom polskim, za co

ukaranym zostaª przez Leszka Biaªego banicj¡. W owym czasie rozpoczynaªa

si¦ walka mi¦dzy Leszkiem Biaªym a ksi¦ciem ±l¡skim Henrykiem Brodatym.

Caªy ród �wiebodziców obra»ony na Leszka Biaªego za ukaranie ich krewniaka

gremjalnie wyemigrowaª na �l¡sk pod wodz¡ ówczesnej gªowy rodu wojewody

krakowskiego Marka, przerzucaj¡c si¦ na stron¦ Henryka Brodatego. Powrót do

dzielnicy krakowskiej nast¡piª dopiero po ±mierci Leszka Biaªego w G¡sawie

w 1227 r. Cz¦±¢ jednakowo» rodu pozostaªa na �l¡sku, daj¡c pocz¡tek kilku

tamtejszym rodzinom Gry�tów.

W czasie pierwszego najazdu Tatarów w 1241 r. zªo»yli �wiebodzice ob�t¡

danin¦ krwi. W kl¦sce pod Chmielnikiem polegli wodzowie polscy Wªodzimierz

�wiebodzic wojewoda krakowski, Klemens kasztelan krakowski bratanek Wªo-

dzimierza, a obok nich wojewoda sandomierski Pakosªaw Odrow¡». Niedobitków

wyprowadziª z bitwy Sulisªaw, najmªodszy brat wojewody Wªodzimierza znany

i waleczny rycerz i poª¡czyª si¦ z armj¡ Henryka Pobo»nego. Sulisªaw zgin¡ª

bohatersk¡ ±mierci¡ w bitwie pod Lignic¡ broni¡c wraz z trzema towarzyszami

do ostatka ksi¦cia Henryka i pozyskaª sobie tem wielk¡ sªaw¦.

W linji tej wy»sze godno±ci osi¡gn¦li: Marek syn Jana przez dªugi czas gªowa

rodu byª od 1217 do swej ±mierci 1230 r. wojewod¡ krakowskim. Po nim godno±¢

t¦ otrzymaª w 1231 r. mªodszy jego brat Teodor zwany z polska Czadrem lub

Cedr¡ (st¡d przydomek kilku rodów Gryfem si¦ piecz¦tuj¡cych, a pochodz¡cych

rzekomo od niego). Teodor zmarª w 1237, a z koleji trzeci z braci Wªodzimierz

zostaje wojewod¡ krakowskim w 1238 r. Równocze±nie bratanek Wªodzimierza,

Klemens syn wojewody Marka w latach 1234�38 kasztelan bytomski zostaje

kasztelanem krakowskim, tak, »e obie najwy»sze godno±ci znalazªy si¦ równo-

cze±nie w r¦ku �wiebodziców. Obaj oni i wojewoda Wªodzimierz i kasztelan

Klemens zgin¦li pod Chmielnikiem. Czwarty z braci stryj kasztelana krak. Kle-

mensa równie» imieniem Klemens byª w 1238 r. kaszt. brzesko-kujawskim, za±

w 1239 r. zostaª kasztelanem o±wi¦cimskim. Godno±¢ wojewody krakowskiego

po 1241 r. przypadªa synowi Sulisªawa, bohatera z pod Lignicy, Klemensowi.

Ten w 1242 r. w czasie najazdu Konrada Mazowieckiego na dzielnic¦ krakow-

ska, po daremnej obronie Skaªy wraz z bra¢mi Teodorem i Sulkiem (Sulisªawem)

idzie na wygnanie wraz z ksi¦ciem Bolesªawem Wstydliwym, w nast¦pnym roku

wraca i w bitwie pod Suchodoªem (25.V.1243) zadaje Konradowi Mazowiec-

kiemu decyduj¡c¡ kl¦sk¦, która na zawsze ªamie uroszczenia Konrada do tronu

krakowskiego. Poza nimi drugi syn wojewody Marka Janko mªodszy brat kasz-

telana krakowskiego Klemensa byª latach 1228�38 kasztelanem cieszy«skim, za±
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w 1238 zostaª kasztelanem rudzkim. Ni»sze godno±ci ±wieckie osi¡gn¦li mi¦dzy

innemi synowie wojewody Marka z drugiego maª»e«stwa; z nich Marek byª pod-

czaszym krakowskim (1259 r.) brat jego mªodszy Klemens podkomorzym na

dworze ±w. Kingi (1262 r.). Du»e osobiste znaczenie posiadaª Klemens � brat

banity Jana � dworzanin na krakowskim dworze ksi¡»¦cym w latach 1227�37.

Równie» wysokie, a nawet najwy»sze godno±ci ko±cielne byªy udziaªem tej

linji. Jan, wspomniany fundator klasztoru w J¦rzejowie (zm. po 1167 r.) doszedª

do godno±ci arcybiskupa gnie¹nie«skiego. Pocz¡tkowo byª on kanonikiem kra-

kowskim, potem gnie¹nie«skim, z koleji zostaje w 1141 r. biskupem wrocªawskim

a w 1148 r. arcybiskupem gniezn. Andrzej syn wojewody Marka z pierwszego

maª»e«stwa byª w latach 1238�49 biskupem pªockim. Ni»sze godno±ci ko±cielne

osi¡gn¦li: Andrzej, brat rodzony banity Jana i dworzanina Klemensa byª kanoni-

kiem krakowskim i kandydowaª w 1230 r. na opró»nione biskupstwo krakowskie

po ±mierci sªawnego Iwona Odrow¡»a. Gdy jednak wybranym zostaª jego kontr-

kandydat Wysªaw Ko±cielecki biskupem, wywoªaª powa»ne, acz bezskuteczne

zawichrzania pospólstwa w Krakowie. Sulisªaw syn Janka kasztelana rudzkiego,

po uko«czeniu studjów w Padwie zostaª w 1244 r. kanonikiem krakowskim. W

stanie duchownym napotykamy ponadto Wierzbi¦t¦ (syna wojewody Marka) Be-

nedyktyna i �praeposita� klasztoru w Stani¡tkach, zaªo»onego przez jego brata

kaszt. krak. Klemensa. W tym»e klasztorze jak wspomniano córka zaªo»yciela

Wasienka byªa pierwsz¡ ksieni¡.

Linja ta pisaªa si¦ comesami na Brze¹nicy i Ruszczy.

Starsza linja �lebodziców czy �wiebodziców bo tak i tak ich zwano

byªa mniej ±wietn¡ od mªodszej acz wielce mo»n¡. Pocz¡tek daª jej Wojsªaw

brat starszy Klemensa protoplasty omówionych wy»ej Klimuntowiczów. Woj-

sªaw byª stolnikiemWªadysªawa Hermana i towarzyszem bojów Bolesªawa Krzy-

woustego. A byª przytem na dworze �persona grata�, tembardziej jako bliski

krewny i przyjaciel wszechpot¦»nego wojewody Sieciecha Star»y herbu Topór.

Wojsªaw »onaty byª dwukrotnie. Z pierwszej »ony córki Kieªcza Awda«ca po-

zostaªo dwu synów Janusz i Trojan. Z drug¡ »on¡ Dobiechn¡ córk¡ Kiljana »yª

bezdzietnie (patrz tabl. geneal. Nº 2).

Dobiechna po ±mierci Wojsªawa uczyniªa znaczny zapis ze swych dóbr po-

sagowych na rzecz Ko±cioªa Naj±w. Panny Marji w Pªocku. Zapis ten wywoªaª

pó¹niej powa»ne zatargi, gdy» potomkowie Wojsªawa pochodz¡cy od pierwszej

jego »ony ro±cili sobie niesªuszne pretensje do protektoratu nad t¡ fundacj¡. Naj-

ostrzejszy zatarg pomi¦dzy kapituª¡ pªock¡ dzier»ycielk¡ fundacji, a �wiebodzi-
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cami wybuchª okoªo 1210 r. za biskupa Gedki (Gedeona) prawnuka Wojsªawa.

Gedko mimo, i» sam �wiebodzic broniª sªusznych praw ko±cioªa przed zaku-

sami swego brata stryjecznego Olta wojewody mazowieckiego. Mimo te» silnych

wpªywów Olta u ksi¡»¡t mazowieckich Gedko spraw¦ ostatecznie wygraª.

Od dwóch synów Wojsªawa poszªy dwie gaª¦zie starszej linji �wiebodziców.

Mªodsza gaª¡¹ pozostaªa w Maªopolsce. Z potomków protoplasty tej gaª¦zi, Tro-

jana, syn jego Gedko byª w latach przed 1185 biskupem krakowskim.

Starszy z synów Wojsªawa Janusz daª pocz¡tek wielkopolskiej gaª¦zi �wiebo-

dziców. Jako kasztelan wyszogrodzki ówczesnej wa»nej twierdzy na póªnocnych

rubie»ach Polski zamieszkaª na Kujawach na staªe. Fakt peªnienia stra»y na

granicy pomorsko-pruskiej staª si¦ powodem spokrewnienia z dynastj¡ ksi¡»¡t

pomorskich. Córka bowiem Janusza i jego »ony Sulisªawy (Sulisªawa?) wyszªa

za Subisªawa I. ksi¦cia Pomorza zmarªego w 1178 r. Od maª»e«stwa tego wy-

wodzi si¦ panuj¡ca dynastja pomorska wygasªa w 1294 r. (patrz tabl. geneal.

Nº 2). Janusz pisz¡cy si¦ �comesem� ufundowaª klasztor w Trzemesznie i ob-

darowaª go wsi¡ Strzelnem (1145). Pozatem Janusz wraz z bratem Trojanem

wzniósª w Trzemesznie ko±cióª ±w. Jana Ewang. i obdarowaª go wsiami Sierako-

wem pod Strzelnem, Ostrowitem Trzemeszne«skim, Januszkowem pod �ninem,

i nieznanym dzi± Chorzelinem.

Z synów Janusza najstarszy �yrosªaw byª wojewod¡ mazowieckim; po nim

odziedziczyª t¦ godno±¢ Olt syn jego znany nam ju» z zatargów o fundacj¦

Dobiechny. Drugi z synów Janusza Jan maªo znany. Trzeci Sasin (imi¦ to jest

prawdopodobnie reminiscencj¡ rodow¡ o walkach z staropruskim szczepem Sasi-

nów) kasztelan wyszogrodzki miaª dwu synów Wojsªawa i Gedk¦. Gedko znany

nam biskup pªocki zmarª w 1223 r. Wojsªaw (Wojek) dzier»yª ziemi¦ nad Go-

pªem, gdzie wyzbyª si¦ wsi Kryry (dzi± nie istniej¡cej) w 1213 r. Wnuk Woj-

sªawa a syn Jana, tak»e Wojsªaw byª za Przemysªawa Wielkopolskiego w czasie

krótkiego wªadania Pomorzem przez Polsk¦ po ±mierci ostatniego ksi¦cia po-

morskiego kasztelanem gda«skim (1294�1306 r.).

W±ród heraldyków i historyków panowaªo, do dzi± zreszt¡ nie caªkiem wyko-

rzenione zdanie o tem, jakoby jedna gaª¡¹ polskiego rodu Gry�tów �wiebodzi-

ców miaªa zasiada¢ na tronie pomorskim. Mylna ta wersja posiada swe ¹ródªo w

dwóch faktach. Jednym z nich jest wspólno±¢ herbów dynastji pomorskiej i Gry-

�tów; w tym wypadku jednak, jak to ju» mówiªem �wiebodzice przyj¦li za herb

Gryfa od swych krewniaków ksi¡»¡t pomorskich. Punkt za± pierwszy pozornie

wzmacniaªo nazwanie w aktach ksi¦cia pomorskiego Sambora I. (1178�1207)
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�nepos� �yrosªawa wojewody mazowieckiego. Pomyªka pªynie st¡d, »e �nepos�

tªomaczy si¦ zarówno przez bratanek jak i siostrzeniec; pierwotnie przyjmowano

za± pierwsze tªomaczenia za podstaw¦. Faktem jest jedynie, »e matk¡ rodu ksi¡-

»¡t pomorskich byªa �wiebodzicówna, córka Janusza, która wyszªa za Subisªawa

I., a wi¦c ksi¡»¦ta pomorscy wypadali starszej linji �wiebodziców ciotecznymi.

Pozatem notowan¡ jest wersja, »e pierwszy niezale»ny ksi¡»¦ Pomorza byª

�starost¡� polskim z rodu Gry�tów, który si¦ z pod wªadzy ksi¡»¡t polskich

wyªamaª. Wersja ta tªomaczy si¦ przez fakt, i» ksi¡»¦ta pomorscy czasowo znaj-

dowali si¦ w stosunkach hoªdowniczych do Polski, i stosunek ten zerwaª dopiero

�wietopeªk II. (1220�1266).

Dla orjentacji wª¡czono do tabl. gen. Nº 2 i dynastj¦ ksi¡»¡t pomorskich.

Kto ciekaw ich historji niech si¦gnie do podr¦czników. Przypominam jedynie, »e

najwybitniejsz¡ z nich postaci¡ byª ów wspomniany �wietopeªk II. Splamiª si¦

on morderstwem Leszka Biaªego w G¡sawie w 1227 r. Kto wie czy nie stoi to w

jakim zwi¡zku z secesj¡ mªodszej linji Gry�tów na �l¡sk w 1225 r. Faktem jest,

»e powodem tej secesji byª zatarg z Leszkiem Biaªym i faktem jest, »e zabójc¡

Leszka Biaªego byª krewniak �wiebodziców �wietopeªk II. (Uwaga: materjaªy

do nin. rozdz. czerpaªem z �Studjów Heraldycznych� Maªeckiego.)



Rozdziaª IV

Ogólny pogl¡d na okres od 1400�1700 r.

Wªa±ciwa historja naszej rodziny rozpoczyna si¦ na przeªomie XIV i XV wieku.

Od tego czasu dzieli si¦ ona na trzy wyra¹nie odr¦bne epoki. Okres, obejmuj¡cy

czasy przed t¡ data, a wi¦c okres �wiebodziców-Gry�tów, w rozdziale poprzed-

nim omówiony, mo»emy ±miaªo w stosunku do historji naszej rodziny nazwa¢

przedhistorycznym

Epoki, na jakie dzieli si¦ nasza historia, s¡ nast¦puj¡ce. Epoka pierwsza

obejmuje pobyt rodziny na terenie Wielkopolski, a wi¦c lata pomi¦dzy 1400 a

1700 r. Z epoki tej dadz¡ si¦ znów wydzieli¢ trzy podokresy, ka»dy obejmuj¡cy

jeden wiek. Epok¦ drug¡ rozpoczynaj¡ dzieje �ukasza Maªachowskiego. Jest to

pocz¡tek emigracji na Ru±. Epoka ta obejmuje wiek XVIII i wypeªniaj¡ j¡ dwie

postacie wspomnianego ju» �ukasza i syna jego Józefa. Ostatni okres trzeci

rozpocznie si¦ emigracj¡ synów Józefa na stepy czarnomorskie i ci¡gnie si¦ od

pocz¡tku XIX w. do 1917 r. do rewolucji bolszewickiej. Znaczna cz¦±¢ aktorów

ostatniej epoki, to ludzie dzi± jeszcze »yj¡cy, lub ich dzieci. Okres ten »yje w

bardzo »ywej tradycji w±ród mªodego pokolenia, które z koleji staje u wrót

nowej epoki.

Co si¦ tyczy podokresu, obejmuj¡cego wiek XV., a b¦d¡cego jeszcze w peªni

ci¡giem dalszym epoki rycerskiej, to brak liczniejszych dokumentów nie po-

zwala nam na razie na wytworzenie sobie zupeªnie jasnego obrazu caªo±ci tego

wieku. Stulecie to znane raczej fragmentarycznie z nielicznych dokumentów ar-

chiwum rodzinnego (wzgl¦dnie ich odpisów) lub te» z prac i korespondencyj ks.

prof. Stan. Koziorowskiego. Ten bowiem u»yczyª ªaskawie prywatn¡ drog¡ wielu

szczegóªów nas interesuj¡cych, które danem mu byªo pozna¢ przy jego bada-

niach archiwalnych do wªasnych prac heraldyczno-historycznych, a których w

pracach swych nie wyzyskaª. Filiacj¦ pokole« w okresie tym w braku dowodów

dokumentarnych zrekonstruowa¢ musiaªem, poª¡czywszy nieliczne wiadomo±ci,

zaczerpni¦te z archiwum rodzinnego, z ¹ródªami naukowymi (do których zali-

czam i korespondencj¦ z ks. Koziorowskim), i pewnymi wzmiankami odnosz¡-

15
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cymi si¦ do tych wªa±nie pokole«, a znajduj¡cymi si¦ w pó¹niejszych dokumen-

tach. Od ko«cowych lat XV stulecia �ljacja ta jest ju» udokumentowana a» po

lata wspóªczesne. Od r. za± 1480 ob�to±¢ dokumentów jest wystarczaj¡c¡, by

mie¢ nie tylko pogl¡d ogólny, lecz by uzyska¢ caªkiem jasny i pewny obraz za-

równo caªo±ci jak i szczegóªów. Przy ewentualnych dalszych studjach otworem

stoi bardzo wdzi¦czne pole do bada« od 1480 r. wstecz. Od tej daty ku nam ba-

dania mog¡ jedynie wzbogaci¢ rzeczy dokªadnie znane o szczegóªy, o ile chodzi

o rodzin¦ Jaxów Maªachowskich. Zupeªnie jednak nie zbadane s¡ dzieje innych

linji.

Zanim przyst¡pimy do szczegóªowych dziejów, musimy sobie zda¢ spraw¦ z

rzeczy ogólnych, dotycz¡cych okresu lat 1400�1700. Ziemi¡ rodzinn¡ Maªachow-

skich herbu Gryf jest ziemia gnieznie«ska. Równina kujawska przez okolice nad

Gopªem przechodzi poza Noteci¡, pªyn¡c¡ tu z pd ku pn w równin¦ gniezne«-

sko paªuck¡ nieco wy»sz¡ i nierówniejsz¡ od Kujaw i pojezierza Gopªa. Ziemia

ta przeci¦ta korytami rzek Weªny i Weªnianki, dzieli si¦ na dwie cz¦±ci, póª-

nocn¡ i poªudniow¡, których granice stanowi¡ dopiero co wspomniane rzeczki.

�a«cuchy wzgórz i pagórki, specjalnie liczne w cz¦±ci póªnocnej, nadaªy im na-

zw¦ Paªuków, co po staropolsku oznacza paª¡ki, a wi¦c garby, krzywizny. Cz¦±¢

poªudniowa jest bardziej równinna � to stary powiat gniezne«ski, wªa±ciwa

±ci±lejsza ojczyzna naszego rodu.

Gniazdem rodzinnym byªa osada Maªachowo, istniej¡ca ju» od dawnych cza-

sów, a od XIII w. doskonale znana. Maªachowo le»y pod Witkowem, ówczesnej i

tera¹niejszej parafji, dzi± miasteczko powiatowe. Maªachowo rozpadªe na cztery

osady jeszcze na przeªomie XIV i XV w. otacza Witkowo od zachodu, granicz¡c

z nim bezpo±rednio. Obie te miejscowo±ci le»¡ na poªudniowy wschód od Gnie-

zna, o 10 do 15 km od niego odlegªe. Niedaleko st¡d zaczynaª si¦ ku poªudniowi

powiat Pyzdrza«ski. Oba powiaty gniezne«ski i pyzdrza«ski nale»aªy do Woje-

wództwa Kaliskiego. Dopiero w 1768 r. nast¡piª podziaª tego Województwa; z

cz¦±ci póªnocnej (Grody: Gniezno, Kcynia, Nakªo) stworzono nowe Wojewódz-

two Gniezne«skie. Powiat Pyzdry zostaª przy Woj. Kaliskiem. S¡ to ju» czasy

po opuszczeniu tych stron przez rodzin¦ nasz¡.

Ku poªudniowi i wschodowi rozci¡gaªy si¦ wielkie knieje. Dzi± w stronie po-

ªudniowej lasów ju» nie ma; na miejscu prastarej ksi¡»¦cej knieji Mokowskiej (las

Moków) le»¡ dzi± wsie M¡kownica, dawniej Moków i osada Królewiec. Natomiast

ku póªnocy koªo Witkowa, gdzie le»aªa knieja Trzuskoªomie i ku wschodowi ku

Skorz¦cinowi i Powidzowi rozci¡gaj¡ si¦ jeszcze dzi± znaczne lasy, resztki wspa-

niaªych puszcz. Tu» zaraz za lasami, o 6 km zaledwie od Witkowa, zaczyna

si¦ romantyczne pojezierze kujawskie, le»¡ pi¦kne i du»e jeziora Skorz¦ci«skie i
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Powidzkie, ka»de o obszarze przeszªo 1000 ha.

Jak wspomniano, Maªachowo rozpadªo si¦ na przeªomie XIV i XV w. na

cztery o odr¦bnych nazwach osady, których ª¡czno±¢ i to jak naj±ci±lejsza istnieje

przez kilka stuleci jeszcze, a ±ladem tego jest zachowanie dotychczas wspólnej

nazwy Maªachowo dla wszystkich osad. Powstaªy wi¦c Maªachowo Wierzbi¦cice

(dzi± Wierzbiczany), M. Samborowo lub Samborowice, (dzi± Szemborowice), M.

Zªych Mi¦sic (dzi± Zªych miejsc) i M. K¦picz (dzi± K¦pe). Oprócz tego w ostat-

nim stuleciu powstaªa osada M. Szymborówko. Obszar ª¡czny wynosiª od 1900

do 2000 ha, z czego przypadaªo na Wierzbi¦cice okoªo 350 ha, Samborowice ok.

275 ha, K¦pe ok. 450 ha i Zªych Mi¦sic ok. 750 ha. Podziaª ten uskutecznili 4-rej

bracia, których imiona wzgl. przezwiska daªy pocz¡tek nowym nazwom: Wierz-

bi¦ta, Sambor, �wi¦tosªaw �K¦pa� i Piotr �Zªe Mi¦so�. Potomkowie ich szybko

si¦ rozradzaj¡c rozbijaj¡ nowe osady na jeszcze mniejsze dziaªy, powstaje tu

typowa dla Wielkopolski w pocz¡tkach XVI w. �okolica� czyli �za±cianek� szla-

checki. W sto lat rozpadªy si¦ Maªachowy na jakie± 20 dziaªów, ka»dy nosz¡cy

sw¡ nazw¦, powstaª¡ z przydomku linji, która go zasiadªa. Widzimy wi¦c linj¦

Kozieªków i pochodn¡ od niej Zygmuncików, dalej My±liborków, Ko±cianików,

Gosªawów, Skowronków, tak»e M¦czychami zwanych, Czechów, Haªasów, Bar-

kaªów; obok nich przydomki osobiste, nie dziedziczone, jak Kukierzka, Kopica,

Ko±mider, Szymanek, Baran, Rusek, Ruchocki, wreszcie przydomki przelotnie

pojawiaj¡ce si¦ czªonków rodzin z s¡siednich wsi, jak Pyszka, Serowy, Kope¢,

Knap, Odoj, �wi¡szek, Oczko. Zaznaczy¢ trzeba, »e przydomki te powtarzaj¡

si¦ w odmianach zgrubiaªych i zdrobniaªych, a wi¦c n.p. Kozieª, Czeszek, K¦pa,

Barczaªka, Ko±cian.

Od linji tych poszªy nazwy dziaªów. Znamy Kozªowe Maªachowo (dawniej

Kozioªkowskie) Kozieªków w Szemborowicach M., w Wierzbi¦cicach istniaªo Ma-

ªachowo Filipowice, maªo znanych Filipków, Czechów byªo Maªachowo Górne,

Gosªawów Gosªawowe albo Maªe M. Krystkowicze mieli Maªachowo Krzystkowe,

w K¦picz Maªachowie, G¦bacze G¦baczowe (tak»e G¦baczewskie) M., w Zªych

Mi¦sic M. Dalej Dziaªy o nazwach, pochodz¡cych od imion pierwszych posiada-

czy, a wi¦c Kozieªkowie dzier»yli Szymankowe M. w Szemborowicach po jednym

z nich Szymonie nazwane. Odªam Kozieªków Zygmunciki siedz¡ na Przecªawo-

wem (tak»e Przecªawskie) M. w Szemborowicach. W Maªachowie Zªych Mi¦sic

dzier»¡ krótko Kozieªkowie obok dziaªu G¦baczowego Bªa»ejewskie M. od jed-

nego z nich imieniem Bªa»ej nazwane. Istnieje wreszcie dziaª My±liborków M.

My±liborz. Naturalnie lista powy»sza zupeªn¡ nie jest.

Zwyczaj tych przydomków, mog¡cy nie±wiadomego zdziwi¢, byª u szlachty

bardzo rozpowszechniony (patrz prace ks. Koziorowskiego). Zwyczaj ten utrzy-
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maª si¦ na ziemiach Polski do dzi± dnia jedynie u górali podhala«skich, dosªownie

w tej samej formie, co u dawnej szlachty. Górale rozró»niaj¡ wyra¹nie rodowe

nazwisko (�pisze si¦�) od przydomku (�woªaj¡ go�). To ostatnie jest równie cz¦sto

dawane ad personam, jak i dziedziczone przez caªe pokolenia. Cz¦sto si¦ zdarza,

»e jeden osobnik nosi dwa przydomki dane mu ad personam i odziedziczone.

Okre±laj¡ to górale w zwrotach jak �na imi¦ mu Ja±, woªaj¡ go Sabaªa, a pisze

si¦ Krzeptowski�. A »e bywa nieraz dwóch tak samo si¦ nazywaj¡cych, wi¦c jeden

b¦dzie: Jan Sabaªa Krzeptowski Tomków tj. syn Tomasza, a drugi Jan Sabaªa

Krzeptowski z Za Wody tj. z osiedla za potokiem. Wszystkie te przydomki, tak

jak u dawnej szlachty, wci¡gane s¡ w papiery urz¦dowe, dla unikni¦cia pomyªek.

Zwyczaju tego nie nale»y miesza¢ z przydomkami rodzinnemi jak Jaxa lub

�cibor, etc. Te powstaªy z dawnych nazwisk, a wi¦c n.p. potomkowie �cibora

z Marchocic zostali �cibor Marchockimi. Przydomki pierwotne, o których byªa

mowa wy»ej, zagin¦ªy w pierwszej poªowie XVII w., a na ich miejscu pojawiaj¡

si¦ coraz cz¦±ciej Jaxy, �cibory, Luby etc.

Oprócz dziaªów o wªasnych nazwach znamy w Maªachowach szereg objektów

topogra�cznych, jak Lasy, Radwanka, Wyparzanka, Struga czyli Kurza; pod t¡

ostatni¡ nazw¡ pªyn¦ªa przez Maªachowo rzeczka, rozlewaj¡ca si¦ w staw, zwany

Modrze. Znamy tak»e ¹ródªo Starka w M. Wierzbi¦cicach, oraz gór¦ Grodzisko

w M. Szemborowicach, ±lad starego pierwotnego osiedla.

Najbli»sze otoczenie Maªachowów stanowiªy wsie: ku zachodowi Niechanowo,

Drachowo, Cielimowo, Mikoªajewice, Malczewo, a dalej jeszcze �óªcz, Czelu±cin,

Gulczewo, Noskowo, �ydowo i inne; ku poªudniowi Malenin, Odrow¡», Karsewo,

Mierzewo, dalej Sk¡pe, Niel»yn, Grzybowo, W¦gierki, Nadarzyce. Ku wschodowi

i pd wschodowi M¡kownica, Witkowo (parafja), Strzy»ewo, Chª¦dowo, Rucho-

cin, Ruchocinek (dawniej Wielki i Maªy Ruchocz), Wiekowo, a dalej Skorz¦cin,

Powidz, Studzieniec, Skubarczewo. Ku póªnocy wreszcie: K¦dzierzyn, Trzosko-

ªo« (±lad wspomnianej knieji Trzuskoªomie), Czwierdzi«, Ostrowite, Szczytnik,

Lubochnia i Wierzbiczany nad jeziorem tej»e nazwy i inne a» ku pobliskiemu

Gnieznu. Zamieszkuj¡ je rody, »e wspomn¦ tylko tych, którzy z Maªachowskiemi

byli w stosunkach, a wi¦c: Byli«scy herbu �odzia, Drachowscy h. Samson, Mal-

czewscy h. Awdaniec (Abdank), Skubarczewscy h. Pomian, Golemowscy Poraje,

�óªeccy h. Pobóg, Wygra»ewscy Leszczyce, Latalscy Prawdzice, Mszczy«scy Na-

ª¦cze, Siedleccy Grzymalici, Golczewscy h. Belina i wiele innych.

Przez maª»e«stwa z Maªachowskimi spokrewnieni, drog¡ posagów zasiadaj¡

na dziaªach Maªachowów, jak równie» cz¦sto Maªachowscy na ich dziedzinach.

Na przeªomie XVI i XVII wieku s¡ niektóre z nich tak na Maªachowach zasie-

dziaªe, »e zaczynaj¡ ich zwa¢ Maªachowskimi. Mówi¡c dzisiejsz¡ góralszczyzn¡



Kronika 19

�woªali ich� Maªachowski, a �pisali� dajmy na to Drachowski, czy Moszcze«ski.

Stosunki stawaªy si¦ zawikªane i nieªatwe do rozja±nienia dla pó¹niejszego ba-

dacza. Nie byªy jednak wyj¡tkiem; widzimy je na obszarze caªej Wielkopolski i

Kujaw.

�lady rozsiedlenia Gry�tów napotykamy wcale ob�cie na do±¢ szerokim ob-

szarze dookoªa omówionej okolicy. Przedewszystkiem jednak w samej okolicy

Maªachowów w pobliskich Chª¦dowie i Studzie«cu rozsiadli si¦ Gry�ci, którzy

wzi¦li st¡d nazwiska i stworzyli obok naszej, dwie dalsze rodziny Gry�tów wiel-

kopolskich, Jaxa-Chª¦dowskich i Studzienieckich vel Studzie«skich. Studzieniec

nad jeziorem Powidzkiem wzi¡ª nadaniem królewskim w 1357 roku B¦dzimir h.

Gryf, syn Marzeniska z wsi Pomorzany. Synowie B¦dzimira, a wnukowie Ma-

rzeniska, Mikoªaj, Markusz, Jan, Przecªaw i Wojciech wymieniaj¡ z klasztorem

Trzemeszne«skim w 1370 r. Ryszewo na Jabªowo, gdzie wyst¦puje w 1392 r. B¦-

dzimir, syn jednego z owych pi¦ciu braci ze Studzie«ca. Równocze±nie w 1352

r. siedz¡ na Chª¦dowie jak si¦ zdaje bardzo bliscy krwi¡ Maªachowskim h. Gryf

Jan i Wawrzyniec, comesowie. Synowie Wawrzy«ca to Jan z Chª¦dowa, pods¦-

dek pozna«ski (1398 r.), Maciej z Chª¦dowa, pods¦dek Pyzdrza«ski (1390�1400),

i Marcin z Chª¦dowa, zast¦pca chor¡»ego gniezne«skiego 1399 r. � syn Jana

pods¦dka, Walenty byª scholarem na uniwersytecie krakowskim 1438 r.

W dalszej znów okolicy powtarzaj¡ si¦ nazwy Maªachowów: Szemborowo ku

pd i Wierzbiczany ku pn w niew¡tpliwym zwi¡zku z Samborem i Wierzbi¦t¡,

rodowymi imionami Gry�tów wielkopolskich. Opodal Wierzbiczan widzimy Ko-

zªowo i jeszcze dalej ku póªnocy Kozielsko, przypominaj¡ce Kozieªków. W prze-

ciwn¡ stron¦, jeszcze bardziej ku pd prastara dziedzina Gry�tów wie± Ko±cianki

� w nich Jaxowie h. Gryf w r. 1397. W zwi¡zku z t¡ ostatni¡ osad¡ w sa-

mych Maªachowach, przypominam linj¦ Ko±cianów czyli Ko±cianików. Z drugiej

strony w samych Ko±ciankach nazwa dziaªu ª¡ki �Koziaªka� jest ogromnie cha-

rakterystyczn¡ dla osiedlenia si¦ Gry�tów w Maªachowie i wprost narzuca si¦

my±l o ª¡czno±ci dziedziców obu tych wsi. Tu» koªo Ko±cianek widzimy znów

Wierzbi¦cice. Jeszcze dalej ku pd. wsch. nad Wart¡ pomi¦dzy Pyzdrami a Ko-

ninem, bli»ej tego ostatniego, miejscowo±¢, która stoi w niezbitym zwi¡zku z

linj¡ Gry�tów Maªachowskich My±liborkami, wie± My±liborz. W samych prze-

cie» Maªachowach jest tak samo nazywaj¡cy si¦ dziaª, dziedzina My±liborków.

Do±¢ daleko na wschodzie ju» na Kujawach le»¡ Gosªawice (linja Gosªawów w

Maªachowach) i Gryfowo. Za Wart¡ ku pd. rozci¡ga si¦ ju» dziedzina, w której

nad Prosn¡ jeszcze z ko«cem XII stulecia widzimy Gry�tów. Tak wi¦c od My-

±liborza nad Wart¡, który stanowi ª¡cznik z dziedzinami Gry�tów na poªudnie

od tej rzeki mo»na wyci¡gn¡¢ ±lady ich osiedlania si¦ ku pn. a» do Paªuków.
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Tutaj musimy zrobi¢ maª¡ dygresj¦ historyczn¡. Okresów rozwojowych stanu

szlacheckiego w Polsce mo»emy wydzieli¢ cztery, pomin¡wszy niemal nieznany

okres dziejów Polski przedchrze±cija«skiej. Pierwsza epoka, to okres rozwoju ry-

cerstwa ±redniowiecznego, opartego na wzorach zachodnich, epoka której wpªywy

si¦gaj¡ czasów Kazimierza Jagiello«czyka. W czaszach tych widzimy obok kilku

wybitnych czoªowych rodów, wci¡» si¦ zreszt¡ zmieniaj¡cych, na równi z nimi

towarzysko stoj¡c¡, na razie nieliczn¡ warstw¦ rycerstwa. Przebªyski nadcho-

dz¡cej nowej epoki widzimy ju» za czasów Ludwika W¦gierskiego i Wªadysªawa

Jagieªªy. W okresie tym dochodzi do rozwoju prawdziwej demokracji szlachec-

kiej; okres ten trwa do Unji Lubelskiej, a w niektórych dzielnicach, jak wªa±nie

w Wielkopolsce nawet do poªowy XVII wieku specjalnie pod wzgl¦dem ekono-

micznym. Politycznie cechuj¡ t¦ epok¦ faktyczne rz¡dy masy szlacheckiej, towa-

rzysko zwi¦ksza si¦ jednak dystans mi¦dzy magnackimi, bogatszymi rodzinami,

a tªumem �braci szlacheckiej�. Te �wielkie� rody zaczynaj¡ ju» monopolizowa¢

w swym r¦ku wy»sze urz¦dy, tworz¡c podstaw¦ swej pó¹niejszej hegemonji. Do

zwi¦kszenia si¦ dystansu mi¦dzy szlacht¡ a magnatami przyczynia si¦ niesªy-

chany rozrost liczebny szlachty. Rozrost ten przy ci¡gªych równych dziaªach

maj¡tkowych z równoczesnym zachowaniem tradycji doprowadza do zupeªnego

zubo»ania wi¦kszo±ci szlachty, zwi¦kszaj¡c ró»nice maj¡tkowe. A »e przy tem

zubo»eniu tradycja wymagaªa odpowiedniego �noszenia si¦�, to te» skutki wy-

st¦puj¡ce ze szczególn¡ siª¡ na Kujawach i Wielkopolsce nie ka»¡ na siebie dªugo

czeka¢ (w Maªopolsce zachodniej jeszcze na przeªomie XV i XVI w. nast¡piªo

wykupienie drobniejszych dziaªów i maj¡tków przez mo»niejsz¡ szlacht¦ tak, »e

za±cianek byª rzecz¡ na poªudniu Polski zupeªnie niemal nieznan¡). Wi¦kszo±¢

tej szlachty, to¢ poprostu uherbowani chªopi. Dziaªy ich kilkudziesiecio, a nawet

stuhektarowe, dzi± ªadny folwark, to na owe czasy drobiazg, podówczas s¡ to

�maªorolni� gospodarze. Ale w±ród ówczesnych nawet �karmazynów� w Wielko-

polsce widzimy takich Miaskowskich, którzy jak Jan, o»eniony ze Smoguleck¡ z

rodu podówczas �caª¡ g¦b¡� magnackiego, siedzi na Trzeku, ªadnej wiosce co-

prawda � ale obok niego widzimy jeszcze trzech innych wspóªwªa±cicieli. A

jest to koniec XVII w. W±ród tej caªej masy szlachty tkwi¡ rody, które maj¡ do-

piero zabªysn¡¢ dªu»ej lub krócej, jak Moszcze«cy, Skórzewscy etc., lub zubo»ali

potomkowie jednej z wi¦kszych rodzin swego czasu w Polsce � Latalscy.

Nowe pole do rozwoju odkrywa Unja Lubelska, otwieraj¡c szlachcie szeroko

wrota na Ru±. Niemal dla ka»dego szlachcica emigracja na Ru± byªa równo-

znaczna z natychmiastowem i nieproporcjonalnem do dotychczasowych zasobów

wzbogaceniem si¦. Emigracja ta równocze±nie odci¡»y przeludnion¡ wªa±ciw¡ et-
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nogra�czn¡ Polsk¦. Lecz je±li dla szlachcica � niemal ka»dego � emigracja na

wschód stawaªa si¦ magicznym �Sezamie otwórz si¦�, tembardziej nieproporcjo-

nalnie zaczynaj¡ wzrasta¢ rody magnackie. Powstan¡ tu wkrótce rody praw-

dziwych �królewi¡t ukrai«skich�, o maj¡tkach przywy»szaj¡cych caªe udzielne

ksi¦stwa zachodniej Europy. Rody te zaczynaj¡ trz¡±¢ caª¡ Rzeczpospolit¡, na-

staje era magnaterji. Ciemny tªum szlachecki staje si¦ jeno biernym narz¦dziem

w r¦ku mo»nowªadców.

Druga poªowa XVIII w. przynosi pierwsze powiewy nowej epoki. Pr¡dy umy-

sªowe zachodniej Europy, których wyrazem staªa si¦ rewolucja francuzka, nie po-

zostaªy bez wpªywu, cho¢ bardzo zwolna toruj¡ sobie drog¦. Lecz w samej war-

stwie szlacheckiej wiele zaczyna si¦ zmienia¢. Znaczenie �klejnotu szlacheckiego�,

wyolbrzymione przedtem do absurdu i przejaskrawione, zaczynaj¡ zwolna bled-

n¡¢. Klejnot ów, herb, staje si¦ nieraz i coraz cz¦±ciej bardzo tani. Zwolna wcho-

dzimy w okres XIX w.; to okres, który wytworzy wnet nowoczesnego ziemianina,

w którego si¦ zwolna szlachcic przeksztaªca. Obok niego wytwarza si¦ typ nowej

arystokracji � politycznie przewa»nie biernej, z konieczno±ci dziejowej; mówi¦

tu o urz¦dach i wªadzy. Zarówno w arystokracji tej jak i w ziemia«stwie wyra-

staj¡ obok potomków �starych� rodów caªe szeregi i legjony rodów nowych.

Dzi± wchodzimy w nowy okres. Ziemia«stwo zwolna wypierane ze swych pla-

cówek i warsztatów pracy wchodzi w warstw¦ inteligencji pracuj¡cej. Pocz¡tki

tego procesu obserwujemy ju» pod koniec XIX w.; dzi± w epoce po wojnie ±wia-

towej i po wyparciu niemal poªowy ziemia«stwa polskiego przez nawaª¦ bolsze-

wick¡ z ziemi, proces ten staje si¦ coraz szybszym.

Nasza rodzina przeszªa i przechodzi wraz z �braci¡ szlacheck¡� wiernie wszys-

tkie jej fazy rozwojowe. Z epoki rycerstwa, epoki maªo nam znanej przechodzimy

szybko w epok¦ demokracji szlacheckiej. Ostatnie przejawy epoki rycerskiej, to

wiek XV. Wspomniani ju» bracia Piotr �Zªe Mi¦so�, Wierzbi¦ta, Sambor, �wi¦-

tosªaw �K¦pa� i ich synowie s¡ wªa±nie epigonami tej epoki. Od owych czterech

�znakomitych ziemian i rycerzy� jak ich nazywa ks. prof. Koziorowski nast¦-

puje znaczny upadek materjalny powodem jak u caªej szlachty rozdrobnienie i

dziaªy maj¡tkowe. Gry�ci jednak sami nigdy do roli za±cianka nie zeszli, zaj-

muj¡c po±rednie stanowisko (patrz ni»ej). Z czasem ujrzymy nasz¡ rodzin¦ i na

Rusi, szybko wzrastaj¡c¡ w epoce �ukasza, jednej z najwybitniejszych jednostek

naszej rodziny. Aczkolwiek spó¹niona w stosunku do innych rodzin o przeszªo

100 lat bo¢ emigracja nasza przypadªa na pierwsz¡ poªow¦ XVIII w. (jest to

druga fala polskiej emigracji na Ru± mniej pªodna w skutkach), dogania nasza

rodzina inne rody w ci¡gu jednego pokolenia i odrabia utracony chwilowo dy-

stans. Wreszcie spotykamy ród nasz w±ród nowoczesnego ziemia«stwa, ale tem
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od niego ró»ny, »e zap¦dzony w �pochodzie polskiego pªuga na wschód� (jak

okre±la Szajnocha nasz¡ wschodni¡ ekspansj¦) i tak daleko ku wschodowi wy-

suni¦ty jak maªo który z innych polskich rodów, � a» nad brzegami Morza

Czarnego, w pierwszej linji polskich placówek z tej strony. S¡ to ju» okolice do

których polska my±l polityczna poza bardzo krótkimi nawrotami nie si¦gaªa, a

dzi± ju» zupeªnie o nich nie my±li. Dzi± wreszcie przechodzimy wraz z liczn¡

ziemia«sk¡ braci¡ do miast.1

W okresie XVI i XVII stulecia po dokonanym w ci¡gu XV wieku rozbicia

Maªachowów na drobniejsze dziaªy niczem si¦ osada ta od otaczaj¡cych j¡ nie

ró»ni; gdzie spojrzymy we wszystkich wsiach bli»ej i dalej takie same �okolice�

szlacheckie tylko jedne maªe, inne za± nie ust¦puj¡ce wielko±ci¡ Maªachowom. Na

maªych dziaªkach ziemi (od 60�150 ha) w zagrodach niemal chªopskich a szum-

nie dworkami zwanych, któr¡ to nazw¡ mo»e si¦ tylko od obej±¢ zamo»niejszych

kmieci ró»ni¡, siedzi szlachta okoliczna, kªóc¡c si¦, bij¡c, pojedynkuj¡c i »eni¡c

mi¦dzy sob¡, a zawsze na godno±¢ szlacheck¡ okrutnie uwa»ni. Jak Wielkopolska

dªuga i szeroka w mniejszym lub wi¦kszym stopniu ten sam obraz wsz¦dzie. W

za±ciankach zaczyna zapanowywa¢ przeludnienie. Pierwszy upªyw daje otwar-

cie wrót na Ru±; zaledwie w kilka lat po Unji Lubelskiej widzimy pierwszych

Maªachowskich na wschodzie Polski � �Gosªawów�. Ale i to odci¡»y¢ zupeªnie

za±cianków nie mogªo. Zaczyna si¦ nawet emigracja do miast. Pocz¡tek �urbani-

zacji� je±li wolno nazwa¢ tak ten objaw, si¦ga ko«ca XVI w.; potwierdzenie tego,

poniek¡d sprzecznego z dotychczasowemi poj¦ciami twierdzenia, znajdujemy w

kilku faktach. I tak z licznych i licznie rozrodzonych jeszcze po koniec XVI stu-

lecia na Maªachowach rodzin w nast¦pnym wieku ju» zostaje bardzo maªo a w

rezultacie zaledwie jedni Gry�ci utrzymali si¦ w warstwie szlacheckiej, dzi¦ki

znacznie korzystniejszemu swemu poªo»eniu materjalnemu. Zmniejszenie ilo±ci

rodzin, maj¡cych tu swe udziaªy i tªomacz¡ce si¦ cz¦±ciowo wymieraniu wielu

linji (obserwujemy to np. na Gry�tach w bardzo wybitnym stopniu) caªkowicie

w ten sposób wytªomaczy¢ si¦ nie da. Naturalnie równocze±nie z tem nast¦-

puje wolny, ale staªy wzrost zamo»no±ci pozostaªych rodzin i czªonków ich. Ob-

1Nie od rzeczy b¦dzie wspomnie¢, »e z rodów i linji na Maªachowach pod Gnieznem sie-

dz¡cych w ekspansji polskiej na wschód uprzedziªa linj¦ Kozieªków Gry�tów linja Gosªawów o

prawie 150 lat. Mianowicie Maciej Maªachowski �Gosªaw� syn Krzysztofa �Gosªawa�, przez sw¡

siostr¦ (zam¦»n¡ za Wojciechem synem Andrzeja a bratem protoplasty naszego Jana »onatego

z Moszczy«sk¡) blisko z Kozieªkami spowinowacony, wyemigrowaª w ostatniej ¢wierci XVI-go

stulecia do Woj. Ruskiego. W 1585 r. widzimy Macieja �Gocªawa� we wsi �elechowie w pow.

lwowskim (dawnym) »onatego z Ann¡ Wrzeszczówn¡ córk¡ Piotra s¦dziego ziem. lwow. zmarª¡

w roku nast¦pnym. Po ±mierci »ony wróciª Maciej do Maªachowów, gdzie staª si¦ bohaterem

awantury z bratem swego szwagra Wojciecha Maciejem Maªachowskim �Kozieªkiem� herbu

Gryf. (patrz nast. rozdz.).
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jaw wymierania jest zreszt¡ zupeªnie zwyczajny w naturze, »e po gwaªtownym

rozro±ni¦ciu si¦ nast¦puje wolne wymieranie pewnego gatunku. Ale przyj¡wszy

nawet cz¦±ciowe wymieranie rodzin, dalej emigracj¦ na Ru± pozostaje jeszcze

znaczny procent, który wªa±nie w �urbanizacji� znajduje swój odpªyw. Dalsze

potwierdzenie tego spotykamy wªa±nie w nierzadkiem w ostatniej ¢wierci XVI

w. ª¡czeniu si¦ za±ciankowców z mieszcza«stwem przez maª»e«stwa. Wprawdzie

nie znamy ani jednego faktu »eniaczki szlachcica z mieszczank¡, ale za to na-

wet u Gry�tów, którzy przecie» stali o caªe niebo wy»ej nad swymi s¡siadami

w tych kilkunastu latach tego stulecia a» trzy szlachcianki wychodz¡ za miesz-

czan. Ani przedtem, ani potem objaw ten si¦ u Gry�tów nie powtarza. (Nale»y

jednak zwróci¢ uwag¦, »e koªo 1700 r. widzimy jedn¡ z Szczepa«skich h. Do-

ª¦ga, Teres¦, a wi¦c z rodziny nigdy nic z za±ciankami nie maj¡c¡ wspólnego i

w 100 lat potem za mieszczaninem, radc¡ gniezn. Pethunem). Dowodziªoby to

jeszcze jednego � »e pocz¡tkowo dystans mi¦dzy drobniejsz¡ szlacht¡, a nie raz

i potomkami mo»nych rodzin a mieszcza«stwem nie byª znów tak wielki i nie

do przebycia jak to byªo pó¹niej i jak sobie to wyobra»amy. Dalszym potwier-

dzeniem �urbanizacji� jest fakt istnienia w Wielkopolsce i na Pomorzu bardzo

licznych rodzin mieszcza«skich nazwiska Maªachowskich. S¡ to niew¡tpliwie po-

tomkowie innych rodzin z Maªachowów. Ich zatracon¡ ±wiadomo±¢ pochodzenia

rodowego ±wiadczy o bardzo dawnym procesie zmieszczanienia. Gdyby nast¡-

piªo to, jak si¦ zwykle przyjmuje w XIX stuleciu, pami¦¢ pochodzenia w tylu

naraz rodzinach w tak krótkim czasie zagin¡¢ by nie mogªa.

Stan ekonomiczny w XVI stuleciu byª tedy ci¦»ki. Widzimy to z aktów do-

tycz¡cych spraw materjalnych innych rodzin. S¡ to rzeczy na owe czasy bardzo

niewielkie. Wiek XVII przynosi z wy»ej przytoczonych powodów (zmniejszenie

liczby mieszka«ców w za±ciankach) znaczne polepszenie bytu, acz do zupeªnej

poprawy jeszcze daleko, wstrzymuje znacznie ten rozwój zniszczenie Polski przez

�potop� w tych stronach szwedzko-branderburski. Stan kulturalny jest natomiast

niski, zarówno w XVI, jak i w nast¦pnym stuleciu i poprawie nie ulega. To¢ na

przeªomie XVII i XVIII wieku Zofja Miastkowska z rodu wysoko nosz¡cych

si¦ karmazynów córka magnatki Smoguleckiej jest analfabetk¡. A nie jest to

wypadek, w tych stronach (zwªaszcza u kobiet) sporadyczny. Owszem u pªci

pi¦knej analfabetyzm wyst¦puje niemal nagminnie; sprawiedliwo±¢ ka»¦ jednak

przyzna¢, »e analfabetyzm u m¦»czyzn jest wówczas niemal nieznany.

Charakterystycznem jest stanowisko prawne kobiet. Wbrew utartym dotych-

czas poj¦ciom o staªej prawnej opiece m¦»czyzny nad niewªasnowoln¡ kobiet¡

musz¦ na podstawie zbadanych dokumentów stwierdzi¢, »e kobiety w tych przy-

najmniej stronach Polski podejmowaªy samodzielne dziaªania prawnicze. W ak-
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tach mi znanych dotycz¡cych naszej rodziny kobiety �personaliter stantes� przed

wªadzami grodowymi i s¡dowymi, bez towarzystwa swych dozgonnych towarzy-

szy, braci lub ojców zdziaªywuj¡ akta prawne, dowolnie rozporz¡dzaj¡c wªasnym

maj¡tkiem, dziedzicz¡c, ceduj¡c, sprzedaj¡c i kupuj¡c. I co wªa±nie jest charak-

terystycznem, »e z biegiem lat samodzielno±¢ ta zmniejsza si¦ na korzy±¢ zwi¦k-

szania wªadzy prawnej m¦»czyzny; ju» pod koniec XVII w. zanika samodzielno±¢

kobiety zupeªnie, staj¡c si¦ prawn¡ anomalj¡, gdy 200 lat wstecz samodzielno±¢

byªa wprost przeciwnie niemal reguª¡.

Jak w±ród tego otoczenia wygl¡dali Gry�ci? Stan ich kulturalny nie ró»niª

si¦ niczem od ówczesnej przeci¦tniej szlachty, byª wi¦c niski. Maj¡tkowo jednak i

znaczeniem stali znacznie wy»ej, zajmuj¡c po±rednie stanowisko mi¦dzy za±cian-

kowcami, a mo»n¡ szlacht¡. Znaczeniem, gdy» jak widzimy s¡ wybierani posªami

na sejmy (Andrzej syn Jakóba i Anny Golczewskiej) lub osi¡gaj¡ wysokie god-

no±ci ziemskie jak chor¡»ego (Mikoªaj syn Jacka, a ojciec �ukasza). Widzimy to

zreszt¡ ze zwi¡zków maª»e«skich, zawieranych z rodzinami nawpóª magnackiemi

jak Moszcze«scy, Miaskowscy lub Solczewscy i inni. Maj¡tkowo równie», gdy»

tradycja wymagaªa wprawdzie trzymania si¦ Maªachowa jako gniazda rodzin-

nego, lecz równocze±nie s¡ dziedzicami ªadnych wiosek jak (w ró»nych pokole-

niach) Czelu±cin, Bylino, Mikoªajewice Górne, Ruchocin, Suszewo, �óªcz, Góry,

J¦drzejewo, Wygra»ewo, Grzybowo1. Do zupeªnego wi¦c upadku materjalnego

nie doszªo u Gry�tów nigdy, cho¢ do pierwotnej ±wietno±ci pierwszych panów

na Maªachowie byªo daleko. Dopiero emigracja na Ru± �ukasza, syna Mikoªaja

stawia rodzin¦ w±ród pierwszych polskich rodów na Podolu z ko«cem XVIII w.

Wiek za± XIX sp¦dzony ju» poza rubie»ami dawnych granic Rzeczypospolitej

jest typow¡ dla rodziny epok¡ ziemia«stwa nowoczesnego.

1Na samych Maªachowach Gry�ci mieli przewa»nie wi¦kszo±¢ caªego obszaru b¦d¡c stale

wªa±cicielami caªego Maªachowa Szemborowic (poza okresem lat 1580�1630 gdzie cz¦±¢ byªa

w r¦ku linji Skowronków-M¦czychów), a cz¦sto dzier»¡c caªe lub niemal caªe pozostaªe wsie

Wierzbi¦cice, K¦pe i Zªych Mi¦sic Maªachowy.
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Pierwsze wiadomo±ci dokumentarne dotycz¡ce Maªachowa pod Gnieznem si¦-

gaj¡ XIII w. Potem, o ile wiadomo w epoce XIV w. siedz¡ na Maªachowie (wów-

czas jeszcze jednolitym) Barkaªowie. Byª to ród szlachecki nazwiska i herbu

Barkaªa, a wi¦c mówi¡c dzisiejszym j¦zykiem �herbu wªasnego�. Jak herb ten

wygl¡daª mimo prób rozmaitych heraldyków, nie udaªo si¦ odkry¢, jak równie»

co si¦ z rodem tym staªo. Kwestj¦ t¦ pozostawiam do wy±wietlenia specjalnej

rozprawie o Gry�tach wielkopolskich. Tu zaznacz¦ tylko, »e jeszcze w pocz¡t-

kach XVI w. na Maªachowach siedzi linja zwana Barkaªami (lub Barczaªkami);

czy byli to potomkowie Barkaªów z XIV w. czy te» jaka± inna rodzina osiadª-

szy na dziale Barkaªowym wzi¦ªa st¡d nowy przydomek, kwestja dotychczas nie

rozstrzygni¦ta Nieco ±wiatªa rzuca fakt, »e owi Barkaªowie z XV i XVI w. byli

bliskimi krewnymi linji Ko±cianów Maªachowskich, jak si¦ zdaje herbu Gryf.

Albo wi¦c zachodzi wypadek przej¦cia nazwiska dawnych posiadaczy przez no-

wych przybyszów do Maªachowów � wypadek wówczas nierzadki � albo te»

Barkaªowie pierwotnie byliby jeno gaª¦zi¡ Gry�tów, a wi¦c i nazwa herbu Bar-

kaªa byªaby jeno odmienn¡ proklam¡ herbu Gryf, i wówczas Barkaªowie byliby

protoplastami bli»ej ju» znanych rodów na Maªachowach.

Pierwszym znanym dziedzicem na Maªachowie jest Piotr tytuªuj¡cy si¦ �co-

mes de Maªachowo�, a wi¦c mo»ny pan. Nie ulega dalej najmniejszej w¡tpliwo±ci,

»e bracia Piotr, Wierzbi¦ta, Sambor i �wi¦tosªaw, dziel¡cy Maªachowo i daj¡cy

pocz¡tek nowym osadom i nazwom s¡ synami owego Piotra. Chodzi tylko o

wyja±nienie, kim mógª by¢ ojciec owych �znakomitych ziemian i rycerzy� w±ród

których widzimy kasztelana.

Odpowied¹ moim zdaniem le»y w postaci Pietrasza Maªochy z Maªachowa,

dziaªaj¡cego w drugiej poªowie XIV w., a wi¦c wspóªczesnego Piotrowi comesowi

de Maªachowo herbu Gryf.

Pietrasz Maªocha (Pietrasz po staropolsku Piotr) uchodzi u heraldyków

za Grzymalit¦ w formie w¡tpliwej hipotezy. Z drugiej strony wielu badaczy tej

25
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epoki bardzo mocno pow¡tpiewa w pochodzenie Pietrasza z tego rodu. Jest to

posta¢, co do której istniaªy i istniej¡ do dzi± dnia nierozja±nione w¡tpliwo±ci.

Mo»e nieco nowego ±wiatªa rzuc¡ na t¦ posta¢ hipotezy poni»ej wypowiedziane,

które maj¡ za sob¡ bardzo wiele prawdopodobie«stwa i to nietylko moim zda-

niem, lecz tak»e powa»nych uczonych, którym spraw¦ przedstawiªem. Otó» nikt

nie zwróciª uwagi dotychczas, »e Pietrasz pisaª si¦ zarówno �de Maªochów� jak

i �de Maªochowo� i w tym ostatnim brzmieniu o wiele cz¦±ciej ni» w pierwszem.

Wiadomem jest, »e Pietrasz dzier»yª wie± pod Krakowem opodal Wªoszczowej,

która do dzi± dnia nazywa si¦ Maªochów. Jednakowo» Maªochow w Krakowskiem

nigdy nie byª wymawiany i pisany Maªochowo. W tem ostatniem brzmieniu ist-

nieje jedynie miejscowo±¢ w Gniezne«skiem, dzi± pisana Maªachowo, wówczas

jeszcze Maªochowo. Ko«cówka �owo� jest specy�czn¡ wªa±ciwo±ci¡ Wielkopol-

ski, a ±ci±lej mówi¡c nawet przedewszystkiem prawego brzegu Warty, a wi¦c

póªnocnego. Pozatem przypominam, »e w czasach Piastowskich acz rzadko, lecz

spotykamy nazw¦ gniazda naszego rodzinnego Maªochów. Byªby to dla mnie nie-

wytªomaczalny fakt, gdyby Pietrasz nie miaª nic wspólnego z wsi¡ Maªachowo w

Gniezne«skim, na co wskazuje wyra¹na i najcz¦stsza pisownia jego dziedzictwa.

Natomiast z Maªachowem Grzymalitów le»¡cym w Pªockiem Pietrasz nie miaª

nigdy nic wspólnego, a innego Maªachowa pozatem Grzymalici nie dzier»yli. Da-

lej do±¢ dziwnym faktem byªby zbieg okoliczno±ci istnienia na przeªomie XV i

XVI w. dwu rodzin Gry�tów Maªachowskich, jednych w Krakowskiem, których

gniazdem rodzinnym byª Maªochów koªo Wªoszczowej, niew¡tpliwa dziedzina

Pietrasza i drugich, �Kujawskich� jak nazywa ich Niesiecki, a wªa±ciwie Gnie-

zne«skich, którzy wywodz¡ si¦ z wsi Maªachowo, niegdy± pisanej Maªochowo, w

którym to brzmieniu spotykamy najcz¦±ciej dziedzin¦ Pietrasza. Dalej faktem

jest, »e Maªachowo jest miejscowo±ci¡ star¡ istniej¡c¡ ju» w XIII w., a wi¦c

przed epok¡ Pietrasza, czego o miejscowo±ci Maªochów nie da si¦ powiedzie¢

z caª¡ pewno±ci¡. Mojem zdaniem jedynie racjonaln¡ byªaby hipoteza, i» Pie-

trasz �de Maªochowo� zwany st¡d Maªoch¡, jako swego czasu persona grata na

dworze królewskim, chc¡c by¢ bli»ej dworu rezyduj¡cego w Krakowie b¡d¹ to

zaªo»yª wie± tej»e samej nazwy, b¡d¹ te» kupion¡ przeze«, ludno±¢ od jego imie-

nia nazwaªa, z tem, »e Maªopolanie nie znaj¡c ko«cówki �owo� urobili nazw¦

Maªochów1.

Je±li teraz z koleji zastanowimy si¦ nad tem, co mówi¡ kroniki i historycy o

Pietraszu, to po krytycznem zanalizowaniu faktów wyprowadzimy caªy szereg

okoliczno±ci za powy»ej wypowiedzian¡ tez¡ przemawiaj¡cych; historja prze-

1O kilkadziesi¡t km. od Maªochowa na wschód le»y koªo Proszowic przypominaj¡ca nam

Pietrasza miejscowo±¢, zwana Maªoszów, która jak dotychczas uszªa uwagi badaczy.
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mówi za lingwistyk¡.

W streszczeniu wedªug historji dzieje Pietrasza Maªochy s¡ nast¦puj¡ce. Pie-

trasz byª magnatem na wielk¡ skal¦ i osobisto±ci¡ na dworze królewskim wielce

wpªywow¡, zwªaszcza u regentki El»biety �okietkównej matki Ludwika W¦gier-

skiego, a babki pó¹niejszej królowej Jadwigi. El»bieta osªawiona swemi rz¡dami

jako regentka, daªa si¦ dobrze we znaki Polakom; sko«czyªo si¦ wreszcie zabu-

rzeniami i rzezi¡ W¦grów w Krakowie w jesieni 1377 r. i wreszcie opuszczeniem

kraju przez regentk¦, niemo»liw¡ ju» na swem stanowisku. Caªy szereg posu-

ni¦¢ regentki byª nacechowany nieudolno±ci¡ i nieznajomo±ci¡ rzeczy, gdy» o

zª¡ wol¦ pos¡dza¢ j¡ nie mo»na; dziaªaªaby bowiem wbrew wªasnym interesom.

W nominacjach swych na odpowiedzialne stanowiska, kierowaªa si¦ osobistemi

sympatjami i antypatjami. W ogóle jak to zwykle przy rz¡dach kobiecych si¦

powtarza, intryga i protekcja byªy wszystkiem. Do caªego szeregu niezr¦cznych

poci¡gni¦¢ El»biety nale»aªo mianowanie Domarata z Pierzchna h. Grzymaªa,

starost¡ generalnym Wielkopolskim, które mo»e sªu»y¢, jako wymowna ilustra-

cja zdolno±ci oceniania ludzi przez regentk¦. Przecie» ta wªa±nie nominacja, a nie

co innego staªa si¦ powodem wojny domowej Grzymalitów z Naª¦czami. Drug¡

tak¡ nominacj¡ staªo si¦ wyniesienie Pietrasza Maªochy przed tem kasztelana

brzesko-kujawskiego na województwo brzesko-kujawskie, z równoczesnym nie-

zasªu»onem pozbawieniem tego» województwa niemiªego El»biecie Bartosza z

Odolanowa h. Naª¦cz. Fakt ten popchn¡ª ostatecznie i tak niech¦tnych Andega-

wenom Naª¦czów w obj¦cia Ziemowita Mazowieckiego. Byªy przecie» inne spo-

soby wynagrodzenia zasªu»onego regimowi Andegawenów Pietrasza bez krzywdy

innych ludzi. Tymczasem jak zwykle fortuna koªem si¦ toczy. Z koleji i Pietrasz

zastaª wysadzony w niedªugim czasie, bo w 1382 r. z województwa. Miejsce

jego zaj¡ª �cibor z Mo±ciczyc. Teraz Pietrasz ura»ony do »ywego porzuca obóz

Andegawenów i przechodzi do obozu Ziemowita mi¦szaj¡c si¦ czynnie do walki

domowej, walcz¡c zaciekle z Grzymalitami jako stronnikami Andegawenów. Po-

zatem liczni jego krewniacy rozsypani na Kujawach dªugo si¦ nie chc¡ podda¢

�ciborowi z Mo±ciczyc i walcz¡ z nim. Pietrasza umiera okoªo 1385 r. najpó¹niej

ok. 1390 r. Tyle mówi o Pietraszu historja. Gdy si¦ teraz zajmiemy rozbiorem

krytycznym faktów podawanych przez kroniki, zobaczymy, »e hipoteza o pocho-

dzeniu Pietrasza z rodu Grzymalitów utrzyma¢ si¦ nie da.

Gdyby Pietrasz byª Grzymalit¡ z Maªachowa, to poniewa» Maªachów Grzy-

malitów le»aª w obr¦bie Ksi¦stwa Mazowieckiego, byªby powinnym sªu»b rycer-

skich ksi¦ciu Ziemowitowi. A czy El»bieta Bo±niaczka mianowaªaby Mazowsza-

nina, poddanego obcego i wrogo Andegawenom usposobionego ksi¦cia wojewod¡

na obszarze jej podlegªym? W¡tpi¦, i wypadków takich w historji nie znamy, by
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wasal obcy otrzymywaª godno±¢ w innem pa«stwie. Chyba, »e porzuciª swego

pana i przeszedª caªkowicie na sªu»b¦ do nowego ksi¦cia. Nic podobnego o Pie-

traszu nie sªyszymy, a kroniki zanotowaªyby chyba przej±cie tak wybitnej bez-

sprzecznie osobisto±ci jak Pietrasz, z obozu Ziemowita na stron¦ Andegawenów.

Ówczesne kroniki na te rzeczy byªy wielce czuªe. Natomiast jako curiosum no-

tuj¡ odwrotny fakt przej±cia Pietrasza do obozu Ziemowita; niema za± nawet

najl»ejszej wzmianki o tem, jakoby to byª �powrót marnotrawnego syna�. Nie,

przej±cie to jest traktowane jako opuszczenie i zdrada Andegawenów, którym

Pietrasz byª powinny swych sªu»b. Nie znamy te» »adnych dokumentów, któ-

reby mówiªy o stosunku lennym Pietrasza do Ziemowita. Dalej, gdyby Pietrasz

byª Grzymalit¡, to ura»ony usun¡ªby si¦ na bok, lecz nie walczyªby �zaciekle� jak

mówi¡ kroniki w epoce ±cisªej ª¡czno±ci rodowej ze swymi wspóªplemie«cami,

którzy przecie» nic przy jego destytucji z województwa nie zawinili, a co byªo

jedynym kamieniem obrazy. A wreszcie nie mianowaªo si¦ wtedy wojewodami,

ani tem bardziej kasztelanami ludzi nie stoj¡cych w jak naj±ci±lejszym zwi¡zku

z ziemi¡, do której nominacja nast¦powaªa. Wypadki w nominacji ludzi obcych

ziemi któr¡ mieli rz¡dzi¢ wywoªywaªy zawsze jak najgor¦tsze sprzeciwy. Tym-

czasem przy nominacji Pietrasza nikt takich zarzutów nie podnosi. I wreszcie

je±li byª to czy Mazowszanin, czy Maªopolanin z pochodzenia, to sk¡d raptem

tylu krewniaków osiadªych na Kujawach i na Pojezierzu Gopªa, którzy nie chc¡

podda¢ si¦ �ciborowi z Mo±ciczyn i walcz¡ z nim.

Reasumuj¡c to wszystko, je±li w dodatku uwzgl¦dnimy, »e wspóªcze±nie, bo

od 1352 r. dziedzicem Maªachowa pod Gnieznem, które jest gniazdem rodzin-

nem Gry�tów Maªachowskich jest comes Piotr de Maªachowo, czªek mo»ny i o

wielkim osobistem znaczeniu, to faktycznie trudno sobie wyobrazi¢, by istniaªo

równocze±nie dwu ró»nych Piotrów z dwóch ró»nych Maªachowów, obaj panowie

mo»ni i comesowie. Tembardziej przemawia za identyczno±ci¡ obu tych postaci,

»e gdy b¦dziemy uwa»a¢ wojewod¦ Pietrasza Maªoch¦ za Gry�t¦ z Wielkopol-

ski, a nie Grzymalit¦, to odrazu jasn¡ wyda si¦ jego rola dziejowa i odpadn¡

wszelkie pozorne sprzeczno±ci i niejasno±ci.

Jeszcze jeden bardzo silny argument przemawia za powy»sz¡ tez¡. Jeden z sy-

nów Piotra, Piotr nosi przydomek �Zªe Mi¦so�, przydomek niesªychanie rzadki

i niepowtarzaj¡cy si¦. Tymczasem równocze±nie z pojawieniem si¦ tego przy-

domka pod Gnieznem w±ród Gry�tów pojawia si¦ ten przydomek na krótko i w

Krakowskiem.

Zachodziªoby ciekawe pytanie, czyim potomkiem mógª by¢ tak mo»ny czªek,
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jak Piotr comes na Maªachowie. Domy±la¢ si¦ nale»y, »e jest on potomkiem star-

szej linji �wiebodziców, prawdopodobnie wnukiem Wojsªawa, kaszt. Gda«skiego

(1294�1306).

Spadek po Piotrze z Maªachowa obejmuj¡ czterej bracia i niew¡tpliwie jego

synowie Piotr, zwany Zªe Mi¦so, Sambor, Wierzbi¦ta i �wi¦tosªaw, zwany K¦pa.

Od ich czasów, jak to ju» wspomniaªem, jednolite Maªachowo rozpadªo si¦ na

cztery osady od ich imion nazwane. Do podziaªu nie nale»aª � dlaczego, niewia-

domo � pi¡ty z braci Mikoªaj, cze±nik kujawski (1401), zmarªy prawdopodobnie

sterilis. Bardzo by¢ mo»e, »e po jego bezpotomnej ±mierci dziaª jego przypadª

pozostaªym braciom, wzgl¦dnie ich potomkom. Wskazywaªoby to na to, »e o

ile Maªachowy K¦pe, Szemborowice i Wierzbi¦cice równe s¡ sobie wielko±ci¡,

Maªachowo Zªych Mi¦sic jest akurat prawie dwa razy wi¦ksze.

Zanim przyst¡pimy do szczegóªowych dziejów Sambora i jego potomstwa,

trzeba wspomnie¢ o innych Maªachowskich, których bli»ej nie znamy, przynaj-

mniej na razie. Wiemy jedynie, »e Piotr Zªe Mi¦so, (okoªo 1397) miaª synów

Jacka (Hijacynta), Macieja i Wojciecha, zwanych jak ojciec Zªe Mi¦so, wyst¦pu-

j¡cych w latach 1418�1440. Synem Wojciecha a wnukiem Piotra byª Piotr Zªe

Mi¦so (1449)

Tomasz, zwany Tomkiem z Maªachowa, pods¦dek Kaliski (1423�1427) i cho-

r¡»y Kaliski (1423�36) jest prawdopodobnie synem �wi¦tosªawa K¦py.

Tomasz zwany Tomysªawem �Krzystkiem� a wi¦c synem Krystyna i jego

synowie Stanisªaw i Mikoªaj �Krzystkowie� z Maªachowa K¦picz s¡ prawdopo-

dobnie potomkami równie» �wi¦tosªawa K¦py. Tomasz �Krzystek�, »onaty byª z

Dorot¡ N., której zabezpiecza posag 20 grzywien w latach 1467 i 1473.

Oprócz tu wymienionych istniaª caªy szereg potomków innych braci poza

Samborem (patrz ni»ej), których na razie bli»ej nie znamy i �liacji ich przepro-

wadzi¢ nie umiemy.

Sambor, mo»ny i znakomity rycerz, comes de Maªachowo, syn comesa

Piotra, dzier»¡cy kasztelanj¦ Zb¡sk¡, czyli Zb¡szy«sk¡ (Zb¡szy«, dzi± graniczne

miasteczko od strony Niemiec). W aktach wyst¦puje w latach 1399�1427. �on¦

wzi¡ª z Rosnowa. Jest to stara dziedzina Bylinów-Szreniawitów le»¡ca na po-

ªudnie od Poznania na lewym brzegu Warty. Od pocz¡tku XIV w. w Bylinie

osiedlaj¡ si¦ Naramowie h. �odzia protopla±ci rodziny Naramowskich. Okoªo

r. 1400 na Rosnowie siedzi Paszko Naram z »on¡ �misªaw¡ z Radwankowa h.
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Przosna. Ich córka Anastazja (mylnie czasem zwana Maªgorzat¡) zostaªa »on¡

kasztelana Sambora. Dzie¢mi ich byli synowie Sambor, Krystyn, Przecªaw i Mar-

cin, oraz córki Hanka (Anna) Maªgorzata i Zofja. Córki wyst¦powaªy na s¡dach

pozna«skich z matk¡ z Maªachowa i Rosnowa w r. 1419. Jedna z nich � zdaje

si¦ Anna � byªa »on¡ Karsewskiego h. Poraj. (Syn jej Michaª Karsewski »o-

naty z Noskowsk¡ h. Drogosªaw, siostr¡ znanego i wpªywowego w swoim czasie

Tomasza Noskowskiego miaª dwoje dzieci syna Wojciecha zwanego �Flakiem� i

córk¦ Ann¦; patrz dalej proces z Karsewskimi).

Sambor najstarszy z synów kaszt. Sambora i Anastazji Naramównej byª

ªowczym kaliskim (1419�34). Na mocy przywileju królewskiego lokuje on wie±

Moków, dzi± M¡kownica (1430). W 1443 r. zabezpiecza on na tym»e soªectwie

Mokowskim posag swej »onie Katarzynie z Siernicz. Siernicz byªa to miejscowo±¢

na wschód od Jeziora Powizkiego zamieszkaªa oddawna przez ród Nowinów (h.

Nowina). W r. 1450 zasiada Sambor na s¡dach starosty generalnego Wielko-

polskiego w Poznaniu jako pods¦dek. �ona jego wyst¦puje wraz z synem Prze-

cªawem w r. 1483 ju» po ±mierci m¦»a w grodzie gniezne«skim. Sambor umarª

jednak prawdopodobnie znacznie wcze±niej. Syn jego Przecªaw dziedzic poªowy

Szemborowic Maªachowa znanej pó¹niej Przecªawem (lub Przecªawskiem) Ma-

ªachowem zmarª bezdzietnie pod koniec XV stulecia.

Krystyn i Przecªaw nast¦pni synowie kasztelana Sambora wyst¦puj¡ w

Rosnowie jeszcze w 1463�67 r.

Marcin czwarty z synów kasztelana Sambora dziedzic na Szemborowicach

Maªachowie i Czelu±cinie zwany Kozieªkiem wyst¦puje okoªo 1450 r. Przydo-

mek jego odziedziczyli jego potomkowie i u»ywaj¡ go odt¡d przez dwie±cie lat

z gór¡ a cz¦±¢ Szemborowic Maªachowa, b¦d¡ca jego wªasno±ci¡ otrzymaªa na-

zw¦ Kozªowe (Kozioªkowskie) Maªachowo, która byªa dziedzin¡ jego potomków

a» do XVIII wieku. St¡d te» rodzina Jaxów Maªachowskich wywodz¡ca si¦ od

Marcina u»ywa do dzi± dnia intytulacji �Na Kozªowem Maªachowie�. Marcin »o-

naty byª z �wi¦tochn¡ z Czelu±cina. Herbu jej rodziny na razie ustali¢ nie

mo»emy. Dzie¢mi Marcina byli synowie Klemens, Andrzej, Szymon oraz córki

Dorota, Katarzyna i �wi¦tochna.
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Wiek XVI. Linja na Kozªowem Maªachowie

W obecnym stanie wiadomo±ci o rodzinie Jaxów Maªachowskich h. Gryf mo-

»emy niemal napewne powiedzie¢, »e s¡ oni potomkami Sambora kasztelana

zb¡szy«skiego. Niemamy narazie bezpo±rednich dowodów dokumentarnych na

�ljacj¦ od Marcina Kozieªka w stosunku do kasztelana Sambora z jednej strony

i do synów jego z drugiej. Filjacj¦ t¦ mo»emy jednak zrekonstruowa¢ niemal

z zupeªn¡ pewno±ci¡ na podstawie posiadanych wiadomo±ci. Je±li wiemy, »e

linja przydomku Kozieªek dziedziczy na Szymborowicach Maªachowie, to mi-

mowoli nasuwa si¦ przypuszczenie, »e protoplast¡ ich jest Sambor kasztelan.

Tembardziej gruntuje si¦ w nas to przypuszczenie, »e proces o spadek po Prze-

cªawie niew¡tpliwym wnuku kasztelana, toczony na podstawie bli»szo±ci pokre-

wie«stwa pretenduj¡cych do spadku stron w stosunku do Przecªawa przynosi

w rezultacie odziedziczenie Przecªawowego Maªachowa przez linj¦ Kozieªków.

Je±liby wi¦c nie byli oni bliskimi krewnymi Przecªawa, nie dziedziczyliby po

nim. Chodzi wi¦c tylko o to, by zrekonstruowa¢, w jakim stopniu wzajemnego

pokrewie«stwa znajduj¡ si¦ oni z Przecªawem. I nie ulega w¡tpliwo±ci, »e byli

oni bra¢mi stryjecznymi Przecªawa, gdy» w przeciwnym razie istniej¡cy przecie»

bracia stryjeczno-stryjeczni wnukowie b¡d¹to Piotra Zªego Mi¦sy, �wi¦tosªawa

K¦py czy Wierzbi¦ty byliby do spadku tego pretendowali. Spór mógª jedynie

zachodzi¢ mi¦dzy Karsewskimi a Maªachowskimi Kozieªkami, którzy byli w jed-

nakowym stopniu krewnymi Przecªawa. Dlaczego ostatecznie Kozieªkowie weszli

w posiadanie spadku trudno dzi± stwierdzi¢. Moim zdaniem musiaªo przyj±¢ do

kompromisu mi¦dzy Karsewskimi a Maªachowskimi na zasadzie dziedziczenia po

mieczu. O ile wi¦c kto± nie przeprowadzi przeciwnego dowodu, nale»y uwa»a¢

Kozieªków za potomków kasztelana Sambora po mieczu. Ale nawet w razie prze-

prowadzenia przeciwnej tezy, w co bardzo w¡tpi¦, Sambor b¦dzie ich przodkiem

po k¡dzieli inaczej bowiem tªomaczy¢ faktu dziedziczenia nie mo»na. Ta druga

teza jednak odrazu na pierwszy rzut oka wydaje si¦ zupeªnie nieprawdopodobn¡.

Poniewa» wi¦c kasztelan Sambor jest protoplast¡ po mieczu Kozieªków jako

31
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stryjecznych braci Przesªawa zachodzi¢ mo»e jedynie pytanie, którego z synów

kasztelana s¡ oni dzie¢mi. I tu nie ulega w¡tpliwo±ci, »e ojcem ich jest omówiony

w rozdz. poprz. Marcin. Trudno bowiem wyobrazi¢ sobie istnienia dwóch Mar-

cinów równocze±nie jednego dziedzica na Szemborowicach Maªachowie i Czelu-

±cinie zwanego Kozieªkiem, a drugiego tylko dziedzica na Szemborowicach Ma-

ªachowie syna kasztelana Sambora. Obie te postacie wyst¦puj¡ równocze±nie i

nie ulega w¡tpliwo±ci, »e jest to jedna i ta sama osoba.

Jak wiemy synami Marcina byli trzej bracia Klemens, Szymon i Andrzej.

I znów nie wiemy, czyim synem byª Mikoªaj pierwszy dokumentarny przodek

linji Kozieªków, o którym wiemy jedynie, »e jest bratankiem wy»ej wymienio-

nego Klemensa i prawdopodobnie bratem Wawrzy«ca. Poniewa» za± wiemy, »e

Szymon miaª tylko dwóch synów Jana i Marcina, nie ulega wi¦c w¡tpliwo±ci,

»e Mikoªaj byª synem Andrzeja. Tak wi¦c otrzymujemy genealogj¦ Mikoªaja,

który byª synem Andrzeja, wnukiem Marcina, prawnukiem Sambora kasztelana

a praprawnukiem Piotra z Maªachowa.

W pokoleniu Maªachowskich Kozieªków wnuków kasztelana znamy sze±¢ osób

dzieci Marcina Kozieªka i �wi¦tochny z Czelu±cina:

Klemens zwany Ruchockim, a zdrobniale Klimaszkiem »onaty byª z Kata-

rzyn¡ z Ruchocina h. Drogosªaw, której wsi posagowej Ruchocina (dawniej

Wielki Ruchocz) byª dziedzicem sk¡d przydomek. Klemens prowadziª proces

w imieniu Kozieªków z Karsewskimi w 1499 r. Przypuszcza¢ wi¦c nale»y, »e

byª on najstarszym z braci, je±liby wyst¦powaª jako gªowa rodu. Umarª okoªo

1505 r. prze»ywaj¡c swe pokolenie o 20 przeszªo lat, musiaª wi¦c do»y¢ bardzo

powa»nego wieku. Pozostawiª troje dzieci: córk¦ Ann¦ zam¦»n¡ w 1508 r. za

Marcinem Maªachowskim przydomku �Szukaªa� (herbu tej linji nie znamy nara-

zie), i synów Wojciecha i Wincentego.Wojciech osiadª na ziemiach ojcowskich

w Szemborowicach Maªachowie tj. obj¡ª dziaª Przecªawowe Maªachowo, które

z czasem przypadªo dzieciom jego brata stryjecznego Mikoªaja. Wojciech mu-

siaª wi¦c umrze¢ bezdzietnie. Ostatni raz spotykamy go w aktach w r. 1514, w

którym zawiera ukªad z bratem stryjecznym Wawrzy«cem synem Andrzeja, za-

twierdzaj¡cego go w posiadaniu Przecªawowego Maªachowa.Wincenty wzi¡ª w

podziale z bratem Ruchocin dziedzictwo po matce i st¡d byª równie» zwany jak

i ojciec �Ruchockim�. Bardzo by¢ mo»e, »e staª on si¦ protoplast¡ nowej rodziny,

dzi± prawdopodobnie wymarªej Ruchockich herby Gryf. Natomiast mo»na przy-

puszcza¢, »e Wojciech zmarª bezdzietnie w przeciwnym razie nie dziedziczyliby

po nim jego bratankowie stryjeczni.

Szymon drugi z synów Marcina Kozieªka umarª w 1480 r. najdalej w zimie

1481 r. �onaty on byª z El»biet¡ N,. która po ±mierci jego wyszªa za bli»ej
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nieznanego Bartªomieja Maªachowskiego. Szymon miaª dwóch synów Marcina i

Jana. Marcin jest nam prawie nieznanym poza wzmiank¡ w aktach po ±mierci

ojca w 1481 r. Jan siedziaª na mniejszym dziale zwanym pó¹niej Szymankowe

Maªachowo. W r. 1505 wydzier»awia on dziaªk¦ Piotrowi Maªachowskiemu �G¦-

baczowi� z Maªachowa Zªych Mi¦cic; w r. 1507 przechodzi Szymankowe M. na

wªasno±¢ synów brata jego stryjecznego Mikoªaja.

Andrzej trzeci z synów Marcina Kozieªka zwany Ruskiem (Rusek po sta-

ropolsku oznacza ry»y, rudy) umiera okoªo 1485 r. �onatym byª z N. Abramo-

wiczówn¡ (Abramowicze byli prawdopodobnie potomkami Imbrama czyli Abra-

hama mo»nego comesa wspóªczesnego Piotrowi z Maªachowa, a wi¦c »yj¡cego w

drugiej poªowie XIV w. Byli oni zdaje si¦ herbu T¦pa Podkowa. Imi¦ Abraham

mog¡ce zdziwi¢ nie±wiadomego byªo ogromnie pospolitem imieniem rycerskiem

w ±redniowiecznej Polsce). Andrzej miaª synów Mikoªaja, Jana i Wawrzy«ca.

Jan jest nam prawie nieznanym, poza wzmiankami w aktach z r. 1490. Wawrzy-

niec miaª jaki± mniejszy dziaª w Maªachowie, znamy go z ukªadów w r. 1514 z

bratem stryjecznym Wojciechem, synem Klemensa, moc¡ którego zatwierdzali

swój stan posiadania. (O Mikoªaju b¦dziemy mówi¢ osobno).

�wi¦tochna córka Marcina Kozieªka sprzedaje prawa do cz¦±ci spadku jaki

ma po matce w Czelu±cinie Stanisªawowi Golczewskiemu herbu Belina w 1498

r.

Dorota braªa staª¡ rent¦ od swych braci i bratanków. Byªa prawdopodobnie

star¡ pann¡. Znamy j¡ z aktów z r. 1487 dotycz¡cych wysoko±ci pªaconej jej

renty.

Katarzyna trzecia z córek Marcina Kozieªka umarªa w 1486 r. Byªa ona

zam¦»n¡ za Janem Michaªkowskim herbu Abdank, z którym miaªa syna Woj-

ciecha.

Mikoªaj zwany Kozieªkiem wyst¦puje w aktach od 1454 r. Byª on synem

Andrzeja zwanego Ruskiem i Abramowiczówny. Byª on dziedzicem na poªowie

Szemborowic Maªachowa zwanej Kozªowem Maªachowem i dziedzicem wsi By-

lino. (Z rodziny jego matki znamy jej brata Filipa oraz córk¦ tego» Maªgorzat¦

za Wawrz. Mikoªajewkim herbu Abdank i bratanka matki Wojciecha dziedzica

na Grzybowie). Sam Mikoªaj byª »onaty z Maªgorzat¡ z Bylina herbu �o-

dzia. Pod koniec »ycia ci¦»ko chory nie wzi¡ª udziaªu w wyprawie woªoskiej,

za co ukarany zostaª kon�skat¡ dóbr, aktem datowanym w obozie pod �niaty-

nem 31.X.1497 r. Nietrudno przyszªo mu si¦ jednak usprawiedliwi¢ z zarzutów

i dekret zostaª uchylony, gdy» wnet potem, bo w latach 1502 i 1504 r. widzimy
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go w dalszym ci¡gu wªa±cicielem poprzednio wymienionych ziem, które zreszt¡

synowie jego po nim dziedzicz¡. W 1504 r. byª on na s¡dach pozna«skich pod-

s¦dkiem. Na schyªku »ycia schorowany nie mog¡c podoªa¢ trudom gospodarstwa

oddaª zarz¡d jego w r¦ce najstarszego z synów Wojciecha; wsi¡ Bylinem zarz¡-

dzaª drugi z synów Marcin. Mikoªaj umarª na wiosn¦ 1506 r. pozostawiaj¡c 7

synów (podaj¦ ich tu wedle starsze«stwa) Wojciecha, Marcina, Jana, Jakóba,

Tomasza, Stanisªawa i Andrzeja oraz córk¦ Barbar¦.

Pierwsze lata po ±mierci ojca bracia dziaªaj¡ wspólnie nie rozdzielaj¡c ma-

j¡tku. I tak zaraz po ±mierci Mikoªaja w tym samym roku zaªatwiaj¡ jaki±

bli»ej nieznany zatarg z linj¡ Maªachowskich Haªasów. Arbitrami i medjatorami

w tej sprawie byli Wawrzyniec Maªachowski Skowronek czyli M¦czych i Maciej

Skubarczewski herbu Pomian. W r. 1507 przejmuj¡ bracia wspólnie od brata

stryjecznego ich ojca Jana syna Szymona jego dziaª Szymankowe Maªachowo.

Dopiero gdzie± w latach 1510-1515 dokonali wreszcie bracia prowizorycznego po-

dziaªu. Trudno tu zda¢ spraw¦ z ci¡gªych ukªadów i zamian pomi¦dzy bra¢mi i

ich potomstwem. Ostatecznie rzeczy te uregulowano w bardzo zawiªym dziale za-

wartym w Gnieznie w czerwcu 1539 r. Tu wystarczy, gdy zaznacz¦ rzecz maj¡c¡

zasadnicze znaczenie dla dziejów rodziny. Jak wiemy Szemborowice Maªachowo

b¦d¡ce staªem gniazdem rodzinnem rozpadªo si¦ na dwie cz¦±ci Przecªawowe

i Kozªowe Maªachowo. Poniewa» potomkowie najstarszego z synów Mikoªaja,

Wojciecha ro±cili sobie pretensje do Przecªawowego M. co do którego istniaªa

tradycja, »e powinno i±¢ w dziale najstarszym, wzi¡ª je Zygmunt, syn Wojciecha

z pierwszego maª»e«stwa, zaªo»yciel linji Zygmuncików pisz¡cej si¦ �Na Przecªa-

wowem Maªachowie�. Natomiast Kozªowe Maªachowo obj¡ª czwarty z synów

Mikoªaja Jakób (drugi Marcin i trzeci Jan byli zdaje si¦ bezdzietni). St¡d te»

rodzina Jaxów Maªachowskich, b¦d¡ca potomkami Jakóba u»ywa intytulacji �Na

Kozªowem Maªachowie�, które byªo w ich r¦ku do pocz¡tku XVIII w.

Linja Zygmuncików.

Wojciech najstarszy z synów Mikoªaja i senior braci gospodaruje ju» za

»ycia ojca na ziemiach rodzinnych w Maªachowie. W r. 1505 »eni si¦ Wojciech

z Maªgorzat¡ Skubarczewsk¡ herbu Pomian córk¡ prawdopodobnie Ma-

cieja. Z maª»e«stwa tego pozostaª jeden syn Zygmunt wªa±ciwy protoplasta linji

Zygmuncików, urodzony z ko«cem 1505 r. lub pocz¡tkiem 1506 r. Po»ycie Woj-

ciecha z Maªgorzat¡ trwaªo bardzo krótko, gdy» Maªgorzata umiera najdalej w
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1508 r. Zaraz potem »eni si¦ Wojciech poraz drugi z Ann¡ Maªachowsk¡ z linji

G¦baczy (herbu nieznanego) z Maªachowa Zªych Mi¦sic. Z drugiego tego maª-

»e«stwa miaª Wojciech sze±cioro dzieci, synów Andrzeja, Jakóba, Stanisªawa

i Wita, oraz córki Dorot¦ i Agnieszk¦. Wojciech umarª w 1525 r. Wdowa po

nim kupiªa w 1526 r. od bratanka jej m¦»a Bªa»eja syna Stanisªawa jego dziaª

w Maªachowie Zªych Mi¦sic zwany pó¹niej Bªa»ejowe Maªachowo, odziedziczyli

synowie jej z drugiego maª»e«stwa. Anna wyszªa bowiem poraz drugi za m¡» w

zimie 1527/8 za Jana Siedleckiego herbu Grzymaªa, z którym miaªa dwu synów

Przecªawa i Wawrzy«ca Siedleckich.

Zygmunt syn Wojciecha i Maªgorzaty Skubarczewskiej jest wªa±ciwym pro-

toplast¡ linji Zygmuncików. W par¦ lat po ±mierci ojca zostaª opiekunem swego

przyrodniego rodze«stwa; w ich imieniu procesuje si¦ w 1534 r. z ojczymem

ich Janem Siedleckim o nale»ne im od tego ostatniego, a nie wypªacone im 5

grzywien. W r. 1532 sprzedaª Zygmunt cz¦±¢ swych ziem stryjom Jakóbowi,

Tomaszowi i Stanisªawowi; byªa to raczej sprzeda» prawa do dziedziczenia na

Kozªowem Maªachowie, sam bowiem miaª pozostawa¢ przy Przecªawowem Ma-

ªachowie, które te» ostatecznie w dziale z 1539 r. zatrzymaª. Pozatem byª on

dziedzicem na Grzybowie i st¡d nosiª czasami przydomek �Grzybowski�. �onaty

byª z Ann¡ Wygra»ewsk¡ herbu Leszczyc. Zygmunt umarª okoªo 1555 r., a

wi¦c stosunkowo niestarym czªowiekiem. Potomstwem jego w kronice niniejszej

zajmowa¢ si¦ nie b¦dziemy, zaª¡czamy tylko tutaj tablic¦ genealogiczn¡ N° 3

jego potomków do trzeciego pokolenia.

Andrzej syn Wojciecha z drugiego maª»e«stwa, a wi¦c brat przyrodni Zyg-

munta wyst¦puje w aktach w latach 1534�48.

Jakób drugi z synów Wojciecha z drugiego maª»e«stwa wzi¡ª w dziale z

bra¢mi w 1539 r. ziemie matki w Maªachowie Zªych Mi¦sic tj. G¦baczowe Ma-

ªachowo, spªacaj¡c ze« braci. �onaty byª z Jadwig¡ Maªachowsk¡ (herbu nie-

znanego) córk¡ Mikoªaja zwanego Czechem z Wierzbi¦cic Maªachowa. Jakób

wyst¦puje w aktach w latach 1534�49.

Stanisªaw trzeci z synów Wojciecha z 2-go maª»., w aktach wyst¦puje w

latach 1534�39. Umarª w r. 1547 lub 48.

Wit czwarty z synów Wojciecha z 2-go maª». wyst¦puje w aktach w latach

1534�49.

Dorota córka Wojciecha z 2-go maª». znana nam jedynie z aktów opieku«-

czych w r. 1534.

Agnieszka druga córka Wojciecha z 2-go maª». (w aktach wyst¦puje w

latach 1534�49) wyszªa w r. 1548 zam¡» za Wojciecha Boi«skiego herbu Poraj

zwanego Trafar¡. Byªa jego drug¡ »on¡.
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Mªodsi synowie Mikoªaja pods. pozn. i ich potomstwo.

W ust¦pie tym zajmiemy si¦ mªodszymi synami Mikoªaja z wyj¡tkiem na-

szego protoplasty czwartego z rz¦du Jakóba i jego potomstwa, by nie przerywa¢

ci¡gªo±ci.

Marcin drugi z rz¦du z synów Mikoªaja pods. pozn. zarz¡dza pocz¡tkowo

wsi¡ Bylinem, potem spotykamy go równie» w Szemborowicach Maªachowie.

Byª on zdaje si¦ bezdzietnym. W aktach wyst¦puje od 1506�1548 r. w którym

to ostatnim roku wraca mu najmªodszy z braci Andrzej 14 grzywien dªugu.

Jan trzeci z synów Mikoªaja umiera prawdopodobnie w mªodym stosunkowo

wieku. Poza wzmiank¡ o jego istnieniu w aktach zaraz po ±mierci ojca w latach

1506 i 1507 nic o nim bli»szego powiedzie¢ nie mo»emy.

Tomasz pi¡ty z synów Mikoªaja miaª jaki± drobniejszy dziaª w Szembo-

rowicach Maªachowie. Po ±mierci swego mªodszego brata Stanisªawa odkupuje

kolejno od jego dzieci w latach 1519�1539 prawa do spadku po ojcu, do dziaªu

Szymankowe Maªachowo. Tomasz »onaty byª dwukrotnie. Poraz pierwszy o»eniª

si¦ w zimie z r. 1515/16 z Maªgorzat¡ Golemowsk¡ herbu Poraj, córk¡

Wojciecha. Z maª»e«stwa tego miaª troje dzieci syna Mikoªaja i córki Barbar¦ i

Agnieszk¦. Maªgorzata z Golemowskich umarªa w 1539 lub 40 r. Powtórnie To-

masz byª »onaty prawdopodobnie z Maªachowsk¡ z linji Skowronków (czyli

M¦czychów); napewne jednak nazwiska drugiej »ony jego nie znamy. Z maª»e«-

stwa tego miaª on dwie córki Ann¦ i Katarzyn¦. Tomasz prze»yª zdaje si¦ swoje

pokolenie bardzo znacznie dochodz¡c do bardzo pó¹nego wieku. O dzieciach jego

wiemy bardzo niewiele.

Mikoªaj i Agnieszka s¡ nam znani zaledwie z imienia z aktów z r. 1540 i

1541.

Barbara wyszªa za Wojciecha z Trzemeszna. W r. 1579 wyst¦puje ju» jako

wdowa.

Anna córka Tomasza z drugiego maª»e«stwa wyszªa za Piotra Gaª¦skiego

herbu Prawdzic. Córka jej Zofja wyszªa za Stanisªawa Miaskowskiego herbu Le-

liwa sekr. król. Rodzina Miaskowskich weszªa w bliskie pokrewie«stwo z Maªa-

chowskimi w 100 lat potem gdy» Zofja Miaskowska prawnuczka brata Stanisªawa

byªa matk¡ �ukasza Maªachowskiego.

Katarzyna druga córka Tomasza z 2-go maª». wyszªa za Zygmunta Maªa-

chowskiego z nieznanej linji.

Na tem urywaj¡ si¦ nasze wiadomo±ci o potomstwie Tomasza. Tu zaznacz¦,

»e krewny jego drugiej »ony Maciej Maªachowski Skowronek-M¦czych syn Piotra
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kupiª od jego córek z drugiego maª»e«stwa Katarzyny i Anny prawa do spadku

po ojcu. Ten»e Maciej skupiª w swem r¦ku pod koniec XVI w. niemal caªe

Szemborowice M. Dopiero ok. 1640 .r Szemborowice M. znalazªo si¦ w caªo±ci z

powrotem w r¦ku naszej rodziny. St¡d te» w tym okresie czasu Szemborowice M.

nosiªo przez ten czas nazw¦ M¦czychowe Maªachowo która si¦ jednak na staªe

nie przyj¦ªa.

Stanisªaw szósty z synów Mikoªaja pods. pozn. i Maªgorzaty z Byli«skich

wzi¡ª w podziale z bra¢mi drobny dziaª Szymankowe Maªachowo. Pozatem byª

dziedzicem na �óªczu posagowym maj¡tku swej »ony Katarzyny �óªeckiej

herbu Pobóg. Stanisªaw umarª w 1517 r. osieracaj¡c troje wzgl¦dnie czworo

dzieci, córki Jadwig¦ i Zofj¦ i synów Bªa»eja i zdaje si¦ Feliksa. Katarzyna wdowa

po Stanisªawie po jego ±mierci przeniosªa si¦ do �óªcza z dzie¢mi spªacaj¡c w

dalszym ci¡gu swych krewnych. Tymczasem po jej ±mierci bracia jej Wojciech

(zw. Nogawk¡) i Jan (zw. Kosem lub Gielytowskim) �óªeccy nie chc¡c przej±cia

�óªcza w r¦ce Maªachowskich wszcz¦li spór. Zako«czono go kompromisem, moc¡

którego �óªeccy spªacili Maªachowskich z �óªcza (r. 1534�1535).

Jadwiga córka Stanisªawa znana nam jest tylko z imienia z aktu z r. 1519.

Zofja córka Stanisªawa, która w podziale z bra¢mi miaªa wzi¡±¢ �óªcz stra-

ciªa go ostatecznie na mocy kompromisu z �óªeckimi w 1535 r. Wyszªa ona

za Wawrzy«ca �Grzybowskiego�-Ostrow¡skiego. W r. 1537 Zofja kwituje swych

stryjów, a braci ojca Jakóba i Tomasza oraz wuja (jakiego± dalszego) Jakóba

Czwierdzi«skiego herbu Sokola, (którzy brali j¡ w opiek¦ w sporze z �óªeckimi)

z wypªaconych jej, a pobranych od �óªeckich kwot za �óªcze.

Bªa»ej syn Stanisªawa sprzedaª w 1519 r. stryjowi Tomaszowi prawa do

cz¦±ci spadku mu nale»nego po ojcu, a w 1526 r. stryjence Annie drugiej »onie

stryja Wojciecha cz¦±¢ swoj¡ Maªachowa Zªych Mi¦sic, zwanej pó¹niej Bªa»ejo-

wem Maªachowem. Dziaª ten jak ju» mówiono przypadª pó¹niej braciom Waw-

rzy«cowi i Przesªawowi Siedleckim, synom Anny z drugiego maª»e«stwa z Janem

Siedleckim herbu Grzymaªa.

Feliks prawdopodobnie syn Stanisªawa (zwany pó¹niej �Rolik�) wyst¦puje

w aktach mi¦dzy 1539 a 64 r., w którym to ostatnim roku odbiera od Macieja

Drachowskiego herbu Samson swój dªug. S¡dz¦, st¡d, »e Feliks byª synem Stani-

sªawa, (cho¢ nie jest to w »adnym z dokumentów wprost powiedziane) poniewa»

stryj jego Tomasz kupuje od niego prawa do spadku odziedziczonego po ojcu

na dziale zwanym Szymankowe Maªachowo, o którym wiemy, »e byª dziaªem

Stanisªawa (1539 r.).

Andrzej najmªodszy z synów pods¦dka Mikoªaja byª dziedzicem kupionych

przez si¦ w 1518 r. Mikoªajewic Górnych. W aktach spotykamy go do 1548 r.
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Barbara córka pods¦d. Mikoªaja wyszªa za m¡» w 1518 r. za Jana Miko-

ªajewskiego herbu Abdank. M¡» jej posagowymi jej pieni¡dzmi spªaciª swych

braci Wincentego i Mikoªaja z Mikoªajewic W¦»ykowych, w których zamieszkaª

z Barbar¡ w s¡siedztwie jej brata, a swego szwagra Andrzeja. Jan m¡» Barbary

byª jej powinowatym po k¡dzieli, gdy» jak przypominam siostra cioteczna ojca

Barbary, pods¦d. Mikoªaja, Maªgorzata Abramowiczówna byªa za Wawrzy«cem

Mikoªajewskim herbu Abdank.

Wªa±ciwa linja na Kozªowem Maªachowie.

Jakób czwarty z synów pods¦dka Mikoªaja i Maªgorzaty z Byli«skich herbu

�odzia wzi¡ª w dziale w 1539 r. Kozªowe Maªachowo, które pozostaªo w r¦ku jego

potomków odt¡d przez 200 lat. Jest on te» dalszym naszym protoplast¡ w pro-

stej linji. W aktach wyst¦puje od 1506 r. W r. 1532 odkupiª od bratanka swego

Zygmunta syna Wojciecha z 1-go maª»., a w 1538 r. od synów Wojciecha z 2-go

maª»e«stwa prawa do Kozªowego Maªachowa. Ostatecznie w 1539 r. we wspo-

mnianym ju» dziale zawartym w czerwcu t.r. w Gnieznie zostaª zatwierdzony w

posiadaniu Kozªowego Maªachowa, spªacaj¡c ze« innych spadkobierców. �on¡

Jakóba byªa Anna Golczewska herbu Belina córka Jakóba rotmistrza chor.

pancernej uczestnika wojen tureckich i znanego wojownika (nazwisko Golczewski

byªo tak»e pisane Gulczewski. Wywodz¡ si¦ oni z pobliskiego Maªachowu Gol-

czewa obecnie pisanego Gulczew). Zdaje si¦ jednak, »e Jakób miaª przed Ann¡

jeszcze jedn¡ »on¦; nazwiska jej jednak nie znamy. Jakób Maªachowski umarª w

1540 r. (najdalej w pierwszych miesi¡cach 1541 r.). Wdowa po nim wnet potem

wyszªa poraz drugi zam¡» za Wojciecha Zaworowskiego. Po Jakóbie pozostaªo

trzech synów Sebastjan, Jan i Andrzej, najstarszy.

Sebastjan syn Jakóba i Anny Golczewskiej »yje w Szemborowicach Maªa-

chowie, sam jednak ziemi nie dzier»y, któr¡ oddaª najstarszemu z braci Andrze-

jowi. Ten spªaca go ostatecznie dopiero w 1562 r.

Jan syn Jakóba i Anny Golczewskiej sªugiwaª wojskowo od wczesnej mªo-

do±ci, id¡c za przykªadem ojca matki. Byª on towarzyszem chor¡gwi pancernej

znaku podkomorzego Halickiego Aleksandra Sieniawskiego i braª udziaª w bitwie

pod Obertynem. Na staro±¢ osiadª w Szemborowicach M.; braci swych prze»yª

znacznie mimo sterania trudami »ycia obozowego. Jeszcze w latach 1590�94

prowadziª ze swymi bratankami proces o nale»ne mu jeszcze od brata Andrzeja

sumy jakie miaª mu wypªaci¢ tytuªem cz¦±ci spadku po ojcu. W r. 1593 zawarty

zostaª kompromis, a w r. nast¦pnym najstarszy z bratanków Wojciech wypªaciª

mu ostatni¡ rat¦.
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Andrzej najstarszy syn Jakóba i Anny Golczewskiej jest jedn¡ z wybitniej-

szych jednostek rodziny. Ciesz¡c si¦ znacznem powa»aniem byª posªem na sejm

w 1573 r. Byªa to epoka za»artej walki szlachty z znienawidzonym przez ni¡ pry-

masem Ucha«skim. Specjalnie na tym sejmie byªa przeciw niemu prowadzona

ostra kampanja. Andrzej nie pozostawaª wtyle wygªaszaj¡c w sejmie przemowy

przeciw wªadzy prymasa w czasie interregnum.

Materjalnie Andrzej staª bardzo dobrze. Posiadaª oprócz poªowy Szemboro-

wic M. (Kozªowe Maªachowo) znaczn¡ cz¦±¢ Maªachowa Zªych Mi¦sic i Maªa-

chowa Wierzbi¦cie. Ponadto miaª on w Gnieznie dom na przedmie±ciu (a raczej

dworek). W r. 1569 pozbyª si¦ on cz¦±ci Kozªowego Maªachowa na rzecz �u-

kasza Maªachowskiego z linji Haªasów, krewnego swej drugiej »ony (zdaje si¦

brata). Nowonabywca wydzier»awiª je Marcinowi Maªachowskiemu Ko±cianowi,

(»onatemu z córk¡ Zygmunta, protoplasty linji Zygmuncików), w r. 1578 kupiª

je wspomniany ju» Maciej Maªachowski Skowronek-M¦czych.

Andrzej »onaty byª trzykrotnie. Poraz pierwszy o»eniª si¦ z Magdalen¡

Sk¡psk¡ herbu Doliwa (z maª»e«stwa tego wywodzi si¦ dzisiejsza rodzina Ja-

xów Maªachowskich). Magdalena1 byªa córk¡ Feliksa ze Sk¡pego Sk¡pskiego;

rodzina jej siedziaªa na Sk¡pem od pradawnych czasów, gdy jeszcze na przeªo-

mie XIII i XIV w. Doliwici s¡ dziedzicami w tej wsi. Magdalena umarªa okoªo

r. 1555, pozostawiaj¡c Andrzejowi sze±cioro dzieci, synów Wojciecha Macieja,

Jakóba, Jana oraz córki Magdalen¦ i Agnieszk¦. Andrzej o»eniª si¦ powtórnie z

Ann¡ Maªachowsk¡ z linji Haªasów (herbu jej nie znamy), córk¡ Wojciecha. Jak

si¦ zdaje Anna dla dzieci Magdaleny Sk¡pskiej dobr¡ macoch¡ nie byªa. Anna

umarªa okoªo 1570 r. Poraz trzeci wst¡piª w zwi¡zki maª»e«skie Andrzej ju»

w ostatnich latach swego »ycia; »on¡ jego zostaªa Dorota Chwalikowska herbu

Grzymaªa zwana �Wroczkówn¡�, a wi¦c z linji Wroczków. Zar¦czyny odbyªy si¦

w 1578 r., ±lub w 1580 r. Maª»e«stwo to pozostaªo bezdzietne.

Andrzej umarª w zimie z 1581 r. na 1582 r. Po jego ±mierci Dorota z Chwa-

likowskich wyszªa powtórnie zam¡» w 1583 r. za mieszczanina Wojciecha Szu�¦

z Kleczewa. Oprócz dzieci po Magdalenie Sk¡pskiej miaª Andrzej z drugiego

maª»e«stwa dwie córki Dorot¦ i Katarzyn¦. Wszystkie jego córki powychodziªy

zam¡».

Magdalena córka Andrzeja i Magdaleny z Sk¡pskich wyszªa w 1583 r. za

mieszczanina Adama z Gniezna.

Agnieszka druga córka z tego maª»e«stwa wyszªa równie» po ±mierci ojca,

lecz nieco wcze±niej od Magdaleny, bo w drugiej poªowie 1582 r. za mieszcza-

1Magdalena miaªa trzy siostry mªodsze od niej Ann¦, Jadwig¦ i Katarzyn¦. Ponadto znamy

braci jej ojca Macieja i Mikoªaja Sk¡pskich.
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nina Jana z Gniezna. Obie siostry wytaczaj¡ w 1585 r. proces najstarszemu

z braci Wojciechowi oraz posiedzicielowi cz¦±ci dziaªu ojcowskiego w Szembo-

rowicach M. Maciejowi Maªachowskiemu Skowronkowi-M¦czychowi, na którym

byª zabezpieczony posag ich matki Magdaleny ze Sk¡pskich, o nale»ne im a nie

wypªacone kwoty ze spadku po rodzicach. Ostatecznie obie strony zawarªy w

1587 r. dobrowoln¡ ugod¦, po której obie siostry pokwitowaªy i» s¡ w peªni

zaspokojone w swych pretensjach do spadku.

Dorota córka Andrzeja i Anny z Maªachowskich wyszªa w 1571 r. za Se-

bastjana Maªachowskiego �Czecha� i miaªa z nim dwoje dzieci syna Macieja i

córk¦ Zofj¦.

Katarzyna córka Andrzeja i Anny z Maªachowskich wyszªa w 1579 r. za

Wojciecha D¡browskiego (zdaje si¦ herbu Drogosªaw); umarªa ona w dwa lata

potem bezdzietnie (1581 r.) jeszcze przed ±mierci¡ ojca swego Andrzeja.

Synowie Andrzeja i Magdaleny ze Sk¡pskich podzielili maj¡tek ojca jak na-

st¦puje: najstarszy Wojciech osiadª na Wierzbi¦cicach Maªachowie. Drug¡ cz¦±¢

tej wsi wzi¡ª trzeci z rz¦du Jakób. Na Kozªowem Maªachowie osiadª drugi z

rz¦du Maciej, a najmªodszy Jan na Maªachowie Zªych Mi¦sic.

Wojciech, najstarszy z synów Andrzeja przez dªu»szy czas wyst¦puje w

imieniu braci jako ich senior i gªowa rodu. I tak jest on gªówn¡ osob¡ w procesie

ze stryjem Janem (1590�94) z siostrami Magdalen¡ i Agnieszk¡ (1585�87), on

te» zaªatwia sprawy maj¡tkowe z macoch¡ Dorot¡ z Chwalikowskich w czasie jej

powtórnego zam¡»pój±cia (1583) wypªacaj¡c jej pi¦¢dziesi¡t grzywien. Ponadto

w wªasnym imieniu w lecie w 1594 r. prowadzi proces z Maciejem Maªachowskim

Knapem i »on¡ jego Regin¡ ze Sk¡pskich (a wi¦c krewn¡ jego matki) o jakie±

niedozwolone na jego ª¡kach wypasy. Wojciech »onaty byª z Ann¡ Maªachow-

sk¡, córk¡ Krzysztofa �Gosªawa�, a siostr¡ Macieja �Gosªawa�. Tego ostatniego

znamy ju» jako jednego z pierwszych, je±li nie pierwszego emigranta z Maªacho-

wów na Ru±, a bli»ej jeszcze poznamy przy »yciorysie Macieja, mªodszego brata

Wojciecha. Wojciech zar¦czyª si¦ z Ann¡ Gosªawówn¡ w 1587 r. a w nast¦pnym

odbyª si¦ ±lub. Nawiasem mówi¡c Wojciech miaª wtedy minimum 40 lat. Wten-

czas jednak o ile kobiety wcze±nie wychodziªy zam¡», o tyle m¦»czy¹ni pó¹no

si¦ »enili.

Pocz¡tkowo maª»onkowie mieszkali w Wierzbi¦cicach Maªachowie; ok. 1607

r. przenosi si¦ Wojciech do Czeszewa (Czeszewo le»y na póªnoc od Gniezna

nad jeziorem Czeszewskim, koªo W¡growca), które wydzier»awia od Franciszka

Dobroszoªowskiego. Pierwotnie dzier»awiª Czeszewo mªodszy brat Wojciecha

Maciej; warunkom jednak dzier»awy podoªa¢ nie potra�ª i omal nie popadª w

proces z Dobroszoªowskim. Wówczas Wojciech wszedª na jego miejsce, przej-

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=52.908333,17.379942
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muj¡c jego zobowi¡zania i wkrótce zaczyna si¦ dorabia¢ na tej dzier»awie, je±li

w 1610 r. po»ycza Janowi Wilczy«skiemu sum¦ 2.800 zª. (byªa to suma du»a

na owe czasy, gdy» niemal równocze±nie zapªaciª bratanek Wojciecha za ªadn¡

wiosk¦ Suszewo 4.800 zª.).

Maciej drugi syn posªa Andrzeja i Magdaleny ze Sk¡pskich byª dziedzi-

cem na Kozªowem Maªachowie, cz¦±ci przez ojca Skowronkom niesprzedanej.

O»eniony byª Maciej z Ann¡ Sarnowsk¡ herbu Jastrz¦biec, córk¡ Krzysz-

tofa Sarnowskiego z Wygra»ewa. W posagu za »on¡ miaª otrzyma¢ znaczniejsz¡

sum¦, po ±mierci jednakowo» te±cia dostaª ªadny folwark �¦g Wygra»ewski (1599

r.), w pierwszych dniach maja 1599 r. przyszªo do krwawego zatargu pomi¦dzy

Maciejem, a wspomnianymi ju» kilkakro¢ Gosªawami. Ci ostatni napadli z przy-

czyny dzi± nieznanej na Macieja w jego wªasnym domu i zranili szabl¡ w r¦k¦

broni¡c¡ im wst¦pu »on¦ Macieja. Przyszªo tedy do pojedynku, najpierw mi¦dzy

Maciejem a mªodszym z Gosªawów Maciejem, w którym Gosªaw zostaª powa»-

nie poszczerbiony. Wobec tego ojciec jego Krzysztof stan¡ª z koleji do walki ze

zwyci¦zc¡ syna; to starcie sko«czyªo si¦ obustronnem pokaleczeniem. W epilogu

przyszªo do obopólnej zgody ukªadem z 16.III.1600 r., w którym obie strony

puszczaj¡ urazy w niepami¦¢.

Jak ju» wspomniaªem dzier»awiª Maciej Czeszewo od Fr. Dobroszoªowskiego,

lecz nie umiej¡c si¦ wywi¡za¢ z przyj¦tych warunków ust¡piª dzier»aw¦ star-

szemu bratu Wojciechowi.

Jakób trzeci z synów Andrzeja i Magdaleny ze Sk¡pskich wzi¡ª w dziale

z bra¢mi poªow¦ posiadªo±ci ojcowskiej w Wierzbi¦cicach M. �onaty byª Ja-

kób dwukrotnie. Pierwszy raz bardzo pó¹no stosunkowo, pi¦dziesi¦ciokilkoletnim

czªowiekiem w r. 1605 z Ann¡ Przyborowsk¡ herbu Sulima, córk¡ Wojcie-

cha. W 1607 r. maª»onkowie kupuj¡ od Grzegorza Janiszewskiego wie± J¦drze-

jowo, uprzednio wªasno±¢ Piotra i Zofji z Bogusªawskich Pniewskich. W 1618 r.

umarªa pierwsza »ona Jakóba Anna z Przyborowskich. Zupeªnym ju» starcem

przeszªo siedemdziesi¦cioletnim, »eni si¦ Jakób poraz drugi z Zofj¡ Boi«sk¡

herbu Poraj, córk¡ Wojciecha. Boi«scy nosili przydomek Trafara; Zofja byªa

prawdopodobnie pasierbic¡ Agnieszki Maªachowskiej herbu Gryf, córki Wojcie-

cha zam¦»nej w 1548 r. za Wojciechem Boi«skim. Zofja byªa wi¦c prawdopo-

dobnie rówie±niczk¡ Jakóba. Maª»e«stwo to nast¡piªo w 1618 r.

Jan najmªodszy z synów posªa Andrzeja i Magdaleny ze Sk¡pskich jest dal-

szym naszym protoplast¡. Jan wzi¡ª w dziale z bra¢mi posiadªo±¢ ojcowsk¡ w

Maªachowie Zªych Mi¦sic, a w lipcu 1593 r. kupiª od Wojciecha Strzaªkowskiego

reszt¦ Maªachowa Zªych Mi¦sic oraz opuszczony przysióªek do tych»e nale»¡cy,

zwany Maªachówek. W pierwszych dniach sierpnia 1593 r. o»eniª si¦ Jan poraz
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pierwszy z Regin¡ hr. Moszczy«sk¡ herbu Naª¦cz, córk¡ Jakóba Moszczy«-

skiego z drugiej tego» »ony Anny z Drachowskich herbu Samson. Z maª»e«stwa

tego miaª Jan dwóch synów Melchiora i Wojciecha. Wi¦cej dzieci zdaje si¦ Jan

nie miaª.

RodzinaMoszczy«skich (czy Moszcze«skich bo i tak si¦ pisz¡) pochodzi ze

starego rodu kujawskiego Naª¦czów pisz¡cego si¦ z Moszczonnego, a wywodz¡-

cego si¦ od protoplasty Jokusza (Jakóba), z Moszczonnego, »yj¡cego ok. 1394 r.

W obok zaª¡czonej tablicy genealogicznej Nº 4 podany jest caªy rodowód »ony

Jana. Tu zaznaczam tylko, »e rodzina ta osi¡gn¦ªa wysokie godno±ci senatorskie,

a z czasem uzyskaªa tytuª hrabiowski. Regina miaªa dwu braci rodzonych �uka-

sza i Marcina, pó¹niejszych opiekunów jej synów, oraz rodze«stwo przyrodnie.

Regina umarªa mi¦dzy 1600 a 1605 r. Jan chc¡c da¢ maªoletnim swym sy-

nom opiekunk¦, o»eniª si¦ powtórnie ze starsz¡ ju» wiekiem kobiet¡, wdow¡ po

Jakóbie Maªachowskim herbu Gryf z linji Zygmuncików na Przecªawowem Ma-

ªachowie (patrz tabl. gen. Nº 3), Ann¡ ze Skórzewskich herbu Moszcze«scy

herbu Naª¦cz, hrabiowie, córk¡ Mikoªaja. Maª»e«stwo to skojarzyª wuj pierwszej

»ony Jana, Reginy, Maciej Drachowski, brat Anny z Drachowskich Jakóbowej

Moszczy«skiej. Jak si¦ okazaªo Jan zrobiª dobry wybór, daj¡c synom dobr¡ i

troskliw¡ opiekunk¦. Na wiosn¦ 1609 r. rozchorowawszy si¦ powa»nie ustanowiª

Jan opiek¦ nad maªoletnimi jeszcze synami w osobach braci swej »ony �uka-

sza i Marcina Moszcze«skich i Jana z Malczewa Malczewskiego herbu Abdank,

syna Piotra (z rodzin¡ Malczewskich odwiecznych s¡siadów, Maªachowscy za-

wsze »yli w za»yªych stosunkach). Jan Maªachowskich chorowaª dosy¢ dªugo i

umarª we wrze±niu lub pa¹dzierniku 1609 r. w wieku okoªo 60 lat, osieracaj¡c

synów Melchiora i Wojciecha.



Rozdziaª VII

Wiek siedemnasty

Dotychczas wszyscy bez wyj¡tku czªonkowie rodziny u»ywali przydomku Ko-

zieªek, w ostatnich pokoleniach za± Kozieª. (Kobiety przydomku nie u»ywaªy

poza córkami Tomasza, które s¡ w aktach zwane Kozieªkównemi). Poraz ostatni

przydomek ten jest w u»yciu u synów Jana i Reginy Moszcze«skiej okoªo 1625 r.

Pami¦¢ o nim jednak nie ginie, u»ywany jest tylko natomiast w mowie potocznej;

w aktach wi¦cej go ju» nie spotykamy. Na jego miejsce pojawia si¦ intytulacja

Na Kozªowem Maªachowie. (Tu zaznaczy¢ musz¦, »e w ostatnich czasach w XIX

wieku u»ywano pisowni bª¦dnej na Kozªowym M.).

Melchior i Wojciech synowie Jana wychowali si¦ pod opiek¡ swej macochy,

zacnej Anny ze Skórzewskich i wuja swego a brata matki �ukasza Moszczy«-

skiego. Anna ze Skórzewskich umarªa okoªo 1617 r. Okoªo 1620 r. obaj chªopcy

s¡ ju» peªnoletni (s¡ wi¦c urodzeni okoªo 1595 r.) i nast¦puje mi¦dzy nimi dziaª

maj¡tkowy. Wojciech zatrzymuje po ojcu Maªachowo Zªych Mi¦sic (prawdopo-

dobnie cho¢ tego dokªadnie nie wiemy musiaª brata swego spªaci¢), natomiast

Melchior wzi¡ª browar w Maªachowie Zªych Mi¦sic z tem, »e przez trzy lata

miaª na razie Wojciech czerpa¢ z niego dochody. Ukªad dotycz¡cy tego zawarty

w 1621 r. jest pierwszym znanym po polsku pisanym dokumentem, dotycz¡cym

naszej rodziny.

Melchior starszy syn Jana i Moszcze«skiej kupiª od wuja swego �ukasza

Moszcze«skiego ªadn¡ wiosk¦ Suszewo w 1625 r. za 4.500 zª. Suszewo le»aªo

w prze±licznem poªo»eniu w±ród lasów nad Jeziorem Powidzkiem. Melchior byª

prawdopodobnie nie»onaty tak, »e spadek po nim przypadª synom brata jego

Wojciecha. Znaczna cz¦±¢ maj¡tku jego przypadªa jednak parafji witkowskiej.

Mianowicie zapisaª on znaczne sumy na odnowienie zniszczonego w wojnach

szwedzkich ko±cioªa w Witkowie (r. 1658). Niedªugo potem Melchior umarª.

Wojciech mªodszy syn Jana i Reginy Moszczy«skiej urodzony prawdopo-

dobnie w 1596 r. zaraz po podziale maj¡tku z bratem »eni si¦ w zimie 1621 r.

na 1622 r. z Ann¡ Zaj¡czkowsk¡ herbu Zar¦ba córk¡ nie»yj¡cego wówczas
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ju» Jana Zaj¡czkowskiego. Opiekunem Anny byª jej brat Wojciech, serdeczny

przyjaciel rodziny Maªachowskich. Rodzina Zaj¡czkowskich-Zar¦bów pochodzi

z okolic nad Gopªem i w owych czasach byªa w Wielkopolsce wielce mo»na. Maª-

»e«stwo Wojciecha byªo wyj¡tkowem na owe czasy ze wzgl¦du na mªody jego

wiek; to¢ zaledwie miaª okoªo 25 lat. Z maª»e«stwa tego miaª czworo dzieci,

synów Jana, Jacka i Andrzeja oraz córk¦ Ann¦.

Na jesie« r. 1628 zaszedª przykry i zabawny zarazem incydent, charakte-

ryzuj¡cy ówczesne czasy. Mianowicie niejaka Katarzyna 1-o voto Marcinowa

Wodecka a wówczas »ona Adama Noskowskiego, jaka± daleka krewna Maªachow-

skich roszcz¡c sobie pretensje do obu braci, urz¡dziªa formalny �zajazd�, tylko,

»e czysto babski na dom braci w Maªachowie Zªych Mi¦sic, w czasie nieobecno±ci

ich i mieszkaj¡cego tam �ukasza Moszcze«skiego ich wuja i dawnego opiekuna.

Zabraªa ona caªy szereg rzeczy mieszcz¡cych si¦ w 5 skrzyniach, (oraz wszelk¡

po±ciel), zarówno po ojcu jak i po macosze pozostaªych. W skrzyniach tych

mie±ciªy si¦ suknie i bielizna, kosztowno±ci i pieni¡dze. Sprawa zako«czyªa si¦

wielk¡ konfuzj¡ Noskowskiej, która musiaªa asystowa¢ przy zwrocie tych rzeczy

braciom przez wo¹nego generalnego grodu gniezne«skiego. Zaznaczy¢ trzeba,

»e m¡» bohaterki caªej awantury Adam Noskowski byª nieobecnym, gdy» sªu-

»yª pod Stefanem Potockim wojewod¡ podolskim, jako towarzysz chor¡gwi jego

znaku, tak, i» krewka kobietka zostaªa bez opieki domowej.

Z czasem Wojciech skupiª w swem r¦ku niemal caªe Szemborowice Maªa-

chowo (z wyj¡tkiem Przecªawowego M., którego jednak cz¦±¢ równie» posiadaª),

odkupiwszy od spadkobierców wspomnianego kilkakrotnie ju» Macieja Maªa-

chowskiego Skowronka-M¦czycha ziemie niegdy± przez tego w latach 1578�79 od

Kozieªków kupione. Równie» (zdaje si¦, »e drog¡ dziedzictwa) obj¡ª po stryju

Macieju Kozªowe Maªachowo. W r. 1651 wyst¦puje Wojciech jako wªa±ciciel

caªego tego obszaru w tranzakcji z synem bli»ej nieznanego Sebastiana z Cypr-

janem Maªachowskim i »on¡ tego» Jadwig¡ z Trzcinskich, w sprawie sumy, jak¡

ci mieli zabezpieczon¡ na ziemiach M¦czychów. Kupno nast¡piªo wi¦c przed t¡

dat¡, lecz dokªadnie czasów przej±cia Szemborowic M. w r¦ce Wojciecha nie je-

ste±my w stanie oznaczy¢. W r. 1652 odst¡piª Wojciech »eni¡cemu si¦ synowi

Jackowi prawa do sumy 2-ch tysi¦cy zªotych, które miaª zabezpieczone przez sw¡

dªu»niczk¦ El»biet¦ z Wysockich na jej ziemiach posagowych (El»bieta Wysocka

wówczas »ona Andrzeja Zagórskiego byªa 1-o voto »on¡ Wojciecha Maªachow-

skiego zdaje si¦ z linji Na Przecªawowem Maªachowie tj. Zygmuncików?). W

owym czasie Maªachowscy nawi¡zuj¡ bliskie stosunki przyja¹ni z rodzin¡ Ry-

narzewskich, krewnych Zaj¡czkowskich. Stosunki te utrzymuj¡ si¦ przez sto lat,

a» do pocz¡tku nast¦pnego wieku. Ponadto Wojciech byª wielkim przyjacielem
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Jana Leszczy«skiego z Leszna. Poraz ostatni spotykamy Wojciecha w aktach z

r. 1662. Wojciech umarª mi¦dzy 1662 a 64 r., »ona jego Anna z Zaj¡czkowskich

w 1658 r.

Andrzej syn Wojciecha zostaª po±wi¦cony stanowi duchownemu i byª pro-

boszczem w Pobiedziskach koªo Poznania. (1668)

Anna córka Wojciecha jest nam znana zaledwie z imienia z aktów z r. 1660.

Pozostali dwaj synowie Jan i Jacek brali czynny udziaª w wojnie szwedzkiej

w partji znanego wodza wielkopolskiego w tej wojnie Krzysztofa �egockiego,

starosty babimojskiego (Babimost).

Jan syn Wojciecha kupiª wie± Góry na poªudnie od Maªachowa. Zniszczyli

mu j¡ kompletnie Szwedzi. Zruinowany, byª zmuszony pozby¢ si¦ jej. Jan wy-

st¦puje w aktach od. r. 1658�62.

Jacek syn Wojciecha i Anny z Zaj¡czkowskich jedyny o ile wiadomo »onaty

z braci jest naszym dalszym protoplast¡. O»eniª si¦ na wiosn¦ 1652 r. z Teres¡

Malczewsk¡ herbu Abdank, córk¡ Jana z Malczewa Malczewskiego i Kata-

rzyny z Naramowskich herbu �odzia. Rodzina Malczewskich jest odwiecznymi

s¡siadami Maªachowskich, mieszkaj¡c w pobliskim Malczewie i zawsze pozosta-

waªa z nimi w bliskich stosunkach. Z Naramowskimi nast¡piªo ju» raz spokrew-

nienie przez maª»e«stwo kasztelana Sambora protoplasty Maªachowskich herbu

Gryf z Anastazj¡ Naramówn¡ z Rosnowa. Z maª»e«stwa tego miaª Jacek dwóch

synów Mikoªaja i Wojciecha i córk¦ Ann¦. Zaraz po maª»e«stwie zamieszkaª

Jacek z »on¡ w wydzier»awionym przez nich Marzelewie pod Wrze±ni¡; wie± ta

byªa wªasno±ci¡ Feliksa i Katarzyny z Wilczy«skich Bardzkich. Po ±mierci ojca

Jackostwo zamieszkali w Maªachowie. Do grona ich przyjacióª nale»eli oprócz

rodziny Rynarzewskich Ka¹mierz Kiniski, Marcin Ta«ski, Ignacy Baranowski i

inni (z bratanic¡ Ignacego Baranowskiego, Ew¡ o»eniª si¦ pó¹niej syn Jacka i

Teresy Wojciech). Jacek wyst¦puje w aktach w latach 1652�1664. Umarª za±

prawdopodobnie okoªo 1685�1690, w wieku okoªo 70 lat. Teresa z Malczewskich

prze»yªa go znacznie, umarªa bowiem w zimie 1702/03 r. doczekawszy si¦ wnu-

ków.

Anna, córka Jacka i Teresy z Malczewskich umarªa zdaje si¦ star¡ pann¡.

W aktach spotykamy j¡ w r. 1690.

Wojciech, syn Jacka urodzony w okoªo 1653/55, »onaty byª dwukrotnie.

Pierwszy raz w r. 1686 o»eniª si¦ Wojciech z Joann¡ Wierzbi«sk¡ herbu Na-

ª¦cz, córk¡ Jana i Zofji z Cielmowskich herbu Jelita. Wnet potem, bo okoªo

1690 r. Joanna umarªa. Powtórnie o»eniª si¦ Wojciech z Ew¡ Baranowsk¡

herbu �odzia, córk¡ Andrzeja i Anny z W¦»yków herbu W¡». Ewa byªa pier-

wotnie przeznaczona na zakonnic¦. Wojciech umarª okoªo 1730 r. pozostawiaj¡c

http://maps.google.pl/maps?z=10&q=52.486962,17.287674
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=52.370149,17.749271
http://maps.google.pl/maps?z=14&q=52.429510,17.664342
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dwoje dzieci (z którego maª»e«stwa nie wiemy) syna Andrzeja ksi¦dza (okoªo

1726 r.) i córk¦ Marj¦ Ann¦ 2-ga im. zam¦»n¡ za Grzegorzem Smukalskim (okoªo

1726).

Zanim przyst¡pimy do »yciorysu naszego protoplasty Mikoªaja (syna Jacka

i Teresy z Malczewskich) nale»y zrobi¢ maª¡ dygresj¦, dotycz¡c¡ rodziny Mia-

skowskich herbu Leliwa, z których pochodziªa Zofja »ona Mikoªaja.

Miaskowscy s¡ star¡ i wybitn¡ rodzin¡ wielkopolsk¡ pisz¡c¡ si¦ pierwotnie

z Jurkowa (Jurkowski). Dopiero, gdy Mikoªaj z Jurkowa (okoªo 1450) o»eniª si¦

z Katarzyn¡ z Miaskowa (czyli Miastkowa), który ona mu wniosªa w posagu,

ród zacz¡ª si¦ pisa¢ Miaskowskimi. Od dwóch wnuków rzeczonego Mikoªaja ród

rozbiª si¦ na dwie linje, starsz¡ jak si¦ zadaje wymarª¡, stale zamieszkuj¡c¡

Wielkopolsk¦ i mªodsz¡, która cz¦±ciowo okoªo 1600 roku przenosi si¦ na Ru±,

zachowuj¡c jednak maj¡tki i w Wielkopolsce (patrz tabl. gen. Nº 5). Z linji star-

szej wywodzi si¦ znany poeta na przeªomie XVI i XVII w. Kasper Miaskowski

zmarªy w 1622 r. Maj¡tki po linji starszej przeszªy cz¦±ciowo na linj¦ mªodsz¡,

mi¦dzy innemi wie± Trzek specjalnie nas interesuj¡ca. Linja mªodsza osiadªszy

na Rusi zacz¦ªa szybko wzrasta¢ jak ka»da polska rodzina emigruj¡ca na wschod-

nie rubie»e Rzeczpospolitej. Z niej wyszedª znany podkomorzy lwowski Wojciech

Miaskowski, znany dziaªacz w czasie buntu Chmielnickiego, pradziad Zofji Mi-

koªajowej. Po buncie Chmielnickiego rodzina wróciªa do Wielkopolski. Ojciec

Zofji Jan osiadª w Trzeku (parafja Czerlejno) na wschód od Poznania, gdzie

o»eniª si¦ z Zofj¡ Smoguleck¡ herbu Grzymaªa, wdow¡ po Janie Kurnatowskim

herbu �odzia, zmarªym w 1678 r. Zofja Smogulecka byªa córk¡ Mikoªaja starosty

lipi«skiego i Anny Manieckiej herbu Sokola. Rodzina Smoguleckich nale»aªa do

pierwszych rodów magnackich swego czasu w Wielkopolsce. Najwybitniejszym

czªonkiem tej rodziny byª pradziad Zofji Maciej, starosta bydgoski (zm. 1617 r.)

splamiony niestety udziaªem w rokoszu Zebrzydowskiego, którego byª zi¦ciem.

Smoguleccy pochodzili ze Smogulca i Goªa«czy odwiecznych dziedzin Grzyma-

litów. Miaskowscy mieli pi¦cioro dzieci; syna Kaspra pó¹niejszego ojca chrzest-

nego naszego pradziada �ukasza i córki Teres¦ za Franciszkiem Przybyszewskim

herbu Grzymaªa, Katarzyn¦ za Janem Stablewskim h. Ostoja, Jadwig¦ za To-

maszem Góreckim i Zofj¦ za Mikoªajem Maªachowskim h. Gryf, a po ±mierci

tego» za Ka¹mierzem Strzleckim h. Oksza. Franciszkowie Przybyszewscy mieli

syna Jakóba ªowczego krzemienieckiego, z którym »yª w wielkiej przyja¹ni nasz

protoplasta (a zarazem brat jego cioteczny) �ukasz Maªachowski, gdy si¦ obaj

po latach kilkudziesi¦ciu na Rusi zetkn¦li. Syn Jakóba Przybyszewskiego Jan

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=52.356548,17.172446
http://maps.google.pl/maps?z=14&q=53.031923,17.325439
http://maps.google.pl/maps?z=10&q=52.943052,17.300720
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byª pisarzem ziemskim krzemienieckim i posªem na sejm czteroletni i wybitnym

i zasªu»onym twórc¡ Konstytucji 3-go Maja. Oprócz tego Franciszkowie Przyby-

szewscy mieli syna Józefa, o»enionego z Konstancj¡ Pierzchli«sk¡, który osiadª

w Wielkopolsce.

Kasper Miaskowski, wuj i ojciec chrzestny �ukasza Maªachowskiego, o»eniª

si¦ z Agnieszk¡ Mieczkowsk¡ h. Bo«cza. Brat jej Wawrzyniec Mieczkowski, o»e-

niony z Chudzy«sk¡ byª wielkim przyjacielem Mikoªaja Maªachowskiego, m¦»a

Zofji Miaskowskiej. Dla orjentacji zaª¡czono tu tak»e obok tabl. geneal. Mia-

skowskich 5 i tablic¦ geneal. Smoguleckich (Nº 6). Tu wspomn¦ tylko, »e przez

maª»e«stwo z Zofj¡ Miaskowsk¡ Maªachowscy weszli w pokrewie«stwo z naj-

wi¦kszymi rodami polskimi. Mimo to jednak, »e Miaskowscy nale»eli do praw-

dziwych karmazynów, dla ilustracji stosunków warto zaznaczy¢, »e Trzek nie

byª w caªo±ci ich wªasno±ci¡, lecz obok nich siedzieli na nim jeszcze Chudzy«-

scy, Stablewscy i jeszcze jedna rodzina, której nazwiska na razie nie znamy.

Mikoªaj, syn Jacka i Teresy z Malczewskich, zdaje si¦ mªodszy (ur. okoªo

1655) acz nie nale»aª do najmaj¦tniejszej szlachty, cieszyª si¦ znacznem w±ród

wspóªobywateli dla swych cnót powa»aniem, je±li nosiª on tytuª chor¡»ego kali-

skiego, a wi¦c jedn¡ z pierwszych godno±ci ziemskich w województwie. Pocz¡t-

kowo mieszkaª w starem gniezdzie rodzinnem Maªachowie. W r. 1700 otrzymaª

r¦k¦ Zofji Miaskowskiej h. Leliwa (patrz ust. poprzedni). �lub odbyª si¦

25 listopada 1700 r. w domu panny mªodej w Trzeku, a nie w ko±ciele para-

fjalnym w Czerlejnie (za specjalnym zezwoleniem arcybiskupa). �lub dawaª ks.

Wojciech Kostrzycki, proboszcz z Czerlejna, który potem chrzciª dzieci Mikoªa-

jostwa; ±wiatkami ±lubu byli Stanisªaw Górzy«ski i Jan Morawski (z Morawskich

wielkopolskich h. Naª¦cz). Ojciec panny mªodej Jan Miaskowski wówczas ju» nie

»yª, zmarª bowiem 29.III.1699 r., pochowany w ko±ciele Reformatów w �rodzie.

Mikoªaj zamieszkaª pocz¡tkowo z »on¡ w Trzeku przy matce »ony i gospoda-

rowaª tam. Kasper Miaskowski szwagier jego o»eniwszy si¦ tymczasem obj¡ª

gospodarstwo w odziedziczonych w mi¦dzyczasie po Smoguleckich Pigªowicach

i Sul¦cinie (le»¡ one Pigªowice koªo �rody, Sul¦cin koªo �remu nad Wart¡). Na

dobrach tych miaªa »ona Mikoªaja zabezpieczony swój posag w wysoko±ci 10.000

zªotych. W Trzeku przyszªo na ±wiat dwoje dzieci Mikoªaja, syn �ukasz 18 pa¹-

dziernika 1701 r. (byª to dzie« ±w. �ukasza, a wi¦c przyniósª sobie sam imi¦

na ±wiat). �ukasz ochrzczony zostaª w Czerlejnie, rodzicami chrzestnymi byli

wuj Kasper Miaskowski i babka Zofja ze Smoguleckich Miaskowska. 23 sierpnia

1703 przyszªa na ±wiat córka Ró»a, tak»e w Czerlejnie ochrzczona, trzymana
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do chrztu przez Adama Kurnatowskiego (przypominam, »e matka Mikoªajowej

byªa 1-o voto za Kurnatowskim), oraz przez Katarzyn¦ Miaskowsk¡, pó¹niejsz¡

Janow¡ Stablewsk¡.

Okoªo 1705 r. Mikoªaj wydzier»awiª wie± Jankowo tu» pod Gnieznem wªa-

sno±¢ mieszczanina Pawªa Pethuna, radcy (vice-consula) gniezne«skiego i »ony

tego» Teresy ze Szczepa«skich h. Doª¦ga, gdzie te» zamieszkaª. Tam przyszedª na

±wiat jeszcze jeden syn Józef w latach 1705/08. Stosunki z rodzin¡ »ony utrzy-

mywaª nawet serdeczne, cz¦sto bywaj¡c w Trzeku. W r. 1708 trzymaª Mikoªaj

do chrztu w ko±ciele Czerleje«skim Agnieszk¦ Mieczkowsk¡, córk¦ Wawrzy«ca i

Chudzy«skiej. Matk¡ chrzestn¡ byªa Helena Chudzy«ska siostra Wawrzy«cowej

Mieczkowskiej.

Mikoªaj1 umarª w nast¦pnym roku tj. w 1709, w wieku okoªo 55 lat. �ona jego

Zofja z Miaskowskich wyszªa w sierpniu lub wrze±niu 1711 r. powtórnie zam¡»

za Ka¹mierza Strzeleckiego h. Oksza. Zofja umarªa okoªo 1750 r. w wieku okoªo

70 lat.

Ró»a i Józef s¡ nam prawie nie znani. Wiemy tylko o Józe�e, »e »yje

on jeszcze w czwartym dziesi¡tku XVIII stulecia. �ukasz, najstarszy z dzieci

Mikoªaja jest pierwszym z rodziny na Rusi. Dzieje jego nale»¡ ju» do nast¦pnych

rozdziaªów.

O ile wiadomo ostatnia z Maªachowskich herbu Gryf, pozostaªych w Wiel-

kopolsce wyszªa zam¡» w poªowie ub. stulecia za Sulerzyckiego z Chomi¡»y.

1Wedle ostatnio otrzymanych dokumentów Mikoªaj nosiª trzy imiona Mikoªaj, Piotr, To-

masz.

http://maps.google.pl/maps?z=10&q=52.550993,17.690306
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�ukasz

Piecz¦¢ �ukasza

�ukasz, syn Mikoªaja chor¡»ego kaliskiego i Zofji z Mia-

skowskich herbu Leliwa, urodziª si¦ 18 pa¹dziernika 1701

r. � w dniu ±w. �ukasza � w Trzeku pod Poznaniem, w

domu swojej babki Zofji ze Smoguleckich Miaskowskiej.

Jest on pierwszym z naszej rodziny, który opu±ciª Wiel-

kopolsk¦ i przeniósª si¦ na wschodnie kresy Polski, daj¡c

tu pocz¡tek licznie rozrodzonej familji. Emigracja �ukasza

poci¡gn¦ªa za sob¡ naturalne dla ka»dej niemal rodziny szlacheckiej skutki, ja-

kie powodowaªo osiedlenie si¦ na Rusi. Byªo to szybkie wzbogacenie si¦ i wzrost

znaczenia � i co byªo wnet udziaªem �ukasza i jego potomków. �ukasz i jego

syn Józef, a wi¦c syn i wnuk zupeªnie przeci¦tnego szlachcica, staj¡ si¦ w krót-

kim czasie jednymi z bogatszych ziemian na pograniczu Woªynia i Podola, gdzie

pierwotnie osiadª �ukasz. Nie mog¡ si¦ oni wprawdzie równa¢ fortun¡ z �króle-

wi¦tami ukrai«skimi�, ±miaªo jednak mo»na ich obu nazwa¢ lud¹mi bogatymi.

Trzeba tu zaznaczy¢, »e szlachta polska dwoma falami popªyn¦ªa na Ru±. Pierw-

sza fala emigracji przypadªa na czas od Unji Lubelskiej do wojen kozackich.

Druga, po uspokojeniu Ukrainy, popªyn¦ªa okoªo poªowy XVIII w. Obie wynio-

sªy na swym grzbiecie szereg �nowych rodów� � tylko, »e na pierwszej wypªyn¦ªy

na wierzch najwi¦ksze rody magnackie Polski, osad¦ drugiej pozostaªa warstwa

szlachty, która daªa pocz¡tek nowoczesnemu ziemia«stwu b. wschodniej Galicji i

Podola. Do tej drugiej fali emigracyjnej nale»aªa rodzina Jaxów Maªachowskich.

Koleje »ycia �ukasza nale»aªy do najbardziej barwnych i zmiennych, peªne

przygód. Spisaª on pami¦tnik z caªego swego »ycia, który niestety zagin¡ª; a

wielka szkoda, bo ksi¡»ka ta mogªa si¦ sta¢ nietylko ciekaw¡ i cenn¡ pami¡tk¡

dla jego potomków, lecz przy znacznym darze sªowa i szerokiej, wszechstronnej

dziaªalno±ci �ukasza niezmiernie cennym przyczynkiem do czasów epoki saskiej.

Zachowaª si¦ z pami¦tnika tego jeden tylko ust¦p w skróconym odpisie, a raczej

w streszczeniu, dotycz¡cy jego mªodzie«czej przygody pod Piotrkowem, która
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zawa»yªa na caªym jego »yciu. Zachowaª si¦ natomiast w caªo±ci wiersz, napisany

przez �ukasza w latach 1772/75 w Hnilicach, czasu swego publikowany1, b¦d¡cy

jego wªasn¡ autobiogra�¡, z jednej strony ±ci±le potwierdzon¡ przez dokumenta,

z drugiej strony potwierdzaj¡c¡ niektóre szczegóªy z »ycie �ukasza zachowane

jedynie w tradycji.

Wiersz ten, wcale ªadny i udany jest tak charakterystyczny, »e warto si¦ z

nim zapozna¢ w caªo±ci:

1. Czas latami zadawniony

Uwa»aj¡c »ycia mego

My±l obracam w wszystkie strony

Co mi te» w nim najmilszego.

Ró»ne rzeczy si¦ trafiaªy

Przez przeci¡g »ycia niemaªy.

Niech si¦ co chce zdaje komu

Mnie najlepiej w moim wªasnym domu.

2. Miªe z mªodu cudze kraje

Pa«stw postronnych odwiedzenia,

Widzie¢ Franków obyczaje,

Miast wspaniaªe uªo»enia,

Nad paryskie dzi± ulice

Wi¦cej szacuje Hnilice.

Niech si¦ co chce zdaje komu

Mnie najlepiej w moim wªasnym domu

3. M¦»ne w polu Marsa czyny

W pierwszej chwale wszyscy licz¡,

Broni¢ braci od ruiny

Moc przytªumia¢ buntownicz¡,

Honor tªumi¢ zbójców siªy

A w Hnilicach spokój miªy

Niech si¦ co chce zdaje komu

Mnie najlepiej w moim wªasnym domu.

4. K¦dy zjazdy panów liczne

Miªo byªo bywa¢ wsz¦dy

Posªem na Rady Publiczne

I tam miewa¢ królów wzgl¦dy.

Nad królewsk¡ dzi± porad¦

Hnilick¡ wa»¦ gromad¦

1W jednej z prac czy studjów literacko-obyczajowych Aleksandra Wybranowskiego
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Niech si¦ co chce zdaje komu

Mnie najlepiej w moim wªasnym domu.

5. Rzecz powa»na przy buªawie

Rotmistrzowi podwójnemu

Puªkiem wªadn¡c w pi¦knej sªawie

�aski ±wiadczy¢ niejednemu.

Teraz mi Hnilickie ªany

Milsze ni¹li buzdygany.

Niech si¦ co chce zdaje komu

Mnie najlepiej w moim wªasnym domu.

6. Chocia» on jest malusienki

Nie winienem go nikomu

Mam go cale z Bo»ej r¦ki

Nie przez figle i chytro±ci

Do tej przyszedªem wªasno±ci

Bóg i poczciwe staranie

Daªy mi to maªe pomieszkanie

7. Maªe wprawdzie, ale moje,

Je±li si¦ komu nie zdaje

Niech wi¦ksze stawia pokoje

Na tym domku ja przestaje.

�em go nie przez oszukanie

Nabyª, Ciebie chwal¦ Panie

Bóg i poczciwe staranie

Daªy mi to maªe pomieszkanie.

8. Azard »ycia daª pocz¡tki.

M¦stwo z wodzem król szacowaª

St¡d chwalebne pierwsze wzi¡tki

Reszt¦ Bóg daª gdym pracowaª.

Jam si¦ staraª, Bóg daª hojnie

Bym na staro±¢ »yª spokojnie

Bóg i poczciwe staranie

Daªy mi to maªe pomieszkanie.

9. W tym � staruch przy starem winie

Z Twojej mój Bo»e szczodroty

B¦d¦ przy ciepªym kominie

Twoje wychwalaª przymioty,

�e± bez podªo±ci i zdrady



52 Rozdziaª VIII. �ukasz

Daª mi dziedziczy¢ osady.

Bóg i poczciwe staranie

Daªy mi to maªe pomieszkanie.

10. Widziaªem ju» póª Europy

Czas te» osi¡±¢ w wªasnym domu

Widzie¢ liczy¢ trzody kopy

Bez t¦sknicy i bez sromu.

Póki tchu w mym ciele stanie

B¦d¦ Ci¦ wielbi¢ mój Panie

�e± przez poczciwe staranie

Daª mi to maªe pomieszkanie.

�ukasz straciª ojca o±mioletnim chªopcem w 1709 r. Odt¡d wychowywaª si¦

pod opiek¡ matki i jej brata, a swego wuja i ojca chrzestnego Kaspra Miastkow-

skiego. W r. 1711 matka jego wyszªa powtórnie zam¡» za Ka¹mierza Strzelec-

kiego herbu Oksza. Ojczym byª równie» troskliwym opiekunem �ukasza. Wy-

chowanie odebraª bardzo staranne. Potem, gdy podrósª nieco za staraniem i

protekcj¡ rodziny matki zostaª umieszczony przy dworze królewskim Augusta

II. Mªodzie«czy pobyt przy królu z dynastji Saskiej powa»nie zawa»yª na »yciu

�ukasza, wpªywaj¡c na jego przekonania polityczne. Staª si¦ on gor¡cym zwo-

lennikiem Sasów, co w rezultacie po ich zwyci¦stwie nad Leszczy«skim daªo mu

zaszczyty i maj¡tki.

Na razie jednak nast¡piªo gwaªtowne zaªamanie. W 1717 roku, a wi¦c zale-

dwie szesnastoletnim chªopcem zostaª �ukasz posªanym po odbiór pieni¦dzy z

dóbr królewskich pod Piotrkowem. W drodze powrotnej, gdy wiózª znaczniejsz¡

gotówk¦, na noclegu w zaje¹dzie jaka± szajka bandytów, udaj¡c towarzystwo

(jakich si¦ wiele wówczas po okresie wojen szwedzkich kr¦ciªo) spoiªa �ukasza

i ograbiwszy do cna porzuciªa nieprzytomnego na popasie. W ka»dym razie

mniejsz¡ byªa wina uczciwego z gruntu, czego caªem »yciem pó¹niejszym daª

dowody, chªopca, ni» tych, którzy niedo±wiadczonego mªokosa z tak odpowie-

dzialn¡ misj¡ wysªali, lecz staªo si¦. �ukasz ockn¡wszy si¦, gdy spostrzegª co

si¦ staªo chciaª odebra¢ sobie »ycie. Przyjaciele z trudem powstrzymali go od

tego kroku niemal przemoc¡ i dali zna¢ rodzinie, która zapªaciªa za �ukasza

skradzione mu pieni¡dze. �ukasz wolaª jednak potem wszystkiem opu±ci¢ kraj,

dok¡d wróciª dopiero okoªo 1730 r.

Okres kilkunastoletniego pobytu zagranic¡ jest nam niemal zupeªnie nie-

znany. Zwiedziª on w mi¦dzyczasie mi¦dzy innemi i Francj¦ � i jak sam to

wspomina w swem wierszu � a s¡dz¡c po zwrocie �Zwiedziªem ju» póª Europy�

musiaª wiele w¦drowa¢. Napewne wiemy tylko, »e sªugiwaª wojskowo w jednej
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z armji zachodnich, prawdopodobnie francuskiej, gdzie uzyskaª szar»¦ o�cersk¡,

czemu zawdzi¦cza pó¹niej swój szybki awans w Wojsku Koronnem.

Do kraju powróciª w miejsce niedo±wiadczonego i skªonnego do lekkomy±l-

no±ci mªodzie«ca, czªowiek w peªni na szacunek zasªuguj¡cy, prawy, zdolny, wa-

leczny i energiczny, o wnet zdobytem du»em znaczeniu osobistem i powa»aniu,

z ogromnym szcz¦±ciem do ludzi, czªowiek o szcz¦±liwej do interesów r¦ce, a jak

si¦ z czasem okazaªo znakomity gospodarz i ludzki dla poddanych.

Po powrocie sprzedaje �ukasz w r. 1731/32 swe posiadªo±ci w Wielkopolsce,

udzielaj¡c plenipotencji swemu � bli»ej nieznanemu � krewniakowi Tomaszowi

Maªachowskiemu i opuszcza na zawsze dorzecze Warty. W tym okresie miesza

si¦ on do walki o tron polski mi¦dzy Sasem z Leszy«skim, i pami¦tny swej

mªodo±ci na dworze Augusta II sp¦dzonej, staje po stronie syna jego Augusta

III. W czasie elekcji w r. 1733 oddaje znaczne usªugi Augustowi III i cieszy si¦

odt¡d wielkimi wzgl¦dami monarchy. W tym»e okresie posªuje �ukasz na który±

z sejmów, bodaj czy nie na elekcyjny w 1733 r., albo nast¦pny, (�Poseª na Rady

Publiczne�).

Zasmakowawszy ju» przedtem w sªu»bie wojskowej, a widz¡c szanse szyb-

kiego wybicia si¦ dzi¦ki wyksztaªceniu militarnemu nabytemu na zachodzie Eu-

ropy wst¦puje �ukasz do Wojska Koronnego, narazie jako towarzysz chor¡gwi

pancernej znaku starosty buskiego, ksi¦cia Aleksandra Jabªonowskiego, pó¹niej-

szego wojewody nowogrodzkiego. Pod osobistem dowództwem jego odznaczyª si¦

�ukasz w ówczesnych walkach z hajdamaczyzn¡. Z epoki tej datuje si¦ przyja¹«

mi¦dzy �ukaszem, a ksi¦ciem Aleksandrem, nie zachwiana nawet pó¹niejszym

krwawym zatargiem �ukasza, z bratem ksi¦cia Aleksandra, z ksi¦ciem Stanisªa-

wem Wincentym Jabªonowskim wojewod¡ rawskim. Wprost przeciwnie, woje-

woda nowogrodzki dopomógª �ukaszowi do pomy±lnego wzgl¦dnie rozwikªania

sprawy starostwa nastaskiego. (Epizod ten jest przedmiotem osobnego, nast¦p-

nego rozdziaªu.)

22 wrze±nia 1738 r. nast¦puje pierwszy awans �ukasza. Zostaje on miano-

wany rotmistrzem Pieszej Chor¡gwi Janczarskiej znaku Hetmana Wielkiego Ko-

ronnego Józefa Potockiego, i przechodzi odt¡d pod osobist¡ komend¦ hetmana,

którego si¦ staje ulubie«cem i któremu b¦dzie wiele w »yciu zawdzi¦czaª. Na

dªu»sze lata zwi¡zany z domem Potockich w Stanisªawowie przebywa tam nie-

mal stale i tam te» w ko«cu znajdzie dozgonn¡ towarzyszk¦.

Tymczasem wnet nast¡piª nowy awans. Aktem datowanym 3 pa¹dziernika

1743 r. nadaje król, za protekcj¡ hetmana, �ukaszowi chor¡giew pancern¡. Byª
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to jeden z najwy»szych zaszczytów w dawnem wojsku polskiem, je±li zwa»ymy, »e

generaªowie autoramentu cudzoziemskiego byli ni»si rang¡ od towarzysza chor¡-

gwi pancernej i za zaszczyt sobie mieli uzyska¢ stopie« towarzysza takiego znaku.

A có» dopiero byªo rotmistrzostwo chor¡gwi pancernej i to wªasnego znaku. Byªa

to niespodzianka hetmana dla �ukasza na jego imieniny i urodziny 1743 roku.

Wreszcie w 1745 r. 4 marca zostaje �ukasz mianowany puªkownikiem komputu

Wojsk Koronnych i dowództwo komputowej Chor¡gwi Pierwszej W¦gierskiej,

zachowuj¡c równocze±nie obok swej wªasnej chor¡gwi pancernej dawn¡ Chor¡-

giew Piesz¡ Janczarsk¡ Hetma«sk¡ (dowodzon¡ w zast¦pstwie �ukasza przez

rotm. Orzechowskiego); �ukasz zostaª wi¦c �rotmistrzem podwójnym� jak mówi

w swym wierszu, maj¡c pod swymi rozkazami rodzaj brygady z dwu chor¡gwi

pieszych i jednej jazdy, staj¡c si¦ praw¡ r¦k¡ hetmana2). Niedªugo jednak trwaªa

ju» sªu»ba wojskowa. O»eniwszy si¦, kupiwszy maj¡tki Szymkowce i Zarudzie na

Woªyniu, zostawszy wreszcie starost¡ Nastaskim, zaczyna si¦ �ukasz zwolna z

wojska wycofywa¢, by je w 1757 r. porzuci¢. Przedtem jednak spotkaªa �ukasza

wielka przykro±¢. Zachwiany maj¡tkowo wspóªcze±nie prowadzonym procesem

o Starostwo Nastaskie, nie byª �ukasz w stanie utrzyma¢ wªasnym kosztem

chor¡gwi pancernej � a byª to wydatek znaczny nawet na fortun¦ magnack¡

� i odst¡piª j¡ w 1748 r. podskarbiemu wk. kor. hr. Karolowi Siedlnickiemu,

zatrzymuj¡c zreszt¡ faktycznie jej dowództwo, jako porucznik znaku pancer.

podskarbiego wk. koronnego.

Stosunek �ukasza do podwªadnych mu chor¡gwi � nie wªasnej � a kom-

putowych, byª dowodem wysokiego wyrobienia obywatelskiego. W czasach, gdy

urz¦dy grodzkie rejestrowaªy urz¦dowo umowy pomi¦dzy szefami nominalnych

chor¡gwi a ich dowódcami faktycznymi o zarobki na podwªadnych im oddziaªach

(patrz Górski �Historia Jazdy Polskiej�; najcz¦stsza forma pobierania peªnych

ga» ze skarbu pa«stwowego, a utrzymanie niepeªnych etatów), w tych czasach

powtarzam, wydaje �ukasz na jedn¡ chor¡giew komputow¡ z wªasnej szkatuªy

po 1.000 zªotych polskich rocznie.

Mówi¡c o sªu»bie wojskowej �ukasza nie sposób nie wspomnie¢ o przyjacielu

jego z tych czasów i zast¦pcy w dowództwie, namiestniku chor¡gwi pancernej Jó-

ze�e Kropiwnickim, skarbniku d¹winogrodzkim. Bli»ej zajmiemy si¦ jego osob¡

w nast¦pnym rozdziale.

Bawi¡c na dworze hetma«skim w Stanisªawowie poznaª �ukasz sw¡ przyszª¡
2Znaczenie chor¡gwi pancernej w dawnem wojsku polskiem mo»na porówna¢ ze znaczeniem

gwardji w b. carskiej armji, gdzie np. rotmistrz z gwardji byª równy szar»¡ podpóªkownikowi

wojsk linjowych i w tej szar»y przechodziª do linjowego puªku.

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.756512,25.795341
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.789244,25.739679
http://maps.google.pl/maps?z=10&q=49.642457,30.307760
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maª»onk¦, panienk¦ wychowan¡ w±ród fraucymeru hetmanowej. Narzeczon¡ �u-

kasza zostaªa Teresa Katarzyna 2-ga im. Glinojecka herbu Prus II-o,

córka klijenta �domu� Potockich Jana Glinojeckiego, skarbnika ªom»y«skiego i

»ony tego» Anny z Hilchenów herbu Jelita; Teresa byªa urodzon¡ 30 kwietnia

1725 r. w Stanisªawowie.

Rodzina Glinojeckich pochodzi z Mazowsza, z wsi Glinojecko, w daw-

nem Woj. Pªockiem. Wie± ta pozostawaªa w r¦ku tej rodziny do pocz¡tku XIX

w. Ojciec Teresy Jan pozostawiª gospodarstwo mªodszemu bratu Tomaszowi,

a sam przeniósª si¦ na Ru± Czerwon¡. Tu w tych stronach jego »ona Anna z

Hilchenów, córka Samuela, cze±nika mielnickiego i Teresy Turskiej herbu Gryf,

miaªa swój maj¡tek posagowy Kuryªók¦; le»y ona koªo Podwoªoczysk dzi± na

obszarze Sowietów, a wi¦c na lewym brzegu Zbrucza. Jan Glinojecki wypo»y-

czyª w 1720 r. znaczniejsz¡ sum¦ Józefowi Potockiemu hetmanowi wielkiemu

koronnemu, wówczas jeszcze wojewodzie kijowskiemu; wzamian wzi¡ª w zastaw

dwa maj¡tki pod �niatynem Toporowce (zwane tak»e, mylnie, Toporowczyk)

i Krasnostawce (nie myli¢ ich z Krasnostawcami pod Kamiencem Pod., które

pó¹niej dzier»yª syn �ukaszowstwa Józef). Tu w Toporowcach zamieszkali Ja-

nowstwo Glinojeccy; mieli oni sze±cioro dzieci synów Kajetana i Felicjana, oraz

córki Teres¦, Marj¦, Ann¦, Magdalen¦ i Wiktori¦.

Aby si¦ zorjentowa¢ w dziejach i pokrewie«stwach rodziny Glinojeckich, a

wi¦c przez nich i naszych wystarczy uwa»nie rozgl¡dn¡¢ si¦ w zaª¡czonych tu

tablicach genealogicznych 7. Dla obja±nienia tablic dodam kilka sªów. Brak tu

jednak niestety tablicy rodziny Bok-Zbielskich herbu Trzaska, spokrewnionych z

Glinojeckimi przez córk¦ Janostwa Marj¦ Ann¦, zam¦»n¡ za Antonim Onufrym

Bok-Zabielskim, starost¡ podwysockim; nie udaªo mi si¦ jej mimo najgorliw-

szych poszukiwa« uzyska¢. Co si¦ tyczy rodziny Glinojeckich, to gaª¡¹, z której

pochodziªa Teresa, »ona �ukasza, wygasªa w m¦skim pogªowiu. Istniej¡ tylko

potomkowie sióstr Teresy; »yj¡cy do dzi± dnia Glinojeccy, to potomstwo jej

braci stryjecznych. Rodzina Hilchenów, (tabl. 8) z której pochodziªa matka Te-

resy, byªa to pochodzenia mieszcza«ska rodzina in�andzka z Rygi. Protoplast¡

linji szlacheckiej staª si¦ Dawid Hilczen, czªek wielce uczony, wybitny prawnik,

radca ryski; urodzony w 1554 r., wyksztaªcenie odebraª w Brunsberdze, stolicy

biskupstwa warmi«skiego; potem studjowaª na zachodzie Europy. Byª autorem

wielu cenionych dzieª prawniczych. W epoce walk o przyª¡czenie In�ant do Pol-

ski, stan¡ª caªem sercem wraz z bra¢mi po stronie Polski (wpªyw wychowania w

Brunsberdze) i mimo prze±ladowa« i przymusowej czasowej emigracji z In�ant

w wierno±ci wytrwaª. W nagrod¦ zostaª wraz z bra¢mi Tomaszem i Janem no-

bilitowany na sejmie 1591 r. i przypuszczony przez Zamoyskich do herbu Jelita.
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Wreszcie doczekaª si¦ powrotu do In�ant, gdzie byª komisarzem z ramienia Polski

do urz¡dzenia kraju, przyczem poªo»yª ogromne zasªugi. W nagrod¦ obdarzony

licznymi dobrami w In�antach i mianowany pisarzem ziemskim wende«zkim,

dokonaª spokojnie »ywota w 1609 r., otoczony powszechnym szacunkiem. Po-

chowany jest w katedrze ryskiej. O»eniony, z Katarzyn¡ Krumhausen, pozosta-

wiª wiele dzieci. Wi¦kszo±¢ potomstwa jego, która pozostaªa w In�antach, po

utracie In�ant przez Polsk¦ zniemczyªa si¦ z powrotem, a nawet niektórzy w

sªu»bie szwedzkiej naturalizowali si¦ na drugim brzegu Baªtyku. Linja polska

pochodzi od najmªodszego z synów Dawida, imieniem Stanisªaw, który opu±ciª

w sªu»bie wojskowej polskiej In�anty i osiadª w Polsce. Byª to znany m¡» ry-

cerski, rotmistrz chor¡gwi pancernej. O»eniony z Katarzyn¡ Brinck, baronówn¡

kurlandzk¡, miaª dwu synów Franciszka, dziadka Anny Janowej Glinojeckiej i

Aleksandra, o»enionego z Narbutówn¡, protoplast¦ do dzi± dnia »yj¡cych w Pol-

sce Hilczenów. Matka Anny Janowej Glinojeckiej Teresa z Turskich herbu Gryf,

po ±mierci swego pierwszego m¦»a Samuela Hilczena wyszªa powtórnie zam¡»

za Stan. Pokuty«skiego h. Brodzic (tabl. 9); brat jego Nikodem miaª syna imie-

niem Stanisªaw, który pó¹niej o»eniª z wnuczk¡ swej stryjenki, córk¡ Janostwa

Glinojeckich, Wiktori¡. Ta za± po bezpotomnym po»yciu ze Stanisªawem jun.

Pokuty«skim, wyszªa powtórnie za m¡» za Józefa Kamienieckiego h. Pilawa

(tabl. 10), podczaszego oszmia«skiego. Trzecia wreszcie siostra Teresy Magda-

lena byªa za Mikoªajem Dobrzy«skim, skarb. kamienieckim (tabl. 11). Z braci

ich Kajetan byª Jezuit¡ w Kolegjum Lubelskiem, um. 14.I.1763 r.; drugi z braci

Felicjan umarª bezdzietnie ok. 1785 r. Tyle dla wyja±nienia tablic dotycz¡cych

rodziny Glinojeckich.

�lub �ukasza i Teresy odbyª si¦ 26 lipca 1745 r. na dworze hetmanostwa

Potockich w Stanisªawowie. Sam hetman sªu»yª �ukaszowi za ±wiadka do ±lubu.

Mªodzi maª»onkowie zamieszkali pocz¡tkowo w Stanisªawowie; �ukasz regu-

lowaª tymczasem swe sprawy maj¡tkowe. Syn ich pierworodny Józef przyszedª

na ±wiat w Toporowcach w domu swych dziadków, rodziców Teresy, w dniu 10

marca 1747 r. Jako sªabowite dziecko zostaª Józef ochrzczony na razie z wody

przez proboszcza ±niaty«skiego, ks. Jakóba Antoniego Wi¦cªawskiego; chªopcu

nadano imiona Józef Kajetan Jerzy.

�ukasz otrzymaª za Teres¡ w posagu 6.000 zªotych, któremi uregulowaª

sprawy Szymkowiec i Zarudzia. W przyszªo±ci przypadªa za± �ukaszostwu Ku-

ryªówka, obci¡»ona dziaªami obu braci Teresy, którzy, jeden jako bezdzietny

kawaler, drugi jako ksi¡dz, gospodarstwem nie chcieli wzgl¦dnie nie mogli si¦

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.585398,26.312342
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.585398,26.312342
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zajmowa¢. Poniewa» w 1746 r. �ukasz spªaciª ostatecznie Szymkowce i Zarudzie

(obie te wioski s¡siaduj¡ce ze sob¡ le»¡ na pn. od Zbara»a, tu» na dawnej granicy

austro-rosyjskiej, lecz ju» w b. zaborze rosyjskim), puszczane przeze« dotych-

czas w dzier»aw¦, wi¦c te» w lecie 1747 r. odbyªy si¦ przenosiny do Szymkowiec,

w których zamieszkali �ukaszostwo a» do 1772 r.

Tam»e przyszªa na ±wiat reszta ich dzieci � cztery córki i jeden syn, z któ-

rych dwie córki tyko do»yªy pó¹niejszego wieku. W zimie 1748 r. � 21 stycz-

nia � odbyª si¦ chrzest pierworodnego syna �ukaszostwa Józefa, z ceremonji,

odbyty w Koªodnie, parafji Szymkowiec. Ceremonji dokonaª ks. Jerzy Michaª

Ksi¡»kiewicz, wikary z parafji Czumale; rodzicami chrzestnymi zostali starzy re-

zydenci szymkowieccy Krzysztof Gajewski i Jadwiga D¡browska. Byª to zr¦czny

krok �ukasza, chc¡cego sobie zapewni¢ popularno±¢ w nowej siedzibie.

Dalsze dzieci poprzychodziªy na ±wiat:

Córka Anna Bruda Marja 3-ga im. 2 kwietnia 1748 r., pó¹niejsza generaªowa

hr. Ignacowa Poniatowska (patrz rozdz. X)

Syn Jan Nepomucen Wiktor 3-ga im. 16 maja 1749 r. zmarªy w dzieci«stwie.

Córka Julja Anna Ludwika Konstancja Teo�la Bronisªawa 6-ga im. 16 lutego

1751 r. zmarªa mªod¡ pann¡ w 1766 r.(?)

Córka Zofja Julja Anna Franciszka Antonina 5-ga im. 18 kwietnia 1755 r.

zmarªa dzieckiem.

I wreszcie córka Ró»a, 26 sierpnia 1758 r., pó¹niejsza Leonowa Bratkowska

(patrz rozdz. X.).

Stosunki maj¡tkowe �ukasza uªo»yªy si¦ bardzo pomy±lnie acz nie bez znacz-

nych trudno±ci; mówi¦ tu o procesie o starostwo nastaskie, patrz rozdziaª na-

st¦pny.

Pierwszym zacz¡tkiem maj¡tku jego byªy wsie Szymkowce i Zarudzie, le»¡ce

w jednym kompleksie obejmuj¡cym do 2.000 ha ziemi; le»aªy one jak mówiªem

na pn. od Zbara»a w stron¦ Wi±niowca. Kupno nast¡piªo okoªo 1740 r. (sprze-

dawcy nie znamy; zdaje si¦, »e byª nim Ignacy Cetner, ten sam, od którego w

20 lat potem kupiª �ukasz dobra Hnilickie). Narazie jednak �ukasz nie byª w

stanie spªaci¢ caªej sumy umówionej, a »e przy tem stale przebywaª przy swych

chor¡gwiach, wi¦c puszczaª oba maj¡tki b¡d¹ w dzier»aw¦, b¡d¹ je zastawiaª,

uzyskuj¡c od jednego z Ledóchowskich po»yczk¦ najpierw pod zastaw Zaru-

dzia 12.000 zªotych, a potem caªego obszaru 38.000 zªotych, któremi zapªaciª

pierwotnego wªa±ciciela. Ledóchowskiego spªacaª tymczasem zwolna, reguluj¡c

ostateczn¡ rat¦ dªugów szymkowieckich w 1746 r. posagiem »ony, zabezpiecza-
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j¡c jej t¦ sum¦ najpierw na Szymkowcach, a potem przenosz¡c j¡ na Hnilice.

Jak wspomniaªem �ukaszostwo w lecie w 1747 r. zamieszkali w Szymkowcach,

gdzie sp¦dzili 25 lat »ycia. Równocze±nie niemal z przeprowadzk¡ obj¡ª �ukasz

w zarz¡d wie± Glinojeckich Kuryªówk¦, która z czasem (po 1759) staªa si¦ jego

wªasno±ci¡. Obszar Kuryªówki wynosiª okoªo 1.500 ha. Jak mówiªem le»y ta

wie± o kilkana±cie km na póªnocny wschód od Podwoªoczysk; wówczas byª to

powiat krzemieniecki województwa Woªy«skiego; do obszaru tego samego grodu

nale»aªy Szymkowce i Zarudzie.

Poniewa» posiadamy dokªadne inwentarze wsi Kuryªówki, wi¦c na ich pod-

stawie zaj¡¢ si¦ mo»emy gospodarstwem i zdolno±ciami w tym kierunku �u-

kasza. Kuryªówka byªa pocz¡tkowo w administracji Stanisªawa Pokuty«skiego,

szwagra �ukasza. Ten pu±ciª j¡ w 1740 r. w dzier»aw¦ niejakiemu Stanisªawowi

Wolskiemu. Okoªo r. 1748 administracja przeszªa w r¦ce �ukasza. Stan ówczesny

jej byª nast¦puj¡cy:

Intraty rocznej wie± dawaªa 704 zªote. Poddanych byªo 15 z rodzinami, oraz

szlachcic Wasylewski, poddzier»awca kawaªka ziemi i równocze±nie �na usªudze

dworskiej�, a wi¦c podstaro±ci. Dwór i obej±cie wygl¡daªo wedªug inwentarza

nast¦puj¡co: (odpis dosªowny)

�Do dworu wjazd zewsz¡d wolny, poniewa» okoªo niego niema »adnego pªotu. Sam

dworek na wzgórku stoi, z gliny i chrustu lepiony, w którym izdebeczka ma s¡»ni dwa

wszerz i wzdªu», o dwóch okienkach w drewno oprawnymi. Piecyk w niej maªy, biaªy

prosty. Drzwi do sieni i izdebeczki drewniane na biegunach drewnianych. Podle tego

dworku ex opposito w praw¡ r¦k¦ piekarnia chªopska stara z chrustu i gliny lepiona.

Chlew na konie z chrustu grodzony, stary, potrzebuje reperacji. Sernik koªo dworku

na dwóch sªupach d¦bowych, gontami podbity; z chrustu wierzch alias komóreczka

pleciona. Spichlerzyk za wspomnian¡ piekark¡ z drzewa budowany, do którego drzwi

na biegunach drewnianych, z wrzeci¡dzem do zamykania, sªom¡ poszyty. Podle tego

spichlerzyka ogród cz¦sto koªem obstawiony.�

Wida¢ wi¦c, »e byªo to obej±cie chªopskie raczej, a nie dworskie. W pierwszym

okresie rz¡dów �ukasz poªo»yª gªówny nacisk na stron¦ gospodarsk¡, cho¢ o

budynku mieszkalnym nie zapomniaª, jak to si¦ oka»e z poni»ej zamieszczonego

opisu. Na nowy dwór przyszedª czas pó¹niej. Narazie po kilku latach rz¡dów

�ukasza inwentarz z r. 1758 wykazuje 3.078 zªotych intraty rocznej, poddanych

64 z rodzinami, szlachty poddzier»awców i na usªudze dworskiej 4. (a to oprócz

Wasylewskiego przybyli Szczodrowicz, Bilski i Piotrowski). Opis dworu brzmi

nast¦puj¡co:

�Wchodz¡c do sieni drzwi z deszczek d¦bowych na biegunie; w tej»e na ±rodku

kuchenka dylami obªo»ona. Po prawej r¦ce izba, do której drzwi d¦bowe na zawia-
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sach »elaznych z zaszczypk¡ i klamk¡. W tej okien 4 z maªych szybek. Piec ka�owy

dobry, kominek z gliny wyprowadzony. Z tej»e izby alkierz, do niego drzwi d¦bowe

i na zawiasach »elaznych i zaszczypk¡ i klamk¡, w którym okno jedno. �ciel3 tak w

izbie jako i w alkierzu z deszczek d¦bowych na balkach. Po lewej r¦ce piekarnia z

sieni, do której drzwi d¦bowe na biegunie, w niej okien trzy. Piec do pieczenia chleba

i komin wyprowadzony. Przy tej»e piekarni komórka, do niej drzwi d¦bowe, okienko

jedno. �ciel w obydwóch z deszczek d¦bowych na balkach. Caªy dwór na sªupach w

strychulec budowany i snopkami poszyty. Wychodz¡c z sieni po drugiej stronie drzwi

z deszczek d¦bowych na biegunach. Przy tym dworze komora z chrustu pleciona i

gliny wylepiona, sªom¡ nakryta, do której drzwi d¦bowe na biegunie2. Wy»ej komory

spichlerz pobudowany z dylów d¦bowych, do tego drzwi d¦bowe na biegunie z wrze-

ci¡dzem i skublem »elaznym, w nim zasieków sze±¢ z dylów d¦bowych, snopkami caªy

poszyty. Naprzeciw kurników trzy na drób z cz¦stokoªu postawionych, sªom¡ nakry-

tych z trzema drzwiczkami, cz¦stokoªem pocz¡wszy od komory, a» po drugiej stronie do

spichlerza obstawione. Przy dworze na trzy strony cz¦stokóª niedawno dany. Gumno,

do którego wrota zorynia, cz¦stokoªem trzy cz¦±ci obstawione, czwarta od pola rowem

okopana, w którym stodoªa nowa na sªupach strychulec, z dwiema wrotami z desz-

czek d¦bowych, snopkami poszyta. Po lewej stronie obora cz¦stokoªem zagrodzona.

Po prawej dwa chlewy na ciel¦ta, przy których koszara3, z szop¡ i chlewem, cz¦sto-

koªem obstawione i sªom¡ ponakrywane. Od tych stadnica, z jednej strony cz¦stokóª,

reszta rowem okopana. Karmik z drzewa pobudowany. Loszek do nabiaªu rzni¦ty, ±ciel

w ±rodku, szyja dylowana; drzwiczek dwoje do niego z zamkni¦ciem na kªódk¦. Staj-

nia budowana z dylów d¦bowych na sªupach, do której drzwi d¦bowe. Przy niej maªa

stajenka z drzwiami takimi», sªom¡ nakryte�.

Kilka lat rz¡dów �ukasza przyniosªo radykalne zmiany. Pomin¡wszy roz-

budow¦ i przebudow¦ domu mieszkalnego, zbudowaª on faktycznie caªe nowe

obej±cie gospodarskie z gruntu, zmieniaj¡c Kuryªówk¦ na porz¡dny folwark. W

latach tych administruje Kuryªówk¡ jako rz¡dca niejaki A. Ro»niecki.

W r. 1788 rz¡dc¡ zostaje niejaki p. Turski. Liczba poddanych i sªu»by z

rodzinami wzrosªa do 92. Szlachciców widzimy w Kryªówce 5. Ubyli Wasylewski

i Piotrowski, a oprócz dawnych Szodrowicza i Bilskiego s¡ nowi Tustanowski,

Bielawski i Siemi«ski. W inwentarzu z tego roku znajdujemy wielce ciekawy

�Instruktarz czyli dyspozycja gospodarska panu Turskiemu dana� pisany r¦k¡

�ukasza, z której wyjmuj¦ kilka charakterystycznych zda«, pomijaj¡c sprawy

czysto gospodarskie:

3podªoga.
2w opisie z lat poprzednich piekarnia.
3zagroda na owce po polsku koszara, po góralsku, rumu«sku, w¦giersku i wszystkich innych

j¦zykach sªowia«skich koszar.
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�Z lud¹mi jako najlepsze obchodzenie si¦, pilno±¢ w gospodarstwie i jako najlepsze

rozrz¡dzenie bez zdzierstwa »adnego, uchowaj Bo»e, podda«stwa rekomenduje si¦.

Osobliwe sprawy ich s¡dz¡c nie uwodzi¢ si¦ »adnym wzgl¦dem, bez przywi¡zania

do tej albo tej strony, dla darunków albo prezentów jakich, których dla unikni¦cia zwy-

kªych przy ko«cu pretensji od chªopów nie bra¢, ale na sam¡ sªuszno±¢ i sprawiedliwo±¢

zapatrywa¢ si¦.

Za wyst¦pek jaki cielesn¡ kar¡ wedªug proporcji excesu, nie z gniewu ale wedªug

sprawiedliwo±ci kara¢ poddanego, ale nakoniec si¦ do tego uciekaj¡c.�

Ciekawem jest pozna¢ ówczesn¡ pensj¦ administratora. Braª on gotówk¡ 120

zªotych rocznie; z »e hektar ziemi kosztowaª wówczas okoªo 50 zªotych, to znaczy

»e braª on równowarto±¢ prawie 5 morgów ziemi; na czasy dzisiejsze równa si¦

to plus minus okoªo 500 dolarów. Pozatem ordynarji »yta korcy 12, pszenicy 4,

j¦czmienia 8, hreczki 8, owsa 15, grochu 1, jagieª 1, siemienia 1, soli beczka, 1

wieprz karmny, faska masªa, dzie»ka sera, pªótna póªsetek.

Mi¦dzy 1769 a 1776 r. wybudowaª �ukasz nowy dwór w Kuryªówce. Dwo-

rek dotychczasowy nazwany jest w inwentarzu z 1776 r. o�cyn¡. Wygl¡d jego

zarówno jak i budynków gospodarskich w których nast¡piªy tylko nieznaczne

przybudówki (izdebki przy stajniach i oborach), na ogóª niezmieniony. Nowy

dwór, wedle do±¢ przydªugiego, zawiªego i niejasnego opisu w inwentarzu pisa-

nym ju» przez Józefa, syna �ukasza zaraz po ±mierci ojca wygl¡daª nast¦puj¡co:

wchodziªo si¦ do« po siedmiu schodach na ganek na sªupach oparty. Sie« dzieliªa

dwór na dwie cz¦±ci. Po lewej stronie byªy 2 pokoje wi¦ksze, 1 mniejszy, garde-

roba i �apteczka�. Po prawej stronie du»a sala z pi¦knym kredensem. Wszystkie

pokoje tapetowane pªótnem wzorzystem, kominki i piece budowano z ka�i we

wzory, okna du»e (sze±ciota�owe, podczas gdy w starym dworze byªy czterota-

�owe). Wewn¡trz wszystkie drzwi �stolarsk¡ robot¡ pi¦knie wyko«czone�. Dwór

caªy gontami kryty.

W r. 1776 wydzier»awiª Józef Kuryªówk¦ puªkownikowi Turkuªowi na jeden

rok. Wedle inwentarza intrata roczna wzrosªa do 8.000 zªotych; liczba podda-

nych i sªu»by niezmieniona tj. 92 rodzin; inwentarz poraz pierwszy wylicza �du-

sze�, tj. wszystkich mieszka«ców wsi, których byªo 365. Oprócz nich 5 szlachty

poddzier»awców, tych samych co w 1768 r. tylko, »e miejsce Bilskiego zaj¡ª

Warbachowski.

Pami¦ta¢ trzeba przy tem wszystkiem, »e �ukasz w Kuryªówce nigdy nie

mieszkaª, doje»d»aª do niej jedynie administruj¡c, co tembardziej podnosi jego

zdolno±ci gospodarskie. �aªowa¢ tylko wypada, »e nie mamy inwentarzy z kom-

pleksów Szymkowiec lub Hnilic, które �ukasz zamieszkiwaª. Wystarczy jednak

tylko ten jeden obraz � Kuryªówki w latach ok. 1750�1776 r. pod rz¡dami

�ukasza, by zda¢ sobie spraw¦ z jego gospodarno±ci.
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Mniej wi¦cej w czasie gdy obejmowaª Kuryªówk¦ kupiª �ukasz wie± Ku±nie-

rówk¦, o obszarze okoªo 1.000 ha nieco dalej na wschód od Kuryªówki poªo»on¡.

Transakcja nast¡piªa w 1751 r. Dotychczasowy wªa±ciciel Jan Karol Mniszech,

wielki podkomorzy litewski sprzedaª Ku±nierówk¦ z obci¡»eniem 20.000 zªotych

na rzecz rodziny Wisªockich; w r. 1757 po utracie Nastaszki przez �ukasza jed-

nym z ekwiwalentów za ni¡ byªo przej¦cie przez Mniszchów tego obci¡»enia tak,

i» w ten sposób �ukasz oczy±ciª Ku±nierówk¦ z dªugów. W r. 1763 kontraktem

z dnia 14 I. we Lwowie spisanym, kupuje �ukasz od Ignacego Cetnera pi¦kne

dobra Hnilickie zªo»one z wsi Hnilice i Hnilniczki (tak»e Wielkie i Maªe Hnilice)

oraz folwarku Koszlaczki (dzi± nie istniej¡cego), o obszarze ª¡cznym okoªo 3.500

ha. Maj¡tek ten le»y o kilkana±cie km na pn. od Podwoªoczysk. Do tak znacznej

transakcji dopomogªy �ukaszowi trzy rzeczy: 1-o ostateczne z wzgl¦dnie jeszcze

korzystne � cho¢ ze znacznymi stratami poª¡czone � zako«czenie procesu na-

staskiego ukªadem w Busku w 1761 r. 2-o uzyskanie z tytuªu zako«czenia procesu

nastaskiego rocznej renty 2.666 zªotych od Mniszchów oraz znaczniejszej gotówki

z tego tytuªu; 3-o odebranie zaoszcz¦dzonej a umieszczonej u Piotra Potockiego,

starosty ±niaty«skiego, gotówki w wysoko±ci prawie 50.000 zªotych.

Oprócz tego w r. 1761 otrzymaª �ukasz od Aleksandra ksi¦cia Jabªonow-

skiego intratn¡ dzier»aw¦ klucza zªo»onego z wsi Strzaªków, Wierczany i Ta-

tarsko, le»¡cego pod Stryjem, oraz w tym»e roku nadaniem z dnia 5 stycznia

królewszczyzn¦, starostwo Nazawizów w Ziemi Halickiej pod Nadwórn¡. Oba te

kompleksy wzi¡ª �ukasz jako dalszy ekwiwalent za utracone starostwo nasta-

skie. Nazawizów zamieniª z czasem ok. 1766 r. na starostwo Radenickie (pisane

tak»e czasem bª¦dnie radynickie i radelnickie) zªo»one z wsi Radenice, Jatwi¦gi

i Kornice, na poªd. od Mo±cisk w Przemyskiem le»¡ce, o wiele intratniejsze. W

1772 roku z okazji ±lubu swego syna Józefa wyrobiª mu nadanie na to starostwo

radenickie, oraz oddaª mu wsie Szymkowce z Zarudziem na rezydencj¦.

Tak wi¦c okoªo 1770 r. znalazªo si¦ w r¦kach �ukasza okoªo 8.000 ha ziemi

(ok. 15.000 morgów) wªasnej, a to kompleks Szymkowce, Zarudzie ok. 2.000 ha,

kompleks Hnilic z przyl. ok 3.500 ha i w trzeciej grupie le»¡ce o kilkana±cie km

od siebie Kuryªówka i Ku±nierówka ok. 2.500 ha ziemi, które wszystkie przeszªy

z czasem na jego syna Józefa. Maj¡tki te dawaªy okoªo 25�30.000 zªotych rocznej

intraty; pozatem starostwo radenickie okoªo 10.000 zªotych rocznie. Byªy to wi¦c

pozycje powa»ne.

Oprócz ziemi posiadaª �ukasz dwa domy we Lwowie. Jeden ªadny dworek

na Krakowskim Przedmie±ciu zwany �Królicki� kupiony w 1759 r. od Stefana

Gozdzkiego, drugi du»y dom na �yczakowie naprzeciw ko±cioªa ±w. Antoniego

zwany �Paªacem biskupa Cieszkowskiego�.

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.612629,26.436281
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.612629,26.436281
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.696423,26.084504
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.665100,26.098194
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.676460,26.146603
http://maps.google.pl/maps?z=11&q=49.226118,23.880973
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.727753,23.171582
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Jak mówiªem mieszkaª �ukasz z rodzin¡ przez dªugie lata, bo od 1747 r. w

Szymkowcach. W r. 1761 wydaª tam sw¡ starsz¡ córk¦ Ann¦ za hr. Ignacego

Poniatowskiego herbu Cioªek, puªkownika, a z czasem generaª-lejtnanta Wojsk

Koronnych, cze±nika czernichowskiego, pó¹niejszego chor¡»ego lubelskiego. M¡»

Anny byª dalekim kuzynem (stryjecznym) ówczesnego �Pana stolnika litew-

skiego� a z czasem króla Stanisªawa Augusta. Wesele czternastoletniego dziecka

z pi¦dziesi¦cioczteroletnim (wypadek wówczas nierzadki) wdowcem po Markow-

skiej, odbyªo si¦ hucznie i gwarnie w Szymkowcach przy huku sze±ciu dziaª

zdobytych przez �ukasza w �wojnie� o Nastaszk¦ (patrz rozdziaª nast¦pny).

W r. 1772 po ±lubie syna swego Józefa z Ann¡ Mierzejewsk¡ herbu Szeliga,

córk¡ Krzysztofa kasztelana sochaczewskiego i Konstancji z kniaziów Puzynów,

przenie±li si¦ �ukaszostwo do Hnilic, gdzie te» �ukasz sp¦dziª ostatnie cztery

lata »ycia, zaje»d»aj¡c cz¦sto do syna do Szymkowiec, gdzie cieszyª si¦ wnucz-

kami � a doczekaª si¦ i wnuków bli¹niaków, cho¢ nie wiedziaª, »e nie oni b¦d¡

protoplastami jego potomków.

W licznym szeregu przyjacióª �ukaszostwa widzimy krewnych, jak brata jego

ciotecznego Jakóba Przybyszewskiego, ªowczego krzemienieckiego, krewnych ze

strony »ony, a wi¦c obu braci Glinojeckich, Kajetana i Felicjana, dalej Pokuty«-

skich, Dobrzy«skich, Zabielskich, Kamienieckich, z którymi zawsze za»yªe sto-

sunki panowaªy; oprócz krewnych Joachim Brzezi«ski, bracia Mikoªaj i Michaª

Stanisªaw 2-ga im. Czarnota-Bojarscy (Mikoªaj Bojarski byª zreszt¡ krewnym

jako m¡» siostrzenicy �ukaszowej, córki Wiktorji z Glinojeckich Marji Kamie-

nieckiej), Mikoªaj Polanowski, Szymon Tarªo (brat cioteczny pierwszej »ony syna

�ukaszostwa, Józefa), Mateusz Baworowski i inni.

Ostatnie chwile »ycia sp¦dziª �ukasz w maªym i przytulnym domku w Hnili-

cach, otoczony troskliw¡ opiek¡ »ony i najukocha«szej z dzieci córki Ró»y, której

r¦k¡ s¡ pisane ostatnie wiersze zapisek �ukasza. �ukasz zmarª w wieku lat 75,

w marcu 1776 r. w Hnilicach.

Teresa Glinojecka

Wdowa po nim Teresa z Glinojeckich, zamieszkaªa nara-

zie w Hnilicach, na których miaªa zapisane sobie do»ywocie.

Tam w 1781 r. wydaªa mªodsz¡ córk¦ Ró»¦ zam¡» za Leona

Bratkowskiego herbu �winka. Po sprzeda»y Hnilic w 1791

r. przeniosªa si¦ do Lwowa, gdzie zamieszkaªa z owdowiaª¡

tymczasem córk¡ Ann¡ hr. Poniatowsk¡ w domu zwanym
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�Paªacem Biskupa Cieszkowskiego�. Ostatnie lata sp¦dziªa

w zamkni¦tym kóªku przyjacióªek i krewnych: wojewodzia-

nek Potockich, Jabªonowskiej z Ossoli«skich, Poni«kiej z

Kalinowskich (kuzynka pierwszej »ony Józefa Maªachow-

skiego) i siostry swej Wiktorji Kamienieckiej.

Teresa umarªa 16 maja 1804 r. na r¦kach córki Anny w domu na �yczakowie.

Dom ten � �Paªac Biskupa Cieszkowskiego� przeszedª na rodzin¦ Poniatow-

skich, a z czasem jak si¦ zdaje od nich na Starzy«skich.
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Rozdziaª IX

Sprawa starostwa nastaskiego

Pozostaª nam do omówienia najciekawszy epizod z »ycia �ukasza, o którym

ju» kilkakrotnie w »yciorysie jego zatr¡cali±my, tj. proces o królewszczyzn¦ Na-

staszk¦ czyli starostwo nastaskie.

W najpi¦kniejszej okolicy Kijowszczyzny w dolinie Rosi i rozgaª¦zieniach jej

dopªywu Nastawki rozci¡gaª si¦ obszar ziemi królewskiej, od gªównego na nim

le»¡cego miasteczka Nastaszka, starostwem nastaskiem zwane. Miasteczko to

poªo»one w niesªychanie malowniczem poªo»eniu nad Jeziorami Trockiemi, u

zbiegu kilku gª¦bokich dolin, otoczone od wschodu wspaniaªymi lasami d¦bo-

wymi, zwaªo si¦ niegdy± Nowosielic¡. Z czasem zniszczone kilkakrotnie w czasie

najazdów tatarskich i inkursji kozackich i znów odbudowywane, nazw¦ sw¡ zmie-

niªo na Nastaszka, od rzeki Nastawki, z czasem te» na Nastaszk¦ za miastecz-

kiem przekr¦con¡. Legenda ludowa, (która jak zawsze w romantycznej okolicy i

w tak niespokojnym kraju jak¡ byªa i jest do dzi± dnia Ukraina znajdowaªa swe

umiejscowienie) mówi o powstaniu Nastaszki, »e przedtem nazywaªa si¦ ona Ki-

tajgród. Po którym± z najazdów tatarskich, gdy rozproszeni mieszka«cy zebrali

si¦ by odbudowa¢ j¡, gromada zacz¦ªa radzi¢, jakby j¡ nazwa¢. W gromadzie

tej znajdowaªa si¦ przepi¦knej urody dziewczyna imieniem Nastaszka (zdrob-

niale po rusku Anastazja). Gdy gromada radziªa, przybiegªa matka dziewczyny

z wielkim lamentem i pªaczem »e dziewczyna po doznanym zawodzie miªosnym

rzuciªa si¦ do rzeczki i uton¦ªa; na to gromada zakrzykn¦ªa: �Naj bude riczka

taj seªo Nastaszka�. Jak w ka»de romantycznej legendzie, tak i w tej co± nieco±

prawdy by¢ mo»e. Faktem jest, »e osada Kitajgród le»y o kilkadziesi¡t km. od

Nastaszki i »e jest od niej osad¡ starsz¡, która istniaªa ju» w XV w., podczas, gdy

dat¦ powstania Nastaszki, wówczas jeszcze Nowosielicy, da si¦ ustali¢ na pierw-

sz¡ poªow¦ XVI stulecia. By¢ wi¦c mo»e, »e zaªo»yciele Nastaszki byli odªamem

gromady kitajgrodzkiej, która w tej przepi¦knej i »yznej okolicy zaªo»yªa czy

to now¡, czy odbudowan¡ po jakim± naje¹dzie tatarskim zniszczon¡ osad¦. S¡

to tylko domysªy, na legendzie oparte. Faktem jest tylko, »e osada nazywaªa si¦
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http://maps.google.pl/maps?z=10&q=49.642457,30.307760
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pierwotnie Nowosielica nad rzek¡ Nastawk¡ i nazwa rzeczki w tem brzmieniu

istniaªa do ko«ca XVIII w., podczas gdy miasteczko ju» w drugiej poªowie XVII

w. byªo zwane Nastaska, z czasem Nastaszka; wreszcie i rzeczka upodobniªa swe

brzmienie do nazwy miasteczka.

Jak caªa Ukraina, tak i Nastaszka bywaªa kilkakrotnie do gruntu zniszczon¡

w wojnach na Ukrainie toczonych. Do najwi¦kszych nale»aªo zniszczenie przez

najazd tatarski w 1590 r. Wojny Chmielnickiego oszcz¦dziªy osad¦, której miesz-

ka«cy caª¡ dusz¡ stan¦li po stronie buntu. Dopiero w czasie walk Hane«ki z Do-

rosze«k¡, okoªo 1670 r., gdy Hane«ko opowiedziawszy si¦ za Polsk¡ wszcz¡ª bunt

przeciw Doroszowi, Nastaszka i jej mieszka«cy stali si¦ gªówn¡ ostoj¡ Hane«ki.

W rezultacie zniszczono j¡ znów ogniem i mieczem. Dopiero po 1717 r. zacz¦ªa

si¦ znowu odbudowywa¢ i wkrótce po kilkunastu latach jest ju» miasteczkiem o

300 prawie domach.

Granice królewszczyzny (patrz mapa Nº 2) obejmowaªy caªe dorzecze Na-

stawki z jarami Potijowskim, Krasiukowym, Czerni«skim, Sewerynowskim i Du-

bowym (= D¦bowym), oraz jar Poprawki a» pod chutor Czerkas; z s¡siednich

dorzeczy obejmowaªa królewszczyzna Pªask¡ Dolin¦ w dorzeczu Tykiczu, oraz w

dorzeczu Kotªuja (dopªyw Rosi), jary Uªaszowski i Krzywy. Nad Kotªujem le»y

miasto Taraszcza, tak, »e granica podchodziªa niemal pod jego rogatki. Do samej

rzeki Rosi granica nie dochodziªa nigdzie. Obszar ten mi¦dzy dobrami nastaskmi

a Rosi¡, gdzie le»aªy wsie Ostrów, Sieniawa, Prusy, Puhaczówka, Szkarówka, byª

spornym terenem mi¦dzy kompleksem dóbr Rokitna i Olszanica, a starostwem

królewskim Biaª¡ Cerkwi¡; z czasem podci¡gni¦to pod spór ten niemal caª¡

Nastaszk¦.

Na obszarze starostwa nastaskiego okoªo 1750 r. okoªo którego toczy¢ si¦

b¦dzie akcja, le»aªy wsie Poprawka, nad takiej»e nazwy rzeczk¡, Potijówka (Po-

ciejówka) w górze Nastawki, Czernin u zbiegu jarów Czerni«skiego i Dubo-

wego, nad potokiem Czernin, Sewerynówka w jarze Sewerynowskim; poni»ej

miasteczka rozlewaªa si¦ Nastawka w dwa du»e jeziora, Górne i Dolne Trockie;

nad Dolnem Jeziorem Trockiem le»y wie± Trocki Mªyn (dzi± wie± Trocka). Dalej

wsie Krzywe nad strumieniem Krzywa, Uªaszówka w jarze tej»e nazwy, Chutor

Basówka (Wasówka) w jarze Dubowym, i wreszcie wie± Pªaskodolina nad Ma-

ªym Tykiczem, w dolinie zwanej Pªask¡, dzi± wie± Pªaskie. Razem wi¦c jedno

miasteczko i osiem wsi, oraz kilka futorów i sªobód, o ª¡cznym obszarze okoªo

35.000 ha, nios¡cym z gór¡ 30.000 rocznej intraty. Wschodnia cz¦±¢, obszary

wsi Czernin, Uªaszówka, Krzywe, Chutor Basówka i cz¦±ciowo Sewerynówka, to

przewa»nie wspaniaªe lasy.

Pod koniec wieku XVIII w ostatnich jego latach powstaª szereg nowych wsi
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na tym obszarze, jak koªo Poprawki Jednoróg i Judków; ze sªobody Potijowskiej

wie± Czupira, u zbiegu jarów Sewerynowskiego, Czerni«skiego i Krasiukowego

wie± Krasiuki, ze Sªobody Sewerynowieckiej wie± Ro»ki, wreszcie koªo Chutoru

Basówki wsie Mikoªajówka i Chreszczaty Jary.

Przy ci¡gªym niszczeniu kraju i osiadaniu nowych pokole« na starych osa-

dach, rzec jasna, »e granice, w dodatku przy zupeªnym braku jakichkolwiek map

i katastrów, staªy si¦ wprost problematyczne. I to nie szªo ju» o miedze, lecz o

olbrzymie kompleksy ziem pomi¦dzy poszczególnymi starostwami i dobrami, a

nieraz o istnienie caªych odr¦bnych królewszczyzn lub dóbr jak to miaªo miej-

sce z Nastaszk¡. To¢ do ostatnich czasów Rzeczpospolitej trwaª spór mi¦dzy

województwami Bracªawskiem z Kijowskiem o obszar kilku tysi¦cy kilometrów

kwadratowych ziemi. Có» dopiero byªo mówi¢ o maj¡tkach. W stosunkach za±

ówczesnych Rzeczpospolitej zwªaszcza w tych stronach, granica wi¦cej zale»aªa

od faktycznej siªy posiadacza ni» od prawa i s¡du. Byª to istny ocean m¦tnych

wód prawniczych, idealny teren dla pieniaczy i awanturników, ªowi¡cych w nim

zªote rybki, w postaci nieko«cz¡cych si¦ procesów, zwad i zajazdów.

W takie stosunki wpadª najnieoczekiwaniej dla siebie �ukasz. Zanim jednak

przyst¡pimy do samej jego sprawy, musimy zrobi¢ maª¡ dygresj¦ do wspóªcze-

snego zatargu, który w drugiej poªowie XVIII w. rozbrzmiaª gªo±nym echem po

caªej Polsce, a stoj¡c w znacznym zwi¡zku ze spraw¡ nastask¡, swym rozgªosem

i przez udziaª w nim najwi¦kszych �gur ówczesnej Rzeczpospolitej, przy¢miª

równie ciekawy i gªo±ny w swym czasie proces �ukasza. Mowa tu mianowicie o

tak zwanej sprawie Rokitny inaczej spraw¡ Karwickiego zwan¡, pod którem to

mianem niemal w ka»dym podr¦czniku historji spotka¢ j¡ mo»na.

O wspaniaªy maj¡tek Rokitn¦ darli swego czasu koty Surynowie z Jakubow-

skimi. Zwada ta sko«czyªa si¦ maª»e«stwem mi¦dzy Surynówn¡ a Jakubowskim,

któreto maª»e«stwo osiadªo na Rokitnej. Tymczasem starost¡ biaªoczerkiewskim

zostaª gªo±ny pieniacz Jerzy Wandalin hr. Mniszech z Wielkich Ko«czyc, mar-

szaªek nadworny. Ten rozpocz¡ª swe �panowanie� w Biaªocerkiewszczyznie od

zaczepienia wszystkich niemal s¡siadów o granice. Proces za procesem zacz¡ª

si¦ toczy¢ jak lawiny na otaczaj¡c¡ Biaª¡ Cerkiew szlacht¦. Mi¦dzy innemi za-

atakowaª on s¡siedni¡ Rokitn¦ (a tak»e i Nastaszk¦, na której wreszcie po dªu-

gim procesie z ksi¦ciem Stanisªawem Jabªonowskim, wojewod¡ rawskim osiadª

�ukasz). Jakubowski nie czuj¡c si¦ na siªach walczy¢ z Mniszchem, odsprzedaª

Rokitn¦ silniejszemu, bo regentowi koronnemu Józefowi Dunin-Karwickiemu,

za którym zreszt¡ staªy pot¦»niejsze rody i ludzie Mniszchowi nieprzychylni.

W walce tej Mniszech w uniesieniu zªamaª prawa Rzeczpospolitej, i wdaª si¦ w

kon�ikt z kanclerzem wielkim koronnym Janem Maªachowskim, herbu Naªecz.
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Tu spraw¦ formalnie przegraª, co jednak w ówczesnej rozprz¦»onej Rzeczpospo-

litej stanu stworzonego przez �fait accompli� niezmieniaªo. Walka Mniszcha z

Karwickim o maj¡tek przeszªa w walk¦ dwu potentatów, w walk¦ dwu wªadz o

jurysdykcj¦, walk¦ w której osoby walcz¡ce musiaªy rzecz prosta cieniem swym

przesªoni¢ nie wiele w stosuku do nich znacz¡cego �ukasza.

Najlepiej zilustruje nam tamtejsze stosunki, je±li uprzytomnimy sobie, »e

niedo±¢, i» �ukasz procesowaª si¦ o Nastaszk¦ najpierw z Jabªonowskim, po-

przednikiem Mniszcha na starostwie biaªocerkiewskim, a potem z samym Mnisz-

chem i spadkobierc¡ Jabªonowskiego synem jego Antonim, niedo±¢, »e do sprawy

wmi¦szaªa si¦ i rodzina kniaziów Buªyha-Korjatowiczów-Kurcewiczów i rodzina

bojarów Malewiczów-Nowosieleckich, ale jeszcze i Karwicki zahaczyª o wi¦ksz¡

cz¦±¢ tych dóbr, a ka»dy z nich wyci¡gaª jaki± dokument, daj¡cy mu prawa

do tego obszaru. Do jednych i tych samych dóbr ma pretensj¦ sze±¢ rodzin, to

chyba do±¢. Z chwil¡ jednak, gdy Nastaszka zostaªa wci¡gni¦t¡ w wir walki o

Rokitn¦, osob¦ �ukasza Maªachowskiego przesªoniªa posta¢ kanclerza Jana Ma-

ªachowskiego, zupeªnie obcego mu krwi¡ czªowieka. St¡d te» sprawa nastaska,

acz byªa wst¦pem i przygrywk¡ do caªej awantury i stanowi sama dla siebie

zupeªnie odr¦bny i bardzo ciekawy epizod, pozostaªa niemal nieznan¡.

Sprawa nastaska pozostaªa w »ywej pami¦ci miejscowego ludu, który opo-

wiada o niej do dzi± dnia ciekaw¡ legend¦. Przytacza j¡ �Sªownik Geogra�czny�

z 1885 r., w zwi¡zku ze spraw¡ Karwickiego, pisz¡c o roli kanclerza Maªachow-

skiego w niej w nast¦puj¡cych sªowach:

�Wida¢ jednak, »e ta gªo±na w swoim czasie sprawa musiaªa niemniej mocno utkwi¢

w pami¦ci u ludu miejscowego który dzi± jeszcze opowiada o jednym z tego zaj±cia

epizodzie powikªawszy jednak dziwnie osoby i role.

Maªachowski, hetman berszadzki (?) mówi tradycja przyszedª do Nastaszki na

czele konnych pocztów z Berszady i Humania i zainstalowaª si¦ z niej. Wªadca Biaªej

Cerkwi Mniszech zebrawszy te» kilkunastotysi¦czny tªum kozaków i czerni, post¡piª

pod Nastaszk¦ i rozªo»yª si¦ obozem. Maªachowski z wieczora jeszcze rozkazaª swym

hufcom, by staªy w pogotowiu do bitwy, a ludowi, by si¦ modliª i do poªudnia ani

jadª, ani piª. Z rozkazu te» jego ataman Penko z dwoma kozakami podkradªszy si¦ pod

obóz Mniszcha, doniósª, »e biaªocerkwianie przewa»aj¡ liczb¡, lud za± Maªachowskiego

bitniejszy. Rozpocz¡ª si¦ tedy bój krwawy i biaªocerkwianie pierwsi szukali ocalenia w

ucieczce.

Jakkolwiek co do szczegóªu, »e Maªachowski biª si¦ tu z Mniszchem, tradycja ta jest

nieprawdziwa, bo Maªachowski tu nog¡ nigdy nie postaª, jednak»e daje nam poj¦cie

w jakiem ±wietle lud to zaj±cie przedstawiª sobie i widziaª.�
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Tyle �Sªownik Geogra�czny� mi¦dzy wielu innymi szczegóªami o Nastaszce,

które zostaªy odpowiednio w tym rozdziale wyzyskane. Jednakowo» autorowie

�Sªownika� w swej krytyce legendy ludowej, w swej nie±wiadomo±ci popeªnili za-

sadnicz¡ omyªk¦. Legenda ta bowiem jest jak si¦ przekonamy w dalszym ci¡gu

nadzwyczaj ±cisª¡ nawet w swych szczegóªach, myli si¦ o tyle, »e bitwa o której

mówi, toczyªa si¦ jeszcze z Jabªonowskim, nie z Mniszchem. Autorowie �Sªow-

nika� nie przypuszczali w cieniu wielkiej postaci kanclerza Jana Maªachowskiego

herbu Naª¦cz osoby puªkownika �ukasza Maªachowskiego herbu Gryf, który

dzi¦ki swemu do±wiadczeniu wojennemu i pomocy przyjacióª napsuª wiele krwi

i Jabªonowskiemu i Mniszchowi, i niejeden raz w Nastaszce nog¦ sw¡ postawiª.

Dokªadny przebieg sprawy byª nast¦puj¡cy:

Dzieli si¦ ona na trzy etapy. Pierwszy, to proces prawny przed wszystkimi

instancjami Rzeczpospolitej, wygrany we wszystkich przez �ukasza przeciw Ja-

bªonowskiemu. Drugi etap, to zajazd Nastaszki przez �ukasza i zwyci¦skie jego

bitwy z milicj¡ Jabªonowskiego. Trzeci, po krótkiej przerwie wzgl¦dnego spo-

koju przynosi kontrzajazd nast¦pcy Jabªonowskiego Mniszcha i znów kontrza-

jazd �ukasza Maªachowskiego, oba ju» mniej krwawe; przed dalszym rozlewem

krwi zapobiegª kompromis biskupa kijowskiego Kajetana Soªtyka. Ostatnie za±

echa sprawy umilkn¡ dopiero w 1761 r., w wi¦c sprawa trwaªa 17 lat, gdy» po-

cz¡tek jej datuje si¦ w 1744 r. Pomruki za± ucichªej burzy odzywa¢ si¦ b¦d¡

jeszcze w 60 lat potem.

Zaraz po konferowaniu1 �ukaszowi chor¡gwi pancernej w jesieni 1743 r. po-

staraª si¦ on o nadanie mu jakiego± starostwa. Król wówczas panuj¡cy August

III, pami¦tny usªug �ukasza nadaª mu starostwo nastaskie prawem do»ywot-

niem, aktem datowanym w Grodnie 12 listopada 1744 r. Tymczasem okazaªo

si¦, »e starosta biaªocerkiewski, ksi¡»e Stanisªaw Wincenty Jabªonowski woje-

woda rawski dzier»y �lege caduco� w swem r¦ku Nastaszk¦, mimo i» nie posia-

daª na ni¡ specjalnego przywileju; faktem za± byªo, co udowodniono w procesie,

»e Nastaszka nadawana byªa zawsze osobnym przywilejem. Jabªonowski stan¡ª

jednakowo» na stanowisku, »e dobra nastaskie s¡ integraln¡ cz¦±ci¡ starostwa

biaªocerkiewskiego, a na pro±by �ukasza osobiste i instancje przyjacióª odpo-

wiedziaª krótkiem �Nie�, dodaj¡c, »e ust¡pi chyba �iure victus�. Jak si¦ okazaªo

1�Konferowanie� oznacza to samo co nadanie.
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zwyci¦»ony prawem te» nie ust¡piª, dopiero poskutkowaªy namacalnielsze argu-

menta.

�ukasz oblatowaª nadanie Nastaszki przez swego kuzyna (przez Miaskow-

skich) Antoniego Cheªkowskiego w grodzie »ytomierskim pod dat¡ 25.X.1745

r. Ten»e Cheªkowski byª jednym z medjatorów w pocz¡tkowych fazach sprawy

mi¦dzy �ukaszem a Jabªonowskim. Gdy jednak po±rednictwa i pro±by nie po-

skutkowaªy wst¡piª �ukasz na drog¦ s¡dow¡, i pozwaª Jabªonowskiego na s¡dy

asesorskie. Pierwszy pozew nast¡piª 14.XI.1746 r. Termin sprawy wypadª na

16.III.1748 r. Cztery lata mijaªo wi¦c od nadania �ukaszowi Nastaszki, koszta

prawne zastraszaj¡co wzrastaªy, interesy �ukasza zacz¦ªy si¦ zapl¡tywa¢, jak

to wspomniaªem w rozdziale poprzednim. Jabªonowski na pierwszym terminie

sprawy prosiª przez peªnomocników o dalsze odroczenie i uzyskaª zwªok¦ 6 ty-

godni. Przekonawszy si¦ jednak, »e sprawa jest na jego niekorzy±¢ przes¡dzon¡,

na drugi termin nie stawiª si¦ wogóle, jak si¦ uka»e z ukryt¡ my±l¡. Ostatecznie

proces odbyª si¦ w grudniu 1748 r. Spraw¦ �ukasza zast¦powaª sekretarz królew-

ski Ignacy Ludwik Nowicki. Wyrok zaoczny przeciw Jabªonowskiemu zapadª 18

grudnia, nakazuj¡cy mu zwrot dóbr, dochodów od daty nadania, a wi¦c cztery

lata wstecz, i przys¡dziª �ukaszowi 2.000 zªotych kosztów prawnych.

�ukasz wygrawszy proces zwróciª si¦ do króla z pro±b¡ o poprawienie nadania

z prawa do»ywotniego na wieczyste, co uzyskaª w nowym przywileju datowanym

1 lutego 1749 r. w Warszawie; �ukasza staª si¦ wªa±cicielem dóbr Nastaszka, lecz

ich jeszcze nie obj¡ª i dªugo miaª czeka¢ na to.

Tymczasem peªnomocnik �ukasza Gabrjel Podolski udaª si¦ do grodu win-

nickiego, gdzie 26.II.1749 r. oblatowaª wyrok s¡dów asesorskich. Na podsta-

wie tego» komisja zªo»ona z Antoniego Mierzwi«skiego h. Ogo«czyk, ªowczego

winnickiego subdelegata tego» grodu, dwóch szlachty jako ±wiadków �ukasza

Sokoªowskiego i Antoniego Rzeczyckiego, dalej peªnomocnika �ukasza Maªa-

chowskiego Gabrjela Podolskiego i wo¹nego grodzkiego Trochima Zawadzkiego,

udaªa si¦ do Nastaszki, celem urz¦dowego wprowadzenia �ukasza w posiadanie

dóbr. Przybywszy na miejsce 7.III.1749 r. zastaªa komisja Nastaszk¦ obsadzon¡

przez kilkuset ludzi milicji biaªocerkiewskiej Jabªonowskiego pod dowództwem

Andrzeja Bahrynowskiego, ªowczego in�anckiego; miasteczko samo obwarowane

�obstawione rogatkami� jak mówi raport komisji. Bahrynowski w imieniu Ja-

bªonowskiego o±wiadczyª komisarzom, �stoj¡cym przed wrotami dworu�, i» Na-

staszka jest integraln¡ cz¦±ci¡ starostwa biaªocerkiewskiego i zagroziª komisji

u»yciem siªy. Komisarze zawrócili wobec tego do Winnicy, gdzie zªo»yli 12-go

marca w grodzie protest przeciw post¦powaniu Jabªonowskiego.

Jabªonowski zostaª pozwany powtórnie przed s¡d asesorski, tym razem ju»
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nietylko o nieprawne dzier»enie dóbr, ale o przeszkodzenie wªadzy w wykonywa-

niu wyroku (pozwy z 4.VI i 26.VI.1749 r.). Do rozprawy gromadziªy si¦ nowe ma-

terjaªy, bo �ukasz oblatowaª tymczasem w grodzie krzemienieckim przez swego

peªnomocnika Michaªa �ytkiewicza akt nadania mu Nastaszki prawem wieczy-

stem; równocze±nie Jabªonowski popeªniª nowy gwaªt; urz¡d grodzki Radomski

delegowany przez s¡dy asesorskie zjechaª na grunta Nastaszki z ko«cem wrze±nia

1749 r. i przemoc¡ zostaª usuni¦ty. W drodze powrotnej komisja zªo»yªa pro-

test do grodu »ytomierskiego dnia 24 listopada 1749 r. Nowy proces w s¡dach

asesorskich odbyª si¦ w lipcu 1750 r. Wyrok przeciw Jabªonowskiemu zapadª

znów zaocznie 19 lipca; �ukasza ponownie zast¦powaª Nowicki. Tenor wyroku

poprzedniego utrzymany zostaª w peªni ze wzrostem dóbr i dochodów z nich od

daty 12.XI.1774 r. tj. od pierwszego nadania, z zaznaczeniem jedynie wªasno±ci

a nie do»ywotnictwa �ukasza. Koszty prawne i grzywny przys¡dzone �ukaszowi

wzrosªy tymczasem do 30.000 zªotych. Ponadto �ukasz uzyskaª na Jabªonow-

skiego kondemnat¦, a urz¦dy dostaªy nakaz wykonania wyroku cho¢by siª¡. Wy-

rok ten oblatowaª szwagier �ukasza Felicjan Glinojecki 23.X.1750 r. w grodzie

krzemienieckim.

Jabªonowski i teraz si¦ nie ugi¡ª, i wyst¡piª z argumentem, z którego oka-

zaªo si¦, dlaczego dopu±ciª do zapadanie wyroków zaocznych. Oto zaprzeczyª

on wªa±ciwo±ci s¡dów asesorskich, twierdz¡c, »e sprawa ta winna podpada¢ pod

jurysdykcj¦ Trybunaªu w Lublinie. Wida¢ liczyª on na korzystn¡ dla siebie stron-

niczo±¢ Trybunaªu. M.i. pisze on w li±cie do �ukasza: �przekonasz si¦ Wa¢pan,

»e Trybunaª, to nie asesory.� To byªo ju» czyste pieniactwo, dopu±ci¢ do kilku-

letniego procesu, a dopiero post factum zaprzeczy¢ wªa±ciwo±ci s¡du, dziaªaj¡c

z zgóry obmy±lanym planem. Pozatem w li±cie do �ukasza zapowiedziaª Jabªo-

nowski, »eby si¦ ten»e nie wa»yª wprowadza¢ wyroku asesorskiego w »ycie przed

wyrokiem Trybunaªu. Niespodziewanie dla Jabªonowskiego na jesie« 1751 r.

Trybunaª Lubelski w caªej rozci¡gªo±ci zatwierdziª wyroki s¡dów ase-

sorskich z lat 1748 i 1750 z potwierdzeniem kondemnaty na Jabªonowskiego i

nakazem wprowadzenia wyroku w »ycie siª¡. Tymczasem jak to w Polsce byªo

pod koniec jej bytu niepodlegªego, wªadze nie miaªy powagi, ani siªy. �ukasz za±

trzymaj¡c si¦ sªów Jabªonowskiego, »e ust¡pi chyba �iure victus�, wygrawszy

we wszystkich mo»liwych instancjach proces, spróbowaª ponownie za po±red-

nictwem przyjacióª drogi pokojowej � nadaremnie. Jabªonowski wzi¡ª na kieª,

zaci¡ª si¦, a czuj¡c si¦ silniejszym ust¡pi¢ dobrowolnie nie chciaª. Tu jednak si¦

przeliczyª.
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Tak nadszedª rok 1753. Upór Jabªonowskiego byª zupeªnie niezrozumiaªy,

poza nierozs¡dn¡ ambicj¡ magnata, rozw±cieczonego kl¦sk¡ w walce z szlachci-

cem, który uzyskaª na« w dodatku kondemnat¦. Na owe czasy kondemnata byªa

ju» tylko teorj¡ i to ju» od dªugich lat. Ale zawsze byªa to sprawa niemiªa dla

dbaj¡cego o opinj¦, a takim byª Jabªonowski. Upór jego byª tem niezrozumial-

szy, »e prawo przyznaªo racj¦ �ukaszowi, »e �ukasz w dodatku byª ju» prawnym

wªa±cicielem Nastaszki, a Jabªonowski jedynie do»ywotnikiem na królewskiem

starostwie biaªocerkiewskiem.

Z drugiej strony �ukasz zostaª doprowadzony do ostateczno±ci. Od 9 lat

nadaremnie koªataª o swoj¡ wªasno±¢, nadszarpn¡ª na procesy zaczynaj¡c¡ mu

dopiero ró±¢ fortun¦, wªadze bezsilne pomóc mu nie mogªy. Pozostaªa jedyna

droga, staropolski prawomocny zajazd; na siª¦ trzeba byªo znale¹¢ wi¦ksz¡, a

upór zaci¦tego magnata zªama¢ namacalnemi argumentami. Tak si¦ te» staªo.

Na hasªo lubianego w wojsku puªkownika, a za cichem przyzwoleniem het-

mana wielkiego koronnego, zgromadziª �ukasz pod swoj¡ komend¡ przeszªo 500

ludzi i koni licz¡cy oddziaª; �szefem sztabu� wyprawy i zast¦pc¡ �ukasza w ko-

mendzie zostaª przyjaciel jego i bezpo±redni podkomendny ze sªu»by wojskowej

namiestnik chor. panc. Józef Kropiwnicki, skarbnik d¹winogrodzki. Na wypraw¦

poszªa w caªo±ci podkomendna �ukaszowi chor¡giew podskarbiowska (dawna

jego wªasna), dalej chor¡giew jazdy t.zw. W¦gierska hetmana, wielu przyjacióª-

szlachty �ukasza i towarzystwa z pod innych chor¡gwi; ponadto zwerbowaª �u-

kasz kozaków, samego wyborowego »oªnierza, osobi±cie przez niego lub Kropiw-

nickiego wybieranych. Pozatem podesªaª Potocki, starosta kaniowski, sw¡ pi¦k-

nie moderowan¡ piechot¦, wspomagaj¡c klijenta domu Potockich. Na wypraw¦

t¦ poszªy faktycznie doskonaªe oddziaªy, zwªaszcza chor¡gwie z pod komendy

�ukasza, który jako dobry o�cer i maj¡cy doskonaª¡ szkoª¦ zachodni¡ potra-

�ª postawi¢ je na poziomie nie spotykanym wówczas w Wojsku Koronnym, ani

Litewskim. Chor¡gwie te staªy na Podolu pod Humaniem i Bracªawiem. Ko-

zacy za± le»eli obozem koªo sªawnej niegdy± Berszady (w Woj. Bracªawskiem),

st¡d w legendzie ludowej wy»ej przytoczonej �ukasz nazywany jest �hetmanem

berszadzkim�. Stamt¡d te» ruszyªa wyprawa id¡c ku póªnocy ku Biaªej Cer-

kwi. Piechota Potockiego nadeszªa pó¹niej. Tak wi¦c poprostu maªa �armja� z

piechot¡ do 1.000 ludzi licz¡ca, szªa na �podbój� Nastaszki. Rozpoczynaªa si¦

�wojna� z Biaª¡ Cerkwi¡ o Nastaszk¦.

W Biaªej Cerkwi zajazdu oczekiwano lada chwila, nie spodziewano si¦ jednak

tak licznych go±ci. Dowódc¡ milicji i wojsk stacjonowanych w tem starostwie byª

puªkownik Janikowski. Ten obsadziª sam¡ Nastaszk¦ zaªog¡ z 200 ludzi zªo»on¡,

z kozaków dworskich i nadwornej chor¡gwi woªoskiej Jabªonowskiego. Ponadto
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wiedz¡c, »e atak na Nastaszk¦ skierowany b¦dzie z Podola postawiª u poªudnio-

wej granicy nad bªotami Maªego Tykicza podjazdy na przeprawach w trzech

miejscach pod Pªoskodolin¡, �urawlich¡ i �ydowsk¡ Grobl¡, a wi¦c na jedy-

nie mo»liwych przej±ciach w kierunku na Nastaszk¦ z tej strony. �ukasz szedª

ze swoj¡ jazd¡ przez Stawiszcze i przekroczyª Tykicz bez wystrzaªu pod Pªo-

skodolin¡; 15 pa¹dziernika 1753 r. zaj¡ª niemal bez walki miasteczko; zaªoga

zaskoczona przewag¡ przeciwnika opu±ciªa Nastaszk¦. W tej sposób za jednym

zamachem odci¡ª �ukasz od Biaªej Cerkwi wi¦ksz¡ cz¦±¢ starostwa nastaskiego,

oraz podjazdy, stoj¡ce pod rotmistrzem Czurysem koªo �urawlichy i �ydowskiej

Grobli. W dniu 16 pa¹dziernika oddziaªy �ukasza zajmowaªy wsie ku poªudniowi

i wschodowi poªo»one, a wi¦c Sewerynówk¦, Pªoskodolin¦, Czernin, Uªaszówk¦ i

Krzywe. W tym dniu pod �ydowsk¡ Grobl¡ zostaª zgarni¦ty podjazd rotmistrza

Czurysa. Czurys maj¡c pod sob¡ 24 ludzi liczyª, »e przebije si¦ przez Nastaszk¦

i dotrze do Biaªej Cerkwi, co mu si¦ jednak nie udaªo i zostaª wzi¦ty do niewoli

ze wszystkimi lud¹mi.

Ju» samo zaj¦cie Nastaszki mimo zaªogi i obsadzenia przepraw bez wi¦kszej

utarczki, dowodziªo du»ej zr¦czno±ci �ukasza w dowodzeniu. Siªy przeciwnika

byªy wprawdzie mniejsze, ale zato w defenzywie na dobrych pozycjach.

W dniu 17 pa¹dziernika przyszªa kolej na zaj¦cie pozostaªych wsi ku póªnoc-

nemu zachodowi le»¡cych, tj. Poprawki, Potijówki i nieco na uboczu le»¡cego

Trockiego Mªyna. Rano tego» dnia �ukasz zaj¡ª wªa±nie Potijówk¦, i zaj¦ty

byª usuwaniem jak wsz¦dzie dzier»awców, arendarzy i urz¦dników Jabªonow-

skiego, oraz zajmowaniem krescencji staro±ci«skiej, która byªa zreszt¡ prawn¡

jego wªasno±ci¡, gdy nadci¡gn¡ª Janikowski na czele zebranych wszystkich siª

biaªocerkiewskich narazie rozporz¡dzalnych, licz¡c, »e zaskoczy zaj¦tych �czyn-

no±ciami administracyjnemi� ludzi �ukasza i za jednym zamachem oczy±ci Na-

staszk¦. Oddziaª puªk. Janikowskiego liczyª dobrze nad 500 jazdy; pozatem,

jak¡± drobniejsz¡ watah¡ kozaków i czerni napr¦dce zebranych, wykonaª rów-

nocze±nie atak na samo miasteczko, licz¡c tak»e mo»e, »e uda si¦ mu je zaj¡¢,

podczas gdy gªówne siªy przeciwnika s¡ zaj¦te gdzieindziej. Nie udaªo si¦ Jani-

kowskiemu ani jedno, ani drugie. Atak na Nastaszk¦ pozostaª jedynie haªa±liw¡

i nieudan¡ demonstracj¡, a zamierzony atak pod Potijówk¡ przyniósª mu po-

wa»n¡ i niestety bardzo krwaw¡ kl¦sk¦. �ukasz za dobrym byª na to o�cerem, by

dziaªa¢ bez ubezpiecze«, to te» o nadci¡ganiu Janikowskiego byª powiadomiony.

Na pozór kazaª nieprzerywa¢ ªadowania zbo»a, a z gªówn¡ siª¡ zrobiª na Ja-

nikowskiego zasadzk¦ w miejscu, gdzie droga z Biaªej Cerkwi przechodzi przez

gª¦boki Jar Potijowski; ruchy oddziaªów �ukasza zakryª ponadto (nie istnie-

j¡cy dzi±) lasek potijowski. Starcie miaªo jak najfatalniejsze dla Biaªocerkwian
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skutki, a byªa to powa»na utarczka, w której wzi¦ªo udziaª z obu stron do 1.000

ludzi. �ukasz dzi¦ki zasadzce nie straciª ani jednego zabitego, miaª tylko kilku

lekko rannych. Natomiast ze strony Janikowskiego padªo trupem samych znacz-

niejszych 12 ludzi, a 15 byªo ci¦»ko rannych, z czego kilku jeszcze z ran umarªo.

Zabici zostali rotmistrze Jerzy Pleskanowski i Maciej Drozdowski, towarzysze �

szlachta Antoni Hulanicki, Jerzy Sikorski, Mikoªaj Gieran, Andrzej Sªoniewski,

Dymitr Kozimirski, Anastazy Jurkowski i Andrzej Wisªowski i kilku ze star-

szyzny kozaków dworskich. Ranni byli rotmistrze Andrzej Kampan (zmarª) i

Jan Wojciechowski (tak»e zdaje si¦ umarª z ran), i kilku towarzyszy-szlachty

Ursuª Czekiertan, Paweª Kostecki, Piotr Czera»y«ki (zmarª), Piotr Makowski,

Józef Nowicki, Bazyli Baranowski, Piotr Laskowiecki (zmarª) i kilku z kozaków.

Przewód s¡dowy nie wymienia za± l»ej rannych o�cerów, towarzyszy i »oªnierzy,

mówi¡c ogólnikowo o kilkudziesi¦ciu pokaleczonych. Oddziaª Janikowskiego w

popªochu szukaª ocalenia w ucieczce.

Nast¦pnego dnia 18 pa¹dziernika dokonaª �ukasz zaj¦cia wsi Poprawki i

Trockiego Mªyna. Caªe starostwo znalazªo si¦ w jego r¦ku.

Jabªonowski chciaª si¦ ju» pogodzi¢ z faktem dokonanym; wmi¦szaª si¦ nie-

stety w t¦ spraw¦ zªy duch wojewody rawskiego w caªej awanturze niejaki Józef

Brodowski, komisarz staro±ci«ski biaªocerkiewski, towarzysz znaku stolnika li-

tewskiego, a zaufany urz¦dnik Jabªonowskiego. Czªowiek ten gwaªtownik i awan-

turnik, przenie±¢ nie mógª ha«by pora»ki swego pana-ksi¦cia z r¡k szlachcica, i

przekonaª Jabªonowskiego o konieczno±ci upokorzenia siª¡ zuchwalca, który si¦

o±mieliª odebra¢ sw¡ wªasno±¢. Otrzymawszy placet wojewody z caª¡ gorliwo-

±ci¡ zaj¡ª si¦ przygotowaniem wyprawy na wielk¡ skal¦ zakrojonej. Pod wodz¡

puªk. Janikowskiego i rotmistrzów Burkata (pó¹niejszego puªkownika w miej-

sce Janikowskiego) Kozynskiego i Niwickiego, zgromadzono 18 chor¡gwi jazdy,

przeszªo 500 ludzi i koni2, kilkuset jazdy kozackiej dworskiej i ochotników dalej

200 strzelców pieszych kozackich nadwornych, 40 piechoty autoramentu cudzo-

ziemskiego i 6 dziaª, a wi¦c regularnych siª do 1.500 ludzi. Oprócz tego pod

komisarzem Brodowskim inicjatorem wyprawy, oraz pod gubernatorem staro-

stwa biaªocerkiewskiego Radli«skim, zgromadzono do 4.000 chªopstwa i czerni.

Caªa ta armja wyruszyªa 3 listopada z Biaªej Cerkwi i w niedziel¦ 4 listopada

stan¦ªa pod Nastaszk¡ w chwili samego nabo»e«stwa w cerkwi (�I kazaª ludowi,

by si¦ modliª� jak mówi legenda chªopska o �ukaszu). Tu popeªniªo dowództwo

armii Biaªocerkiewskiej jak najfatalniejsz¡ omyªk¦. Przeciw sobie miano b¡d¹

co b¡d¹ przeszªo 1.000 ludzi wyborowego »oªnierza w czem 400 ludzi doskonaªej

piechoty kaniowskiej, która tymczasem nadeszªa do Nastaszki; oddziaªy te byªy

2Chor¡gwie byªy wówczas z maªymi wyj¡tkami bardzo sªabe liczebnie.
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dowodzone doskonale, jak si¦ przekonali Biaªocerkwianie na wªasnej skórze pod

Potijówk¡, i dzi¦ki doskonaªemu wywiadowi dowództwo ich byªo u±wiadomione

o ka»dym ruchu przeciwnika; tymczasem jak si¦ okazaªo z aktów procesu, Jani-

kowski i sztab jego nie wiedzieli nawet o piechocie Potockiego. Z tem wszystkiem

w Biaªej Cerkwi si¦ nie liczono, i rachowano zanadto na sw¡ ogromn¡ przewag¦

liczebn¡ (�Biaªocerkwianie przewa»aj¡ liczb¡. lud za± Maªachowskiego bitniej-

szy� wedle legendy ludowej). Przebieg samej bitwy, któr¡ mo»na odtworzy¢ z

aktów i skarg obustronnych byª nast¦puj¡cy. Staropolskim zwyczajem ci¡gn¦ªa

armja Jabªonowskiego z wielkim taborem. Przyszedªszy pod Nastaszk¦ ustawiªa

piechota wozy taboru w czworobok, a dla wzmocnienia wozy obci¡»ono ziemi¡

i gnojem. W taborze tym stan¦ªa caªa regularna piechota z 6 dziaªami i roz-

pocz¦ªa ogie« z broni r¦cznej i armat na miasteczko. Równocze±nie do ataku

ruszyªo chªopstwo i kozacy ochotnicy, a jako rezerwa koªo taboru stan¦ªo owych

18 chor¡gwi jazdy i kozacy dworscy. I to byª wªa±nie zasadniczy bª¡d. Chªopi

nie musieli chyba i±¢, i nie szli zbyt ch¦tnie, a dotrzyma¢ pola regularnemu woj-

sku absolutnie nie mogli. Nale»aªo raczej rozgrza¢ chªopstwo widokiem walki

regularnego »oªnierza, a dopiero potem mas¡ jego zala¢ przeciwnika. Strategja,

jak¡ zastosowali Biaªocerkwianie, przyniosªa piorunuj¡ce zwyci¦stwo �ukaszowi.

Do kontrataku ruszyªa piechota Potockiego, a na sam jej nieoczekiwany widok

chªopstwo pierzchn¦ªo. Na uciekaj¡cych run¡ª �ukasz z jazd¡. Janikowski usiªo-

waª powstrzyma¢ chªopstwo ogniem z taboru, od czego zgin¦ªo kilkudziesi¦ciu

czerni, próbowaª kontrataku jazd¡, wszystko napró»no. Chªopstwo pierzchaj¡ce

z wrzaskiem �Ludy spasajtie±� porwaªo za sob¡ wszystko i jedna rzeka uciekaj¡-

cych popªyn¦ªa ku Biaªej Cerkwi z powrotem. �upem �ukaszowego wojska staªo

si¦ 6 armat, które potem przez 9 lat zdobiªy dwór w Szymkowcach, kilkaset wo-

zów z zaprz¦giem we woªy i konie, kilkadziesi¡t karabinów i kilkudziesi¦ciu je«-

ców. Straty w zabitych ponie±li jedynie chªopi (kilkudziesi¦ciu ludzi) i to gªównie

od ognia wªasnej piechoty i dziaª, chc¡cych ich powstrzyma¢ w ucieczce. W±ród

�towarzystwa� byli tylko ranni i co byªoby najkomiczniejsze, gdyby nie byªo

zwi¡zane z tak smutnemi i krwawemi zaj±ciami, »e niemal wszystkie rany byªy

kªóte i ci¦te. . . w plecy i po±ladki, jak to zeznaª po obdukcji ran Marcin Che-

chªowski, delegowany z grodu do Biaªej Cerkwi. Ilustruje to w dosadny sposób

jak wojsko Jabªonowskiego uciekaªo z pola bitwy. Ranni ci¦»ko zostali chor¡»y

Jan Ch¡dzy«ski, towarzysze Jan Atkiewich, Adamowski, Bazyli Sawicki, Ignacy

Szamborski, Piotrowski, Jan Stanoszewski, D¦bowski, Ihnatowski, Nyczyporski,

Fedorowicz, Michaªowicz, Ka¹mierski, Lewakowski i kilku starszyzny kozackiej.

Poza tem du»o pocztowych chªopów i kozaków prostych. Ze strony �ukasza zgi-

n¡ª jeden czªowiek, kilku byªo ci¦»ko rannych i kilkunastu lekko, przewa»nie od
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postrzaªów w czasie pierwszej fazy walki.

Podobno jak mówi¡ akta, specjalnie miano nastawa¢ na »ycie �ukasza, który

w wirze walki znalazª si¦ w powa»nym niebezpiecze«stwie.

Wynik drugiej bitwy, jeszcze fatalniejszy jak pierwszej, przekonaª Jabªonow-

skiego o bª¦dnych radach i podszeptach Brodowskiego. Narazie z obu stron

posypaªy si¦ skargi na zajazd Nastaszki i to tak Jabªonowski o dokonany przez

�ukasza w dniu 15 pa¹dziernika, jak �ukasza o usiªowane w dniu 17 pa¹dziernika

i 4 listopada, skargi na gwaªty, rabunki o poranienie i pozabijanie ludzi. Akcj¦

prawn¡ ze strony �ukasza prowadziª teraz Jan Obidzi«ski, subdelegat grodu ki-

jowskiego. Trudno tu przytacza¢ suche daty, mnóstwa manifestów, protestów i

pozwów.

Tymczasem 14 listopada komisja z grodu kijowskiego3 zªo»ona z Franciszka

Goszczyckiego, namiestnika tego» grodu, wo¹nego generalnego Jana Wo¹niaka i

±wiatków szlachty Piotra Zdarskiego i Jana Kosickiego wprowadziªa �w spokojne

wªadanie� starostwa nastaskiego puªkownika �ukasza Maªachowskiego. �Guber-

natorem� czyli administratorem zostaª Jan Boreyko.

W mi¦dzyczasie �ukasz zostaª pozwany przed s¡d konsystorski biskupstwa

kijowskiego o rzekome gwaªty, popeªnione przez jego ludzi. Dnia 17 listopada

wniósª �ukasz manifest do grodu przeciw Jabªonowskiemu, Brodowskiemu i Ja-

nikowskiemu o wymy±lenie niebywaªych i niebyªych gwaªtów przez nich; sam

przez Jana Boreyk¦ stan¡ª na s¡d konsystorski. Jabªonowskiego zast¦powaª Pa-

weª Korzeniowski. W dniu 7 stycznia 1754 r. s¡d ten zªo»ony z ksi¦»y: kano-

nika Marcina Rybi«skiego, dziekana fastowskiego, Jana Kubickiego proboszcza

z Pawoªoczy, Wojciecha Symenona Stopcza«skiego, proboszcza pohrebyskiego,

stwierdziª, »e dotychczasowe badanie nie wykazaªy sªuszno±ci zarzutów i wyzna-

czyª na 11 marca komisj¦, która na miejscu przesªuchaªa ±wiadków w Nastaszce.

Na komisj¦, zjechali obaj ksi¦»a z Pohr¦byszcz, Wojciechowski i Stopcza«ski i

trzy dni czekali z Boreyk¡ na peªnomocników Jabªonowskiego � napró»no. Ten

jak zwykle widz¡c i» nic w s¡dzie nie uzyska nie stawiª si¦ wogóle, i wobec

niepodtrzymania przez nikogo skargi, sprawa automatycznie upadªa. Zaraz po

bitwie wmi¦szali si¦ w spraw¦ ró»ni ludzie chc¡c ostatecznie pogodzi¢ zwa±nione

strony, a przedewszystkiem brat wojewody rawskiego wojewoda nowogrodzki

ksi¡»e Aleksander Jabªonowski, dawny wódz �ukasza z przed 1738 r. Stara-

niem jego stan¦ªo �zawieszenie broni� zawarte przez Kropiwnickiego ze strony

�ukasza i Koryci«skiego nowego komisarza starostwa biaªocerkiewskiego jako

peªnomocników, moc¡ którego obie strony miaªy podda¢ si¦ orzecznictwu s¡-

3Mimo, i» Kijów od lat byª ju» w r¦ku Rosji cz¦±¢ powiatu zostaªa przy Polsce i dla niej

urz¦dowaª w �ytomierzu(?) urz¡d grodzki zwany kijowskim (obok istniaª urz¡d »ytomierski).
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dów w sprawie ostatecznego rozgraniczenia Nastaszki od Biaªej Cerkwi; narazie

caªy obszar starostwa miaª pozosta¢ w r¦ku �ukasza w tych granicach, jakie

zaj¡ª w czasie zajazdu.

Warto przytoczy¢ in extenso list �ukasza do ksi¦cia Aleksandra, datowany

26 listopada 1753 r.:

�Prawdziwie mocno rz¡dz¡ce sercem moim masz prawo W. X. M. Dobr.j odbiera¢

rozkazy Jego Pa«skie mam sobie za szcz¦±cie speªni¢ je za po»¡dany honor. Anibym i

teraz unikaª oddania armat i ludzi wedªug rozkazu J.O,W.X.Dobr., ale wprzód jeszcze

»¡dam sprawiedliwych Jego Pa«skich sentymentów decyzji, przed któremi z szczer¡

my±li i pro±by mojej stawam suplikacj¡. Mam wdzi¦czno±¢ i obligacj¦ wielkiemu imie-

niowi W.X.M.Dobr., konserwuj¦ w jak najwi¦kszej obserwacji gª¦boki respekt, staram

si¦ i stara¢ b¦d¦ o nieust¡nn¡ dla siebie ªask¦ i protekcj¦. Mógªby kto patrz¡c na tera¹-

niejsze cirkumstancje zarzuci¢ mi, i» post¦pki moje nie zgadzaj¡ si¦ z o±wiadczeniem,

ale ten byª by albo wcale nie±wiadomy istoty interesu, albo nie przyjmuj¡cy sªuszno-

±ci racji. Gdym si¦ kªaniaª J.O.X.M. Wojewodzie Rawskiemu i sam i przez godnych

przyjacióª, suplikuj¡c o oddanie tego kawaªka królewszczyzny, któr¡ mi byªa Opatrz-

no±¢ Boska wyznaczyªa, a r¦ka J.Król. Mo±ci konferowaªa, ale wyprosi¢ nie mogªem.

Rozkazaª mi si¦ sam Pan Wojewoda Rawski pozywa¢, uczyniªem to z wielk¡ nie±mia-

ªo±ci¡. Potwierdziªa sprawiedliwo±¢ prawo moje, to¢ ju» domy±liªem si¦, »e poniewa»

Pan kazaª si¦ pozywa¢, nie zgrzesz¦ przeciw woli jego, gdy id¡c za decyzj¡ dekretu,

co mojego odbior¦ i odebraªem. Tu z »alem utyskiwa¢ musz¦, »e i t¦ wªasno±¢ moj¡ i

samo nawet »ycie atakowa¢ kazano. Kogo»by prosz¦ w ostatni¡ takowe post¦pki wy-

prawiªy rezolucj¡. A dopiero» dla mnie rzecz tem dotkliwsza i niezno±niejsza, »e ten

Pan, któregom si¦ dopiero zaszczycaª ªask¡ i protekcj¡, teraz bez winy bra¢ mi karze

»ycie i substancj¦. Przyzna¢ tu ka»dy musi widocznie, »e to samego Boga, obro«cy

uci±nionych dzieªo, »e mnie sªabego z mocnym, uni»onego z panuj¡cym zostawiª przy

zwyci¦stwie. Nie za±lepiªo mnie to szcz¦±cie tak, abym zapomniaª com winien W.X.M.,

bo a�duj¦ i dadz¡ ludzie ±wiadectwo, »e nie szukaªem zguby ludzi Ksi¦cia Jegomo-

±ci Wojewody Rawskiego, cho¢ miaªem do tego dobr¡ i sposobn¡ por¦. Nie zgin¦li,

tylko ci którzy sami chcieli, gwaªtem mnie atakuj¡c. Zabraªem to, co uciekaj¡cy zosta-

wili, bo inaczej uczyni¢ nie mogªem. Tu »¡dam decyzji J.C.W.X.M.Dobr. Mam dawno

przys¡dzonych sobie dekretem asesorskim trzydzie±ci tysi¦cy grzywien, wyznaczon¡

kalkulacj¦ za lat dziewi¦¢ kosztów prawnych. A dopiero teraz, gdy utrzymuj¡c si¦ przy

mojem prawie i posesji naruszy¢ musiaªem substancji mojej dawniejszej, któr¡ krwawo

w oczach W.X.M. nabywaªem, naruszyªem zdrowia, podejmuj¡c tyle trudów, na osta-

tek i moje exponowaªem »ycie. Zapomnie¢ nie mog¦ zabitego niewinnie z mojej strony

czªowieka i kilku pokªótych. Skar»¦ si¦ przed W.X.M.Dobr., dobrze umiej¡cym i ko-

chaj¡cym prawo, jaka tego wszystkiego czeka konsekwencja, a dla mnie jakowa teraz

musiaªaby nast¦powa¢ satysfakcja; wcale w tym niemam wzmianki od W.X.M.Dobr.

Gotów jestem odda¢ wszystko pod decyzj¦ W.X.Dobr., zawsze sprawiedliwego Pana,

ale suplikuj¦ z jak najgª¦bszem przeproszeniem, »e ni»eli oddam to, co si¦ u mnie znaj-



78 Rozdziaª IX. Sprawa starostwa nastaskiego

duje, wprzód wiedzie¢ chc¦ pod jakowymi dla mojej satysfakcji kondycjami; których

spodziewam si¦ i wygl¡da¢ b¦d¦ jak najpr¦dzej ªaski i dobroci J.O.W.X.M.Dobr.

Zostaj¡c z dozgonnym obowi¡zkiem i jak najgª¦bszym respektem �ukasz Maªa-

chowski Puªkownik S.R.M. et. R.P.4�

Pyszny jest ten list, pisany z gªupia frant a pewny siebie po zwyci¦stwie i

±wiadomy swej siªy.

Rok 1754 min¡ª spokojnie. �ukasz zawarªszy z Jabªonowskim przez posªów

zawieszenie broni, w oczekiwaniu rozgraniczenia swych dóbr od starostwa bia-

ªocerkiewskiego, wyjechaª do Szymkowiec, zostawiaj¡c w Nastaszce jako admi-

nistratora �gubernatora� Jana Boreyk¦, oraz namiestnika swych chor¡gwi Jó-

zefa Kropiwnickiego wraz z zaªog¡ z zaci¦»nych kozaków. Piechot¦ Potockiego

odesªaª do Kaniowa wnet po bitwie, chor¡gwie odeszªy z wiosn¡ na le»e pod

Przyªuk¦ koªo Winnicy. Wnet te» po uspokojeniu si¦ rozpuszczono i kozaków

Kropiwnickiego, a sam Kropiwnicki wyjechaª do chor¡gwi. �ukasz wzi¡ª si¦ od-

razu swoim zwyczajem do gospodarstwa; m.i. kazaª budowa¢ poni»ej wsi zwanej

Trocki Mªyn, nowe mªyny zwane te» �Nowym Mªynem�. Równocze±nie zaku-

piª na Woªyniu partj¦ zwierz¡t poci¡gowych, do inwentarza wª¡czyª zdobyczne

konie i woªy; w Nastaszce zacz¦ªo si¦ normalne »ycie.

Jabªonowski, maj¡c spraw¦ zupeªnie przegran¡, a nie mog¡c wci¡» przebole¢

pora»ki, chwyta si¦ nowych sposobów, by zgn¦bi¢ przeciwnika, lub przynajmniej

mu dokuczy¢

Jeszcze w 1577 r. otrzymaª na Nastaszk¦ nadanie knia¹ Dymitr Buªyha-

Korjatowicz-Kurcewicz. Gdy w r. 1590 Tatarzy zupeªnie zniszczyli Nastaszk¦

Kurcewocze opu±cili j¡, przestali o ni¡ dba¢ i staªa si¦ ona bezpa«sk¡. W r. 1595

w formie królewskiej dzier»awy wzi¦li j¡ bojarowie Malewicze-Nowosieleccy, lecz

od czasu inkursji Chmielnickiego tj. od 1648 r. do 1744 r. to znaczy sto lat

prawie nikt nada« na Nastaszk¦ nie miaª i nikt do niej pretensji nie podnosiª.

Dopiero zostaªa ona nadan¡ �ukaszowi, najpierw w do»ywocie, a potem prawem

wieczystem. W ci¡gu caªego toku bardzo gªo±nego procesu i caªej awantury nikt

przeciw posesji ani wªasno±ci �ukasza na Nastaszce nie protestowaª.

Dopiero po zupeªnym przegraniu sprawy przez Jabªonowskiego, ten, za pod-

uszczeniem którego± z prawników-pieniaczy namówiª kniaziów Kurcewiczów i

bojarów Malewiczów do wniesienia protestu. Z Malewiczami sprawa byªa pro-

sta; ci byli tyko dzier»awcami-do»ywotnikami, którzy musieli odnawia¢ z poko-

lenia na pokolenie przywilej. Kurcewiczowie mieli rzekome nadanie wieczyste �
4Sacrae Rege Maiestatis et Rei Publicae = Jego Królewskiej Mo±ci i Rzeczpospolitej.
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inna rzecz, »e przedawnione od 150 lat, gdy nie protestowali ani przeciw dzier»a-

wie Malewiczów, ani przeciw Jabªonowskiemu, który tak»e dªugie lata dzier»yª

Nastaszk¦, nim mu j¡ �ukasz zdoªaª odebra¢.

By jednak pogn¦bi¢ przeciwnika, ka»da bro« pieniaczowi dobra. Jabªonowski

nabywa 13 lutego 1754 r. prawo do poªowy Nastaszki od rodziny kniaziów Kur-

cewiczów. Ukªad ten zawarty w grodzie wªodzimierskim (na Woªyniu) jest tem

charakterystyczniejszy, »e Kurcewicze odst¦puj¡ swe prawa Jabªonowskiemu bez

»adnego ekwiwalentu. Charakteryzuje to dobrze caª¡ intencj¦ tej akcji. Na to

�ukasz pozwaª Kurcewiczów do s¡dów asesorskich i w jesieni (pa¹dzierniku zdaje

si¦, najpó¹niej w listopadzie) 1754 r. uzyskaª wyrok stwierdzaj¡cy bezpodstaw-

no±¢ tera¹niejszej pretensji Kurcewiczów, gdy» jak si¦ okazaªo, knia¹ Dymitr byª

równie» tylko do»ywotnikiem na Nastaszce, a przez nieodnawianie przywileju tak

samo jak Malewicze wszelkie prawa do dóbr tych utraciª. Sprawa Malewiczów

wogóle przed s¡dy nie weszªa.

Tak wi¦c �ukasz trjumfowaª na caªej linji. Poniewa» za± za nieprawne od-

st¡pienie Nastaszki Jabªonowskiemu uzyskaª na kniaziów Kurcewiczów kondem-

nat¦, wi¦c te» zgodziª si¦ na jej zniesienie w zamian za zrzekni¦cie si¦ przez nich

na jego rzecz wszelkich ewentualnych pretensji, jakieby do Nastaszki kiedykol-

wiek mieli, (podobno Kurcewicze mieli jakie± pretensje do bli»ej nieznanej sumy,

jaka im si¦ nale»aªa z Nastaszki).

Zmian¦ w poªo»eniu sprowadziªa ±mier¢ przeciwnika �ukasza, ksi¦cia Stani-

sªawa Wincentego Jabªonowskiego, herbu Prus 1-o, ksi¦cia na Ostrogu, hrabi

na Ni»niowie i Bohuszowcu, wojewody rawskiego, starosty ±wieckiego (�wie-

cie) mi¦dzyrzeckiego i biaªocerkiewskiego, komandora i kawalera Orderu Ducha

�wi¦tego; umarª on 23 wrze±nia 1754 r.

Starostwo biaªocerkiewskie otrzymaª z koleji Jerzy Wandalin z Wielkich Ko«-

czyc hrabia Mniszech, marszaªek nadworny koronny, jeszcze wi¦kszy pieniacz od

Jabªonowskiego. Ten jak ju» wspomniaªem zaczepiª m.i. o granice i Rokitn¦ i

Nastaszk¦. W Rokitnej osiadª ju» wtedy niemniej zaci¦ty w sporze Józef Du-

nin Karwicki, który jako kontrakcj¦ zakwestjonowaª granic¦ biaªocerkiewskiego,

twierdz¡c, »e granica Biaªej Cerkwi i Rokitnej na lewym brzegu Rosi ma by¢ za

rzeczk¡ Uzie«, na prawym za± brzegu zakwestjonowaª przynale»no±¢ do Biaªej

Cerkwi szeregu wsi jak Puhaczówki, Ostroga, Sieniawy, Prusów, Szarawki oraz

kilku mniejszych sªobód i chutorów. Ponadto we wschodniej cz¦±ci dóbr Na-

staszki le»¡ce wsie Czernin, Uªaszówka, Krzywe i Trocki Mªyn podci¡gn¡ª pod

kwestjonowany obszar. Terytorjum sporne wynosiªo wi¦c okoªo 40.000 ha ziemi,
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a za jednym zamachem Nastaszka zostaªa wci¡gni¦ta w orbit¦ walki Mniszech

kontra Karwicki.

Wsie zakwestionowane przez Karwickiego, le»¡ce nad Rosi¡ byªy w r¦ku

Mniszcha. Jednakowo» Czernin, Uªaszówk¦, Krzywe i Trocki Mªyn dzier»yª �u-

kasz; wobec tego Mniszczech postaraª si¦ czempr¦dzej o wej±cie w posiadanie

spornych dziedzin i zajechaª cz¦±ciowo Nastaszk¦ w dniu 28 stycznia 1755 r. W

zaje¹dzie tym zaj¡ª Uªaszówk¦ i Krzywe oraz Nowy Mªyn. Trockiego ani Czer-

nina nie udaªo mu si¦ zaj¡¢, ale pogró»ki o tem dawaªy si¦ sªysze¢. W ten sposób

zostaªa zwrócona uwaga Mniszcha na spraw¦ nastask¡. Po pierwszej chwili po-

pªochu i niezdecydowania, przy braku siª niewiadomo co byªo robi¢. Dopiero w

lutym nadjechaª z pobliskiej Przyªuki Kropiwnicki i 20 lutego odbiª z Boreyk¡

zaj¦te wsie.

Tak wi¦c zacz¦ªa si¦ nowa faza walki o Nastaszk¦ � Mniszech kontra Maªa-

chowski. Dawni o�cjali±ci Jabªonowskiego gªównie za± Korzeniowski, nowy gu-

bernator i Koryci«ski komisarz stan¦li na czele niezadowolonych z utraty dzier-

»aw i korzy±ci dawnych klijentów Jabªonowskiego, i podmówili Mniszcha do

wojny z �ukaszem.

Pierwszym krokiem Mniszcha byªo postaranie si¦ o. . . nadanie mu przez

króla Nastaszki, co te» faktycznie uzyskaª. Tu ju» byªo �clou� wszystkiego i uko-

ronowanie caªego baªaganu prawniczego. Po 10 latach akcji prawnej wszystkie

trybunaªy potwierdzaj¡ prawo �ukasza do Nastaszki, i to prawa wieczystego

posiadania, odrzucaj¡c kolejno pretensje Jabªonowskiego, Malewiczów i Kurce-

wiczów, a» tu raptem w póª roku niespeªna po odrzuceniu przez s¡d ostatniej

pretensji, król nadaje Nastaszk¦ komu innemu i znów prawem wieczystem. Na

razie jednak Mniszech nadania tego nie ogªaszaª.

Najpierw postaraª si¦ on o pogn¦bienie �nansowe przeciwnika i zgromadziw-

szy wszystkich, którzy mieli pretensje do �ukasza jeszcze z czasów zajazdu 1753

r., wzi¡wszy do pomocy z grodu kijowskiego swego osobistego przyjaciela s¦-

dziego �ukasza Bohdanowicza, najnieoczekiwaniej w ±wiecie przeprowadziª w

dniu 22 maja 1755 r. uznanie s¡dowe pretensji. . . byªych dzier»awców Jabªonow-

skiego, którzy przecie», je±li wedªug tenoru wyroków poprzednich Jabªonowski

byª nieprawnym dzier»ycielem Nastaszki � oni tako» nieprawnie od niego dzier-

»awili poszczególne wsie na tym obszarze i dochody z nich wedle tych wyroków

za czas od 12.XI.1744 r. nale»aªy si¦ �ukaszowi Maªachowskiemu. Nowy dowód

zam¦tu prawniczego owoczesnego.

I tak dziwny ten s¡d uznaª pretensj¦ utraconych korzy±ci Wªodzimierza

Krzy»anowskigo, mieszczanina biaªocerkiewskiego, byªego arendarza z Nastaszki,

pretensje spadkobierców ±p. rotmistrza Andrzeja Kampa, b. dzier»awcy Poti-
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jówki Stefana Mohoryta, b. wspóªdzier»awcy tej»e Potijówki, Franciszka Tele-

»y«skiego b. dzier»awcy Sewerynówki i Andrzeja Medwedowskiego dzier»awcy

Czernina. Byªo to oczywiste naci¡ganie prawa do swoich potrzeb. Jedyna sªuszna

pretensja, ale która winn¡ byªa by¢ skierowana do Jabªonowskiego wzgl¦dnie

jego spadkobierców, to byªa pretensja chªopów biaªocerkiewskich, którzy w bi-

twie pod Nastaszk¡ potracili podwody z zaprz¦gami. I ta pretensja zostaªa przez

s¡d zaliczona na konto �ukasza. Ciekawa rzecz jednak, »e ten sam s¡d niemiaª

odwagi uzna¢ pretensji szeregu innych osób jak Tomasza Rayka, Jerzego Butkie-

wicza, Antoniego Kulczyckiego, Sªoni«skiego i innych. Musiaªy ju» by¢ widocznie

zanadto naci¡gane.

W caªej tej sprawie umaczaª r¦k¦ syn ksi¦cia Stanisªawa Jabªonowskiego

wojewody rawskiego, ksi¡»e Antoni, starosta buski, a wnet wojewoda pozna«ski.

Jego post¦powanie byªo faktycznie godne napi¦tnowania. Poniewa» �ukasz miaª

w r¦ku kondemnat¦ na jego ojca, wi¦c te» ksi¡»e Antoni, któremu chodziªo o

opinj¦, prosiª �ukasza listownie, by ze wzgl¦du na ±mier¢ ojca tej sprawy na

stóª nie wyci¡gaª, a sam nielojalnie umaczaª r¦k¦ w tak grubem szachrajstwie

prawniczem, by mie¢ cho¢ jeden punkt zaczepienia przeciwko �ukaszowi.

Równocze±nie puªkownik Burkat5 znany nam rotmistrz z pierwszych walk

o Nastaszk¦ mianowany na miejsce Janikowskiego puªkownikiem i dowódzc¡

siª starostwa biaªocerkiewskiego, przygotowaª now¡ wypraw¦ na Nastaszk¦, nie-

trudn¡, bo poza kilkudziesi¦ciu kozakami Boreyko nie miaª »adnych siª. Dnia 21

czerwca 1755 r. zaj¡ª Burkat po drobnej utarczce Nastaszk¦ i usun¡ª Boreyk¦

wraz z caª¡ administracj¡ �ukasza.

Dnia 25 czerwca 1755 r. komisja grodu kijowskiego wprowadziªa Mniszcha

w �spokojne wªadanie� Nastaszki z przylegªo±ciami � i dopiero wtedy okazaªo

si¦, »e Mniszech ma akt nadania Nastaszki prawem wieczystem, oblatowany w

grodzie »ytomierskim dnia 16 czerwca tego» roku. Rzecz jasna, »e znów posypaªy

sie pozwy i manifesty, kontrprotesty i kontrpozwy.

�ukasz stan¡ª jednak wobec alternatywy albo wej±¢ znów na drog¦ prawn¡,

albo z broni¡ w r¦ku odpowiedzie¢ na gwaªt siª¡. Obie drogi wielce kosztowne i

przechodz¡ce ju» nawet na dªu»sz¡ met¦ mo»no±ci �nansowe �ukasza. �ukasza

zdecydowaª si¦ na drug¡ drog¦, ruszyª z Szymkowiec w podró», wst¡piª do Przy-

ªuki, zebraª gar±¢ ludzi i niespodzianie 9 sierpnia 1755 r. stan¡ª pod Nastaszk¡.

Zaskoczona milicja biaªocerkiewska, pami¦tna dobrze ci¦gów z przed dwóch lat

opu±ciªa z Burkatem na czele Nastaszk¦ bez wystrzaªu. Mniszech wpadª w pa-

sj¦, chciaª osobi±cie prowadzi¢ wypraw¦ na �ukasza. Na szcz¦±cie wmi¦szaª si¦

5Otrzymaª on od Mniszcha grunta pod Stawiszczami, na pd. od Nastaszki, gdzie zaªo»yª

nad Gniªym Tykiczem wie± Burkatówk¦ dzi± zwan¡ Brylewk¡.
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osobi±cie w caª¡ spraw¦ biskup kijowski Kajetan Soªtyk, i dawszy gwarancj¦

�ukaszowi, nakªoniª go do napisania listu z propozycj¡ kompromisu. Mniszech

wiedz¡c z do±wiadczenia poprzednika, »e walka byªaby nieªatwa i ryzykowna

listem z dnia 18.VIII wyraziª zgod¦.

Tak doszªo po rocznych rozwa»aniach do kompromisu zawartego w Miku-

li«cach, na hucznym i licznym zje¹dzie w dniu 9 czerwca 1756 r. Obie strony

zjechawszy si¦ tam z biskupem Soªtykiem, zgodziªy si¦ na projekt medjatora.

�ukasz, który ju» faktycznie nie byª w stanie dalej prowadzi¢ akcji, zrzekª si¦

Nastaszki na korzy±¢ Mniszcha, a w zamian za to Mniszech zobowi¡zaª si¦ do

pokrycia pretensji uznanych owym dziwnym wyrokiem Bohdanowicza; osobn¡

umow¡ zobowi¡zaª si¦ Mniszech do pªacenia �ukaszowi do»ywotnio rocznej renty

w wysoko±ci 2.666 zªotych, oraz jednorazowo zapªaciª znaczniejsz¡ gotówk¦ okoªo

50.000 zªotych. Osobnym punktem brat Mniszcha, Jan Karol podkomorzy wielki

litewski, który sprzedaª w 1751 r. �ukaszowi wie± Ku±nierówk¦ z obci¡»eniem

20.000 zªotych zobowi¡zaª si¦ do spªacenie tej sumy wierzycielom, co uskuteczniª

w roku nast¦pnym.

Pozostaªa jeszcze do zaªatwienia sprawa wzajemnych pretensji z ksi¦ciem

Antonim Jabªonowskim synem wojewody rawskiego. Tu dziaªaª jako medjator

stryj Antoniego ksi¡»e Aleksander, kilkakrotnie ju» wspomniany, dawny wódz,

a obecnie szczery i serdeczny przyjaciel �ukasza. Przyja¹ni tej nie zachwiaª na-

wet krwawy spór z jego bratem. Tu �ukasz otrzymaª w do»ywocie za staraniem

Mniszchów i Jabªonowskich starostwo Nazawizów pod Nadwórn¡ w Ziemi Halic-

kiej, aktem datowanym z dnia 5 stycznia 1761 r. � a ponadto intratn¡ dzier»aw¦

klucza le»¡cego pod Stryjem, a zªo»onego z wsi Strzaªków, Wierczany i Tararsko

oraz licznych folwarczków, b¦d¡cych wªasno±ci¡ ksi¦cia Aleksandra.

Dopiero na tej podstawie przyszªo do kompromisu zawartego dnia 20 stycznia

1761 r. na zamku Buskim. Obie strony zrzekªy si¦ wszelkich wzajemnych pre-

tensji a �ukasz zdj¡ª kondemnat¦ z ojca ksi¦cia Antoniego, oczyszczaj¡c jego

pami¦¢. Osobno umówiono si¦ o zwrot dziaª; �ukasz zastrzegª sobie jednak, »e

Jabªonowski przy±le po nie wªasne zaprz¦gi; odbiór dziaª z Szymkowiec nast¡piª

dopiero w lecie 1762 r.

Tak wi¦c w rezultacie �ukasz wyszedª z caªej sprawy pokrzywdzony. Za

35.000 ha wspaniaªej ziemi i lasów dostaª na wªasno±¢ kupione cz¦±ciowo tylko

za pieni¡dze uzyskane w kompromisie od Mniszchów dobra Hnilnickie, 3.500

ha, a wi¦c równo 10 razy mniej i oczyszczenie Ku±nierówki z dªugów; pozatem

same rzeczy czasowe, jak do»ywocie na Nazawizowie, le»¡cym w górskiej okolicy

Karpat zamiast urodzajnej Ukrainy, rent¦ do»ywotni¡ 2.666 zªotych i dzier»aw¦

klucza Strzaªków-Wierczany-Tatarsko. To wszystko nie wyrównywaªo straty Na-
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staszki, ani kosztów i trudów poniesionych. To te» nic dziwnego, »e �ukasz czuª

si¦ pokrzywdzonym.

Echa sprawy nastaskiej dªugo si¦ jeszcze odzywa¢ b¦d¡.

Przedewszystkiem w 1765 r. Mniszech wstrzymaª wypªat¦ renty. �ukasz za-

cz¡ª przemy±liwa¢ o nowym procesie, wyszªy nawet w 1766 r. pierwsze pozwy,

mianowaª plenipotentem szwagra swego starost¦ podwysockiego Antoniego Onu-

frego Zbielskiego, i poruczyª spraw¦ patronowi (adwokatowi) Dªosierowiczowi.

Zaªagodzono spraw¦ przez wyrobienie �ukaszowi rentownego starostwa radenic-

kiego w miejsce lichego Nazawizowa, wzamian za co �ukasz zrzekª si¦ renty. Z

czasem starostwo to przeszªo na syna �ukasza na Józefa.

W r. 1787 syn �ukasza Józef zamy±laª o procesie o Nastaszk¦, lecz poza sfer¡

projektów nie wyszedª.

Wreszcie okoªo 1817 r. wdowa po Józe�e Zo�a z Gryzów-Morawskich, ko-

rzystaj¡c z protekcji jakie miaª w Petersburgu brat cioteczny jej m¦»a hr. Józef

Poniatowski (syn Anny z Maªachowskich a wnuk �ukasza po k¡dzieli) usiªowaªa

wznowi¢ t¦ spraw¦. Porozumiano si¦ z rodzin¡ kniaziów Kurcewiczów, którzy

je¹dzili nawet do Biaªej Cerkwi do Branickich wówczas ju» wªa±cicieli Biaªej

Cerkwi i Nastaszki, by si¦ z nimi porozumie¢, zamy±lano nawet o podaniu do

najwy»szej instancji, do cara. Sprawa ta jednak poza pocz¡tkowe stadja nie

ruszyªa. Miaªa natomiast ten skutek, »e przy zasi¦ganiu porady prawnej, na-

wi¡zano stosunki z rodzin¡ znanego prawnika, i sªawnego adwokata lwowskiego

Eliasza Mochnackiego, wskutek czego wnukowie �ukasza a synowie Józefa, Soter

i Augustyn Maªachowscy poznali swe przyszªe »ony, Leopoldyn¦ i Marj¦ Ann¦

Mochnackie.

Echa wi¦c odzywaªy si¦ przez 60 lat. Sprawa sama pozostaªa w »ywej tra-

dycji rodziny, a »e jest ona równocze±nie niezwykle ciekawym dokumentem z

przeszªo±ci kraju, wi¦c te» rozpisaªem si¦ o niej szerzej.
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Rozdziaª X

Córki �ukasza

Anna, a wªa±ciwie Anna Bruda Marja 3-ga im. urodzona 2 kwietnia 1748 r. w

Szymkowcach na Woªyniu (patrz rozdz. VIII) zostaªa zaledwie 14-o letni¡ dziew-

czynk¡ wydana zam¡» za hr. Ignacego Józefa 2-ga im. Poniatowskiego

herbu Cioªek. �lub jej z licz¡cym wówczas 54 lat wdowcem po Markowskiej

(bezdzietnym) odbyª si¦ hucznie i gwarnie na wiosn¦ 1761 r. w Szymkowcach.

Posag Anny wyniósª 30.000 zªotych polskich, które wypªacono jej w 1765 r.

ponadto odziedziczyªa ona z czasem dom we Lwowie � �Paªac Biskupa Ciesz-

kowskiego�.

M¡» Anny urodziª si¦ w 1707 r. w M±cisªawszczy¹nie a» za Dnieprem, w

której to ziemi gaª¡¹ rodziny Poniatowskich dªu»sze ju» lata siedziaªa. Rodzina

Poniatowskich rozbiªa si¦ na trzy linje lubelsk¡, litewsk¡ i trzeci¡ podlask¡, z

której z czasem wyszedª �Pan Stolnik Litewski� pó¹niejszy król Stanisªaw Au-

gust oraz ksi¡»e Józef. Linje te byªy wszystkie do±¢ blisko spokrewnione. Ignacy

Poniatowski byª synem Nikodema Tadeusza 2-ga im. cze±nika m±cisªawskiego,

pochodz¡cego z linji litewskiej, i »ony tego» Franciszki ze Skórkowskich. Miaª on

dwóch braci Aleksandra, starost¦ uszpolskego i dziedzica na Woªowniku i Po-

niatówku, oraz Franciszka, s¦dziego grodzkiego, a z czasem s¦dziego ziemskiego

pi«skiego. Obaj oni pozostali na Litwie, Ignacy za± przeniósª si¦ na Ru±, gdzie

wkrótce doszedª do znacznego maj¡tku, zªo»onego z wsi Tursów, Kulczyny, Pie-

czyska, Wolicza i Kupiel. W r. 1750 zostaª on cze±nikiem »ytomierskim a sªu»¡c

wojskowo byª puªkownikiem komputu Wojsk Kor. Od czasu wst¡pienia na tron

jego kuzyna rósª szybko w godno±ciach. Widzimy go wnet w 1766 r. generaª-

adjutantem, a w 1781 generaª-lejtnantem Wojsk Kor. W r. 1787 osi¡ga wreszcie

wysok¡ godno±¢ ziemsk¡ chor¡»ego Ziemi Lubelskiej. Obdarzony te» zostaª or-

derem �w. Stanisªawa. Po rozbiorach Polski otrzymaª w Rosji potwierdzenie

szar»y generalskiej. Umarª w latach 1790�95, starcem prawie dziewi¦dziesi¦cio-

letnim. Z maª»e«stwa z Ann¡ pozostawiª czworo dzieci »yj¡cych, synów Józefa

i Jana oraz córki Teres¦ i Tekl¦; ponadto czworo dzieci zmarªo w dzieci«stwie.
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Anna owdowiawszy zamieszkaªa we Lwowie przy matce swej Teresie z Gli-

nojeckich, która te» umarªa na r¦kach Anny 16 maja 1804 r. Otrzymawszy w

spadku �Paªac Biskupa Cieszkowskiego� zamieszkaªa w nim do ±mierci. Licznie

odwiedzana przez ówczesne lwowskie towarzystwo, stworzyªa ze swego salonu

wybitny o±rodek »ycia lwowskiego. Na staro±¢ zdziwaczaªa zupeªnie. Oto co pi-

sze o niej Ludwik Grzymaªa-Jabªonowski w swej ksi¡»ce �Zªote czasy i wywczasy,

pami¦tnik szlachcica z XIX wieku� w rozdziale o towarzystwie lwowskim:

�Salon generaªowej Anny z Jaxów Maªachowskich Poniatowskiej miaª swoj¡ caª-

kiem odr¦bn¡ cech¦. Inwentarzem siedziaªy w nim trzy zgrzybiaªe respektowe panny

� u drzwi w przedpokoju staª dziwnie przebrany kozak, póªwarjat, tytuªuj¡cy si¦

�Kozakiem Pana Jezusa�. Kilka papug w klatkach, bezlik bolo«skich piesków i brzydki

karzeª w kontuszu milcz¡c czekali go±ci. Za pierwszym poruszeniem klamki wszystko

wpadaªo w wirowy ruch, kozak witaª pokªonami, papugi wrzeszczaªy, bij¡c skrzydªami

o klatki, pieski darªy si¦ w niebogªosy, karzeª krzyczaª uganiaj¡c si¦ za niemi w obronie

ci¦»ko zagro»onych ªydek wchodz¡cego, panny wyszczerzaªy zielono-pomara«czowo-

czarne szcz¡tki z¦bów � zielonawo ceglastemi wdzi¦cz¡c si¦ ustami, sªowem i uszy i

oczy czem nasyci¢ byªo. Zato wnuczka gospodyni Olimpja, z ±licznego ciaªka ±liczniej-

sz¡ promieniej¡ca dusz¡, ±wietlana Psyche o osªonkach ±wietlanej Hebe (w pierwszej

mªodo±ci usn¦ªa w Dreznie) � najwi¦cej nawet przestraszonego uspokoi¢ musiaªa.

Sama Pani, przeszªo osiemdziesi¦cioletnia staruszka, wszystkim byªa rada i wszyst-

kich witaªa nadgrobowym u±miechem, który ju» ma co± dzieci¦cego wyrazu w sobie.

Kto chciaª j¡ odrazu chwyci¢ za serce, nadmieniaª o cesarzu Aleksandrze � wtedy si¦

o»ywiaªa twarz jej, spojrzenie rozja±niaªo, z zawsze maj¡c co± do opowiedzenia o nim

ile razy wymawiaªa sakramentalne �Mój imperator� na r¦kach oparta podnosiªa si¦ z

por¦cz swego krzesªa i pochylaªa czoªo, jakby staª przed ni¡. Przy tem wszystkiem byª

to dom go±cinny, w którym si¦ doskonale bawiono co niedzieli.�

Obraz to ostatnich lat jej »ycia okoªo 1830 r. Jak wida¢ z niego Anna musiaªa

si¦ niejednokrotnie zetkn¡¢ z postaci¡ cara Aleksandra i jak wówczas byªo to w

modzie, zakocha¢ si¦ w nim, czego reminiscencje pozostaªy w starym umy±le i

objawiaªy si¦ w nieco dziwaczny sposób. O popularno±ci tego domu i zacnej jego

gospodyni ±wiadczy wymownie wierszyk umieszczony w dodatku do ówczesnej

gazety lwowskiej �Rozmaito±ci� Nr.12 z r. 1829, a pisany przez Rafaªa W¦»yka,

znanego wspóªpracownika tego» pisma. Tytuª wiersza byª nast¦puj¡cy: ��piew

ku uczczeniu cnót i uprzejmo±ci Ja±nie Wielmo»nej Jeneraªowej z Maªachowskich

Poniatowskiej�. A oto wiersz:

Wszak znacie wszyscy t¦ szanown¡ Pani¡

Która grzeczno±ci¡ caªy Lwów ujmuje �
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Dla lat powagi wszystkie matki za ni¡

Zacno±ci¡ rodu pierwszym wyrównuje.

Chocia» jest dobr¡, rz¡dzi domem czynnie

Dla niej s¡ krewni pierwsi przyjaciele,

Cierpi¡c¡ ludzko±¢ wspiera dobroczynnie

I za wzór modªów sªu»y nam w ko±ciele.

Wszak ch¦tnie wszyscy bywacie w tym domu,

Gdzie szczero±¢ dawna z przodków uprzejmo±ci¡

Zimnem przyj¦ciem nie grozi nikomu

Lecz wszystkich równ¡ darzy go±cinno±ci¡.

Tu przez rok caªy, oprócz dni »aªoby,

Rodzaj rozrywek stosuj¡c do czasu,

Byle si¦ mªode bawiªy osoby

Nie szcz¦dzi Pani trudów i niewczasów.

Wszak czcicie wszyscy t¦ matk¦ mªodzie»y

Która dlatego dom trzyma otworem,

By grzeczny mªodzian, gdy do niego wbie»y

Jeszcze grzeczniejszym zbudowaª si¦ wzorem.

Gdy wi¦c j¡ wszyscy znacie i wielbicie

Mym gªosem wszystkie ±miem obj¡¢ »yczenia

�Niech Bóg najdªu»ej przeci¡gnie jej »ycie

I od wszystkiego uchroni zmartwienia�.

�Pani Jeneraªowa� umarªa we Lwowie 2 lutego 1836 r. w wieku lat 88. O dzie-

jach jej potomków mo»na zorjentowa¢ si¦ z zaª¡czonej tu tablicy genealogicznej

Nº 12. Dla obja±nienia dodam kilka sªów.

Teresa Poniatowska, córka Anny w 17 roku »ycia wyszªa za Erazma Sta-

rzy«skiego. Z maª»e«stwa tego pozostaªo dwoje dzieci, syn Stanisªaw Starzy«ski

poeta, stary kawaler i córka Laura z czasem »ona Marcelego Darowskiego herbu

�lepowron. Po trzech latach maª»e«stwa Teresa Poniatowska rozwiodªa si¦ z

Erazmem Starzy«skim i wyszªa za gen. Kobyªeckiego (h. Godziemba). Teresa

te» dziedziczyªa po matce �Paªac Biskupa Cieszkowskiego�.

Tekla Poniatowska 12-o letni¡ dziewczynk¡ zostaªa wydana zam¡» za

starca Czarneckiego; doszedªszy do 18 roku »ycia rozwiodªa si¦ z nim i wyszªa



88 Rozdziaª X. Córki �ukasza

za Czosnowskiego, z którym miaªa 4 synów Stanisªawa, Ludwika, Aleksandra i

Henryka. Z nich Stanisªaw i Ludwik sko«czyli samobójstwem. Powtórnie roz-

wiódªszy si¦ z Czosnowskim wyszªa poraz trzeci zam¡» za Sierakowskiego i miaªa

dwóch synów Romualda i Ignacego Sierakowskich.

Jan Poniatowski, o»eniª si¦ z Honorat¡ Jarz¦bsk¡. Córka ich jedyna Otylda

wyszªa za Adolfa hr. Grocholskiego.

Józef hr. Poniatowski, pierworodny syn Anny urodzony w 1762 r. sªu»yª w

swej mªodo±ci (mi¦dzy 1780 a 1793 r.) w armji pruskiej. Porzuciwszy sªu»b¦

wojskow¡, wróciª do kraju, gdzie o»eniª si¦ z Julj¡ hr. Grocholsk¡. W epoce

wojen napoleo«skich wst¡piª do armji polskiej, gdzie dosªu»yª si¦ rangi puªkow-

nika, i byª przez pewien czas osobistym adjutantem ksi¦cia Józefa. Z rodzin¡ swej

matki, z Maªachowskimi, pozostawaª zawsze w bliskich i serdecznych stosunkach,

niejednokrotnie dopomagaj¡c im swymi wybitnymi wpªywami i stosunkami. W

bliskich zwªaszcza stosunkach pozostawaª z synami Eligjusza i Pulcherji, z Ry-

szardem i Ignacym. Sam zdolny i o szcz¦±liwej do interesów r¦ce doszedª do

znacznego maj¡tku. Gªównymi jego dobrami byªa Taha«cza z przylegªo±ciami

na Ukrainie � ponadto posiadaª w okolicach Odessy du»y kompleks ziem koªo

miasteczek Janówka i Poniatówka, na poªudnie i wschód od miasteczka Katar-

»yja, miedzy jarami obu Kujalników. Cz¦±¢ tych ziem koªo Janówki kupili od

jego synów z czasem Maªachowscy.

Józef umarª w r. 10.V.1845 w Taha«czy, pozostawiaj¡c o±mioro dzieci, synów

Eugenjusza, Maurycego Lamberta 2-ga im. Cezara, Augusta i Darjusza, oraz

córki Matyld¦, Auror¦ i jeszcze jedn¡ której imienia dzi± nie pami¦tamy.

Eugeniusz Poniatowski, najstarszy z synów Józefa, urodzony w 1794 r.

byª szambelanem dworu rosyjskiego i marszaªkiem szlachty powiatu bohusªaw-

skiego. O»eniony byª z Adel¡ Kossakowsk¡.

Maurycy Lambert Poniatowski (ur. 1796) o»eniª si¦ ju» zupeªnym star-

cem z El»biet¡ Grabowsk¡, córk¡ znanego literata Michaªa, prze±liczn¡ mªod¡

pann¡. Po ±mierci jego wyszªa ona za Adama hr. Czosnowskiego, syna Jacen-

tego i �eromskiej. Z drugiego maª»e«stwa Grabowskiej z Czosnowskim pozostaªy

dwie córki El»bieta za Michaªem Baworowskim i Adela za Adamem Starze«skim.

Cezar Poniatowski ur. 1803 r. o»eniony byª z Olg¡ �wiejkowsk¡.

August Poniatowski, puªkownik wojsk rosyjskich, stary kawaler, gospo-

darowaª w maj¡tkach ojca na stepach pod Odess¡. �yª w ogromnej za»yªo±ci i

serdecznej przyja¹ni z rodzin¡ nasz¡, zwªaszcza z Ignacym, synem Eligjusza.

Darjusz Poniatowski (najmªodszy z synów Józefa) o»eniony byª z Djoniz¡

Iwanowsk¡ h. �odzia.

Wszyscy oni zmarli bezpotomnie. Z córek, Aurora umarªa mªod¡ pann¡,
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Matylda byªa za Szymanowskim, a córka tej»e jedyna za Szembekiem. Trzecia

wreszcie z córek byªa »on¡ jednego z Buturlinów z katolickiej linji tej rodziny

rosyjskiej. Tak wi¦c ta linja Poniatowskich wygasªa w m¦skim pogªowiu. Maj¡tki

ich przypadªy Buturlinom i Szembekom, za± cz¦±¢ po Maurycym, jego »onie

El»biecie z Grabowskich, a po niej Baworowskim i Starze«skim.

Tu jeszcze zaznacz¦, »e oprócz powy»szych o±miorga dzieci Józef Poniatowski

miaª ponadto o±mioro zmarªych przed doj±ciem do peªnoletnio±ci, jak wspomi-

nana, w pami¦tnikach Grzymaªy Jabªonowskiego, Olimpja.

Ró»a

Ró»a Maªachowska, najmªodsza z dzieci �ukasza i Te-

resy z Glinojeckich, urodzona 26 sierpnia 1758 r. byªa �ben-

jaminkiem� swych rodziców, zwªaszcza ojca. Do ostatnich

chwil przebywaªa przy �ukaszu, jej r¦k¡ s¡ pisane ostat-

nie wiersze notatek �ukasza. Po ±mierci ojca wyszªa zam¡»

30 listopada 1781 r. za starszego od siebie o 18 lat Leona

(Lwa) Bratkowskiego herbu �winka. Wesele odbyªo si¦ w

Hnilicach; wyposa»enie otrzymaªa takie same jak Anna tj.

30.000 zªotych.

Rodzina Bratkowskich h. �winka wyszªa tak samo jak

i Maªachowscy z Wielkopolski, a nawet z tych samych stron. Rodzina du»ego

znaczenia w Wielkopolsce, dzi± zdaje si¦ wymarªa. Na pocz¡tku XVIII w. »yli

dwaj bracia Ludwik i Michaª Bratkowscy (tabl. 13). Ten ostatni skarbnik kaliski,

o»eniª si¦ z Teres¡ W¦giersk¡ h. Wieniawa i miaª dwu synów wy»ej wspomnia-

nego Leona urodzonego 11 kwietnia 1740 r., oraz Józefa pó¹niejszego miecz-

nika koronnego galicyjskiego. Leon wychowaª si¦ na dworze saskim w Dreznie,

jako pa¹ ksi¦cia Ksawerego, brata Elektora, pod opiek¡ stryja swego Ludwika,

szambelana dworu saskiego. Leon zacz¡ª potem karjer¦ w wojsku saskim, gdzie

dosªu»yª si¦ stopnia rotmistrza. Gdy stosunki polsko-saskie ozi¦bªy, wróciª Leon

do Polski i z bratem Józefem przeniósª si¦ na Ru±. Tu Józef Bratkowski o»e-

niª si¦ z Ann¡ Karczewsk¡ h. Jasie«czyk, córk¡ starosty liwskiego, urodzon¡

z Ossoli«skiej h. Topór. Siostra Józefowej Bratkowskiej Marja byªa za Stani-

sªawem Mrozowickim h. Prus III-o; (syn Stanisªawostwa Mrozowickich o»eniª

si¦ w latach pó¹niejszych z Nikodem¡ Maªachowsk¡, wnuczk¡ �ukasza, a córk¡

Józefa). Józefostwo Bratkowscy mieli troje dzieci, syna Kwiryna i dwie córki

El»biet¦ za Franc. hr. Jabªonowskim h. Grzymaªa i Katarzyn¦ za Ksawerym hr.

Jabªonowskim h. Grzymaªa.
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Leon

Leon Bratkowski po±lubiwszy Ró»¦ Maªachowsk¡, za-

mieszkaª w Stryju, jako deputat Stanów Galicyjskich. Z

maª»e«stwa tego pozostaªy jedynie dwie córki Antonina i

Franciszka. Z czasem nabyª Leon za pieni¡dze spadkowe

swej »ony Ró»y w latach 1790/95 wie± Skwarzaw¦ pod Bu-

skiem, gdzie osiadª z rodzin¡. Leon umarª 5 stycznia 1820

r. we Lwowie, Ró»a za± 5 wrze±nia 1831 r. w Skwarzawie.

Antonina Bratkowska (ur. 15.IV.1783) wyszªa za

Ignacego Mrozowickiego h. Prus III-o (byª to stryj Fran-

ciszka o»enionego z Nikodem¡ Maªachowsk¡). Maª»e«stwo Ignacego Mrozowic-

kiego z Antonin¡ pozostaªo bezdzietnem. Antonina próbowaªa swych siª w lite-

raturze, zreszt¡ bez powodzenia. Umarªa ona okoªo r. 1850 w Skwarzawie.

Franciszka Bratkowska (ur 9.III.1785 w Stryju) wyszªa zam¡» za Juljana

Duniewicza h. Doliwa odm. wªa±ciciela Le±niewic, syna Stanisªawa i Zofji B¦t-

kowskiej. Z maª»e«stwa tego pozostaª syn Franciszek Edward 2-ga im. i 4 córki

Wirginia, Ze�ryna, Matylda i Marcelina. Franciszka z Bratkowskich Duniewi-

czowa umarªa 9 lipca 1831 r. we Lwowie, licz¡c zaledwie lat 46. Umarªa nawet

wi¦c przed ±mierci¡ swej matki Ró»y.

Syn Franciszki Bratkowskiej Franciszek Edward Duniewicz, wªa±ciciel

Nowoszyc w Samborowskiem, o»eniª si¦ z Ludwik¡ Szoªajsk¡; miaª trzech sy-

nów (Edmunda, Stanisªawa i Wªadysªawa) i 12 córek (z tych Wanda wyszªa za

Jokisza z Podola, druga za± byªa za Ulanieckim.)

Z córek jej Wirginja Duniewiczówna wyszªa za Wysªobodzkiego i miaªa

syna Zygmunta. Druga Ze�ryna Duniewiczówna wyszªa za Piotra Mochnac-

kiego, wªa±ciciela Za±cianki i Kipiaczki. Piotr Mochnacki byª synem Eliasza, ad-

wokata lwowskiego, a dwie jego siostry Leopoldyna i Marja Anna byªy za dwoma

bra¢mi Maªachowskimi Soterem i Augustynem, synami Józefa (szczegóªy tycz¡ce

si¦ Mochnackich patrz rozdz. XII). Trzecia z córek Matylda Duniewiczówna

wyszªa za Chwaliboga h. Strzemi¦; maª»e«stwo to pozostaªo bezdzietnem. Naj-

mªodszaMarcelina Duniewiczówna wyszªa za Juljana Malczewskiego h. Tar-

nawa. Malczewskich tych nie nale»y myli¢ z Malczewskimi h. Abdank, z których

pochodziªa babka �ukasza Maªachowskiego Teresa, i którzy byli s¡siadami Ma-

ªachowskich w Wielkopolsce. M¡» Marceliny Duniewiczównej byª synem Piotra

i Zofji Baczy«skiej, a wnukiem Aleksandra i Zofji Siemi¡tkowskiej; sam Juljan

byª urodzony w 1803 r., jako o�cer Wojsk Polskich braª udziaª w kampanji w

1831 r. za któr¡ odznaczony zostaª krzy»em �Virtuti Militari�. Malczewcy mieli

dwóch synów Juljusza i Wªodzimierza oraz córk¦ Matyld¦. Po ±mierci pierwszej

»ony Marceliny Duniewiczównej, o»eniª si¦ Juljan poraz drugi z N. Singerówn¡,
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z którego to maª»e«stwa pozostaªa zam¦»na córka N za N.N.

Juljusz Malczewski, syn Juljana i Duniewiczównej, o»eniony z Dzier»anow-

sk¡ miaª syna Leszka. Leszek jest obecnie posªem polskim w Oslo (Chrystjanja),

o»eniony z Helen¡ Mochnack¡, sw¡ cioteczn¡ siostr¡, wnuczk¡ Ze�ryny Dunie-

wiczównej za Piotrem Mochnackim. Leszek ma syna imieniem Jarosªaw.

Wªodzimierz Malczewski, syn Juljana i Duniewiczównej (ur. w 1836 r.) byª

powsta«cem w r. 1863; zesªany na Sybir, sp¦dziª tam cztery lata. �ona jego Ste-

fania ze Starzewskich dzieliªa z nim wygnanie. Wªodzimierz umarª w grudniu

1915 r. Pozostawiª synów Juljusza gen. W.P. i b. ministra Spraw Wojskowych,

wsªawionego wi¦zieniem go po rewolucji majowej 1926 r., Stanisªawa, Antoniego

(polegªego w armji austrjackiej w listopadzie 1915 r. i córk¦ Marj¦ za Wszela-

czy«skim.

Matylda Malczewska, córka Juljana i Marceliny z Duniewiczów wyszªa za

Bolesªawa Cie«skiego h. Pomian, st¡d powinowactwo z odªamem tej licznie roz-

rodzonej familji. Rodzina Cie«skich bardzo znana we wschodniej Maªopolsce jest

zreszt¡ raz jeszcze spowinowacona z Maªachowskimi. Bratanek bowiem m¦»a

Malczewskiej Bogusªaw Cie«ski o»eniª si¦ ze Stefani¡ Janick¡, wnuczk¡ Berty

Maªachowskiej (patrz rozdz. XII). Bolesªawowstwo Cie«scy maj¡ czworo dzieci,

synów Mikoªaja, Sz¦snego (o»eniony z hr. Bondy), Stefana puªk. W.P. i córk¦

Helen¦ za Strzemboszem.

Poniewa» Ró»a z Maªachowskich Bratkowska byªa najukocha«szem z dzieci

�ukaszowstwa, wi¦c te» na ni¡ przeszªy pami¡tki rodzinne, jak pami¦tnik �uka-

sza i kilka portretów. Po niej odziedziczyªa je córka jej Antonina z Bratkowskich

Mrozowicka; potem przeszªy one na siostrzenic¦ Anatoniny Marcelin¦ z Dunie-

wiczów Malczewsk¡, wreszcie od Malczewskich przeszªy pami¡tki te na rodzin¦

Cie«skich. W perypetjach tych zagin¡ª cenny pami¦tnik �ukasza � a portrety

wisz¡ dzi± u rodziny niemal zupeªnie nam obcej, je±li i one ju» nie zagin¦ªy. Na-

uka � pami¡tki rodzinne winny i±¢ w dziedzictwie po mieczu, nie po k¡dzieli,

jak ju» nieraz praktykowano w naszej rodzinie. Pami¡tk¦ odst¦puje si¦ ukocha-

nej siostrze, najukocha«szej córce swych rodziców, a w rezultacie staje si¦ ona

oboj¦tnym i niepotrzebnym przedmiotem u jej potomków, którzy potem nieraz

mówi¡, jak to sªyszaªem: �Ech, to jaka± tam babka, czy pradziadek po k¡dzieli

nawet nie bardzo wiem, co to za jedni� � oto rezultat, a naprawd¦ szkoda.
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Rozdziaª XI

Józef starosta radenicki

Józef

Józef a wªa±ciwie Józef Kajetan Jerzy 3-ga imion, pier-

worodny syn �ukasza i Teresy z Glinojeckich, urodziª si¦ 10

marca 1747 w Toporowcach (bª¦dnie zwane Toporowczyk)

pod �niatynem w domu swych dziadków, a rodziców swej

matki Janostwa Glinojeckich. Dziecko byªo tak w¡tªe, »e

ochrzczono je z wody natychmiast po urodzeniu. Uroczy-

stej ceremonji chrztu dokonano dopiero 21.I.1748 w parafji

Koªodne«skiej, w której le»aªa nowa siedziba �ukaszowstwa

Szymkowce.

Józef odebraª bardzo staranne wychowanie. Uko«czyª

on nowo zaªo»ony przez Stanisªawa Augusta Korpus Kadecki (Szkoª¦ Rycersk¡)

w Warszawie, która to szkoªa daªa tylu wielkich ludzi w Polsce. Szkoª¦ kadeck¡

uko«czyª w r. 1769 ze stopniem chor¡»ego. Z czasem cho¢ wªa±ciwie w wojsku

nie sªu»yª � otrzymaª godno±¢ generaªa adjutanta; byª to jednak tytuª raczej

reprezentacyjny � nie ±ci±le wojskowy, cho¢ dawaª znaczne prerogatywy i mo»-

no±¢ faktycznego awansu na gereraª-lejtnanta wojsk linjowych.

1 marca 1772 r. a wi¦c w wieku 25 lat wst¡piª Józef poraz pierwszy w zwi¡zki

maª»e«skie. �on¡ jego zostaªa Anna (Anna Salomea El»bieta 3-ga imion)Mie-

rzejewska herbu Szeliga, córka Andrzeja Krzysztofa 2-ga imion kasztelana

sochaczewskiego i Konstancji z kniaziów Puzynów h. Oginiec.

Rodzina Mierzejewskich (tabl. 14) pochodzi z Mazowsza z wsi Mierzejewo,

rozpadªej na kilka dzieªów jak niegdy± Maªachowo. Jedna z linji pisz¡ce si¦

�Na Mierzejewie Jankach� opu±ciªa w osobie Walentego Kazimierza 2-ga im.

Mierzejewskiego Mazowsze i przeniosªa si¦ na Ru±. Tu jak zwykle w szybkim

tempie wzrosªo znaczenie i maj¡tek rodziny. Sam Walenty Ka¹mierz1, pan na

1Walenty Ka¹mierz byª synem Stefana i Anny Dzwonkowskiej h. Przeginia, wnukiem Alek-

sandra, dworzanina Jana Kazimierza i Konst. Jakubowskiej h. Topór, prawnukiem Adama,

o»enionego z Zofj¡ Krakowi«sk¡, praprawnukiem Feliksa, ten za± synem Bronisza, z wnukiem

Jana.
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Zabªotowie w Koªomyjskiem, byª cze±nikiem, a potem pisarzem ziemskim ha-

lickim. Z czasem otrzymaª od króla starostwo skalskie (Skaªa nad Zbruczem),

gdzie przeniósª si¦, zakupiwszy pod Husiatynem maj¡tki Probu»n¦ i Siderów.

Zaszczyty pªyn¦ªy na niego w dalszym ci¡gu. W r. 1721 otrzymuje on rotmi-

strzostwo pancerne, a w r. 1724 zostaje kasztelanem zakroczymskim. Walenty

Ka¹mierz »onaty byª dwukrotnie. Poraz pierwszy z Zo�¡ Jacimiersk¡ h. Su-

lima, córk¡ Krzysztofa i Heleny z Niezabitowskich h. Lubicz2. Z maª»e«stwa

tego miaª Walenty Ka¹mierz troje dzieci, syna Andrzeja Krzysztofa 2-ga im.

oraz córki Teres¦ i Salome¦. Powtórnie »onaty byª Walenty Ka¹mierz bezdziet-

nie, z Agnieszk¡ Lanckoro«sk¡, córk¡ Franciszka. Z córek jego Teresa zostaªa

zakonnic¡ u Sakramentek, Salomea wyszªa za± za Adama Tarª¦ h. Topór, sta-

rost¦ goszczy«skiego i brzegowskiego, a któremu wniosªa w posagu starostwo

skalskie. Tarªowie mieli liczne potomstwo. Andrzej Krzysztof Mierzejewski, syn

kasztelana zakroczymskiego, sam kasztelan najpierw ª¦czycko-konarski (1746),

a potem kasztelan sochaczewski (1748) »onaty byª równie» dwukrotnie. Poraz

pierwszy »onatym byª z Rozalj¡ Daniªªowiczówn¡ h. Sas, córk¡ Jana i Ludwiki

Dieduszyckiej. Z maª»e«stwa tego byªo dwoje dzieci, syn Andrzej mªodo zmarªy,

dziedzic na Hoªobutowie, sprzedanym pó¹niej Sulatyckim i córka Katarzyna za

Adamem hr. Bielskim h. Jelita, starost¡ czerwonogrodzkim i chor¡»ym lwow-

skim. Poraz drugi »onaty byª kasztelan sochaczewski z Konstancj¡ kniaziówn¡

Puzyniank¡ h. Oginiec, córk¡ Michaªa, pisarza litewskiego i Zofji z Potockich

h. Pilawa3. Z maª»e«stwa tego miaª kasztelan sochaczewski czworo dzieci, syna

Kajetana, dziedzica na Probu»nej, starost¦ bryli«skiego, oraz córki N. za Igna-

cym �widzi«skim (córki �widzi«skiej byªy N. za Mikoªajem Polanowskim, N.

za Szymanowskim, N. za Zapolskim, Tekla i Joanna stare panny, oraz Rozalja

za Janem Nepomucenem Maªachowskim h. Naª¦cz, wojewod¡ senatorem Kró-

lestwa Kongresowego), N. za Bazylim Szumla«skim, podstolim halickim i Ann¦

Salome¦ El»biet¦ urodzon¡ 3 stycznia 1749 r. w Siderowie, wspomnian¡ ju»

2Zofja Jacimierska byªa córk¡ Krzysztofa i Heleny Niezabitowskiej, kasztelanki beªzkiej,

wnuczk¡ Jana i N. Chom¡towskiej, prawnuczk¡ Pawªa i Anny Chocimierskiej, praprawnuczk¡

Krzysztofa i Doroty Orz¦ckiej, Krzysztof za± byª synem Leonarda rotm. chor. panc. i Doroty

Sienie«skiej.
3Knia¹ Michaª Puzyna, starosta st¦gwilski, pisarz litewski i poseª wielki do Moskwy, byª

synem J¦drzeja kaszt. mi«skiego, star. upitskiego, i Chrz¡stowkiej h. Krzywda. �ona jego Zofja

Potocka byªa córk¡ Jerzego star. jabªonowskiego, i Suchodolskiej Teo�li. Po ±mierci Michaªa

Puzyny Zo�a wyszªa powtórnie zam¡» za Ludwika Kalinowskiego star. winnickiego. Córki jej

z tego maª»e«stwa: Tekla byªa »on¡ Ant. hr. Bielskiego, ªowcz. nadw. kor., Marja Anna »on¡

Józefa Poni«skiego. Michaª Puzyna oprócz córki Konstancji za Mierzejewskim miaª córk¦ Ew¦,

»on¦ Adama Mrozowickiego; wnuk Mrozowickich Franciszek o»eniª si¦ potem z córk¡ Józefa

Maªachowskiego z 2-go m. z Zofj¡ Gryza Morawsk¡, z Nikodem¡.
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»on¦ Józefa Maªachowskiego, starosty radenickiego. �lub Józefa z Ann¡, który

zgromadziª caªy ówczesny �high life� podolski zarówno ze wzgl¦du na stosunki

Mierzejewskich jak i �ukasza Maªachowskiego.

W±ród go±ci zamku probu»nia«skiego byli przedstawiciele Tarªów, Poni«-

skich, Kalinowskich, Dzieduszyckich, Baworowskich, Komorowskich, Bielskich,

Dobrzy«skich, Przybyszewskich, Czarnota-Bojarskich, Brzezi«skich, Kamieniec-

kich, Zabielskich, Pokuty«skich i wielu innych. Byª to jeden z najliczniejszych

zjazdów w owych czasach; niemal nie byªo rodziny osiadªej w tych stronach,

która nie byªaby reprezentowan¡. Z bliskich za± w¦zªami krwi i przyja¹ni nie

zabrakªo nikogo.

Posag Anny wyniósª 50.000 zªotych. Józef dostaª za± od ojca starostwo ra-

delnickie, na które ojciec wyrobiª mu nadanie oraz Szymkowce z Zarudziem na

rezydencj¦, gdzie te» zamieszkali mªodzi maª»onkowie. (�ukaszostwo przenie±li

si¦ natomiast do Hnilic jak to ju» mówiªem w »yciorysie �ukasza).

Po ±mierci ojca w 1776 r. odziedziczyª Józef wszystkie jego maj¡tki, z wi¦c

Szymkowce, Zarudzie, Hnilice z przy., Kuryªówk¦ i Ku±nierówk¦. Ponadto w r.

1775 Anna z Mierzejewskich odziedziczyªa po matce swojej Konstancji z kn. Pu-

zynów dwie pi¦kne wsie pod Kamie«cem Podolskim � Krasnostawce, i �erdzie

o obszarze przeszªo 4.000 ha.4 Warto±¢ tych maj¡tków obliczana na 250.000 zªo-

tych; obci¡»enie ich wynosiªo 50.000 zªotych. Tak wi¦c Józef stawaª si¦ panem na

obszarze okoªo 12.000 ha ziemi � jednym z bogatszych ludzi w tych stronach.

Na maj¡tku tym ci¡»yªy jednakowo» znaczne pozycje dªugów. Rzecz jasna, »e

przy tak szybkim wzro±cie maj¡tku, jak maj¡tek �ukasza dªugi musiaªy obci¡»a¢

jego dobra i wynosiªy okoªo 130.000 zªotych. W tem gªówne pozycje (sumy po-

daj¦ zaokr¡glone do równych tysi¡czek) wynosiªy: wierzytelno±¢ Ignacego Maªa-

chowskiego wojskiego krasnostawskiego (zdaje si¦ h. Grzymaªa, w ka»dym razie

niekrewnego) okoªo 40.000 zªotych, Malczewskiego, skarbnika nurskiego 33.000

zªotych, �liwi«skiego 10.000 zªotych, Boguckiego 16.000 zªotych, Borkowskiego

6.000 zªotych, Jakóba Przybyszewskiego (brata ciotecznego �ukasza) 4.000 zªo-

tych, tyle» Malinowskiego i szereg drobniejszych. Ponadto na Kuryªówce ci¡»yªa

renta roczna pªacona wujowi Felicjanowi Glinojeckiemu, bratu matki, oraz suma

zapisana przez drugiego z braci matki Kajetana klasztorowi w Brodach.

Zajmuj¦ si¦ tu szczegóªowo rozbiorem stanu maj¡tkowego Józefa, gdy» w

tradycji rodzinnej przechowaªa si¦ o nim krzywdz¡ca pami¦¢, jako o utracjuszu,

który nic dzieciom nie pozostawiª i wszystko sam roztrwoniª. Tak jednak nie byªo

4Ostateczne jednak uregulowanie spadku po Puzynach nast¡piªo w 1791 r. W tym roku

9 lutego nast¡piª ukªad z rodzin¡ Mrozowickich, których reprezentowaª Mikoªaj, syn Adama

i Puzynianki. Na jego podstawie Mrozowickim przypadªy maj¡tki w Cheªmskiem, Krupe z

przyl. Majdan i Olszanica, Józefowi Maªachowskiemu Kranosªawce i �erdzie.
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i ciekawem jest tylko sk¡d mogªa si¦ wzi¡¢ taka tradycja? Odpowied¹ znajdziemy

wªa±nie w rozwa»eniu jego stanu maj¡tkowego i ostatecznego spadku po nim.

Pomijam tu fakt znany, »e normalnie w ka»dej niemal rodzinie jedno lub dwa

pokolenia dorabiaj¡ si¦ maj¡tku, z nast¦pne znów go trac¡, oboj¦tne szybko, czy

powoli, z wªasnej winy lub niedoª¦stwa. W najlepszym za± razie spadkobiercy

tych, którzy maj¡tek zrobili »yj¡ z dnia na dzie« nie trac¡c i nie przysparzaj¡c

dóbr doczesnych � utrzymuj¡c �status quo�. W »yciu Józefa Maªachowskiego

trzeba stwierdzi¢ istnienie dwóch okresów. W pierwszym, w epoce maª»e«stwa

z Mierzejewsk¡ wszedªszy w sfer¦ ludzi, nietylko, »e bogatych, ale nie licz¡cych

si¦ ju» nie z groszem, lecz z tysi¡cami zªotych, chc¡c dotrzyma¢ tonu, »yª ponad

stan i faktycznie interesa swoje zawikªaª i zacz¡ª traci¢ maj¡tek. Nie straciª go

jednak, tylko nadszarpn¡ª, jak to poni»ej wyka»¦.

W r. 1777 wnet po ±mierci ojca sprzedaª Józef wie± Kuryªówk¦ Józefowi

Pruszy«skiemu, cze±nikowi woªy«skiemu, za 130.000 zªotych. Byªa to akurat

suma dªugów ojca, które spªacaª za jednym zamachem, nie licz¡c obci¡»enia

Kuryªówki dziedzictwem Glinojeckich t.j. renty Felicjana oraz zapisu na rzecz

klasztoru w Brodach. Ponadto trzeba pami¦ta¢, »e Józef nie byª jedynym dzie-

dzicem maj¡tku �ukasza, »e miaª siostry. Anna Poniatowska byªa ju» niemal

w caªo±ci spªacona przez ojca, a drobn¡ ró»nic¦ pozostaª¡ do wyrównania ure-

gulowano przez odziedziczenie przez ni¡ �Paªacu Biskupa Cieszkowskiego� we

Lwowie. Pozostawaª jeszcze caªy dziaª Ró»y, której zbli»aªo si¦ zam¡»pój±cie

i której miaª zapªaci¢ gotówk¡ odrazu 30.000 zªotych. Gdy tymczasem Józef

narobiª wªasnych dªugów na 100.000 zªotych, które miaª zapªaci¢ niejakiemu

Antoniemu Lipi«skiemu, z którym przegraª proces w tej sprawie (r. 1776�1779),

zostaª zmuszonym do sprzeda»y Szymkowiec, Zarudzia i Ku±nierówki za ª¡czn¡

sum¦ okoªo 200.000 zªot. Z tego uregulowaª wierzytelno±ci Glinojeckich, Lipi«-

skiego, oraz uzyskaª kapitaª na wypªacenie posagu Ró»y. (Ró»a dostaªa w 1781 r.

nale»ne jej 30.000 zªotych posagu tj. tyle ile otrzymaªa starsza siostra � a a» do

uregulowania ostatecznego spadku Józef zobowi¡zaª si¦ do pªacenia renty rocz-

nej 4.000 zªotych). Tak wi¦c okoªo 1780 r. zostaª Józef przy Hnilicach z przyl.

oraz Krastnostawcach i �erdziach. W tym okresie zaczyna Józef porz¡dnie go-

spodarowa¢. Aby podnie±¢ swe uszczuplone dochody, bierze rentown¡ dzier»aw¦

od Tekli z Kalinowskich Bielskiej, ªowczyni nadwornej koronnej (przyrodnia sio-

stra matki jego pierwszej »ony) tj. znaczny maj¡tek Bucniów. W r. 1787 o»eniª

si¦ Józef powtórnie z Zofj¡ z Gryzów Morawskich, za któr¡ wzi¡ª 80.000 zªotych

posagu (w kilku ratach). Za pieni¡dze te kupiª Józef wie± Ostaªowice koªo Prze-

my±lan w Brze»a«skiem, (okoªo 1.000 ha) od Jana Szepa«skiego h. Doª¦ga; byª

to ojciec Stanisªawa starosty haczowskiego, o»enionego pó¹niej z córk¡ Józefa

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.599919,24.542685
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z pierwszego maª»e«stwa Marj¡ Ann¡. Aby jednak ostatecznie uregulowa¢ swe

sprawy maj¡tkowe sprzedaª Józef w 1791 r. (30 stycznia) dobra Hnilickie za cen¦

przeszªo 250.000 zªotych Alojzemu hr. Baworowskiemu. Z tej sumy kupiª Józef

w tym»e roku za niecaªe 150.000 zªotych wsie Suszczyn, Ostalce (nie myli¢ z

Ostaªowicami) i folwark Teo�lówk¦ koªo Trembowli, reszt¦ u»yª na spªaty Ró»y

Bratkowskiej, która za to kupiªa Skwarzaw¦ w Zªoczowskiem. Pod koniec »y-

cia poniósª Józef now¡ strat¦; dlaczego � dzi± niewiadomo � musiaª sprzeda¢

Ostaªowice5, które kupiª on niego Józef Rudnicki. W rezultacie pozostaª Józef

przy Suszczynie z przylegªo±ciami, oraz Krasnostawcach i �erdziach, okoªo 6.000

ha ziemi.

Ile wi¦c wyniosªa caªkowita strata maj¡tku?

Po ojcu odziedziczyª Józef okoªo 8.000 ha ziemi, z tego okoªo 2.600 byªo

wªa±ciwie wªasno±ci¡ Ró»y, któr¡ musiaª spªaci¢ równowa»no±ci¡ w gotówce,

wzgl¦dnie odst¡pi¢ jej ziemi¦. Jakie± 400 ha nale»aªo odliczy¢ na dopªat¦ dla

Anny Poniatowskiej oprócz odst¡pionego jej domu we Lwowie. Tak wi¦c okr¡gªo

w r¦ku Józefa pozostawaªo 5.000 ha ziemi. Do tego przybyªo po pierwszej »onie

4.000 ha, w posagu drugiej »ony okoªo 1.000 ha, razem wi¦c miaª Józef na czysto

do 10.000 ha ziemi. Je±li teraz obliczymy »e pozostaªo w jego r¦kach na czysto

6.000 ha ziemi, czysta strata wyniosªa wi¦c 40% odziedziczonych maj¡tków, a

wi¦c mniej znacznie ni» poªow¦. St¡d do legendy zupeªnej straty maj¡tku jeszcze

daleko. Powstaªa ona jednak z bardzo prostego powodu.

Do podziaªu spadku po Józe�e stan¦ªo z obu maª»e«stw jedena±cioro dzieci,

nie licz¡c obci¡»enia maj¡tku do»ywociem drugiej »ony Józefa, Zofji z Moraw-

skich. Na podziale tym najlepiej wyszªy córki z pierwszego maª»e«stwa, które

wzi¦ªy caªy nienaruszony spadek po matce tj. wsie Krasnostawce i �erdzie, a

wi¦c 2/3 caªego spadku. Tymczasem na Suszczyn, maj¡tek wprawdzie du»y i

ªadny, wypadªo a» 8 dziaªów. Takie wi¦c rozdrobnienie Suszczyna, gdy na jeden

dziaª wypadaªo 250 ha, co na owe czasy byªo stosunkowo maªo, musiaªo wywoªy-

wa¢ wra»enie, »e ojciec niemal nic im nie zostawiª. Tembardzej, gdy pami¦tano

o ±wietnym stanie materialnym �ukasza, a do±¢ znacznej rozrzutno±ci, czemu

zaprzeczy¢ nie mo»na, syna jego Józefa.

Z pierwszego maª»e«stwa miaª Józef pi¦cioro dzieci, trzy córki i dwóch synów.

Byªy to:

Córka Marja Anna urodzona 9 stycznia 1773 r. (pó¹niejsza Stanisªawowa

Szczepa«ska).

Córka Teresa ur. 30 stycznia 1774 r. (pó¹niejsza Janowa Zawadzka).

Synowie � bli¹niaki �ukasz Daniel Dyzma 3-ga im. i Kajetan Tytus Ignacy

5Sprzeda» Ostaªowic nast¡piªa na wiosn¦ 1801 r.

http://maps.google.pl/maps?z=14&q=49.379830,25.733156
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.389580,25.715861
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=49.402289,25.702686
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3-ga im. urodzeni 3 stycznia 1776 r.

Córka Krystyna urodzona w 1777 r. (pó¹niejsza Janowa hr. Koziobrodzka).

Wszystkie te dzieci przyszªy na ±wiat w Szymkowcach.

Pierwsza »ona Józefa Anna z Mierzejewskich umarªa w r. 1778/80, w wi¦c

w wieku zaledwie 40 lat. Po ±mierci Anny i sprzeda»y Szymkowiec przeniósª si¦

Józef chwilowo do Hnilic do matki, a potem do dzier»awionego przeze« Bucniowa

koªo Tarnopola.

W r. 1787 dnia 16 wrze±nia o»eniª si¦ Józef powtórnie z Zofj¡ (a wªa±ciwie

Marj¡ Ann¡ Zofj¡) Gryza Morawsk¡ h. D¡browa, urodzon¡ 6 stycznia 1766

r. córk¡ Jana i Katarzyny ze �d»a«skich h. Lubicz, wªa±cicieli Czoªha«szczyzny,

Czernielowa etc. w Tarnopolskiem.

Rodzina Morawskich (tabl. 15), z których pochodziªa Zofja piecz¦towaªa si¦

herbem D¡browa, a pochodziªa z Mazowsza. Jak wiele innych rodzin przeniosªo

si¦ kilku jej czªonków z poªowie XVIII w. na Ru±, gdzie dali pocz¡tek dwom licz-

nie rozrodzonym domom, dwom linjom, wspólnego, acz dzi± bli»ej nieznanego

pochodzenia po mieczu; obie te linje s¡ niesªychan¡ ilo±¢ razy spokrewnione ze

sob¡ przez maª»e«stwa, co jeszcze bardziej komplikuje orjentacj¦ w±ród gene-

alogji tej rodziny. Jedna z tych linji nie u»ywa »adnego przydomka, a zwana

jest potocznie �arcybiskupi¡�, gdy» z niej wyszedª arcybiskup lwowski Seweryn

Tytus Morawski, zmarªy w r. 1901. Z tej»e linji pochodzi dzisiejszy wojewoda

stanisªawowski dr. Aleksander Morawski, przez sw¡ »on¦ Zofj¦ z Youngów z na-

sz¡ rodzin¡ spowinowacony. Protoplast¡ tej linji jest Szymon, o»eniony z Bar-

bar¡ Madali«sk¡ h. Larissa; syn jego Franciszek byª pierwszym reprezentantem

rodziny na Podolu. Linja druga nosz¡ca przydomek Gryza, wywodzi si¦ od An-

toniego reg. grodzkiego ciechanowskiego, o»enionego z Katarzyn¡ Brzozowsk¡ h.

Belina. Syn ich Jan, regent grodzki nurski i ciechanowski, o»eniony byª z Kata-

rzyn¡ �d»a«sk¡, córk¡ Józefa podstolego m±cisªawskiego i Zofji z Michaªowskich

h. Trzaska. Córka wªa±nie Janostwa Morawskich zostaªa »on¡ Józefa Maªachow-

skiego. Miaªa ona czterech braci, którzy dali pocz¡tek licznie rozrodzonej ro-

dzinie (patrz genealogj¦). Przez babk¦ Zofji Morawskiej, Zofj¦ z Michaªowskich

�d»a«sk¡, nast¡piªo pierwsze spokrewnienie si¦ z rodzin¡ �cibor-Marchockich,

gdy» siostra jej Katarzyna, »ona Michaªa Marchockiego byªa babk¡ sióstr Pul-

cherji i Julji Marchockich, zam¦»nych pó¹niej za dwoma synami Józefa i Zofji z

Morawskich, Eligjuszem i Melitonem.

Tu musz¦ tylko wspomnie¢ o tem, »e rodzina Gryza Morawskich wylegitymo-

waªa si¦ w Wydziale Krajowym Galicyjskim bª¦dnie z herbu Naª¦cz. Wypadek

taki nie jest zreszt¡ w ubiegªym stuleciu, zwªaszcza w byªych zaborach austrjac-

kim i rosyjskim rzadki. Natomiast linja �arcybiskupia� trzymaªa si¦ zasadniczo
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D¡browy, cho¢ i w±ród niej znalazªy si¦ osoby, chc¡ce uwa»a¢ si¦ za Naª¦czów.

Tu trzeba kategorycznie stwierdzi¢, »e, przynajmniej do ko«ca XIX stulecia w

b. Galicji Morawskich h. Naª¦cz caªkiem nie byªo; s¡ oni ±ci±le rodzin¡ z Po-

zna«skiego.

Józef Maªachowski o»eniwszy si¦ z Zofj¡, zamieszkaª pocz¡tkowo w dalszym

ci¡gu w Bucniowie; tam przyszªo na ±wiat trzech synów, potem z ko«cem 1791

r., lub na wiosn¦ 1792 przenie±li si¦ Józefostwo do Ostaªowic koªo Przemy±lan w

Brze»a«skim. Tam przyszªa na ±wiat reszta ich dzieci, z wyj¡tkiem najmªodszej

Berty, urodzonej ju» w Suszczynie. Wreszcie po sprzeda»y Ostaªowic w r. 1801

przenie±li si¦ Józefostwo do Suszczyna. Pi¦kny ten maj¡tek poªo»ony w uroczej

okolicy jarów podolskich niedaleko od Trembowli byª odt¡d przez lat 40 gªówn¡

siedzib¡ naszej rodziny.

Józef umarª 20 listopada 1807 r. w Suszczynie, w wieku lat 60, tam»e po-

chowany koªo cerkwi grecko-katolickiej.

Pozostawiª on z drugiego maª»e«stwa o±mioro dzieci »yj¡cych, ponadto dwóch

synów zmarªo w niemowl¦ctwie. Dzie¢mi jego byli:

Syn Eligjusz Andrzej 2-ga im. ur. w grudniu 1788 w Bucniowie.

Syn Meliton ur. 11 pa¹dziernika 1790 r. w Bucniowie.

Syn Simplicjusz ur. w 1791 r. w Bucniowie, zmarªy niemowl¦ciem.

Syn Augustyn Ludwik Benedykt, 3-ga im. ur. 27 sierpnia 1792 r. w Ostaªo-

wicach.

Córka Nikodema Teresa Stanisªawa 3-ga im. ur. 14 wrze±nia 1793 r. w Osta-

ªowicach (pó¹niejsza Franciszkowa Mrozowicka).

Syn Nereusz ur. 12.I.1795 r. w Ostaªowicach, zmarªy niemal natychmiast po

urodzeniu.

Syn Jan Duklan Bonawentura 3-ga im. ur. 13 lipca 1796 r. w Ostaªowicach.

Syn Soter Kajus Andrzej 3-ga im. urodzony 27 lipca 1797 r. w Ostaªowicach.

Syn Pankracy Stanisªaw 2-ga im. ur. 16 maja 1798 r. w Ostaªowicach.

Córka Berta (Heryberta czyli Norberta) ur. 22 lipca 1804 r. w Suszczynie

(pó¹niejsza Michaªowa Janicka).

Wdowa po Józe�e Zofja z Morawskich, zwana pospolicie �Pani¡ staro±cin¡�

mieszkaªa do 1831 r. w Suszczynie. Potem przeniosªa si¦ do kupionej przez ni¡

s¡siedniej Kipiaczki, gdzie umarªa 13 lipca 1839 r.

http://maps.google.pl/maps?z=11&q=49.478414,25.566087


100 Rozdziaª XI. Józef starosta radenicki



Rozdziaª XII

Dzieci Józefa z pierwszego maª»e«stwa

Z pierwszego maª»e«stwa z Ann¡ Mierzejewsk¡ miaª Józef dwóch synów-bli¹niaków

�ukasza i Kajetana urodzonych 3 stycznia 1776 r. w Szymkowcach. Zachowaªa

si¦ o nich w rodzinie jedynie wie±¢, »e obaj umarli mªodo. O ile wiadomo �ukasz

umarª dzieckiem.

Kajetan (a wªa±ciwie Kajetan Tytus Ignacy 3-ga im.) zgin¡ª zaledwie dzie-

wi¦tnastoletnim chªopcem pod Maciejowicami w dniu 10 pa¹dziernika 1794 r.

Dowiadujemy si¦ o tem z pami¦tników Adama �wi¦cickiego, niewydanych, któ-

rych r¦kopis znajduje si¦ w r¦kach prawnuków jego po k¡dzieli, Mrokowskich.

Pami¦tnik ten, zreszt¡ bez szerszej warto±ci historycznej i literackiej, podaje »e

Kajetan posprzeczaª si¦ z ojcem na temat spraw politycznych. Józef byª bowiem

zwolennikiem dawnych czasów, zaci¦tym konserwatyst¡. Tymczasem Kajetan,

który wychowaª si¦ w Warszawie, w jednym z zakªadów o duchu nowoczesnym i

post¦powym, przej¦ty byª entuzjazmem dla ducha Konstytucji 3-go Maja. Do-

szªo do tego, »e ojciec wykl¡ª syna, który uciekª do szeregów wojsk Ko±ciuszki.

Sªu»yª on tam w tak zwanej Kawalerji Narodowej, gdzie zetkn¡ª si¦ ze starszym

zreszt¡ znacznie od siebie Adamem �wi¦cickim, z którym si¦ ogromnie poprzy-

ja¹niª. �wi¦cicki wyra»a si¦ o nim z wyrazami najwy»szych pochwaª. Niestety,

obiecuj¡cy ten wiele wedle sªów samego �wi¦cickiego mªodzieniec polegª za Oj-

czyzn¦ na samym wst¦pie »ycia.

Córki Józefa z pierwszego maª»e«stwa wszystkie powychodziªy zam¡». Cie-

kawych dziejów ich potomstwa odsyªam do zaª¡czonych tu genealogji. Dla ob-

ja±nienia ich kilka sªów.

Marja Anna, najstarsza wogóle z dzieci Józefa urodzona 9 stycznia 1773

r., wyszªa zam¡» w Ostaªowicach 14 lutego 1793 roku, za Stanisªawa Szcze-

pa«skiego h. Doª¦ga, starost¦ haczowskiego, dziedzica na Michalcach w Ha-

lickiem. Rodzina Szczepa«skich (tabl. 16) pochodzi z Pomorza z powiatu l¦bor-

skiego, a wi¦c z nad samych brzegów Baªtyku. Gniazdem ich rodzinnem byªo

Szczepankowo. Ojciec Stanisªaw Jan, o»eniny z Agat¡ hr. Bukowsk¡ byª wªa-
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±cicielem Ostaªowic i Maryszczowa w Brze»a«skiem, i od niego to kupiª Józef

Maªachowski Ostaªowice. Stanisªaw miaª dwóch stryjów, którzy obaj osiedli na

Woªyniu; st¡d linja woªy«ska Szczepa«skich dzi± jak si¦ zdaje wymarªa. Stani-

sªaw Szczepa«ski miaª tylko cztery siostry, braci natomiast nie miaª. Aby wyja-

±ni¢ zupeªnie tablic¦ genealogiczn¡ Szczepa«skich dodam jeszcze, »e najstarsza

z dzieci Stanisªawowstwa Szczepa«skich Klementyna wyszªa (20.VIII.1817 r.) za

Marcina Pluszczewskiego h. Lubicz, dziedzica Stryjówski w Tarnopolskim. Kle-

mentyna odumarªa wcze±nie dwie córeczki Klotyld¦ i Florentyn¦ Pluszczewskie;

Florentyna umarªa maªem dzieckiem. Klotylda natomiast wyszªa za Jana Sewe-

ryna Brzozowskiego h. Belina; miaªa z nim tylko dwie córki, Wand¦ za Juljuszem

hr. Bielskim, oraz Klementyn¦ pierwsz¡ »on¦ Karola Jaxy Maªachowskiego, na

którego przeszªa po jej ±mierci Stryjówka. Poniewa» za± jedyny synek Karola i

Klementyny umarª niemowl¦ciem, dzi± w Stryjówce siedzi syn Karola z drugiego

maª»e«stwa Jerzy Ryszard.

Teresa, druga córka Józefa i Anny Mierzejewskiej urodzona 30.I.1774

r. w Szymkowcach wyszªa 20 pa¹dziernika 1793 r. zam¡» w Ostaªowicach za

Jana �wiatopeªk-Zawadzkiego h. Lis, podkomorzego J.Kr.Mo±ci. Zawadzcy

(tabl. 17) mo»na niegdy± w Przemyskiem rodzina rozbiªa si¦ na dwie linje. Jedna

pochodz¡ca od brata m¦»a Teresy od Piotra Pawªa 2-ga im. Zawadzkiego osiadªa

na Litwie, gdzie »yje do dzi± dnia spokrewniona z Radziwiªªami i Giedroyciami.

Z linj¡ t¡ mimo, i» wªa±ciwie nie-krewn¡ utrzymywaªa rodzina nasza w ci¡gu

XIX w. »ywe stosunki; zwªaszcza Meliton mªodszy i jego »ona Leonida z �ukom-

skich. Stosunki te nawi¡zaªy si¦ przez to, »e córka Piotra Zawadzkiego Natalja

wyszªa za Franciszka Szczepa«skiego, syna Stanisªawostwa Szczepa«skich (patrz

wy»ej). Natalja byªa drug¡ »on¡ Franciszka, natomiast córka Franciszka z pierw-

szego maª»e«stwa Izabella wyszªa za bratanka Natalji, za Piotra Zawadzkiego.

Natalja za± sama byªa matk¡ chrzestn¡ najmªodszego syna Melitonostwa Ma-

ªachowskich, Eugeniusza, dzi± em. podpuªk. Wojsk Polskich. Natomiast z linj¡

Zawadzkich pozostaª¡ w Maªopolsce stosunków rodzina nasza niemal zupeªnie

nie utrzymywaªa; zreszt¡ linja ta wymarªa w m¦skim pogªowiu, po k¡dzieli na-

tomiast istnieje caªy szereg rodzin z nami przez Zawadzkich spowinowaconych.

Po ±mierci Jana Zawadzkiego swego pierwszego m¦»a Teresa z Maªachow-

skich wyszªa powtórnie zam¡» za Józefa Netmetty, W¦gra, z którym miaªa

syna tak»e imieniem Józef.

Krystyna, najmªodsza z dzieci Józefa i Anny z Mierzejewkich (ur. w 1777

r. w Szymkowcach) wyszªa 24 lipca 1797 r. w Ostaªowicach zam¡» za Jana hr.

Koziebrodzkiego h. Jastrz¦biec. Koziebrodzcy, (tabl. 18) którzy otrzymali austr-

jacki tytuª hrabiowski, rozbili si¦ na trzy linje, wywodz¡ce si¦ od trzech braci,
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synów hr. Marcina i Zofji z Broniewskich; s¡ to linje: a) linja na Chocimierzu,

wymarªa dzi± w m¦skim pogªowiu, pochodz¡ca od najstarszego z braci Józefa, b)

linja na Kudry«cach, pochodz¡ca od Jana i Krystyny z Maªachowskich, c) linja

na Chlebowie i Podhajczykach pochodz¡ca od najmªodszego z braci Leopolda.

Z rodzin¡ Koziebrodzkich panowaªy do lat dziewi¦dziesi¡tych ubiegªego stu-

lecia serdeczne stosunki.

Z córek Krystyny Teresa, najstarsza z dzieci wyszªa za swego brata ciotecz-

nego Franciszka Szczepa«skiego. Joanna za± najmªodsza z córek Jana i Krystyny

wyszªa zam¡» za Eugeniusza Tytusa 2-ga im. Dwernickiego h. Sas (tabl. 19),

syna sªynnego generaªa; st¡d te» pokrewie«stwo z rodzin¡ Dwernickich, a po-

tem przez nich z rodzin¡ Sadowskich. Z obu temi rodzinami do dzi± dnia pod-

trzymywane s¡ bliskie stosunki. Z samym generaªem Dwernickim rodzina nasza

znaªa si¦ bardzo dobrze. Swego czasu nawet Maªachowscy dopomagali mu do

wydobycia si¦ z tarapatów w interesach, które si¦ mu po powstaniu w r. 1831

zawikªaªy. Pami¡tki za± po nim byªy przez dªugie lata w przechowaniu Melito-

nostwa Maªachowskich jun. w ich mieszkaniu przy ul. Kolejowej w Krakowie,

zanim rodzina nie mogªa ich przewie±¢ na Podole.

Tyle sªów wyja±nienia do tablic genealogicznych potomstwa Józefa Maªa-

chowskiego, starosty radenickiego z pierwszego maª»e«stwa. Tu dodam jeszcze,

»e maj¡tki po Annie Mierzejewskiej, wedle pierwotnego projektu z r. 1794 mieli

obj¡¢ Zawadzcy i spªaci¢ z nich obie siostry. W ko«cu jednak w r. 1798 obj¦li

Krasnostawce i �erdzie Koziebrodzcy, spªacaj¡c Zawadzkich i Szczepa«skich.
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Rozdziaª XIII

Suszczyn

Okres pierwszej poªowy XIX w., który przep¦dziªa rodzina w ówczesnej Wschod-

niej Galicji (z wyj¡tkiem najstarszego z synów Józefa i Zofji z Morawskich,

Eligjusza) nale»y do najbardziej zapomnianych w tradycji rodzinnej. Stosunki

maj¡tkowe byªy w tym okresie o tyle trudne do zbadania dzisiejszemu histo-

rykowi rodziny, gdy» wªa±ciwie przez 30 lat z gór¡ istniaªa wspólnota maj¡tku

odziedziczonego po Józe�e, którym po koleji coraz to inny ze synów zarz¡dzaª.

Na szcz¦±cie zachowaª si¦ szereg listów zawieraj¡cych korespondencje mi¦dzy

bra¢mi wªa±nie w tych sprawach; listy te rozja±niªy wszelkie w¡tpliwo±ci.

Jak wiadomo dzieci Józefa Maªachowskiego odziedziczyªy po nim okoªo 6.000

ha ziemi w dwóch kompleksach. Z tego kompleks pod Kamie«cem Pod. (wsie

Krasnosªawce i �erdzie okoªo 4.000 ha le»¡cy pod zaborem rosyjskim, a b¦d¡cy

wªa±ciwie dziedzictwem Anny z Mierzejewskich przypadª w caªo±ci i sªusznie

córkom jej Marji Annie Szczepa«skiej, Teresie Zawadzkiej i Krystynie hr. Ko-

ziebrodzkiej. Na dzieci z drugiego maª»e«stwa przypadª Suszczyn z folwarkami

Ostalce i Teo�lówka, le»¡cy pod zaborem austrjackim; obszar Suszczyna wynosiª

niecaªe 2.000 ha. Do dziedzictwa tego obszaru miaªy wªa±ciwie prawo równie»

córki tak»e z pierwszego maª»e«stwa. Poniewa» jednak rozumiaªy same nie-

wspóªmierno±¢ spadku jaki im przypadª w porównaniu do spadku rodze«stwa

przyrodniego, zrobiªy pi¦kny krok i zrzekªy si¦ swych praw do Suszczyna. W

ten sposób na Suszczyn wypadªo 8 dziaªów, w dodatku obci¡»onych do»ywo-

ciem matki.

Szcz¦±cie sprzyjaªo jednak rodzinie. Pocz¡tkowo po ±mierci ojca pomagaª

matce w zarz¡dzaniu najstarszy z synów Eligjusz Andrzej 2-ga im. Gdy jed-

nak po swem maª»e«stwie z Pulcherj¡ hr. �cibor-Marchock¡ w r. 1811 Eligjusz

przeniósª si¦ pod Odess¦, zarz¡d obj¡ª drugi z synów Meliton, jeden z najgospo-

darniejszych i najrz¡dniejszych ludzi w naszej rodzinie.

Pod rz¡dami jego Suszczyn zostaª nietylko utrzymany w kwitn¡cym sta-

nie, nietylko dwoje rodze«stwa zostaªo spªaconych, lecz obszar posiadanej ziemi
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znacznie si¦ powi¦ksza. Rz¡dy Melitona trwaªy od r. 1811 do 1839 r., tj. do czasu

gdy id¡c ±ladem starszego brata przeniósª si¦ na stepy. W pierwszym okresie jego

rz¡dów w Suszczynie zostaje spªacony jeden z braci Jan. W roku za± 1832 ku-

puj¡ Maªachowscy, na imi¦ swej matki Zofji z Morawskich jako reprezentantki

rodziny, póª znacznego maj¡tku Kozówka, granicz¡cego ze Suszczynem, od Jana

Soza«skiego. Obszar Kozówki wynosiª prawie 500 ha. Druga poªowa wsi, osobny

folwark o takim»e mniej wi¦cej obszarze byª wªasno±ci¡ pierwotnie niejakiego

Gªowackiego, potem za± Perekªadowskich.

W tym mniej wi¦cej czasie kupiª Meliton pod Husiatynem niedu»y folwark

we wsi Wasylkowce; wie± ta byªa rozbit¡ na 5 folwarków, ka»dy w r¦ku innej

rodziny. Folwark Melitona obejmowaª okoªo 300 ha ziemi, byª jednak bardzo

obci¡»ony dªugami.

Tak wi¦c obszar ziemi znajduj¡cy si¦ w r¦ku rodziny pod zaborem austr-

jackim wzrósª do okoªo 2.800 ha ziemi; a »e jeden z braci Soter, o»eniwszy

si¦ bogato z Leopoldyn¡ Mochnack¡ (patrz dalej) i osiadªszy na jej ziemiach

posagowych Toustoªug i Popªawy w bliskim s¡siedztwie Suszczyna, zrzekª si¦

nale»nego mu po ojcu spadku, dalej, gdy w 1835 r. najmªodsza z dzieci Berta

wyszªa za Michaªa Janickiego h. Rola i zostaªa cz¦±ciowo spªacon¡, wówczas

na Suszczynie pozostaªo pi¦cioro rodze«stwa. To znaczy, »e dziaª ka»dego z nich

wzrósª ju» znacznie. W tych latach mniej wi¦cej oczyszczono Suszczyn z dªugów,

sprzedawszy cz¦±¢, nieznaczn¡ zreszt¡ ziemi; ostatecznie przy Suszczynie zostaªo

przeszªo 1500 ha. W r. 1836 Meliton, który umiaª oszcz¦dzi¢ znaczniejsze kapi-

taªy oraz zarz¡dzaj¡c cz¦±ci¡ swych bratanków synów Eligjusza (Eligjusz zmarª

tymczasem na stepach w 1829 r.), równie» oszcz¦dziª na ich imi¦ nieco pieni¦-

dzy, przej¡ª od matki na swe imi¦ Kozówk¦, obci¡»aj¡c j¡ do 1/3 warto±ci na

rzecz swych bratanków, to jest proporcjonalnie do udziaªu ich kapitaªu w tym

kupnie. W tym»e roku za pieni¡dze uzyskane od Melitona Zofja z Morawskich

kupiªa s¡siedni¡ wiosk¦ Kipiaczk¦, która po jej ±mierci przeszªa na Janickich,

którzy w ten sposób zostali ostatecznie zaspokojeni w nale»nej im po Józe�e

cz¦±ci spadku.

Tak wi¦c w r. 1839 w chwili przenosin Melitona na stepy sytuacja maj¡tkowa

rodziny w zaborze austrjackim byªa nast¦puj¡ca: Suszczyn o obszarze przeszªo

1.500 ha, wolny zupeªnie od dªugów byª wspóln¡ wªasno±ci¡ spadkobierców Eli-

gjusza, dalej braci Melitona, Pankracego i Augustyna oraz siostry Nikodemy.

Ponadto Kozówka, okoªo 500 ha, byªa w 2/3 wªasno±ci¡ Melitona w 1/3 wªa-

sno±ci¡ spadkobierców Eligjusza. Wreszcie wªasno±ci¡ Melitona byª jeden z fol-

warków Wasylkowieckich, okoªo 300 ha, jednak mocno obdªu»ony. To, »e w r¦ku

Melitona znalazªo si¦ wi¦cej ziemi ni» posiadaªa reszta rodze«stwa tªomaczy si¦
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tem, »e Meliton chciaª i umiaª oszcz¦dza¢, natomiast pozostaªych dwóch braci

oraz Nikodema, którzy wybierali odrazu nale»ny im dochód, pieni¡dze na ogóª

si¦ nie trzymaªy. Du»o za± do poprawy stanu materjalnego pomogªo wzi¦cie ko-

rzystnych dzier»aw jak Berezowicy Wielkiej (któr¡ dzier»awiª Pankracy do 1839

r. a potem Augustyn) oraz klucza skaªackiego (Skaªat w Tarnopolskiem), który

dzier»awiª Meliton. Na wiosn¦ w roku 1839 Meliton opu±ciª z rodzin¡ Podole

Galicyjskie, przenosz¡c si¦ pod Odess¦.

Data wyjazdu Melitona na stepy z rodzin¡ nie jest ustalona z caª¡ pewno±ci¡.

Wedle tradycji rodzinnej Dorota, córka Melitona urodzona w roku 1836 miaªa

ju» przyj±¢ na ±wiat na stepach. Na pewne za± jest wiadomem, »e najmªodsza z

dzieci Wiktorja jest urodzon¡ w Palejowej pod Odess¡ w r. 1839; wynika zreszt¡

niezbicie z zachowanych listów Pankracego do Melitona, »e ostateczny wyjazd

tego ostatniego na stepy nast¡piª na wiosn¦ 1839 r. Chodzi wi¦c o to � czy

Meliton wyprawiª rodzin¦ wcze±niej, z sam jeszcze wróciª z powrotem do Galicji

dla uregulowania interesów, czy te» tradycja, zreszt¡ do±¢ niepewna o przyj±ciu

na ±wiat Doroty w Palejowej jest myln¡ i dopiero w 1839 r. Meliton wywiózª

caª¡ sw¡ rodzin¦ pod Odess¦. Ja sam osobi±cie przychylam si¦ do tej drugiej

hipotezy. Jest to zreszt¡ sam w sobie maªo znacz¡cy fakt.

Po wyje¹dzie Melitona rz¡dy nad wspólnot¡ maj¡tkow¡ przeszªy w r¦ce Pan-

kracego; odrazu te» pomy±lny stan interesów w jego niezbyt udolnych r¦kach za-

cz¡ª si¦ psu¢, tembardziej, »e nadszedª okres kilku lat nieurodzaji na t¦ okolic¦.

Gdy wi¦c spostrze»ono w rodzinie co si¦ dzieje, a Meliton ostatecznie zdecydowaª

si¦ na pozostanie na stale w Cherso«szczy¹nie, postanowiono ostatecznie wspól-

not¦ suszczy«sk¡ rozwi¡za¢ i maj¡tek mi¦dzy rodze«stwo rozdzieli¢. W r. 1842

sprzedaª wi¦c Meliton Kozówk¦ bratu Augustynowi, za± Wasylkowce niejakiemu

Le±niewiczowi1. Suma sprzeda»na wynosiªa za Kozówk¦ 3.000 rubli srebrem, za

Wasylkowce 700 rubli srebrem (po odliczeniu dªugów naturalnie). W tym»e te»

1842 r. sprzedano caª¡ mas¦ suczczynieck¡ rodzinie Borkowskich2 za 30.000 ru-

bli srebrem, z czego dªugi narobione przez Pankracego pochªon¦ªy 10.000 rubli,

tak, »e na jeden dziaª rodzinny wypadªo okoªo 4.000 rubli srebrem na czysto.

Suszczyn tymczasem wydzier»awiª Pankracy od Borkowskich na 3 lata. Pierwsze

raty pªacone przez Borkowskich poszªy na dªugi i dziaªy najbardziej potrzebuj¡-

cych w rodze«stwie tj. Nikodemy, Pankracego i Augustyna. Interesa powikªaªy

si¦ jednak jeszcze raz.

1Rachunki i cyfry podaj¦ tutaj w rublach srebrem, gdy» tak s¡ prowadzone w korespon-

dencji Pankracego z Melitonem. Wówczas zachodziªa du»a ró»nica kursu pomi¦dzy rublem

srebrnym, a tzw. asygnacyjnym czyli banknotem. Rubel srebrem wartaª zale»nie od kursu w

rozmaitych latach od 3�3.50 rubli asygnac.
2Dzi± dobra Suszczynieckie s¡ wªasno±ci¡ rodziny Pini«skich.
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Augustyn, którego pieni¡dze si¦ nie trzymaªy i interesów robi¢ nie umiaª,

nie mógª si¦ ui±ci¢ Melitonowi z zaci¡gni¦tych przy kupnie Kozówki zobowi¡-

za«. Wtedy w r. 1846 nast¡piªo drugie ostateczne uregulowanie spraw maj¡t-

kowych pod zaborem austrjackim. Pankracy, któremu dzi¦ki urodzajowi bardzo

si¦ poszcz¦±ciªo (a miaª on wtedy w dzier»awie oprócz Suszczyna i klucz Skaªacki

wzi¦ty po Melitonie w dzier»aw¦) przej¡ª od Augustyna Kozówk¦ i spªaciª Meli-

tona. W tym»e 1846 r. wzi¦to ostatnie raty od Borkowskich za Suszczyn tak, »e

ostatecznie uregulowano nale»no±ci Melitona i spadkobierców Eligjusza, którzy

za uzyskane z dóbr galicyjskich pieni¡dze kupili pod Odess¡ maj¡tki Mahajow¦

z przylegªo±ciami i Janówk¦ z przyl. (patrz rozdz. O stepach).

Po roku wi¦c 1846 w r¦ku rodziny Jaxów Maªachowskich pozostaªy w Galicji

Kozówka w r¦ku Pankracego oraz Toustoªug i Popªawy w r¦kach Sotera. Zmiany

zaszªy dopiero okoªo r. 1860.

Z koleji zajmiemy si¦ teraz histori¡ poszczególnych czªonków rodziny w tym

okresie.

O historji dwóch najstarszych synów Józefa i Zofji z Morawskich o Eligjuszu i

Melitonie mówi¢ b¦d¦ osobno w nast¦pnym rozdziale. Dwóch synów Simplicjusz

i Nereusz zmarli niemowl¦tami, pozostaj¡ wi¦c do omówienia dzieje Augustyna,

Nikodemy, Jana, Sotera, Pankracego i Berty. O córkach mówi¢ b¦d¦ na ko«cu

rozdziaªu. Ze synów

Augustyn (Augustyn Ludwik Benedykt 3-ga im.) urodzony 27 sierpnia

1792 r. w Ostaªowicach, maª¡ odegraª rol¦ w dziejach rodziny. O»eniony byª

stosunkowo pó¹no, bo okoªo roku 1835/40 z niemªod¡ ju» pann¡, Marj¡ Kry-

styn¡ Mochnack¡ (ur. 1805 r.) córk¡ Eljasza adwokata lwowskiego i Hono-

raty ze Stroi«skich h. Tarnawa. Posagu wªa±ciwie za »on¡ nie wzi¡ª; wªasno±ci¡

jej byªy poªowa Toustoªugu i Popªaw, na których miaªa zahipotekowan¡ cz¦±¢

spadku, po rodzicach jej nale»nego. Augustyna pieni¡dze si¦ nie trzymaªy i inte-

resów robi¢ nie umiaª. To te» ani zbyt szcz¦±liwie nie gospodarowaª w Berezowicy

Wielkiej dzier»awionej przez niego w latach 1836�42, ani te» nie umiaª wypªaci¢

Melitonowi nale»no±ci za Kozówk¦, któr¡ kupiª on niego w 1842 r. Ostatecz-

nie osiadª w Toustoªugu przy bracie Soterze, gdzie umarª maj¡c przeszªo 60 lat

okoªo 1855 r. �ona jego prze»yªa go, cho¢ nieznacznie. Umarªa ona mi¦dzy 1862

a 1865 r. mieszkaj¡c do ko«ca »ycia w Toustoªugu. Augustyn miaª tylko jednego

syna Antoniego, urodzonego 6 sierpnia 1842 r. w Kozówce, zmarªego dzieckiem.

Soter (Soter Kajus Andrzej 3-ga im.) urodzony 27 lipca 1797 r. w Osta-

ªowicach, o»eniª si¦ w 1825 r. z siostr¡ »ony brata swego Augustyna, z Leopol-



Kronika 109

dyn¡ (Leopoldyn¡ Teres¡ El»biet¡) Mochnack¡, ur. w r. 1803.

Rodzina Mochnackich (tabl. 20), z których pochodziªy »ony Augusta i So-

tera, w okresie XVIII w. byªa zupeªnie zruszczon¡. Mochnaccy pochodzili z

mo»nej niegdy± rodziny Rogalitów (h. Rogala) na Mochnaczu, pochodzenia ku-

jawskiego; wyemigrowawszy na Ru± jak wiele innych rodzin w okresie XVII w.

nale»eli Mochnaccy do mo»nych w tych stronach rodzin szlacheckich. Potem na-

st¡piª gwaªtowny upadek, ulegli zruszczeniu i dopiero pod koniec XVIII w., po

zaj¦ciu przez Austrj¦ poªudniowych rubie»y Polski id¡c drog¡, mówi¡c j¦zykiem

dzisiejszym, �pracuj¡cej inteligencji�, dzi¦ki swym zdolno±ciom, szybko z powro-

tem si¦ wybili, dorobili si¦ znacznych maj¡tków, i przez zwi¡zki z polskim zie-

mia«stwem spolszczyli si¦ z powrotem. Jeden z czªonków tej rodziny Eljasz byª

znanym prawnikiem i adwokatem we Lwowie. Miaª za± dwóch braci starych ka-

walerów Benedykta i Chryzostoma, wªa±cicieli Podsmykowia w Tarnopolskiem.

Sam Elijasz byª bardzo maj¦tnym czªowiekiem i wªa±cicielem Hodowa i Józe-

fówki koªo Zªoczowa, Dawidkowiec i Sªobódki pod Czortkowem, Toustoªuga i

Popªaw koªo Trembowli, Krotoszyna pod Lwowem. Toustoªug i Popªawy byªy

maj¡tkami posagowymi jego »ony Honoraty ze Stroi«skich, córki Stanisªawa i

Wiktorji ze Strusiów. Maj¡tki te byªy pocz¡tkowo w r¦ku Tekli ze Stroi«skich

Lewandowskiej, siostry Honoraty. Po bezpotomnej ±mierci Lewandowskiej To-

ustoªug i Popªawy przeszªy na Mochnackich, a potem drog¡ posagu na Maªa-

chowskich. Eljasz miaª dziewi¦cioro dzieci (patrz genealogja). Z dzieci jego dwu

synów najstarszy Piotr i najmªodszy Ignacy pozostawili potomstwo do dzi± dnia

»yj¡ce. Z córek za± Magdalena, która umarªa star¡ pann¡ interesuje nas z tego

powodu, »e znaczna cz¦±¢ spadku po niej przypadªa potem dzieciom Sotera. Ro-

dzina Mochnackich daªa Polsce jednego bardzo wybitnego czªowieka, jakim byª

Maurycy Mochnacki. Wypadaª on stryjeczno-stryjecznym bratankiem Eljasza.

Z rodzin¡ Mochnackich nawi¡zaªa nasza rodzina stosunki w r. 1817, gdy za-

si¦gano porady prawnej w sprawie zamierzonego wznowienia procesu o starostwo

nastaskie (patrz rozdz. IX) do czego zreszt¡ nie przyszªo. Od tego czasu Eljasz

Mochnacki staª si¦ doradc¡ prawnym rodziny, a» do swej ±mierci, 5 pa¹dziernika

1825 r. w Toustoªugu.

Soter Maªachowski osiadª z »on¡ na odziedziczonych przez ni¡ po ±mierci

ojca Toustoªugu i Popªawach, obci¡»onych do»ywociem na rzecz siostry Leopol-

dyny, Marji pó¹niejszej Augustowej Maªachowskiej. Po ±mierci za± bezpotomnej

Augustyna i Marji, dzieci Sotera odziedziczyªy spadek po Marji. Soterowie mieli

czworo dzieci, wszystkie urodzone w Toustoªugu, a to: córk¦ Joann¦ (zwan¡ �a-

net¡) ur 9.VI.1826, syna Zygmunta Jana 2-ga im. ur. 29.VIII.1827 r., syna Józefa

Pankracego 2-ga im. ur. 22.V.1829 r. i wreszcie córk¦ Julj¦ Weronik¦ Tekl¦ 3-ga
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im. ur. 4.IV.1836 r. �ycie p¦dzili Soterowie spokojne, gospodaruj¡c na swych

maj¡tkach. Gdy dzieci podorastaªy, chc¡c je wszystkie wyposa»y¢ sprzedali To-

ustoªug i Popªawy w r. 1861 Ignacemu Mochnackiemu bratu Leopoldyny. Po

±mierci Leopoldyny w 1866 r. Soter przeniósª si¦ na stepy, gdzie umarª w pierw-

szych dniach wrze±nia 1872 r. u swej córki Julji zam¦»nej za Edwardem Jax¡

Maªachowskim (bratankiem Sotera) w maj¡tku Broszkówce, pochowany jak si¦

zdaje w Palejowej; s¡ jednak pewne poszlaki, »e zostaª przewieziony do Galicji

i tu pochowany.

W tem miejscu podam pokrótce dzieje dzieci Sotera. Najstarsza z dzieci,

córka Joanna umarªa mªod¡ stosunkow¡ osob¡, w r. 1870, a wi¦c w wieku 34 lat

we Lwowie. Syn Zygmunt (Zygmunt Jan) uko«czyª �Theresianum� we Wiedniu,

jako najlepszy ucze« swego kursu. Potem wst¡piª do armji austrjackiej, gdzie

sªu»yª jako porucznik przy kawalerji. Wnet jednak na skutek ruchów rewolucyj-

nych w 1846/48 r. porzuciª sªu»b¦ wojskow¡; o»eniª si¦ wnet po wyst¡pieniu z

wojska z Laur¡ Zaª¦sk¡ h. Prus II-o, córk¡ Feliksa puªk. W. P., uczestnika

wszystkich kampanji napoleo«skich i 1831 r., kawalera �Virtuti Militari� i tego»

»ony Gabrjeli z Krai«skich h. Jelita. Siostra Laury Eugenia wyszªa za Stanisªawa

Mrozowickiego (patrz Mrozowiccy). Sama Laura byªa urodzona w 1837 r., »yje

do dzi± we Lwowie. O»eniwszy si¦ z dosy¢ zamo»n¡ pann¡ i wzi¡wszy sw¡ cz¦±¢

z Toustoªugu, kupiª Zygmunt ªadny maj¡tek Morawsko pod Jarosªawiem (ok.

200 ha ziemi). Wychowany jednak w duchu, rzec mo»na, kawalerzysty austr-

jackiego, duchu wojskowym, nie umiaª si¦ rz¡dzi¢, i wnet straciª maj¡tek. Byª

to typ ziemianina bardzo pospolity w owych czasach, tak cz¦sto przedstawiany

w powie±ciach z owych czasów, bardzo szlachetnego i o wysokich porywach,

a zupeªnie niepraktycznego. Z zachowanej o nim korespondencji, widzimy, »e

mimo wychowania w wojskowej szkole austrjackiej, zostaª dobrym Polakiem, i

dobrym patrjot¡. Morawsko kupiª Zygmunt w r. 1862 od rodziny niemieckiego

pochodzenia Runge. W ci¡gu 14 lat narobiª tyle dªugów, »e przewy»szyªy one

warto±¢ maj¡tku. Ratuj¡c go kupiª od niego Morawsko w roku 1876 brat jego

stryjeczny Meliton (syn Melitona i Julji z Marchockich), przepªacaj¡c zreszt¡

grubo. Zygmunt siedziaª dalej na Morawsku ju» jako dzier»awca do r. 1880.

Gdy jednak nawet nie potra�ª zapªaci¢ tenuty dzier»awnej, Meliton rozwi¡zaª z

nim stosunek dzier»awny, i Zygmunt z Morawska wyjechaª. Przez pewien czas

mieszkaª on we Lwowie, potem byª dyrektorem biura zbo»owo-rolniczego w Sta-

nisªawowie, potem w Odessie. Odziedziczywszy po ±mierci swej ciotki Magda-

leny Mochnackiej znaczniejszy kapitaª, kupiª we Lwowie dom. Jest on do dzi±

dnia wªasno±ci¡ jego »ony, która w nim mieszka. Zygmunt umarª bezdzietnie

11 listopada 1894 r. Drugi syn Sotera i Leopoldyny z Mochnackich Józef (Józef

http://en.wikipedia.org/wiki/Theresianum
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Pankracy) byª starym kawalerem. Braª »ywy udziaª w ruchu rewolucyjnym w r.

1848. Szcz¦±liwym trafem uszªo mu to na sucho. Przez pewien czas studjowaª

�lozofj¦ we Lwowie. On to byª owym wspomnianym w przedmowie historykiem

rodziny naszej. Umarª we Lwowie 15 sierpnia 1903 r. Najmªodsze z dzieci Sotera

i Leopoldyny Julja (a wªa±ciwie Julja Weronika Tekla) byªa »on¡ swego brata

stryjecznego Edwarda Jaxy Maªachowskiego. �yciorys jej nale»y do rozdziaªów

o stosunkach stepowych.

Jan

Jan (Jan Duklan Bonawentura 3-ga im.) syn Józefa

Maªachowskiego i Zofji z Morawskich urodzony 13 lipca

1796 r. w Ostaªowicach, a wi¦c starszy od Sotera, byª sta-

rym kawalerem. Pierwszy z rodze«stwa wzi¡ª swój dziaª ze

Suszczyna. Pierwszy te» pieni¡dze swe straciª. Potem dzier-

»awiª kolejno maj¡tki Daliszow¦ (okoªo 1840 r.) i Hlesz-

czaw¦ (od 1848-54 r.) w Galicji. Na staro±¢ osiadª u swych

braci na stepach, gdzie umarª w Palejowej w r. 1875. �yª w

wielkiej przyja¹ni z Adolfem Lipczy«skim, krewnym zreszt¡

naszej rodziny przez �d»a«skich.

Pankracy (Pankracy Stanisªaw) najmªodszy ze synów Józefa, urodzony

16 maja 1798 r. w Ostaªowicach, o»eniª si¦ w 1829 r. ze swoj¡ bratanic¡ Otyld¡

Maªachowsk¡, córk¡ Eligjusza i Pulcherji z Marchockich. Niedªugo jednak

trwaªo po»ycie tego maª»e«stwa. Ju» 27 czerwca 1837 r. umarªa Otylda, pozosta-

wiaj¡c Pankracemu jedynego syna Cezara, urodzonego w 1830 r. w Suszczynie.

Pankracy po ±mierci »ony mieszkaª w Berezowicy Wielkiej, któr¡ dzier»awiª w

latach 1837�39, potem rz¡dziª Suszczynem od 1839�42 r., a po sprzeda»y Susz-

czyna dzier»awiª go przez 3 lata. Wreszcie w r. 1846 kupiª od brata Melitona

Kozówk¦ (wchodz¡c na miejsce Augustyna) oraz wydzier»awiª klucz Skaªacki.

Zupeªnie niespodziewanie Pankracy umarª niestarym stosunkowo czªowiekiem,

bo zaledwie w wieku lat 50, 14 sierpnia 1848 r. w Tarnopolu, odumieraj¡c maªo-

letniego syna. Syn tenCezar, wychowany wWiedniu w �Theresianum�, dorwaw-

szy si¦ mªodym chªopcem do maj¡tku, straciª go w krótkim czasie. O»eniony

byª z Zofj¡ Perekªadowsk¡, córk¡ wªa±cicieli drugiego folwarku Kozówki, uro-

dzon¡ w r. 1838. wnet jednak po zawarciu maª»e«stwa w latach 1860�65 Cezar

rozwiódª si¦ ze swoj¡ »on¡. Pocz¡tkowo mieszkaª w Tarnopolu, a potem na sta-

ro±¢ osiadª na stepach u swych stryjów, a potem braci stryjecznych. Pod koniec

»ycia o±lepª. Umarª w Odessie w 1891 r. nie pozostawiaj¡c potomstwa.

Tak wi¦c z mªodszych synów Józefa i Zofji z Morawskich potomstwo ich

wymarªo w m¦skim pogªowiu, najdalej w pierwszym pokoleniu a maj¡tki ich

przeszªy prawie w caªo±ci w obce r¦ce.
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Jak mówiªem miaª Józef z drugiego maª»e«stwa z Zofj¡ z Morawskich 2 córki.

Nikodema (Nikodema Teresa Stanisªawa) urodzona w Ostaªowicach dnia

14 wrze±nia 1793 r., wyszªa zam¡» za Franciszka Mrozowickiego h. Prus

III-o, stosunkowo niemªod¡ ju» pann¡, bo w 1821 lub 1822 r.

Franciszek

M¡» jej pochodziª ze znakomitego rodu (tabl. 21), Oj-

czy¹nie wielce zasªu»onego, a szeroko i wysoko skoligaco-

nego. Do krewnych Mrozowickich i to bliskich krewnych

nale»¡ wszystkie najwybitniejsze rody polskie. Senatorów

w rodzie Mrozowiccy wprawdzie nie mieli, lecz urz¦dy ziem-

skie byªy stale ich udziaªem, a na polach bitew zªo»yli Pol-

sce ob�t¡ danin¦ krwi. Pochodz¡ oni z Mazowsza i s¡ jed-

nego pochodzenia z Witwi«skimi, których s¡ jeno odªamem.

Mrozowickimi zacz¦li si¦ nazywa¢ od poªowy XV w. gdy

przodek ich wzi¡ª dziaªem maj¡tek Mrozowice. Z Maªa-

chowskimi byli Mrozowiccy ju» dwa razy uprzednio spowinowaceni. Pierwszy

raz przez babk¦ Franciszka, a domu Ew¦ z Puzynów; byªa ona rodzon¡ siostr¡

Konstancji z Puzynów Mierzejewskiej, kasztelanki suchaczewskiej, której znów

córka byªa pierwsz¡ »on¡ Józefa Maªachowskiego, starosty radenickiego. Stryj

za± Franciszka, Ignacy, o»eniª si¦ z wnuczk¡ �ukasza Maªachowskiego z Antonin¡

Bratkowsk¡. Tak wi¦c rodziny te byªy ju» sobie nie obce.

Matka Franciszka Mrozowickiego, Marja z Karczewskich h. Jasie«czyk po

±mierci swego m¦»a Stanisªawa zostaªa zakonnic¡, a w czasie kasacji zakonów

przez cesarza Józefa II wsªawiªa si¦ zbuntowaniem pospólstwa lwowskiego. Dziad

Franciszka Adam Mrozowicki, starosta st¦gwilski i rotm. chor. panc. (m¡» Ewy

z Puzynów), starcem ju» zupeªnym wzi¡ª udziaª w Konfederacji Barskiej, w

której byª regimentarzem �Partji Ukrai«skiej� (czyli dowódzc¡ siª konfederacji

na Ukrainie operuj¡cych) i wice regimentarzem konfederacji generalnej; umarª

na wygnaniu na Woªoszczy¹nie. Sam Franciszek byª »oªnierzem napoleo«skim,

o�cerem W.P. i kawalerem �Virtuti Militari�.

Ponadto Mrozowiccy zasªu»yli si¦ jako jedni z pierwszych w Polsce (uprze-

dzili ich jedynie Mycielscy w Pozna«skiem) a pierwsi pod zaborem austrjackim

wprowadzeniem cukrownictwa. Zarówno Franciszek jak brat jego starszy Teodor

zaªo»yli tu pierwsze cukrownie w swych maj¡tkach.

Franciszkostwo Mrozowiccy mieszkali w Sokoªówce (na pd. od Lwowa) w

dziedzicznym maj¡tku Franciszka, który umarª tam okoªo 1844 r. Pozostawiª

Nikodem¦ z pi¦ciorgiem dzieci, synami Stanisªawem, Michaªem i Janem oraz

córkami Zofj¡ i Jadwig¡. Nikodema umarªa okoªo 1860 r.
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Stanisªaw Mrozowicki urodzony 29.IV.1825 r. zmarªy 27.IX.1906 r. o»eniª

si¦ z Eugeni¡ Zaª¦sk¡, (siostr¡ Laury, »ony Zygmunta Maªachowskiego, córk¡

Feliksa, puªk. W.P. kawalera �Virtuti Militari� i francuskiej �Legji Honorowej�

uczestnika wojen napoleo«skich i kampanji 1831 r. i »ony tego» Gabrjeli z Kra-

i«skich h. Jelita. Córka Stanisªawa i Eugenji z Zaª¦skich Gabrjela Mrozowicka

zostaªa drug¡ »on¡ Edwarda Jaxy Maªachowskiego i matk¡ Wacªawa i Czesªawa

Maªachowskich. Siostry Gabrjeli Edwardowej, Zofja (zm. w 1917 r.) i Irena s¡

znanemi literatkami doby ostatniej. Brat ich Stanisªaw stary kawaler dªugie lata

mieszkaª w Krakowie, obecnie przebywa we Lwowie. Jest to jeden z najwi¦kszych

przyjacióª naszej rodziny.

Potomstwo Michaªa Mrozowickiego, o»enionego z Sera�n¡ Czarnowsk¡, »yje

dzi± we Francji, zatracaj¡c niestety coraz bardziej sw¡ polsko±¢.

Jan

Jan Mrozowicki (zmarª w 1888 r.) o»eniª si¦ z Emilj¡

Ingistow, córk¡ Ignacego i Zofji z Jaxów Maªachowskich;

ta ostatnia byªa siostrzenic¡ Nikodemy, jako córka Meli-

tona i Julji z Marchockich, a wi¦c byªa siostr¡ cioteczn¡

Jana, czyli, »e Jan o»eniª si¦ ze sw¡ cioteczn¡ siostrzenic¡.

Z czworga dzieci Jana i Emilji z Ingistowów, syn Adam,

wªa±ciciel Korabnik koªo Krakowa (ur. ok. 1877, polegª jako

o�cer rez. armji austr. 21.XI.1914 r. pod Nie»uchowem koªo

Stryja), z »ony Zofji �elskiej pozostawiª trzech synów, Jana,

Ka¹mierza i Józefa, jedynych dzi± reprezentantów mªodego

pokolenia Mrozowickich w Polsce.

Z córek Franciszka i Nikodemy z Maªachowskich, Jadwiga (ur. ok. 1833 um.

star¡ pann¡ w Korabnikach 18.IX.1914) byªa »yw¡ kronik¡ rodzinn¡ Mrozowic-

kich i Maªachowskich, i wiele dawnych wiadomo±ci mamy jej dzi± do zawdzi¦cze-

nia, przechowywaªa ona je jak cenne skarby w swym umy±le i ch¦tnie udzielaªa

ich mªodemu pokoleniu.

Siostra jej Zofja (ur. w 1828 w Sokoªówce, um. 30.III.1903 r. w Strzaªkach)

wyszªa za Teodora Rudnickiego h. Lis (tabl. 22), wªa±ciciela Strzaªek koªo Bóbrki

pod Lwowem. St¡d pokrewie«stwo nasze z t¡ rodzin¡.

Zreszt¡ jak zwykle odsyªam czytelnika do zaª¡czonych tablic genealogicz-

nych, bez których zrozumienie wielu rzeczy jest nieªatwe.

Druga córka Józefa i Zofji z Morawskich

Berta (a raczej Heryberta seu Norberta jak pisz¡ j¡ w metrykach) ur. w

Suszczynie 22.VII.1804 r. wyszªa w 1834 r. zam¡» za Michaªa Janickiego h.
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Rola.

Rodzina Janickich h. Rola (s¡ bowiem tego» nazwiska, a innych herbów) po-

chodzi z Janic w �eczyckiem. Ogromnie licznie rozrodzeni w jednej linji dzi± w

m¦skiem pogªowiu wymarªej, osiedli na Podolu. �yj¡ natomiast potomkowie in-

nych linji. Michaª Janicki (zmarª w 1850 r.) o�cer W.P. kawaler �Virtuti Militari�

miaª z Bert¡ jedynego syna Ryszarda ur. 22.VII.1835 r. Berta z Maªachowskich

umarªa 5.V.1854 r. we Lwowie. Syn jej Ryszard wzi¡ª udziaª w powstaniu w

1863; potem o»eniª si¦ z Zo�¡ z Gryzów Morawskich h. D¡browa (mieszkaj¡ca

dzi± w Berezowicy Wielkiej koªo Tarnopola) kuzynk¡ swoj¡; kuzynk¡, gdy» byªa

ona wnuczk¡ Józefa Gryzy Morawskiego, ten za± byª rodzonym bratem Zofji

Józefowej Maªachowskiej, �Pani staro±ciny�, w wi¦c babki Ryszarda.

Pocz¡tkowo Ryszardostwo Janiccy mieszkali w Haªuszczy«cach; poczem Ry-

szard kupiª Berezowic¦ Wielk¡, gdzie zamieszkaª z »on¡, i gdzie dzi± mieszkaj¡

jego córki. Ryszard umarª 10.II.1914 r.

Dwóch jego synów, Jan i Karol umarli dzie¢mi. Córki natomiast »yj¡ do

dzi± dnia. Stefanja (ur. w 1871 w Haªuszczy«cach) wyszªa za Bogusªawa Cie«-

skiego h. Pomian; maª»e«stwo to pozostaªo bezdzietnem. Zofja (ur. w 1873 r. w

Haªuszczy«cach) wyszªal za Jana Zdzisªawa Gu»kowskiego. Ten ostatni zostaª

adoptowany przez te±cia i przybraª nazwisko Gu»kowski-Janicki. Liczne jego

potomstwo mieszka obecnie w Berezowicy (patrz tablice geneaol. 23). Ze synów

Jana i Zofji z Janickich, Andrzej Gu»kowski-Janicki polegª w 1920 r. jako po-

rucznik 8.p.uª. W.P. pod Koziatynem. Drugi ze synów, Jerzy o»eniony z Ró»¡

Niedzielsk¡ h. Laryssa ma dwóch synów Andrzeja i Krzysztofa. Trzecia z rz¦du

córka Irena wyszªa za Stanisªawa Zgórskiego. Ponadto Janostwo Gu»kowscy-

Janiccy maj¡ syna Marcina oraz córki Stefanj¦, Zofj¦, Marj¦ i Ew¦.
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Pogl¡d ogólny na uªo»enie si¦ stosunków na Stepach Czarnomorskich

Dwóch najstarszych synów Józefa Maªachowskiego z drugiego maª»e«stwa z Zo-

fj¡ z Gryzów Morawskich, z mianowicie Eligjusz Andrzej 2-ga im. i Meliton, o»e-

nili si¦ z dwoma siostrami, hrabiankami Pulcherj¡ i Julj¡ �cibor-Marchockiemi

h. Ostoja, córkami Ignacego hr. �cibor-Marchockiego, pana na Minkowcach i

Ru�polis i »ony tego» Ewy z Ru�ch. Dzi¦ki maª»e«stwu temu obaj bracia i ich

potomkowie osiedli na 100 lat z gór¡ na Stepach Czarnomorskich pod Odess¡ w

Cherso«szczy¹nie.

Rodzina �cibor-Marchockich (tabl. 24), z którymi jeszcze kilka razy weszli-

±my w zwi¡zki rodzinne pochodzi z Krakowskiego, gdzie le»y ich gniazdo ro-

dzinne Marchocice (dzi± Markocice). S¡ oni potomkami mo»nego rodu �ciborów

h. Ostoja, st¡d przydomek. Z czasem licznie rozrodzeni, rozbili si¦ na kilka ga-

ª¦zi, a których do dzi± dnia istniej¡ tylko dwie, podolska (a raczej minkowiecka)

i podlaska, tzw. linja Krzeska (wie± Krzesko le»y w Siedleckiem). My jeste±my

spokrewnieni tylko z linj¡ minkowieck¡. Marchoccy, wybitne indywidualno±ci,

osi¡gali kilkakro¢ godno±ci senatorskie w Polsce, a w ko«cu uzyskali tytuª hra-

biowski w Rosji. Z linji minkowieckiej, a mo»e nawet wogóle ze wszystkich Mar-

chockich byª najwybitniejszym wspomniany ju» Ignacy, pan na Minkowcach.

Ignacy (a raczej Jerzy Ignacy 2-ga im.) syn Michaªa podczaszego bracªaw-

skiego (zmarªego w 1760 r.) i drugiej tego» »ony Katarzyny z Michaªowskich

h. Trzaska, (córki Jana i Salomei z Zaªuskich h. Junosza). Sam urodzony w

1756 r., maªem dzieckiem straciª ojca i byª wychowywany przez stryja swego

Wojciecha, kasztelana sanockiego. Ignacy odebraª bardzo staranne wychowanie.

B¦d¡c jednak wybitn¡ indywidualno±ci¡ nie mógª znie±¢ niczyjej przewagi nad

sob¡ � to te» wnet opu±ciª dom stryja w Jarmoli«cach � podobno z winy nie-

ch¦tnej mu stryjenki (Katarzyny z Le«kiewicz-Ippohorskich h. Kotwicz, 1-o v.

Józefowej Baworowskiej). Dªugo tuªaª si¦ Ignacy po ±wiecie, sªu»yª jak wielu Po-

laków w owych czasach w armji pruskiej, gdzie uzyskaª rang¦ o�cersk¡, a potem

sªu»¡c w Wojsku Koronnem doszedª do rangi majora. Mieszkaj¡c w Warsza-
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wie cierpiaª niejednokrotnie niedostatek, b¦d¡c zbyt ambitnym, by si¦ pierwszy

zwróci¢ do stryja. Twarda szkoªa »ycia wyszªa mu jednak na dobre, wpªyn¦ªa

dodatnio na jego charakter. W Warszawie poznaª sw¡ »on¦ Ew¦ z Ru�ch, córk¦

dworzanina królewskiego Jana Augustyna Ru�´ego, z pochodzenia Wenecja-

nina, o»enionego z Polk¡ Marj¡ Jastrz¦bsk¡ h. �lepowron. Po ±mierci stryja

odziedziczyª pi¦kny klucz Minkowiecki, koªo Uszycy na wschód od Kamie«ca,

który zamieniª jeszcze kasztelan Wojciech za Jarmoli«ce. Klucz Minkowiecki

skªadaª si¦ z miasteczka Minkowce, oraz wsi Otroków, Tymkowa, Chapanówka,

Kruszkowce, Zarzecza, Antonówka, Pobójna, �ysiec, Zagªo±na, My±liborz, Si-

worohy, Staryny, Katarynówka, Horodyszcze oraz zaªo»onych przez Ignacego

Ostoja, Marchoci«ce, �cibory i Przytulja, o ogólnym obszarze okoªo 12.000 ha.

Ponadto posiadaª on wie± Sewerówk¦ w Mohilowskim. Byª to wi¦c du»y obszar

ziemi urodzajnej i poªo»onej w przepi¦knej okolicy.

Ignacy �Redux�

Ignacy �cibor-Marchocki, maj¡c teraz pole do dziaªania

wykazaª swe zaprawd¦ nieprzeci¦tne zdolno±ci. Sam prze-

szedªszy tward¡ szkoª¦ »ycia nauczyª si¦ ceni¢ prac¦, ale

te» umiaª wymaga¢ i umiaª wynagradza¢. Maj¡tki jego mo-

gªy si¦ sta¢ wzorem zarówno pod wzgl¦dem gospodarczym,

jak i estetycznego wygl¡du. Nie byªo pi¦kniejszego miejsca

na obszarze Minkowiec, któregoby nie wyzyskano. Najcel-

niejszemi jednak ozdobami staªy si¦ odnowiony przez niego

zamek Otrokowski, ogrody w Przytulji, i letni paªacyk na-

zwany Belmontem. Sam wysoko wyksztaªcony zaªo»yª drukarni¦ w Minkowcach,

która poªo»yªa ogromne zasªugi w pierwszej ¢wierci ubiegªego wieku w rozwoju

kultury polskiej w tych stronach. Wreszcie wydaª prawdziw¡ �konstytucj¦�, do-

tycz¡c¡ jego poddanych i podlegªych mu obszarów, tchn¡c¡ naprawd¦ nieprze-

ci¦tnym duchem. Wsªawiª si¦ za± wprowadzeniem w miejsce powinno±ci pod-

da«czych systemu czynszowego, a wi¦c krok na owe czasy niebywale post¦powy.

Z czasem zaoszcz¦dziwszy znaczniejsz¡ sum¦ dzi¦ki swej doskonaªej gospodarce

kupiª pod Odess¡ obszar przeszªo 15.000 ha (14.000 dziesi¦cin ziemi1), w dwóch

kompleksach: póªnocnym nad Limanem Had»ybejskim, zwany pierwotnie Alte-

stowa (gdy» pierwotnie jego wªa±cicielem byª Wªoch Altesto, sekretarz carycy

Katarzyny, wielce jej osobi±cie zasªu»ony), oraz poªudniowym nad Limanem

Dniestrowym, zªo»onym z wsi i folwarków Karolina, Roxolana, Lubomiªa, Ba-

raboja i Skotopasy. Obszar póªnocny obejmuj¡cy ok. 10.000 ha, zostaª rozbity z

czasem na wsie Wolanów, Palejowa i Wygoda. Obszar poªudniowy obejmuj¡cy

11 dziesi¦cina równa si¦ prawie dwom morgom ziemi. Na miar¦ metryczn¡ 1 dziesi¦cina =

1.09 hektara. Dziesi¦cina jest miar¡ rosyjsk¡, po rosyjsku �desatyna�.
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ok. 5.000 ha kupiony zostaª podobno od rodziny Bielajewych i Gribowych. Byªo

to zreszt¡ niezªychanie tanie kupno, gdy» ziemie stepowe wówczas i dªugie lata

jeszcze byªy lekcewa»one i kupowano i sprzedawano je za bezcen. Ignacy pªaciª

podobno po dwa zªote polskie za dziesi¦cin¦2. Ziemie kupione przez Ignacego

byªo to jeszcze zupeªne pustkowie; Ignacy maj¡c dyskrecjonaln¡ wª¡dz¦ wów-

czas jeszcze nad poddanymi, przesiedlaª mniej po»¡dane elementa z Minkowiec

na stepy, oraz sci¡gaª nowych osadników zach¦conych korzystnymi warunkami

przez niego o�arowywanymi i w ten sposób zaludniaª stepy. Obszar ten kupiª

Ignacy na imi¦ swej »ony (znaj¡c jego niesªychane poczucie sprawiedliwo±ci, na-

le»y przypuszcza¢, »e musiaªa mu ona wnie±¢ jaki± posag, który zabezpieczaª jej

w ten sposób), i nazwaª go �Ru�polis�, od nazwiska panie«skiego »ony.

�ona jego Ewa z Ru�´ch, wierna i dzielna towarzyszka jego »ycia umarªa w

Minkowcach w 1810 r.; matka jej Maria z Jastrz¦bskich, mieszkaj¡c przy zi¦ciu

umarªa tam»e 11/6 1820 r.

Jak ka»dy czªowiek, wybitna ta osobisto±¢, jak¡ byª Ignacy nie byªa bez

wad, i te w ko«cu przyczyniªy mu wiele niezasªu»onych zgryzot pod koniec »y-

cia. Przedewszystkiem b¦d¡c niesªychanym indywidualist¡, nie wahaª sie da¢

odczu¢ swej wy»szo±ci innym. Okazywaª niejednokrotnie swe lekcewa»enie, nie-

raz zupeªnie sªusznie na to zasªuguj¡cym, lecz co byªo zªem, w sposób bardzo

bolesny dla dotkni¦tego. Ci ze swej strony starali si¦ pªaci¢ mu pi¦knem za

nadobne, a nie mog¡c si¦ rewan»owa¢ w ten sam sposób, podstawiali nog¦ Inga-

cemu, gdzie si¦ tylko daªo � i w ko«cu, po jego ±mierci, doprowadzili do ruiny

jego dzieci. Tak si¦ rzecz podobno miaªa ze Stadnickimi, s¡siadami Minkowiec,

gªównymi wrogami Ignacego, którym przypadªa w pó¹niejszych latach wi¦ksza

cz¦±¢ klucza Minkowieckiego. Sªuszno±¢ byªa podobno po stronie Ignacego i jego

spadkobierców, podobno pozory tylko prawne za Stadnickimi. Jak to byªo dzi±,

nikt nie dojdzie, potomkowie jednak pana na Minkowcach czuj¡ »al do Stadnic-

kich. Drug¡ wielk¡ wad¡ Ignacego byªo zamiªowanie do gestu; w samej rzeczy

nic zªego � ale jak ka»da rzecz nie utrzymana w mierze staje si¦ zªem, ±miesz-

no±ci¡, wad¡, lub dziwactwem � tak samo staªo si¦ i w tym wypadku. Ignacy

posuwaª gest swój do teatralno±ci i dzi¦ki temu przeszedª do tradycji tylko jako

dziwak, oryginaª � a o jego zasªugach i zaletach zupeªnie zapomniano. Rzecz

zwykªa u ludzi � »e wi¦cej ich interesuj¡ plotki, ni» rzeczy istotne w czªowieku.

Ale nie trzeba zapomina¢, »e wady Ignacego byªy niczem w porównaniu do jego

zalet i zasªug, i »e ka»dy bez wyj¡tku czªowiek ma grubo wi¦cej i wiele znacznie

2Cena pªacona przez Ignacego za ziemi¦ stepowe jest bardzo rozmaicie przez ró»ne wersje

podawana. Jedne obni»aj¡ cen¦ kupna na 1 zªoty polski, inne wersje podwy»szaj¡ na 1 rubel

za dziesi¦cin¦, Wedle jednak nielicznych danych porównawczych, najprawdopodobniejsz¡ jest

cena 2 zªote polskie za dziesi¦cin¦.
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gorszych wad. Lecz trudno; Ignacy ludziom si¦ naraziª, i ci sprawiedliwymi dla

jego pami¦ci nie byli. �e gest swój posuwaª do przesadnej teatralno±ci � to fakt.

Wystarczy przeczyta¢ którykolwiek z jego »yciorysów � nawet po odrzuceniu

przesady, która mogªa si¦ zakra±¢ do tych opisów, zostaje do±¢ du»a doza � wy-

starczaj¡ca, by sªusznie nazwa¢ go oryginaªem, lecz oryginaªem w wielkim stylu.

Tem dra»niª jeszcze bardziej ludzi z bliska na niego patrz¡cych, a przewa»nie

mu niech¦tnych.

Zbyt maªo miejsca nie pozwala mi si¦ zaj¡¢ obszerniej jego osob¡. Istniej¡

zreszt¡ dokªadne jego biografje i szczerze polecam ka»demu przeczytanie ich;

czyta si¦ je bowiem naprawd¦ z ogromnym zainteresowaniem, stanowczo jednak

polecam przeczyta¢ dwie najwa»niejsze i najobszerniejsze biografje, by uzyska¢

obraz prawdziwy tej postaci. Temi godnemi polecenia pracami s¡: A) �Ignacy

hr. �cibor-Marchocki� opowiadanie Bo»ydora Szaszora3, praca umieszczona w

�Przegl¡dzie Europejskim� rok 1. tom IV.; B) �Hrabia Redux� przez Dr. An-

toniego J,; jest to pseudonim znanego badacza i biogra�sty Rollego. Te dwa

»yciorysy pierwszy bardzo przychylny, cho¢ nie±cisªy w pewnych szczegóªach

czªowieka wspóªczesnego, patrz¡cego si¦ z boku na Ignacego Marchockiego, drugi

oboj¦tnego czªowieka i bezstronnego badacza (niektórzy mu zarzucaj¡ nieprzy-

chylno±¢ dla opisywanej osobisto±ci, czego ja stanowczo nie zauwa»yªem), bada-

cza patrz¡cego z perspektywy kilkudziesi¦ciu lat, dadz¡ wyczerpuj¡cy obraz.

Aby sko«czy¢ ze samym Ignacym znanym powszechnie pod imieniem �Re-

duxa� trzeba powiedzie¢ sk¡d ten przydomek. Otó» Ignacy, b¦d¡c komisarzem z

ramienia rz¡du rosyjskiego musiaª odstawi¢ po 1812 r. transporty »ywno±ci dla

armji rosyjskiej (byª to obowi¡zek nakªadany przymusowo na polskich ziemian);

po powrocie z wyprawy nadaª sam sobie tytuª �Dux et Redux�, który kazaª so-

bie wpisywa¢ w papiery urz¦dowe. Miaªo to oznacza¢ co± niby wódz i rewódz,

wódz z powrotem wracaj¡cy, wódz, który powróciª; jeszcze jeden dowód jego

oryginalno±ci nic nikomu zreszt¡ nie szkodz¡cej, a niech¦tny, szukaj¡cy sªabych

stron przeciwnika o±mieszaª Reduxa w sposób dotkliwy.

Pod koniec »ycia interesa Reduxa zapl¡taªy si¦ bardzo. Czy to � jak to

cz¦sto bywa, »e ludzie o szcz¦±liwej do interesów r¦ce na staro±¢ popeªni¡ jak¡±

omyªk¦, czy te», »e zostaª wci¡gni¦ty w podst¦pny sposób, ze zª¡ wiar¡, przez

niegodnych ludzi w zªe interesa � do±¢, »e umieraj¡c w 1827 r. pozostawiª

dzieciom maj¡tki pi¦kne, lecz interesa zachwiane. Pozostawiª za± czworo dzieci,

syna Karola, oraz córki Pulcherj¦, Emilj¦ i Julj¦;

3�Bo»ydar Szaszor� jest pseudonimem krewnego s¡siadów Minkowiec Boguszów, ze Zwa«-

czyka, u których, si¦ wychowywaª. Dom Boguszów nale»aª do nielicznych do ko«ca »yczliwych

panu na Minkowcach.
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a) syn Karol, »onaty byª 1-o voto z Bon¡ Trzci«sk¡; maª»e«stwo to, zawarte

zostaªo wbrew woli ojca o co wynikªy powa»ne scysje mi¦dzy Reduxem a Ka-

rolem. Maª»e«stwo z Trzci«sk¡ pozostaªo bezdzietne. Po jej ±mierci o»eniª si¦

Karol z Eleonor¡ Rogusk¡ h. Ostoja, córk¡ Stanisªawa i Tekli z Szelechowskich.

Z drugiego maª»e«stwa Karola wywodz¡ si¦ wspóªcze±ni nasi krewni � Mar-

choccy.

b) z córk¡ Pulcherj¡ o»eniª si¦ Eligjusz Maªachowski; z maª»e«stwa tego

wywodzi si¦ wspóªczesna starsza gaª¡¹ naszej rodziny.

c) córka Emilja wyszªa w 1819 r. zam¡» za Rosjanina puªkownika Miko-

ªaja Platona Ingistowa; do przyj¦cia o±wiadczyn jego skªoniª j¡ podobno zawód

miªosny;

d) z córk¡ najmªodsz¡ Julj¡ o»eniª si¦ Meliton Maªachowski; maª»e«stwo to

daªo pocz¡tek mªodszej gaª¦zi naszej rodziny.

Ignacy Redux umieraj¡c pozostawiª interesa swe jak wspomniaªem w do±¢

zawikªanym stanie, a to dzi¦ki niekorzystnym fazom procesów, gªównie za± i

przedewszyskiem ze Stadnickimi. Wedle jego ostatniej woli Minkowce miaª odzie-

dziczy¢ syn Karol, spªacaj¡c z nich siostry, które na poszczególnych folwarkach

miaªy zahipotekowane swe sumy (m.i. Julja na Pobójnej i Ostoji). Ziemie ste-

powe za±, które byªy wªasno±ci¡ ich matki Ewy z Ru�´ch miaªy i±¢ do równego

podziaªu mi¦dzy siostry a brata, to znaczy, »e na gªow¦ miaªo wypa±¢ po mniej

wi¦cej 3.500 dziesi¦cin ziemi (z gór¡ 3.800 ha). Ponadto Emilja dostawaªa wie±

Sewerówk¦ w Mohilowskiem. Ka»de z jego dzieci miaªo i±¢ dobrze zaopatrzone

w ±wiat. Losy chciaªy inaczej.

Pretensja Stadnickich opieraªa si¦ na podobno niezpªaconej a nale»nej im je-

szcze od poprzednich wªa±cicieli Minkowiec sumie, która podobno miaªa by¢ na

tym kluczu zabezpieczona. Brak dokumentów nie pozwala stwierdzi¢ z caª¡ pew-

no±ci¡, czy Stadniccy byli faktycznie jeszcze nie spªaceni, czy te» jak to twierdz¡

niektórzy, sªuszno±ci nie mieli. Caªy ci¦»ar procesu spadª na Karola Marchoc-

kiego jako posiedziciela Minkowiec, z którym Stadnicki proces wygraª. Karol

za± nie rozporz¡dzaª tak znaczn¡ gotówk¡, jaka potrzebna byªa do spªaty Stad-

nickich, wi¦c rzecz jasna, »e s¡d zasekwestrowaª znaczn¡, nawet wi¦ksz¡ cz¦±¢

Minkowiec, a Stadniccy tytuªem wygranego procesu zagarn¦li zatradowane zie-

mie. Powtarzam »e zagarn¦li za prawomocnym wyrokiem � w danym wypadku

dzi± ju» oboj¦tne, czy opartym na sªusznej podstawie, czy te» na krzywdzie

dzieci Reduxa. Ja stwierdzam tylko fakt straty znacznej cz¦±ci Minkowiec.

Z drugiej strony Karol Marchocki naraziª si¦ rz¡dowi rosyjskiemu, który �
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podobno na podstawie nieprawdziwej denuncjacji � internowaª go kilkarotnie,

a resztki maj¡tku mu skon�skowaª, korzystaj¡c, »e pozbywa si¦ jednego z mo»-

niejszych Polaków w prowincjach zabranych. Rzecz jasna, »e w tych warunkach

Karol Marchocki nie mógª spªaci¢ siostrom nale»nych im sum z Minkowiec i nie

spªaciª. Minkowce dla spadkobierców Reduxa przepadªy.

Nieszcz¦±cie chce, »e rz¡d carski chwyciª si¦ prawa rosyjskiego (wówczas jesz-

cze w prowincjach zabranych nie obowi¡zuj¡cego, lecz jedynie w rdzennej Rosji),

które przys¡dzaªo ka»dej z córek po 1/14 spadku po rodzicach i poªo»yª r¦k¦

na ziemiach stepowych. Za jednym zamachem ulegªy kon�skacie ziemie i Maªa-

chowskich i Ingistowów, którym pozostawiono jedynie po 1.000 dziesi¦cin ziemi

jako 1/14 spadku po matce, reszt¦ za± skon�skowano jako maj¡tek Karola, który

rz¡dowi si¦ naraziª.

Jak mówiªem obszar ziem zakupionych na stepach przez Reduxa wynosiª

okoªo 14.000 dziesi¦cin ziemi w dwóch kompleksach póªnocnym nad Limanem

Had»ybejskim i poªudniowym na klinie mi¦dzy Limanem Dniestrowym a mo-

rzem. Przy wszystkich perypetjach minkowieckich dziaªu mi¦dzy dzie¢mi Re-

duxa nie przeprowadzono. Prowizoryczna za± sytuacja na stepach w momencie

kon�skaty ziem byªa nast¦puj¡ca:

Od czasu maª»e«stwa Eligjusza Maªachowskiego z Pulcherj¡ Reduxówn¡ tj.

od 1811 r. Eligjuszostwo administrowali z ramienia Reduxa ziemiami stepowymi,

zamieszkuj¡c w Wolanowie w obszarze póªnocnym; po maª»e«stwie za± Emilji i

Mikoªaja Ingistowa, to ostatnie maª»e«stwo osiedliªo si¦ w poªudniowym obsza-

rze, którym zacz¦li zarz¡dza¢. Gdy za± Eligjusz umarª w r. 1829, zarz¡d obszaru

póªnocnego obj¦ªa energiczna i zdolna Pulcherja i miaªa go w swem r¦ku, a» do

ostatecznego uregulowania spraw stepowych. Melitonostwo Maªachowscy miesz-

kali jak ju» wspomniano przez pierwszych lat kilkana±cie pod zaborem austr. a

na stepy sprowadzili si¦ dopiero okoªo 1839 r.; jako siedzib¦ obrali sobie wie±

Palejow¡ na obszarze póªnocnym w s¡siedztwie Wolanowa.

Gdy rz¡d carski zwróciª uwag¦ na ziemie stepowe i zagarn¡ª je prawie z ca-

ªo±ci, siostry Karola Marchockiego znalazªy si¦ w bardzo powa»nem poªo»eniu.

Na szcz¦±cie znalazª si¦ czªowiek, który potra�ª zagro»on¡ pozycj¦ cho¢ w cz¦±ci

ocali¢. Byª nim Ignacy syn Eligjusza, który mimo mªodego wieku potra�ª znale±¢

wyj±cie ze sytuacji, a byªo niem odst¡pienie rz¡dowi carskiemu chªopów pod-

danych wzamian za ziemi¦. Przy poparciu Poniatowskich oraz Ingistowa, który

jako Rosjanin i puªkownik armji carskiej miaª du»e stosunki, spraw¦ udaªo si¦

przeprowadzi¢; rokowania i targi toczyªy si¦ dªu»szy czas ju» nie o zasad¦, lecz o

ilo±¢ ziemi, jak¡ miaªy dosta¢ siostry za chªopów i o. . . wysoko±¢ ªapówki urz¦d-

nikom, którzy t¦ spraw¦ mieli w swem r¦ku. Ostatecznie obu siostrom zam¦»nym
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za Maªachowskimi dodano po 1.800 dziesi¦cin ziemi do pierwotnych okrojonych

1.000 dziesi¦cin tak, »e ostatecznie wybrn¦ªy one z obszarem po 2.800 dziesi¦cin

ziemi ka»da, Pulcheria okoªo wsi Wolanów, Julja koªo wsi Palejowa; obszary te

graniczyªy zreszt¡ ze sob¡ bezpo±rednio. Jak ostatecznie zaªatwili spraw¦ Ingi-

stowowie � nie wiem.

Wyzbycie si¦ poddanych nie byªo jednak krokiem, który by mógª prowadzi¢

do braku siª roboczych na folwarku; byªa to epoka zaczynaj¡cego si¦ silnego

rozwoju ekonomicznego tej okolicy, tak, »e odrazu na ich miejsce przyszli nowi

wªo±cianie ju» na podstawie systemu czynszowego w stosunku do wªa±ciciela.

Pozatem pierwotne gospodarstwo pod Odess¡ do lat okoªo 1880 r. byªo gªównie

i nawet niemal zupeªnie hodowlane, a nie rolne. Do tych lat produkcja zbo»owa

ograniczaªa si¦ w tych stronach do potrzeb wªasnych; dopiero w ostatniej ¢wierci

ubiegªego stulecia tamte okolice przeszªy na gospodark¦ roln¡.

Zamiany chªopów na ziemi¦ nie nale»y traktowa¢ jako handlu lud¹mi. Byª

to jeden ze sposobów uwªaszczenia wªo±cian w Rosji, który praktykowaª rz¡d

carski, ch¦tnie zabieraj¡c poddanych od ziemian i osiedlaj¡c ich na pustych

ziemiach rz¡dowych, jak to miaªo miejsce w wy»ej omawianym wypadku.

Przy wykrawaniu im ziemi w ukªadzie z rz¡dem rosyjskim popeªnili ju» sami

Maªachowscy wielki bª¡d. Mianowicie zatrzymali oni obszary otaczaj¡ce po-

budowane ju» folwarki Palejow¡ i Wolanów. Trzeba za± wiedzie¢, »e na Cher-

so«szczy¹nie procent nieu»ytków jest stosunkowo niewspóªmiernie wi¦kszy ni» w

innych krajach rolniczych. Do nieu»ytków tych nale»¡ przedewszystkiem limany

to jest sªone jeziora i wyschni¦te ich zalewy, oraz stoki kamienisto-gliniaste ja-

rów, coraz wi¦kszych i gª¦bszych, im bli»ej ku limanom, jako najni»ej poªo»onym

punktom okolicy. Otó» w czasach, gdy Maªachowscy targowali si¦ z rz¡dem o

ziemi¦ nie zwracano jeszcze uwagi na jej jako±¢, która przy gospodarstwie ho-

dowlanem nie odgrywaªa niemal »adnej roli. Obszar póªnocny ziem stepowych,

niegdy± do Reduxa nale»¡cych, czyli tak zwana Altestowa, nie miaª wi¦kszego

procentu nieu»ytków ni» inne maj¡tki. Lecz gdy obu Reduxównom wykrawano

ziemi¦, po owych 2.800 dziesi¦cin, na ich »yczenie wykrojono im je przy Pale-

jowej i Wolanowie, które le»aªy blisko limanu, a wy» stepowy tak zwan¡ wie±

Wygod¦, na której pozostaªy niemal same ziemie orne bez nieu»ytków zabraª

rz¡d, wskutek tego na obszarze pozostawionym siostrom wzrósª ogromnie pro-

cent nieu»ytków, co obni»yªo, jednak pó¹niej dopiero, znacznie warto±¢ tych

maj¡tków. Staªo si¦ to przy przej±ciu do gospodarstwa rolnego. Odsetek ten

wynosiª na obu maj¡tkach Palejowej i Wolanowie przeszªo 18%; na 5.600 dzie-
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si¦cin ziemi byªo tam 1.000 dziesi¦cin nieu»ytków, a 4.600 ziemi ornej. Takiego

procentu nieu»ytków nie miaª »aden z maj¡tków Maªachowskich na stepach.

Jeden tylko � pó¹niej kupiona Elisawetka � miaª procent nieu»ytków jeszcze

wi¦kszy ni» pierwotne Palejowa i Wolanów, do których zreszt¡ przylegaª.

Maªachowscy tra�li pod Odess¡ na okres silnego rozwoju ekonomicznego tej

okolicy; przez to te» stosunki ich materjalne rozwin¦ªy si¦ w krótkim czasie w

sposób naprawd¦ kwitn¡cy. Dzi¦ki swej ci¦»kiej pracy, któr¡ mo»na porówna¢

jedynie z prac¡ kolonizatorów na stepach Argentyny lub innych zupeªnie jeszcze

nieucywilizowanych krajów, rozpoczynaj¡c od lepiankowych dworów i niedu»ego

jak na tamtejsze stosunki obszaru, doprowadzili dziadowie nasi do tego, »e byli

jedn¡ z najzamo»niejszych rodzin na Cherso«szczy¹nie.

Ziemie, w które rodzina nasza wªo»yªa sto lat z gór¡ owocnej i wyt¦»onej

pracy, tak zwane niegdy± przed rozbiorami �Dzikie Pola�, czyli Stepy Czarno-

morskie maj¡ swój specy�czny charakter tak klimatyczny, jak krajobrazowo

zupeªnie odr¦bny i niepodobny do pobliskiego Podola, a nawet i Ukrainy; kli-

mat surowy, kontynentalny, a przedewszystkiem nieobliczalny, z którym walka

jest niemal beznadziejn¡, gn¦bi rolników niwecz¡c nierzadko zupeªnie wszelkie

plony przez kilka lat z rz¦du, by niespodziewanie w odpowiedniej porze zrosiwszy

d»d»em tªust¡ i niemal dziewicz¡ ziemi¦ da¢ i±cie �egipski� urodzaj, pokrywaj¡cy

z naddatkiem szereg lat chudych, ba, nawet kl¦skowych.

Bez usilnej oszcz¦dno±ci, bez odmawiania sobie wszelkich wygód, bez rachun-

kowo±ci i bez niesªychanie wyt¦»onej pracy w porach zasiewów i »niw � pracy,

o której ludzie na zachodzie poj¦cia nie maj¡ � o gospodarowaniu tam nawet w

ostatnich czasach mowy by¢ nie mogªo. Dodajmy do tego »e nawet w ostatnich

czasach w dwudziestem stuleciu jeszcze ta �ziemia obiecana� nigdy rajem nie

byªa, a w pierwszej ¢wierci XIX w. kraina ta byªa niemal pustyni¡, w której

wszystko trzeba byªo stwarza¢ wªasn¡ prac¡, przemy±lno±ci¡ i rozumem, przy

zupeªnej abnegacji z wszelkich wygód, do których dziadowie nasi przenosz¡c si¦

tam ze swemi »onami byli za mªodu przyzwyczajeni, »yj¡c przedtem w spoªe-

cze«stwie cywilizowanem, a nawet i wykwintnem. To» trzeba byªo zaczyna¢ od

domów mieszkalnych, bo na obszarze ich ziem istniaª zaledwie jeden domek �

willa w Wolanowie budowany przez Altesta jeszcze. Przeto tem wi¦ksz¡ cze±¢ i

szacunek dla naszych dziadów, pierwszych niemal pionierów cywilizacji na dale-

kich tych kresach mie¢ musimy, i» przeªamawszy pierwsze trudno±ci osadnictwa,

przeªamawszy materjalne zachwianie si¦ spowodowane kon�skat¡ cz¦±ci maj¡t-

ków do ich »on nale»¡cych, usiln¡ prac¡ i oszcz¦dno±ci¡ byt swój materjalny na
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tak silnych podstawach oparli, i» ka»de z ich nietylko dzieci, lecz i licznych wnu-

ków uwa»a¢ si¦ mógª przed wybuchem wojny ±wiatowej za czªowieka zamo»nego.

Krajobrazowo step czarnomorski jest równin¡ wzniesion¡ kikadziesi¡t me-

trów nad poziom morza, ªagodnie i zupeªnie nieznacznie podnosz¡c¡ si¦ ku wy-

»ynie Podola i ku Ukrainie, a» do wysoko±ci paruset metrów nad poziom morza.

Równin¦ t¦ przeorywuje szereg pot¦»nych jarów-dolin o zasadniczym kierunku

póªnocno-poªudniowym, z lekkiem i coraz to zwi¦kszaj¡cem si¦ odchyleniem ich

pocz¡tków ku zachodowi. Gªówne jary maj¡ sie¢ rozgaª¦zie« o takich»e samych

przewa»nie kierunkach. Stoki ich im bli»ej uj±cia do morza, staj¡ si¦ coraz bar-

dziej strome, przechodz¡c nierzadko w gliniaste przepa±cie (obrywy). Charakte-

rystyczn¡ cech¡ tej krainy jest, »e obcy w¦drownik, znajduj¡cy si¦ na wy»u �

równinie, mo»e si¦ zupeªnie nie domy±la¢ istnienia w pobli»u gª¦bokiego jaru z

kwitn¡cemi sadybami, podczas gdy oko jego nie ma poprostu na czem spocz¡¢.

Niemal do ko«ca prawie XIX w. wszelkie osady zakªadano jedynie w gª¦bi jarów,

ze wzgl¦du na blisko±¢ wody gruntowej wzgl¦dnie zaskórnej i dopiero w ostat-

nich latach, gdy zdobycze techniczne pozwalaªy na kopania, wzgl¦dnie wiercenia

gª¦bokie, tu i ówdzie zacz¦ªy si¦ siedziby ludzkie wychyla¢ z jarów, tak»e i na

wy»yn¦.

Opady atmosferyczne s¡ tam bardzo sk¡pe, i z tego powodu dna jarów po-

czynaj¡cych si¦ w promieniu kilkuset kilometrów do brzegu morza s¡ normalnie

suche, a ich �rzeczki� s¡ okresowe, zjawiaj¡ si¦ tylko po roztopach wiosennych

lub czasem jesiennych, lub chwilowo z nawaªnic letnich. Stale wody swe tocz¡

jedynie rzeki, poczynaj¡ce si¦ w gª¦bi l¡du, Dniestr, Boh, Inguª, Dniepr. Wiel-

kie jary (gªówne) dochodz¡ce do morza, o rzeczkach okresowych, ko«cz¡ si¦ w

zasadzie zamkni¦tymi sªonemi jeziorami, o zwierciadle wód ni»szem od poziomu

morza od którego s¡ oddzielone w¡zkimi piaszczystemi mierzejami tzw. �pere-

sypami�. Jeziora te zw¡ tam �limanami�, podobnie jak otwarte ku morzu limany

rzek staªych. Sªono±¢ wód jezior zamkni¦tych � limanów � jest bardzo wielka,

w okresach lat posusznych, dochodz¡ca do maximum, przy którem sól na dnie

i brzegach wyschni¦tych sama si¦ wykrystalizowuje. Wahania stanu ich wód s¡

olbrzymie; w latach deszczowych powoduj¡ rozlegªe zalewy, po których w miar¦

ich cofania si¦ pozostaj¡ sªone bagna, stopniowo wysychaj¡ce, na których poja-

wia si¦ z czasem sk¡pa ro±linno±¢ sªonoro±li (�soªo«ców�) zupeªnie bezu»ytecz-

nych, by po szeregu lat znów ulec zalewowi. Grunta te nie maj¡ wskutek tego

»adnej warto±ci, natomiast wªa±ciwe limany eksploatowane przez towarzystwa

solne dawaªy zawsze wªa±cicielom nadbrze»nym pewne diwidendy.

Jedn¡ z wi¦kszych tamtejszych trosk, byªa zawsze troska o wod¦, gdy» stu-

dzienna jest tam wsz¦dzie niesªychanie twarda, dla nieprzyzwyczajonych do niej
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niesmaczna, o sªonawo-gorzkawym posmaku i niezbyt ob�ta. Ziemianie budo-

wali wi¦c w wielkiej ilo±ci groble w poprzek dna jarów dla zatrzymania wody

wpªywaj¡cej z rzadkich opadów atmosferycznych. �Stawy� takie bywaªy nieraz

dziesi¡tki lat suche, aby cz¦sto po jednej ulewie przepeªni¢ si¦, � na kilkulet-

nie istnienie. Budowano równie» doªy betonowane (cysterny) dla ªapania wody

deszczowej z dachu zabudowa« itp.

Normalne lato tamtejsze jest okresem zupeªnych posuch, trwaj¡cych zwykle

od poªowy lub ko«ca maja, do pó¹nej nieraz jesieni z rzadkiemi w tym cza-

sie gwaªtownemi i zupeªnie lokalnemi ulewami lub gradami o i±cie tropikalnem

nasileniu; na przestrzeni kilku km2 jednorazowy opad atmosferyczny jest tak

ob�ty, i» wystarczyªby dla dostatecznego naroszenia paruset km2. Wyschni¦ta

zaskorupiaªa gleba nie jest w stanie pochªon¡¢ tej masy wód, które gwaªtownie

spªywaj¡ do najbli»szych jarów pogª¦biaj¡ je, rw¡c i niszcz¡c ich stoki. Liczne

pobudowane groble w jarach zatrzymywaªy te nadmiary wód, niejednokrotnie

nie wytrzymuj¡c zreszt¡ ich naporu. W±ród tych nierównomiernych opadów, a

miesi¡cami caªymi w lecie trwaj¡cych posuch, wszelka ro±linno±¢ tam obumie-

raªa, by a» w jesieni od»y¢ na nowo. Pierwotna, na któr¡ skªadaªy si¦ bujne

trawy i chwasty (burzany) stepowe zatrzymuj¡c w swem g¡szczu ±nieg zimowy,

gniªa masami przez dªugie epoki geologiczne, utworzywszy na lessach warstw¦

czarnoziemu urodzajnego o rzadko gdzieindziej spotykanej grubo±ci, przedew-

szystkim jednak na stepowej wy»ynie, która z czasem staªa si¦ nieocenionym

gruntem ornym.

Po wzi¦ciu pod upraw¦ stepu (pocz¡tkowo musiano wypala¢ caªe poªacie dla

uzyskania dost¦pu dla pªuga), warunki wilgotno±ci potrzebnej dla wegetacji ro-

±linno±ci znacznie si¦ pogorszyªy, gdy» ±niegi p¦dzone wichrami zimowymi nie

znajduj¡c oporu nie zatrzymywaªy si¦ na stepie, wypeªniaj¡c niejednokrotnie

jary i rozpadliny o stromszych stokach po brzegi. Zdarzaªy si¦ niejednokrotnie

wypadki, i» zabª¡kany w¦drowiec, wst¡piwszy na taki zasypany ±niegiem jar

gin¡ª w jego gª¦bi. Zima tam znacznie krótsza, ani»eli w ±rodkowej Europie, z

powodu znacznego wysuni¦cia tej krainy ku poªudniowi (szeroko±c geogra�czna

odpowiada mniej wi¦cej szeroko±ci Triestu); zima ta jednak»e o kontynentalnych

cechach to znaczy surowa z du»ymi mrozami, a nierzadko z goªoledziami i za-

mieciami ±nie»nemi o nieznanem za zachodzie nasileniu. W±ród takiej zamieci

zabª¡kany w¦drowiec by ratowa¢ swe »ycie podpalaª niejednokrotnie cudz¡ stert¦

siana lub sªomy ustawion¡ na stepie, by da¢ o sobie znak wzywaj¡cy ratunku.

W tych warunkach klimatycznych okolice te w promieniu paruset kilometrów

od brzegu morza byªy zupeªnie bezdrzewne, zaledwie po jarach i obrywach tuliªy

si¦ tu i ówdzie karªowate drzewiny. Ambicj¡ naszych ziemian byªo na przekór



Kronika 125

klimatowi wyhodowa¢ tam sady i ogrody, co pierwszym naszym emigrantom

nie najgorzej si¦ ju» udawaªo. Drzewa wymagaªy specjalnej pieczoªowito±ci i

ró»nych sposobów, celem przedªu»ania zimowej wilgotno±ci ziemi, nad czem nie

sposób si¦ tu rozwodzi¢. W warunkach takich o wyhodowaniu lasów dochodo-

wych mowy by¢ nie mogªo, zale»aªo tu wi¦cej na ocienianiu swych dworów i na

wªasnej przyjemno±ci posiadania w tem pustkowiu nieco zielono±ci przez caªe

lato. Chocia» wi¦c wiek »ycia drzew byª znacznie krótszym i dorastaªy one zale-

dwie poªowy swej normalnej wielko±ci na zachodzie, parki przy dworach robiªy

wra»enie oaz w±ród pustyni, a niektóre z nich byªy naprawd¦ obszerne, bo do-

chodz¡ce kilkudzieci¦ciu hektarów obszaru, i uwzgl¦dniaj¡c oczywi±cie tamtejsze

mo»liwo±ci � bardzo pi¦kne. Drzewa owocowe natomiast, pomimo, i» wymagaªy

równie» nieznanej gdzieindziej pieczoªowito±ci, rentowaªy si¦ znakomicie (szcze-

gólniej morele) daj¡c w gor¡cem tamtejszem i pogodnem lecie zbiory wczesne

owoców niesªychanej sªodyczy i aromatu. Specjalnie udawaªa si¦ tam winna lato-

ro±l; mo»na powiedzie¢, »e przyszªo±¢ tamtejszych okolic le»aªa w hodowli wina.

Sady i winnice, to wynik pracy naszych ziemian; do najpi¦kniejszych rezulta-

tów pod tym wzgl¦dem doszli Edward syn Melitona i syn Edwarda Stanisªaw

w Broszkówce, gdzie wyhodowali nawet �curiosum� na tamtejsze stosunki �

ªadny szmat lasu. Co prawda, maj¡tek ten le»aª poza najgorszym klimatycz-

nym pasem, byª bowiem do±¢ znacznie wysuni¦ty na póªnoc. Chªopi w takie

rzeczy zupeªnie si¦ nie bawili, owszem po wybuchu rewolucji w krótkim czasie

istniej¡ce sady i winnice doszcz¦tnie zniszczyli i powycinali; natomiast koloni±ci

obcych narodowo±ci winnic plantowali du»o; najsªynniesz¡ byªa olbrzymia win-

nica przy kolonji Szaba nad limanem Dniestrowym, na prawym ju» jego brzegu,

w Besarabji, koªo Akermanu. Pozatem dobrze si¦ udawaªy na stepach melony,

kawony (arbuzy) i kukurydza, natomiast ro±liny okopowe i koniczyny zupeªnie

nie � chyba na sztucznie podlewanych terenach przy stawach lub na Peresypie

koªo Odessy, irygowanym kanaªami miejskimi.

W tamtejszych warunkach klimatycznych stodóª tam nie znano, a mªo¢by

dokonywano zawsze bezpo±rednio po »niwach w okresie letnich posuch, unie-

mo»liwiaj¡cych jakiekolwiek inne roboty.

Robocizna i jej wynagrodzenie pocz¡tkowo byªa przewa»nie w naturze, przy-

czem oddawaªo si¦ robotnikom zwykle cz¦±¢ plonów (np. pracowali ludzie za

drug¡, trzeci¡ czy czwart¡ kopic¦ siana czy zbo»a, zale»nie od jego gatunku i

poda»y pracy). Stopniowo zast¦powano to wynagrodzenie pieni¦»nem z równo-

czesnym jednak»e caªodziennym utrzymaniem robotnika, a to ze wzgl¦du na

wielkie odlegªo±ci miejsc pracy od dworów i gwaªtowne zawsze i pilne roboty,

w±ród których niemo»liwemi byªy w¦drówki do odlegªych domów, które prze-
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rywaªyby na wiele godzin prac¦. Kuchni¦ polow¡ zakªadaªo si¦ najcz¦±ciej w

miejscu, gdzie praca gªównie byªa skupion¡, lub dla mniejszych partji osobno

pracuj¡cych wikt dowodziªo si¦ na miejsce. Beczki z wod¡ do picia byªy caªy

dzie« w ruchu, do czego zawsze cz¦±¢ sprz¦»aji byªa odkomenderowywana. Przy

wymaganiach pracy intenzywnej, wikt, dostarczany przez dwór, bywaª znako-

mitym, silnie maszczonym, z mi¦sem na gªówny posiªek, w przeciwnym wy-

padku wogóle robotnik si¦ wynosiª, i szedª tam, gdzie mu lepiej je±¢ dawano;

prócz tego sama zapªata pieni¦»na byªa kilkakro¢ razy wy»sza (niejednokrotnie

w czasie »niw 5�10 razy wy»sz¡), ani»eli równocze±nie na przykªad w dawnem

Królestwie Polskiem. Wymagania wydajno±ci pracy byªy jednak takie, o jakich

robotnik tutejszy niema wogóle poj¦cia: z ludzi, którzy st¡d szli tam na zarobki

sezonowe, maªo który do tego si¦ nagi¡¢ potra�ª, i albo sam porzucaª robot¦ po

paru dniach próby � albo dwór go musiaª wydali¢. Gospodarstwo wi¦c rolne

pracowaªo tam w zupeªnie innych warunkach i wymagaªo od ziemianina pracy

na prawd¦ ci¦»kiej.

Co trzeba natomiast jeszcze bezwzgl¦dnie podnie±¢ w dziaªalno±ci czªonków

naszej rodziny na stepach, i co ich zasadniczo ró»niªo od typu przeci¦tnego zie-

mianina polskiego, to to, »e nie uwa»ali ziemi za jedyny godny ich pochodzenia

warsztat pracy. Zajmowali si¦ oni równie» handlem i przemysªem, jak na praw-

dziwych pionierów cywilizacji przystaªo, w czasach, gdy przeci¦tny ziemianin

polski uwa»aª kupca lub przemysªowca za istot¦ ni»sz¡. Dziadowie nasi posiadali

znaczne i du»ymi kapitaªami obracaj¡ce kantory zbo»owe, w których nie wsty-

dzili si¦ sami pracowa¢, otwierali sklepy z produktami wiejskimi, (rzecz, któr¡

dopiero wspóªcze±nie zaczynaj¡ ziemianie praktykowa¢), nie wstydzili si¦ sami

je¹dzi¢ z transportami zwierz¡t swego chowu w poci¡gach towarowych na targi

wiede«skie czy paryskie � bo uwa»ali, »e pa«skie oko konia tuczy. Otwierali oni

cegielnie, kamienioªomy i wapienniki, mªyny motorowe (powodowani wprawdzie

konieczno±ci¡ z powodu braku staªych wód pªyn¡cych, lecz w czasach owych

w Polsce wªa±ciwej nie wiedziano jak wogóle mªyn parowy wygl¡da). Usiªowali

nawet budowa¢ fabryki � prz¦dzalnie. Dziaªalno±¢ ich mo»na nazwa¢ naprawd¦

wszechstronn¡.

Jak caªa tamtejsza cywilizacja, tak i stolica tych stron Odessa byªa równie»

mªodem miastem. Zaªo»yª j¡ na miejscu starej tatarskiej osady Had»ybej, emi-

grant francuski Richelieu w r. 1794. Richelieu w sªu»bie rosyjskiej doszedª do wy-

sokiej godno±ci, a w czasie owym byª zdaje si¦ gubernatorem poªudniowej Rosji.

Pomimo polotu zwierzchniego rosyjskiego, Odessa byªa zawsze miastem nawpóª

kosmopolitycznem, a do poªowy przeszªo ubiegªego wieku nawpóª polskiem; do

ostanich nawet czasów po olbrzymim rozro±cie tego miasta Polacy stanowili tam
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zawsze znaczny odsetek, licz¡c kilkadziesi¡t tysi¦cy na mniej wi¦cej póª miljona

mieszka«ców, które Odessa przed wojn¡ liczyªa; Polacy ci znajdowali si¦ w±ród

wszystkich warstw spoªecznych od najwy»szych do najni»szych. W pierwszych

latach swego istnienia Odessa byªa to raczej olbrzymia wie± lepianek; szybko

jednak przybieraªa posta¢ nowoczesnego miasta, dzi¦ki ogromnemu portowi, do

którego kierowaª si¦ handel zbo»em i bydªem z caªej poªudniowej Rosji. Zupeªne

zmodernizowanie Odessy nast¡piªo jednak dopiero okoªo r. 1870, po poª¡cze-

niu jej kolej¡ »elazn¡ ze ±wiatem. Kolej ta Odessa � Kijów z odgaª¦zieniem ze

�mierzyki (�merynki) do zaboru austrjackiego i odgaª¦zieniami na Besarabj¦

byªa przez dªugie lata jedyn¡ w tej okolicy. Tras¦ jej Odessa-Podwoªoczyska po-

prowadzono prastarym szlakiem tatarskim. Nowe koleje koªo Odessy powstaªy

dopiero w ostatnich 15 latach. Przed sam¡ wojn¡ zbudowano kolej wprost na

póªnoc przez Berezówk¦ (Broszkówk¦), oraz ju» czysto wojenn¡ kolej wzdªu»

morza do Besarabji (przez Akerman do Reni) przerzucaj¡c j¡ przez mierzej¦

Limanu Dniestrowego. Kanalizacj¦ i wodoci¡gi (wod¦ ci¡gniono z Diestru kil-

kadziesi¡t kilometrów), otrzymaªa Odessa dopiero po r. 1860; do owego czasu

istniaªa tam instytucja �woziwodów�, sprzedaj¡cych wod¦ cysternian¡ wiadrami

domom, które wªasnych cystern nie posiadaªy. Handel zbo»em koncentruj¡cy si¦

w Odessie upadª znacznie pod koniec XIX w. po skierowaniu jego ruchu do por-

tów baªtyckich; równocze±nie jednak rozpocz¦ªo si¦ silne uprzemysªowienie mia-

sta, oraz zbudowano tu olbrzymi port naftowy; budowano go za± w znacznej jego

cz¦±ci z kamienia dostarczonego z kamienioªomów Edwarda Maªachowskiego z

Wapniarki.

Kolonizacja stepów szªa kilkoma drogami.

Kolonizacja ziemia«ska zacz¦ªa si¦ od obdarowywania zasªu»onych rz¡dowi

carskiemu dygnitarzy tamtejszemi ziemiami, lub odsprzedawania przez rz¡d bez-

pa«skich gruntów ch¦tnym osiedlania si¦ tam. Pierwotne ceny pozornie niskie �za

bezcen� nie byªy nimi jednak»e, zwa»ywszy, »e od najbli»szych wówczas zamiesz-

kaªych okolic tj. Podola i Ukrainy dzieliªa t¦ okolic¦ pustynia stepowa kilkuset

kilometrów i »e na ziemi tej trzeba byªo wszystko stwarza¢ z niczego. To te»

ci pierwsi obdarowywani czy ryzykanci udawali tylko niejednokrotnie osiedlenie

si¦ tu, a starali si¦ jak najrychlej, z zarobkiem, otrzymane obszary odsprzeda¢.

Fala polska, która tu przybywa¢ zacz¦ªa z pocz¡tkiem XIX w., odkupowywaªa

t¦ ziemi¦ ju» przewa»nie z drugich r¡k jak na przykªad Redux Marchocki, Józef

Poniatowski (syn Anny z Maªachowskich a wnuk �ukasza Maªachowskiego) i

inni.

Tak zwanych chªopów �poddanych� byªo tu stosunkowo nie wiele, nielicz-

nie sprowadzanych z dawnych przeludnionych dziedzin nowonabywców, lub cz¦-
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±ciowo i wyj¡tkowo �zsyªanych� tu za jakie± przest¦pstwa (jak to np. czyniª

Redux); ziemianie osiedlali tu wªo±cian odrazu przewa»nie systemem czynszo-

wym, zwanym na stepach �mieszcza«skim� (�mieszka� w zbudowanej przez dwór

chaªupie, któr¡ dzier»awi wraz z kawaªkiem pola, wi¦c st¡d �mieszczanin�). Po-

mijaj¡c spraw¦ wymiany poddanych za skon�skowan¡ im ziemi¦, Maªachowscy

kupuj¡c pó¹niej nowe maj¡tki przed dat¡ urz¦dowego uwªaszczenia chªopów, o

ile tu i ówdzie sporadycznie napotkali jakich przy nich poddanych, regulowali

t¦ spraw¦ samorzutnie, odrazu uwªaszczaj¡c ich i osiedlaj¡c ich o ile mo»no±ci

zdala od dworów, a nowych chªopów osadzaj¡c ewentualnie na prawach czyn-

szowniczych (�mieszcza«skich�).

Kolonizacja drobna szªa przewa»nie z inicjatywy rz¡dowej. Rzecz jasna, »e

przewa»ali Rusini tzw. dzi± Ukrai«cy, jednako» ludno±¢ tych okolic ±miaªo mo»na

nazwa¢ mieszan¡. Rz¡d carski sprowadzaª kolonistów ró»nej narodowo±ci, przedew-

szystkiem za± napªyn¦ªa wówczas olbrzymia fala Niemców z Bawarji i Alzacji.

St¡d te» olbrzymia ilo±¢ kolonji niemieckich ci¡gn¡cych si¦ nieprzerwanym nie-

mal pasem kilkudziesi¦ciu kilometrów wzdªu» Morza Czarnego na Cherso«sz-

czy¹nie. St¡d te» ogromna ilo±¢ w tamtych stronach niemieckich nazw wsi i

miasteczek. Niemcy ci mieli niesªychane przywileje, jak zwolnienie w paru po-

koleniach od sªu»by wojskowej, zwolnienie przez kilkadziesi¡t lat od podatków,

prawo utrzymywania wªasnych szkóª, ko±cioªów i ksi¦»y; (Niemcy ci byli nie-

mal wyª¡cznie katolikami). Wskutek tego plebs zachowaª do ostatnich czasów w

swych enklawach sw¡ mow¦ i religj¦, (mow¦ zreszt¡ bardzo ska»on¡), natomiast

wzbogacone jednostki w drugiem, najdalej w trzeciem pokoleniu ulegaªy rusy�-

kacji. Obok Niemców bardzo liczne byªy kolonje sªowia«skie Serbów i Buªgarów

(st¡d te» nazwy wsi �Serbki� i �Buªgarki� licznie rozrzuconych). Sªowianie ci

jako prawosªawni, jak równie» chªopi wyznania grecko-katolickiego, lub takie-

go» wyznania szlachta za±ciankowa ze wschodnich kresów polskich, najdalej w

trzeciem pokoleniu zruszczyli si¦ a raczej �zukrainizowali si¦� podªug obecnej

nomenklatury. Potomków tej szlachty za±ciankowej w ka»dej wsi byªo bardzo

wiele, którzy niejednokrotnie zachowali niejasn¡ tradycj¦ swego pochodzenia;

cz¦sto si¦ spotykaªo w±ród chªopów tamtejszych nazwiska jak Zakrzewski, Bor-

kowski etc., a wi¦c o czysto polskim brzmieniu, a których wªa±ciciele po polsku

nic nie umieli.

Z tego, co wy»ej powiedziano o kolonizacji wynika, »e stykaªy si¦ na Cher-

so«szczy¹nie narodowo±ci ró»ne. Bezwzgl¦dn¡ wi¦kszo±¢ mieli Rusini (Ukrai«cy)

prawosªawni. Po nich najsilniejszemi liczebnie byli Niemcy katolicy. Obok tych

narodowo±ci Rosjanie, Grecy, Rumuni, Buªgarzy, Serbowie, a nawet pojedynczy

Francuzi, Wªosi i Anglicy, no i rzecz jasna ogromnie silna liczebnie miejszo±¢
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� Polacy. Ci ostatni skupiali si¦ gªównie w licznych polskich dworach, zarówno

w±ród wªa±cicieli jak i sªu»by; najliczniejsza naturalnie kolonja polska byªa w

Odessie. Tam byªy ogromne ko±cioªy katolickie, a ze wzgl¦du na to »e w±ród

katolików odeskich ogromn¡ wi¦kszo±¢ stanowili Polacy, byªo tam zawsze kilku,

a nawet kilkunastu ksi¦»y Polaków. Natomiast dwory przydzielano do parafji

niemieckich, najbli»szych odlegªo±ci¡. Te czasem, lecz bardzo rzadko miewaªy

ksi¦»y Polaków i wówczas naprawd¦ jak¡± korzy±¢ si¦ z nich miaªo. Przewa»nie

jednak bywali to Niemcy tak, »e stosunki religijne ogranicza¢ si¦ tu musiaªy do

udzielania przez nich jedynie najkonieczniejszych posªug religijnych, jak ±lubów,

chrztów i pogrzebów. Bli»ej wi¦c Odessy poªo»one dwory zwalniaªy co jaki± czas

kolejno sw¡ sªu»b¦ katolick¡ dla udania si¦ do miasta celem speªnienia obowi¡z-

ków religijnych; dalej poªo»one maj¡tki sprowadzaªy kilka razy do roku ksi¦dza

z Odessy, urz¡dzaªy oªtarz w jednym w wi¦kszych pokoji, a ksi¡dz pozostawaª

zwykle przez 2 dni odprawiaj¡c na miejscu nabo»e«stwa i spowiadaj¡c i komu-

nikuj¡c miejscowych katolików. Zawiadamiaªo si¦ o tem oczywi±cie najbli»sze

s¡siedztwo, które swoich ludzi równie» przysyªaªo. W takich wypadkach mo»na

byªo zauwa»y¢ charakterystyczne zachowanie si¦ niektórych ludzi, którzy we-

dªug praw rosyjskich na skutek maª»e«stwa mieszanego (katolik z prawosªawn¡

wzgl. naodwrót), musieli si¦ sprawosªawi¢; przychodzili oni na msz¦ ±w. kato-

lick¡ i modlili si¦ »arliwie � prócz przyst¦powania oczywi±cie do Sakramentów.

Gdyby wi¦c nie ich obawa przed represjami rz¡dowemi, s¡dz¦, »e nietrudno byªo

tych ludzi dla katolicyzmu uratowa¢.

Wielkie tamtejsze odlegªo±ci i zupeªna niemo»liwo±¢ komunikacji w pewnych

porach roku zmusiªy miejscow¡ ludno±¢ do zakªadanie cmentarzy przy swoich

wsiach. �atwiej byªo na miejsce popa sprowadzi¢, ni» z caªym konduktem w

czasie najgor¦tszych robót udawa¢ si¦ do cerkwi, nieraz kilkana±cie kilometrów

odlegªej, nie mówi¡c ju» o niemo»liwo±ci tego w±ród zamieci ±nie»nych, w±ród

goªoledzi, w±ród roztopów wiosennych, hamuj¡cych w tªustej ziemi ruch wszelki.

W takich wypadkach chowano nawet nieboszczyków bez asysty duchowej, a popa

sprowadzano nieraz znacznie pó¹niej dla dodatkowego odprawienia ceremonji

nad grobem. W±ród tych warunków nawet zupeªnie maªe wioski czy chutory

zªo»one zaledwie z paru chaªup miewaªy swoje wªasne cmentarzyki.

Mówi¡c ogólnikowo o wszystkich tamtejszych narodowo±ciach i religjach nie

wspomnieli±my jeszcze o �ydach. Jak wsz¦dzie ruchliwi i przedsi¦biorczy grali

wielk¡ rol¦ w odeskich stosunkach handlowo pieni¦»nych. Wielk¡ rol¦, lecz nie

wyª¡czn¡ niemal jak to si¦ dziaªo i dzieje w Polsce. Niesªychanie silna konku-

rencja wszystkich tamtejszych narodowo±ci (np. tacy Grecy przewy»szaj¡ nawet

�ydów w zdolno±ciach handlowych), wysokie wymagania klijenteli w caªej Ro-
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sji wytwarzaªy takie warunki pracy handlowej, »e o lekkim zarobku na lichym

towarze wogóle mowy nie byªo. Uczciwo±¢ kupiecka w stosunkach prywatnych

(poza dostawami rz¡dowemi, wywoªanemi korupstwem sfer rz¡dz¡cych) staªa

jak w caªej Rosji na takim poziomie, o jakim wogóle si¦ poj¦cia mie¢ nie mo»e

ze stosunków polskich. Bo te» �ydzi w handlu prywatnym stanowiska dominu-

j¡cego nie mieli, cho¢ si¦ sami tylko handlem przewa»nie zajmowali, i wielkiego

pola do popisu nie mieli. W stosunku do nich ogóª ani tembardziej Maªachowscy

nie znali krzykliwego antysemityzmu � mimo to jednak »yd-pachciarz, czy han-

dlarz zbo»em byª rzecz¡ na stepach u nas nieznan¡. Wszelkie produkty szªy b¡d¹

wprost do sklepów, b¡d¹ do magazynów wªasnych, czy wreszcie do grosistów,

lecz nigdy �ydów.

Dla dokªadniejszej ilustracji stosunków ekonomicznych stepowych trzeba je-

szcze przytoczy¢ warto±¢ tamtejszej ziemi. Pierwsze realne i faktyczne ceny

znamy z dokumetów z 1846 r. W owym czasie gdy Maªachowscy rozwi¡zywali

swe interesa w zaborze austrjackim, sprzedawali ziemie w Tarnopolskiem (po

przeliczeniu na ruble srebrne wedle rachunków odnalezionych w archiwum ro-

dzinnem) po mniej wi¦cej 11 rubli za morg¦; równocze±nie za te pieni¡dze kupili

pierwsze maj¡tki na stepach pªac¡c po 1,50 - 2 rubli za dziesi¦cin¦ (zale»nie

od maj¡tku) czyli 0,75 - 1 rubla za mórg. Dªugie jeszcze lata cena ziemi ste-

powej byªa kilkakro¢ razy ni»sz¡ od cen w prowincjach przez Rosj¦ zabranych

nie mówi¡c ju» o zaborze austrjackim, gdzie ziemia zawsze byªa drog¡. To te»

w okresie przynajmniej do lat ok. 1880 r. nie mo»na porównywa¢ zamo»no-

±ci ziemian z Cherso«szczyzny z ziemianami Podola, Królestwa Polskiego, czy

Galicji na sam¡ ilo±¢ i obszar ziemi. Trudno tu przytacza¢ szereg cyfr, które

zilustrowaªy powy»sze twierdzenie. Mam je jednak w r¦ku i ciekawym sªu»y¢

mog¦. Dopiero na przeªomie XIX i XX w. cena ziemi stepowej zacz¦ªa dogania¢

ceny ziemi we wªa±ciwej Polsce. Zrównanie cho¢ niezupeªne jeszcze nast¡piªo w

ostatnich latach przed wojn¡ ±wiatow¡.

Mimo lekcewa»enia przez ogóª w owych czasach warto±ci ziem stepowych

dziadowie nasi jakby wiedzeni instynktem skupowywali tam maj¡tki, skupiaj¡c

w swem r¦ku znaczne poªacie ziemi. Dopiero rewolucja bolszewicka obaliwszy

caªy ustrój kapitalistyczny w Rosji pozbawiªa równie» znaczn¡ cz¦±¢ rodziny na-

szej ich maj¡tków. Pisz¦ znaczn¡, gdy» znów jakby wiedzeni instynktem zacz¦li

Maªachowscy zwolna porzuca¢ stepy i likwiduj¡c swe tamtejsze interesa, prze-

nosi¢ si¦ z powrotem do byªego zaboru austrjackiego. Niestety wybuch rewolucji

nast¡piª pr¦dzej, nim si¦ ten proces przesiedlania si¦ z powrotem uko«czyª.

Tu musz¦ zaznaczy¢, »e gdy rodzina rozbiªa si¦ na dwie gaª¦zie � starsza

pochodz¡ca od Eligjusza i Pulcherji, osiadªszy odrazu w Rosji staªa si¦ rosyj-
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skimi poddanymi, mªodsza natomiast potomkowie Melitona i Julji, które to

maª»e«stwo pierwotnie zamieszkiwaªo w b. Galicji pozostali austrjackimi pod-

danymi i podda«stwo to zachowali, mimo przesiedlenia si¦ na stepy. Miaªo to

ten wpªyw, »e nawet mieszkaj¡c stale na stepach, czªonkowie gaª¦zi mªodszej

ksztaªcili swe dzieci w Krakowie i we Lwowie i tutaj, w b. zaborze austrjac-

kim odbywali swe powinno±ci wojskowe. Natomiast czªonkowie linji starszej byli

wychowani w szkoªach odeskich lub miast s¡siednich na Cherso«szczy¹nie, a

niektórzy z nich sªu»yli w wojsku rosyjskiem.

I jeszcze jedno. Prawo rosyjskie zabraniaj¡ce Polakom poddanym austrjac-

kim wzgl¦dnie pruskim posiada¢ i dziedziczy¢ maj¡tki, dotyczyªo jedynie rdzen-

nej Polski, prowincji zabranych przez Rosj¦. W gª¦bi Rosji, a wi¦c i pod Odess¡

prawo to nie obowi¡zywaªo.

Maªachowscy zacz¦li prac¦ na stepach na dwóch maj¡tkach wykrojonych z

dawnej Altestowej, na Wolanowie i Palejowej po 2.800 dziesi¦cin ka»dy. Wolanów

staª si¦ dziedzictwem potomków Eligjusza, Palejowa siedzib¡ Melitona. Praw-

dziwa jednak stabilizacja stosunków nast¡piªa dopiero po otrzymaniu ostatecz-

nych spªat z maj¡tków galicyjskich, Suczczyna, Kozówki i Wasylkowiec. Meliton

otrzymaª stamt¡d gotówk¡ okoªo 6.700 rubli srebrem, spadkobiercy Eligjusza co±

ponad 5.000 rubli. Za te pieni¡dze kupili oni dwa maj¡tki: Meliton kupiª Ma-

hajow¡, le»¡c¡ do±¢ daleko na póªnoc od Odessy (dzi± stacja kolejowa przy linji

Odessa-Podwªoczyska, po rosyjsku Migajewo), od moªdawskiej rodziny Gaju-

sów, o obszarze 3.600 dziesi¦cin ziemi pªac¡c po 6 rubli asygnacyjnych, czyli we-

dªug ówczesnego kursu 1,70 rubli srebrem za dziesi¦cin¦. Spadkobiercy Eligjusza

kupili maj¡tek przy miasteczku Janówka z folwarkami Prochorowa i Darjówka

od rodziny kuzynów naszych Poniatowskich, o obszarze okoªo 3.800 dziesi¦cin

(niektórzy podaj¡ obszar Janówki pierwotnej na 4.800 dziesi¦cin; by¢ mo»e, »e

cz¦±¢ ziemi zostaªa potem z Janówki sprzedana); kupno to miaªo by¢ pobobno

wyj¡tkowo taniem, tak »e nawet ten wi¦kszy obszar jest zupeªnie prawdopodob-

nym. Niestety nie posiadamy dokªadnych cyfr, dotycz¡cych kupna tego maj¡tku.

Przy silnych ju» teraz podstawach materjalnych, gdy ª¡czny obszar ziemi,

znajduj¡cy si¦ w r¦ku rodziny wzrósª do 13.000 dziesi¦cin (ewent. 14.000) ziemi,

maj¡tek Maªachowskich zacz¡ª ró±¢ szybko w dalszym ci¡gu. W latach 1854/56

kupiª Meliton wraz z swymi synami od rodziny Szydªowskich pi¦kny maj¡tek

Broszkówk¦, o obszarze 5.000 dziesi¦cin. Maj¡tek ten le»y tu» koªo miasteczka

Berezówka, nad rzeczk¡ Teliguªem, na pn. od Odessy. Do ostatecznych spªat tego

maj¡tku dopomógª m.i. posag pierwszej »ony Edwarda. Cena ziemi broszkowiec-

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=46.630726,30.548773
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=46.646019,30.474701
http://maps.google.pl/maps?z=13&q=46.987747,30.041256
http://maps.google.pl/maps?z=13&q=46.987747,30.041256
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=47.005222,30.468478
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=46.972800,30.476092
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=47.195778,30.869522
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kiej wynosiªa 28 rubli asygnacyjnych za dziesi¦cin¦, wedªug kursu ówczesnego

okoªo 9 rubli srebrem. (Mi¦dzy rokiem 1846 a 1855 nast¡piª gwaªtowny skok cen

ziemi stepowej; od tego czasu zaczyna ju» cena ziemi na Cherso«szczy¹nie sta-

tecznie wzrasta¢). W r. 1860/61 kupiª Meliton maj¡tek Elisawetk¦, przylegaj¡cy

do póªnocnej granicy Palejowej i Wolanowa, le»¡cy nad Limanem Had»ybejskim

o obszarze 3000 dziesi¦cin ziemi. Cena maj¡tku wynosiªa 40.000 rubli srebrem,

Poªowa wysoko±ci sumy kupna byª to posag Leonidy z �ukomskich, »ony Me-

litona mªodszego. Wreszcie w latach 1877/79 kupili synowie Melitona i Julji z

Marchockich, Jan, Meliton i Edward wraz ze swym bratem stryjecznym Ry-

szardem, synem Eligjusza, na wspólny rachunek dwa kompleksy maj¡tków nad

samem morzem na wschód od Odessy; bli»szy Odessy maj¡tek Aleksandrówka

obejmowaª obszar 5.000 dziesi¦cin ziemi, drugi nieco dalszy Gregorjówka obej-

mowaª obszar nieco nad 3.500 dziesi¦cin ziemi. Rok ten jest kulminacyjnym w

stanie posiadania Maªachowskich na stepach. Wprawdzie z uprzednio posiada-

nych maj¡tków odpadªy dwa folwarki na Majajowej po 1.200 dziesi¦cin ka»dy,

jako posagi dwóch Melitonówien, oraz dodatkowo po 400 dziesi¦cin dla ka»-

dej z nich na Palejowej, dalej odpadªo wzgl¦dnie byªo w toku procesu okoªo

500 dziesi¦cin brutto z Wolanowa, wreszcie z Broszkówki 1650 dziesi¦cin, które

sprzedano dla uzyskania kapitaªu na zyskowne kupno kompleksów nadmorskich.

W sumie jednak okoªo 1880 r. w r¦ku tylko samych czªonków rodziny nazwiska

Maªachowskich znalazªo si¦ z gór¡ 24.000 dziesi¦cin ziemi, czyli 48.000 morgów,

przeszªo 25.000 hektarów, z czego 20.000 dziesi¦cin ziemi wªasn¡ prac¡ niemal

wyª¡cznie zdobytych.

Od tego czasu nast¡piªo jeszcze kilka, lecz ju» mniej wa»nych zmian, o któ-

rych b¦dzie mowa przy dziejach poszczególnych osób. Zmiejszenie si¦ za± od

tego czasu obszaru b¦d¡cego na stepach w r¦ku Maªachowskich, tªomaczy si¦

trzema powodami: 1-o gªównie wycofywaniem si¦ znacznej cz¦±ci rodziny ze ste-

pów i przenoszenie si¦ do Galicji; 2-o przechodzeniem cz¦±ci ziem drog¡ posagów

do innych rodzin, gdy» Maªachowskie na stepach byªy dopuszczane do równych

dziaªów ziemi bez spªat; 3-o wreszcie, w najmniejszej jednak mierze, stratami

materjalnemi.

Tu dodam jeszcze, »e w tym»e 1880 r. oprócz posiadªo±ci stepowych mieli

Maªachowscy w Galicji dwa ªadne maj¡tki Morawsko i Stryjówk¦, oraz du»e

realno±ci w Krakowie; byªy to wªasno±ci czªonków rodziny siedz¡cych na stepach,

nie pozostaªych w b. zaborze austrjackim.

Takiem byªo »ycie i tªo »ycia rodziny naszej przez caªy niemal ubiegªy wiek;

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=46.686558,30.445772
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=46.606053,30.866433
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=46.604314,31.004528
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dziadowie nasi »yli w najzupeªniej odr¦bnych stosunkach i warunkach, odr¦b-

nych od tego, do czego oko i my±l naszego mªodego pokolenia jest przyzwycza-

jona.

A kraj sam, cho¢ smutny, lecz ludzi ci¡gn¡ª i przywi¡zywaª - ci którzy tam

pracowali lub si¦ urodzili, kochali go, wzbudzaª on w nich mimo odstr¦czaj¡cych

pozorów gor¡c¡ miªo±¢ � a mo»e wªa±nie dlatego. Albowiem najbardziej kocha

si¦ ten warsztat pracy, który pracy najwi¦cej wymaga.

Takiem byªo »ycie. Lecz i ±mier¢ miaªa swoje odr¦bne cechy. Przy tamtej-

szych olbrzymich odlegªo±ciach od �o�cjalnych� cmentarzy, w warunkach tych

dla katolików jeszcze gorszych dziadowie nasi powodowani sentymentem, pra-

gn¡c mie¢ drogich swych i po ±mierci blisko, poszli za zwyczajem miejscowym i

zacz¦li stwarza¢ wªasne cmentarze rodzinne.

W obr¦bie parków przy dworach, na osobno odgrodzonym i po±wi¦conym

kawaªku ziemi zacz¦to chowa¢ swych krewnych. Tak powstaªy najpierw dwa

cmentarze w Wolanowie i Palejowej, uroczo w±ród parku poªo»one, a szczególnie

pierwszy z nich. Z czasem chc¡c skupi¢ prochy drogich sercu zmarªych w jednem

miejscu przenoszono zwªoki nieboszczyków nawet z najodleglejszych dworów

do tych dwóch pierwszych cmentarzy4, lub gdy kto± z umarªych specjalnym

sentymentem byª z jak¡± miejscowo±ci¡ zwi¡zany, cho¢ nawet cmentarz byª na

miejscu, przewo»ono go na inny na jego przed±miertne »yczenie. Z biegiem czasu

powstaªy tak»e przy innych dworach rodzinnych inne drobniejsze cmentarze, z

nich najwi¦kszy w Wapniarce nad obrywami brzegów Morza Czarnego wiecznie

falami obmywanych. Tak wi¦c dzi¦ki temu wzruszaj¡cemu, zupeªnie odr¦bnemu,

a pi¦knemu zwyczajowi ciaªa zmarªych nie opuszczaªy miejsc, gdzie duch ich

my±li w czyny wcielaª5.

O losach tych cmentarzy nie wiemy wiele. Doszªy jeno sªuchy, »e bolszewicy

demoluj¡c Wolanów i jego ogrody sprofanowali i zbezcze±cili nawet cmentarz w

nich poªo»ony. To samo spotkaªo i cmentarz rodziny Marchockich w Lubomile.

4Np. Julj¦ pierwsz¡ »on¦ Edwarda prowadzono konduktem przez step 80 km z gór¡ z

Broszkówki do Palejowej.
5Rzecz jasna, »e i na miejskim cmentarzu odeskim spocz¦ªo wielu czªonków naszej rodziny.
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Rozdziaª XV

Starsza gaª¡¹ Jaxów-Maªachowskich

Eligjusz Andrzej 2-ga im., zwany zwykle tylko Eligjuszem, syn Józefa

Maªachowskiego, starosty radenickiego i generaª-adjutanta W.P. i drugiej tego»

»ony Zofji z Gryzów Morawskich, staª si¦ protoplast¡ starszej gaª¦zi naszej ro-

dziny. Urodzony w grudniu 1788 r., w Bucniowie koªo Tarnopola, o»eniª si¦ w

1811 r. z Pulcherj¡ hr. �cibor-Marchock¡ h. Ostoja (urodzon¡ ok. 1794 r.

w Minkowcach), córk¡ hr. Ignacego i Ewy z Ru�´ch. Warto przytoczy¢ tu in

extenso opis wesela mªodej pary, wesela które odbyªo si¦ w Minkowcach, wedle

opowiadania naocznego ±wiadka jakim byª Bo»ydar Szaszor, go±¢ Marchockich

na tym weselu:

Z pomi¦dzy adoratorów starszéj córki Pulcheryi, uzyskaª pierwsze«stwo Eligiusz

hrabia Maªachowski, i za wol¡ i zezwoleniem ojca, otrzymaª przyrzeczenie jéj r¦ki; byª

to dla ojca powód do okazania przed ±wiatem przepychu weselnych godów, córki id¡céj

z jego woli w zam¦¹cie. Byªo to w 1814 roku, gdy Redux okólnikiem ogªosiª obchód

maj¡cych si¦ odby¢ weselnych w dobrach jego godów.

Proszony i nieproszony, znajomy i nieznajomy, spieszyª aby by¢ widzem tego ob-

rz¦du; s¡siedzkie wi¦c domy zapeªniaªy si¦ przybyªemi na t¦ uroczysto±¢, a �wa«czyk

zawsze ludny, bardziéj si¦ jeszcze zaludniª, tém bardziéj, i» formalnie caªym domem byª

zaproszonym, a moja siostra, mªodziutka wówczas panienka, byªa jedn¡, z dwunastu

panny mªodéj dru»ek.

W dzie« wi¦c naznaczony, ze wszystkich stron jedni ci¡gn¦li, drudzy spieszyli po

traktach i dro»ynach, aby co pr¦dzéj stan¡¢ u celu i nic nie straci¢ z widoku caªéj owéj

parady weselnéj. Punkt zgromadzenia dla go±ci naznaczonym byª we wsi Przytuli w

salonach, w domowéj kaplicy. Tam to znajomi si¦ witali, nieznajomi nowe zawierali

znajomo±ci, gwarzyli o maj¡cém si¦ im przedstawi¢ widowisku, maj¡c zupeªn¡, w tém

swobod¦, bo nikt z domowych nie zajmowaª si¦ ich ugaszczaniem, albowiem ka»dy z

nich byª zaj¦tym przeznaczon¡ sobie, »e tak rzek¦, rol¡ i pilnowaª swego stanowiska:

go±cie t¡ raz¡, sami sobie zostawieni byli.

Dopiero za daném hasªem, i» panna mªoda wyruszyªa ju» z zamku swego Otrokowa,

który dominowaª na przeciwlegªéj salonów górze, przybyª patryarcha w sukni z zielo-
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nego aksamitu, bramowanéj szerokiemi zªotemi galonami i podszytéj biaªym atªasem,

w biaªych krótkich spodniach, jedwabnych po«czochach i trzewikach ze sprz¡czkami,

w biaªéj kamizelce i biaªéj chustce, lekko na szyi zawi¡zanéj i w dªugich dwóch ko«cach

na piersi spadaj¡céj; w wysokiej sobolowéj czapce z zielonym aksamitnym wierzchem

i fr¦dzlistym guzem zªotym; raczyª go±ci powita¢ i zaj¡ª przyrz¡dzone dla« miejsce,

osªoni¦te i podesªane angielskiemi dywanami, a go±ciom zaraz podano w tym przy-

bytku Bo»ym zrazy, kasz¦ i pierogi ku po»ywieniu. Tymczasem pan mªody udaª si¦

byª z dru»bami swemi karet¡ zaprz¦»on¡ czterma anglezowanemi ko«mi do Otrokowa,

dla zabrania narzeczonéj, która ju» przybrana w strój weselny wsiadªa do karety narze-

czonego, z dwiema dru»kami, i widzieli±my jak ten godowy poci¡g z eskort¡ zje»d»aª ze

stroméj skaªy i kr¦to prowadz¡céj po niéj drodze. Wkrótce zna¢ dano, »e si¦ przewró-

ciªa kareta, lecz szcz¦±ciem ów przypadek bez szwanku si¦ obszedª; wsiadªa na nowo

panna mªoda i ztamt¡d wedle godowego programu udali si¦ oboje narzeczeni do grobu

matki, prosz¡c o jéj bªogosªawie«stwo: ztamt¡d dopiero z caªym weselnym orszakiem

przybyli na dziedziniec salonów.

Ju» wówczas sprz¡tni¦to wprzód zastawione ±niadanie, a oªtarz ja±niaª mnóstwem

jarz¡cych ±wiec i przy nim czekaª miejscowy proboszcz. Weszªa panna mªoda i rzu-

ciªa si¦ do nóg ojcu, prosz¡c o bªogosªawie«stwo, które odebraªa; potém przyst¡pili

oboje narzeczeni do oªtarza i podobne» odebrali od miejscowego proboszcza. Zaszedª

przed kaplic¦ umy±lnie do tego obrz¦du sporz¡dzony w miejscowéj fabryce powozo-

wéj ekwipa», rodzaj dªugiéj linijki z wyniesieniem z tyªu, caªy wybity byª ponsowym

aksamitem, ze zªotemi galonami; na podwy»szeniu usiadªa panna mªoda, a u jéj nóg

dwana±cie dru»ek po sze±¢ z ka»déj strony. Sze±¢ koni pocztowych z przybranemi wo¹-

nicami w biaª¡ z bª¦kitném barw¦, ci¡gn¦ªo ten powóz, a poprzedzaªo go na koniach

trzech tr¦baczy, heroldów w kaskach rzymskich z piórami strusiemi ró»nokolorowemi, w

biaªych szerokich bez r¦kawów pªaszczach, dokoªa niebieskiém suknem bramowanych,

gªosz¡cych weselne gody. Otoczyli ten powóz panny mªodéj: narzeczony konno i liczna

z nim podobnie» mªodzie», w±ród któréj byª i brat Karol. Z karet¡ weseln¡ ruszyªa dru-

»yna, pospieszyªy za ni¡ wszystkie furki, wioz¡ce swachy przy±piewuj¡ce weselne pie±ni

i mªodzie» wiejska konno, a daléj go±cie, krewni, znajomi i duchowie«stwo i ksi¡dz bi-

skup w karecie, sze±ciu siwemi woªami ci¡gnionéj, którego tak»e spotkaªa przygoda:

pas resorowy p¦kª i ksi¡dz biskup nie szkodliwego wprawdzie wywróciª kozioªka, czyli

raczéj tak doniesiono Marchockiemu, aby si¦ nie gniewaª, i» ksi¡dz biskup innym przy-

byª ekwipa»em. Wiorst kilka byªo do Mi«kowiec, a droga przez dobra Marchockiego

przechodziªa, wsz¦dzie wi¦c rozstawione wªo±cia«skie gromady okazywaªy wesoªo±¢ i

»yczenia sªaªy narzeczonym. Takim tªumnym poci¡giem zaje»d»ali±my przed ko±cióª

para�alny, który dla tego obrz¦du powi¦kszonym zostaª przybudowan¡ napr¦dce drew-

nian¡, szop¡, lecz i tak nie byª w stanie pomie±ci¢ licznie zebranych go±ci.

Ju» w przeznaczoném dla« miejscu siedziaª ponty�kalnie przybrany ksi¡dz ormia«-

ski, biskup mohylewski Krzysztofowicz, a naprzeciw niego siedziaª ojciec, pan i patry-

archa, w swoim stroju i z czapk¡ sobolow¡ na gªowie, a przy nim staªo uszykowanych

dwana±cie par szanownych wªo±cian, znakomitych z dóbr jego gospodarzy i gospody«.
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Weszli do ±wi¡tyni Pa«skiéj narzeczeni, powtórzyli pro±b¦ o bªogosªawie«stwo ojca,

padaj¡c mu do nóg, a gdy on to ze wszelk¡ powag¡ dopeªniª, odezwaª si¦ do nich w

j¦drnéj przemowie o obowi¡zkach stanu maª»e«skiego, wa»no±ci tego zwi¡zku z wol¡

i bªogosªawie«stwem rodziców zawieranego, i »e dlatego dzisiejsze gody z wszelk¡,

okazaªo±ci¡ chciaª obchodzi¢; prosiª nawet na nie ksi¦dza biskupa Mackiewicza, jako

wªa±ciwego pasterza, lecz mu zªo±¢ ludzka podszepn¦ªa odmówi¢ bªogosªawienia temu

zwi¡zkowi, bowiem on umie tylko nieprawe u±wi¦ca¢; ale oto szanowny ormia«skiego

wyznania pasterz, raczyª tu ªaskawie zjecha¢ i dopeªni¢ tego aktu. Za sko«czeniem

téj przemowy, narzeczeni nizko si¦ schylili uszykowanéj wiejskiéj starszyznie i prosili o

bªogosªawie«stwo, a po odebraniu przyst¡pili do stóp oªtarza dla przyj¦cia duchownego

bªogosªawie«stwa i wyrzeczenia ±lubów; po dopeªnionym obrz¡dku odjechali do wsi

Pobojnéj.

Tam przygotowana ju» byªa cukrowa kolacya w kanarkarni, a przed ni¡ pod go-

ªém niebem salon do ta«ca, na ziemi przykrytéj mocno naci¡gnioném woskowaném

pªótnem. Prze±liczna wiosenna pogoda sprzyjaªa temu aktowi, i dzi¦ki jéj, w wesoªych

zabawach i ta«cach ujrzeli±my wschodz¡ce sªo«ce, i dªugo jeszcze przy ±wietle onego

zabawiali si¦ go±cie, chocia» stary patryarcha wcze±nie opu±ciª towarzystwo, a pa«stwo

mªodzi równie» odprowadzeni do ªo»nicy w téj»e kanarkarni przyrz¡dzonéj. Na tém

zako«czyªy si¦ zapowiedziane wielkie gody i z tak¡ ciekawo±ci¡ wygl¡dane; rozjechali

si¦ go±cie, a sama tylko rodzina pozostaªa.

Dla obja±nienia powy»szego opisu nale»y si¦ doda¢ kilka sªów obja±nienia.

Bo»ydar Szaszor myli si¦ w dacie wesela, które odbyªo si¦ nie jak on pisze w

1814 r. lecz w 1811 r. Nast¦pnie, co si¦ tyczy podkre±lenia »e w orszaku ±lubnym

znajdowaª si¦ brat panny mªodej Karol, oraz owego ust¦pu z przemówienia Re-

duxa, który zawiera osobist¡ wycieczk¦ przeciw ówczesnemu biskupowi kamie-

nieckiemu Mackiewiczowi, to odnosi si¦ to do maª»e«stwa Karola Marchockiego

zawartego z Bon¡ Trzci«sk¡ wbrew woli ojca; biskup Mackiewicz wzi¡ª w obron¦

mªodych przeciw gniewowi ura»onego nieposªusze«stwem syna Reduxa; Redux

dªugie lata nie mógª przebole¢ post¡pienia biskupa Mackiewicza.

Wolanów (Soter)

Po weselu Eligjusz osiadª z »on¡ pod Odess¡, gdzie za-

rz¡dzaª z ramienia Reduxa jego ziemiami stepowymi. Za

siedzib¦ obrali sobie Eligjuszostwo dworek niegdy± jeszcze

przez Altesta zbudowany na obszarze pó¹niejszej wsi Wo-

lanów. Po zam¡»pój±ciu siostry »ony, Emilji za puªk. Ingi-

stowa, gdy to maª»e«stwo sprowadziªo si¦ pod Odess¦ na-

st¡piª pewnego rodzaju rozdziaª administracji (mnie wi¦cej

od 1820 r.); Eligjuszostwo zarz¡dzali dalej obszarem póªnocnym, Ingistowowie

poªudniowym.

Eligjusz miaª z Pulcherj¡ troje dzieci, a to córk¦ Otyld¦ urodzon¡ w 1813 r.,

http://maps.google.pl/maps?z=12&q=46.630726,30.548773
http://maps.google.pl/maps?z=12&q=46.630726,30.548773
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która wyszªa pó¹niej za stryja swego Pankracego, oraz synów Ryszarda urodzo-

nego w 1818 r. i Ignacego urodzonego w 1820 r. Wszystkie dzieci przyszªy na

±wiat w Wolanowie.

Eligjusz umarª bardzo wcze±nie w wieku zaledwie 40 lat w 1829 r. w Wola-

nowie.

Po jego ±mierci »ona jego Pulcherja dzielna i energiczna kobieta obj¦ªa za-

rz¡d maj¡tku, wyr¦czaj¡c si¦ w dozorze dorastaj¡cymi chªopcami. WWolanowie

te» umarªa bawi¡c u matki Otylda, »ona Pankracego w 1837 r. Pulcherja miesz-

kaªa w Wolanowie do lat okoªo 1860 r. Po o»enieniu si¦ obu synów zbudowaªa

nad brzegiem Limanu Had»ybejskiego folwarczek, nazwany Troskoniec; tam te»

umarªa w 1877 r. Troskoniec wraz z 100 dziesi¦cinami ornej ziemi (i okoªo 100

dziesi¦cin przylegaj¡cego limanu) otrzymaªa wychowanica ukochana Pulcherji,

Adela Butkowska.

Z Wolanowa odpadªo jeszcze z czasem 200 dziesi¦cin ziemi ornej (i okoªo 100

dziesi¦cin wód limanu) na rzecz rodziny Marchockich. Rzecz si¦ miaªa nast¦pu-

j¡co. Karol Marchocki po powrocie z ostatniego zesªania znalazª si¦ w bardzo

ci¦»kiem poªo»eniu materjalnem. Siostry chc¡c mu przyj±¢ z pomoc¡ daªy mu

w do»ywocie ka»da po 100 dziesi¦cin ziemi, przy swoich maj¡tkach Palejowa i

Wolanów. By jednak skomasowa¢ ten obszar Pulcherja daªa bratu w jednym

kawaªku nad limanem 200 dziesi¦cin ornej ziemi, a sama przy granicy Palejo-

wej wzi¦ªa klin 100 dziesi¦cin ziemi. Po ±mierci Karola Marchockiego w 1881

r., gdy na Wolanowie gospodarowaª ju» syn Pulcherji Ryszard, obszar owych

200 dziesi¦cin przypadª synom Karola. Caªa jednak strata owych 200 dziesi¦cin

ziemi spadªa na Wolanów, gdy» ówczesny posiadacz Palejowej, Karol Maªachow-

ski (syn Melitona i Julji z Marchockich) zaraz po ±mierci Karola Marchockiego

odebraª ów klin 100 dziesi¦cin ziemi palejowskiej, trzymanych przez Pulcherj¦

a potem przez Ryszarda; na rzecz rodziny Marchockich przeszªa tylko ziemia

wolanowska.

Ryszard

Ryszard, syn Eligjusza i Pulcherji z Marchockich ur.

w r. 1818 w Wolanowie wst¡piª mªodym chªopcem do armji

rosyjskiej, gdzie sªu»yª w kawalerji gwardji. Sªyn¡ª on z nie-

sªychanej siªy. Wzi¡ª udziaª w kampanji krymskiej na �fron-

cie� (mówi¡c dzisiejszym j¦zykiem) Moªdawji i Woªoszczy-

zny czyli w Rumunji. Odznaczyª si¦ w niej osªaniaj¡c wraz z

swym puªkiem grodzie«skich huzarów gwardji odwrót armji

rosyjskiej (jak we wszystkich armjach u»ywano do tego puª-
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ków rekrutuj¡cych si¦ na ziemiach polskich.)

Opu±ciª sªu»b¦ wojskow¡ okoªo 1858 r. jako podpuªkow-

nik linjowy.

Po wyst¡pieniu z wojska zaraz w nast¦pnym roku (najdalej w zimie 1859/60)

o»eniª si¦ z Dorot¡ Jaxa Maªachowsk¡, córk¡ Melitona i Julji z Marchockich,

w wi¦c sw¡ siostr¡ stryjeczn¡. Miaª on sze±cioro dzieci, synów Melitona (ur. w

1860 r.) i Sotera (ur. w 1867 r.), oraz córki Bronisªaw¦ (ur. w 1862 r.) Wand¦

(ur. w 22.II.1864 r.), Janin¦ (ur. 23.II.1866 r.) i Ludgard¦ (ur. 7.IX.1869 r.),

wszystkie urodzone w Wolanowie.

W dziale ostatecznym z bratem swym Ignacym wzi¡ª maj¡tek Wolanów,

oraz miasteczko Janówk¦ z folwarkiem i 1.200 dziesi¦cin ziemi przytem, tj. ra-

zem 3.800 dziesi¦cin ziemi; Janówka jednakowo» byªa do poªowy swej warto±ci

obci¡»on¡ na rzecz spadkobierców Ignacego. Ponadto w posagu za »on¡ wzi¡ª

folwark Majorskie (pó¹niej zwany Dorotea) na Mahajowej, o obszarze 1.200 dzie-

si¦cin, oraz 400 dziesi¦cin na Palejowej przy zachodniej granicy tego maj¡tku.

Sam znakomity gospodarz, szybko powi¦kszaª swój stan posiadania. Z cza-

sem spªaciª sum¦ z Janówki, a potem dokupiª na wspólny rachunek ze swymi

bra¢mi stryjecznymi (Janem, Melitonem i Edwardem) dwa ogromne maj¡tki

nadmorskie Aleksandrówk¦ i Gregorjówk¦ o ogólnym obszarze 8.500 dziesi¦cin

ziemi. Przy podziale tego obszaru wzi¡ª proporcjonalnie do udziaªu swego ka-

pitaªu w kupnie 2.660 dziesi¦cin ziemi na Gregorjówce (folwark gregorjowiecki

Buªdynka o obszarze przeszªo 850 dziesi¦cin wzi¡ª Meliton, brat stryjeczny). Tak

wi¦c pod koniec »ycia staª si¦ najbogatszym ze swego pokolenia, skupiwszy w

swem r¦ku przeszªo 8.000 dziesi¦cin ziemi (16.000 morgów) w kilku maj¡tkach,

tj. Wolanów, Dorotea na Mahajowej, Janówka, Gregorjówka i cz¦±¢ Palejowej1.

W Wolanowie gªównym swym maj¡tku i rezydencji prowadziª pi¦kn¡ stadnin¦

rasowych koni arabskich, wogóle gospodarka jego mogªa si¦ sta¢ wzorem.

�ona Ryszarda Dorota umarªa 2.VI.1874 r. we Lwowie, a wi¦c mªod¡ sto-

sunkowo osob¡, bo zaledwie maj¡c 38 lat, Pochowan¡ zostaªa w Wolanowie.

Po ±mierci Doroty dªugie lata opiekowaª¡ si¦ jego dzie¢mi Jadwiga Mrozowicka,

córka Franciszka i Nikodemy Maªachowskiej, wspominana kilkakro¢ ju» w niniej-

szej kronice. Sam Ryszard umarª w wieku 71 lat, 5 marca 1889 r. w Wolanowie.

Potomstwo Ryszarda wygasªo w m¦skiem pogªowiu ju» w pierwszem poko-

leniu, gdy» starszy z synów umarª kawalerem, a mªodszy Soter jest bezdzietny.

1Nazwy maj¡tków na stepach byªy zawsze podwójne, a nieraz potrójne, inne potoczne, a

inne urz¦dowe; wszystkie te nazwy �gurowaªy w papierach. Co si¦ tyczy folwarku posagowego

Doroty na Mahajowej, znanym byª w rodzinie tylko pod nazw¡ Dorotea, a natomiast na

miejscu, gdzie wypada ziemia jej posagowa na mapach wojskowych �guruje nazwa Majorskie.
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Meliton (Miciuk)

Meliton, trzeci tego imienia w naszym rodzie zwany

pospolicie Miciukiem, starszy syn Ryszarda, urodzony w

1860 r. w Wolanowie, gospodarowaª na tym maj¡tku, b¦d¡c

jego wspóªwªa±cicielem wraz z bratem. Ostateczny obszar

odziedziczonego przez nich Wolanowa wynosiª okoªo 2.300

dziesi¦cin po odliczeniu omawianych ju» strat. Ponadto na-

le»aª do nich obszar 400 dziesi¦cin posagowych matki na

Palejowej. Meliton, doskonaªy gospodarz, dokupiª z czasem

dalszych 400 dziesi¦cin na Palejowej. (Byª to dziaª niegdy±

posagowy Zofji, córki Melitona i Julji, »ony Ignacego Ingistowa, a potem córki

Ignacostwa Ingistowów Emilji, »ony Jana Mrozowickiego). Meliton wsªawiª si¦

hodowl¡ krów i wspaniaªem gospodarstwem mlecznem. Ponadto miaª on w Ode-

ssie wªasn¡ kamienic¦ i otworzyª pod wªasn¡ �rm¡ sklep produktów wiejskich,

sªynny w caªej Odessie z dobroci swych towarów.

Meliton, stary kawaler zamkni¦ty w sobie, z lud¹mi ani z rodzin¡ stosunków

bli»szych nie utrzymywaª. Pod koniec »ycia adoptowaª dwóch chªopców Leona

(Leoncjusza) i Jerzego. Z nich Leon umarª. Jerzy »yje do dzi± dnia w Rosji. Sam

Meliton umarª w 1918 r. w Odessie, ju» po wybuchu rewolucji marcowej w Rosji.

Wszystkie ziemie jego i jego brata zagarn¦li bolszewicy.

Soter

Soter, mªodszy z synów Ryszarda ur. 1867 r. w Wo-

lanowie, wspóªwªa±ciciel Wolanowa i cz¦±ci Palejowej jest

znanym i cenionym malarzem-pejza»yst¡, i pierwszym pol-

skim malarzem wielbi¡cym w swych dzieªach morze � nic

dziwnego zreszt¡, bo nad jego brzegami urodzony. Soter

studjowaª w krakowskiej Akad. Sztuk Pi¦knych, a potem w

Monachjum. O»eniª si¦ z Jadwig¡ Younga, (dnia 10.XI.1901

r. w Lipowcach koªo Przemy±lan) córk¡ Zdzisªawa i Marji z

Hemplów. Z siostr¡ jego »ony Helen¡ »onaty jest Zdzisªaw

Jaxa Maªachowski, syn Edwarda, z gaª¦zi mªodszej naszej

rodziny (patrz rozdz. nast.). Rodzina Youngów jest pocho-

dzenia szkockiego i wyemigrowaªa do Polski na przeªomie XVI i XVII stulecia.

Zreszt¡ odsyªam do zaª¡czonej tu genealogji tej rodziny (tabl. 25). Soterostwo

Maªachowscy mieszkaj¡ obecnie w Krakowie.

Ludgarda i Broni-

sªawa

Bronisªawa, najstarsza z córek Ryszarda i Doroty,

a druga z rz¦du dzieci ur. w 1862 r. w Wolanowie byªa

uªomn¡ od urodzenia. Umarªa pann¡ 3 sierpnia 1896 r. u

swej siostry Ludgardy, zam¦»nej za Tadeuszem Jax¡ Ma-

ªachowskim (z gaª¦zi mªodszej) w maj¡tku ich Wapniarce.



Kronika 141

Maj¡tkiem Bronisªawy byªa Janówka, która po ±mierci jej

przeszªa na Ludgard¦.

Wanda córka Ryszarda i Doroty, ur. 22 lutego 1864

r. w Wolanowie wyszªa zam¡» za Wªadysªawa Kownac-

kiego h. Suchekomnaty (tabl. 26). Wanda zostaªa wypo-

sa»ona folwarkiem gregorjowieckim o obszarze 1.220 dziesi¦cin ziemi, le»¡cym

przy zachodniej granicy maj¡tku. Folwark ten zwany Czabank¡, pó¹niej Cza-

bank¡ Wy»sz¡, Kownaccy z czasem sprzedali. (Czabank¦ Ni»sz¡ zaªo»yª Eligjusz,

syn Ignacego, bezpo±rednio w s¡siedztwie). Oboje Kownaccy »yj¡ do dzi± dnia.

Ich jedyny syn Wªodzimierz jest dzi± puªkownikiem jazdy W.P., wsªawiª si¦

kilkakrotnie w czasie ostatnich kampanji.

Wanda i Janina

Janina, córka Ryszarda i Doroty ur. 25 lutego 1866

r. w Wolanowie, wyszªa zam¡» za Stanisªawa Wybranow-

skiego h. Poraj. M¡» jej pochodzi ze znanej rodziny od

wieków ju» zaaklimatyzowanej na Rusi Czerwonej; rodzina

pochodzi wªa±ciwie z Wielkopolski (patrz tabl. geneal. 27)

Sam Stanisªaw Wybranowski byª marszaªkiem powiatu

przemy±la«skiego; obecnie oboje Wybranowsccy mieszkaj¡

we wªasnym maj¡tku w Uszkowicach koªo Przemy±lan.

Janina wzi¦ªa w dziale z rodze«stwem wªa±ciw¡ Gregor-

jówk¦ (ok. 1440 dziesi¦cin ziemi); przed wojn¡ sprzedaªa poªow¦ Gregorjówki.

jednak niemal caªy kapitaª niespªacony przepadª razem z drug¡ poªow¡ ziemi w

zawierusze bolszewickiej.

Wybranowscy s¡ bezdzietni.

Ludgarda

Ludgarda, najmªodsza z dzieci Ryszarda ur. 7 wrze-

±nia 1869 r. w Wolanowie wyszªa za swego bliskiego krew-

nego, za Tadeusza Maªachowskiego z mªodszej gaª¦zi na-

szej rodziny. �lub ich odbyª si¦ 28.XI.1891 r. (patrz rozdz.

nast.). Ludgarda wzi¦ªa w podziale z rodze«stwem folwark

Dorotea na Mahajowej, któr¡ sprzedaªa na meljoracj¦ ma-

j¡tków m¦»a. Przez dªugie lata mieszkaªa z m¦»em i dzie¢mi

w Wapniarce; dzi± owdowiawszy mieszka w Tarnopolu.

Ignacy, wspomniany ju» medjator w zatargu z rz¡dem carskim o ziemi¦,

mªodszy syn Eligjusza i Pulcherji ze �cibor-Marchockich, urodziª si¦ w 1820 r.

w Wolanowie. Od wczesnej mªodo±ci zajmowaª si¦ gospodarstwem, pomagaj¡c

matce i zast¦puj¡c starszego brata, który sªugiwaª wojskowo. W podziale z bra-
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tem po powrocie tego» w wojska wzi¡ª dwa folwarki z Janówki - Prochorow¦

i Darjówk¦ o obszarze 2.600 dziesi¦cin ziemi, ponadto wªa±ciwa Janówka byªa

obci¡»ona na rzecz jego spadkobierców do warto±ci 600 dziesi¦cin. Ignacy sªy-

n¡ª jako znakomity gospodarz, czªowiek ogromnej prawo±ci i wielkiej inteligencji.

�yª w wielkiej przyja¹ni z kuzynem naszej rodziny Augustem hr. Poniatowskim.

Ignacy o»eniony byª z Marj¡ Smukrowicz (ur. ok. 1839 r.) z któr¡ miaª

troje dzieci, synów Eligjusza (ur. w 1859 r.) i Augusta (ur. 29.X.1863 r.) oraz

córk¦ Izabell¦, urodzon¡ w 1865 zmarª¡ dzieckiem. Ignacy umarª 23 stycznia

1871 r. w Prochorowej. �ona jego prze»yªa go znacznie. Wyszªa ona powtórnie

zam¡» za Justyna �ukomskiego h. Doliwa (siostra Justyna Leonida byªa »on¡

Melitona z gaª¦zi mªodszej naszej rodziny). Maª»e«stwo jej z �ukomskim po-

zostaªo bezdzietne. Umarªa ona 17.II.1887 r. w Plant Champigny we Francji,

gdzie mieszkaªa wraz z swoim drugim m¦»em.

Synowie Ignacego odziedziczyli po nim Prochorow¦ i Darjówk¦.

Eligjusz, drugi tego imienia w naszym rodzie, starszy syn Ignacego i Marji

za Smukrowiczów wzi¡ª w dziale z bratem folwark Darjówk¦. W mªodo±ci swej

sªu»yª w marynarce wojennej rosyjskiej, we �ocie Morza Czarnego. Sªu»b¦ opu-

±ciª jako porucznik marynarki. W czasie swej sªu»by odznaczyª si¦ ogromn¡

odwag¡, ratuj¡c w czasie wypadku jaki spotkaª okr¦t na którym on sªu»yª, jego

zaªog¦. Wyst¦puj¡c z marynarki o»eniª si¦ z Gertrud¡ Koªyszk¡ h. Ludgarda,

córk¡ Benedykta i Wiktorji z Jaxów Maªachowskich. Odziedziczon¡ przez sie-

bie Darjówk¦ sprzedaª i kupiª na zachodniej granicy Gregorjówki pas ziemi o

obszarze 1.100 dziesi¦cin, nazwany z czasem Czabank¡ Ni»sz¡, gdzie zbudowaª

nowy folwark i gdzie mieszkaª dªu»sze lata. Przez dªu»szy czas prowadziª kan-

tor zbo»owy w Odessie. Na starsze lata sprzedaª Czabank¦ i przeniósª si¦ na

Podole, gdzie koªo Winnicy kupiª dworek-will¦ zwany Zgoda, wraz z kawaªkiem

ziemi. Tam zaskoczyªa go rewolucja bolszewicka i z trudem wydobyty z piekªa

bolszewickiego wróciª niedawno z za kordonu. Obecnie mieszka w Milanówku

pod Warszaw¡. Eligjusz jest czªowiekiem o ogromnych zdolno±ciach, na prawd¦

wszechstronny czªowiek, a wsªawiª si¦ przedewszystkiem swem ogrodnictwem.

Siostra jego »ony Julja, (o rodzinie Koªyszków patrz rozdz. nast.), wyszªa za Zyg-

munta Maªachowskiego z gaª¦zi mªodszej. Córka Zygmuntostwa (najmªodsza)

Krystyna, któr¡ wojna ±wiatowa zaskoczyªa maªem dzieckiem u Eligjuszostwa

we Winnicy, wychowuje si¦ od tego czasu u nich i mieszka z nimi w Milanówku.

August, mªodszy syn Ignacego i Marji ze Smukrowiczów ur. 29.X.1863 r. w

Prochorowej, wzi¡ª w dziale z bratem maj¡tek Prochorow¦. Z czasem przerzuciª

si¦ do przemysªu, i by uzyska¢ kapitaªy, sprzedaª znaczn¡ cz¦±¢ Prochorowej.

(Najwi¦kszem jego przedsi¦biorstwem byªa cegielnia w Prochorowej, jedna z
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wi¦kszych na Cherso«szczy¹nie). Rewolucja bolszewicka zakoczyªa go wraz z

drug¡ jego »on¡ w Prochorowej. Obecnie mieszka w Warszawie wraz ze sw¡

»on¡.

�onaty byª August dwukrotnie. Po raz pierwszy o»eniª si¦ okoªo 1886 r. z

Malwin¡ Kulisich, córk¡ Ludwika, konsula serbskiego w Nikoªajewie, i tego»

»ony Adeli Charpier. Z maª»e«stwa tego miaª dwoje dzieci, syna Ryszarda (ur.

1887 r.) oraz córk¦ Malwin¦ (ur. w 1888 r. zmarª¡ niemowl¦ciem). Wnet te»

straciª August sw¡ pierwsz¡ »on¦. Po raz drugi o»eniª si¦ z Pulin¡ Lipkowsk¡

h. Brochwicz (ur. w 1872 r.) córk¡ Wªadysªawa i Tekli z Rusieckich h. Rawicz.

�lub Augusta i Pauliny odbyª si¦ 19 stycznia 1892 r. w Pieni¡»kowej na Ukrainie.

Z maª»e«stwa tego byªo pi¦cioro dzieci, synowie Leon i Leszek, oraz córki Aniela,

Tekla Romana 2-ga im. i Marja.

Synowie jego z drugiego maª»e«stwa Leon urodzony w 1892 r. w Prochoro-

wej, oraz Leszek, urodzony tam»e w 1900 r., obaj umarli zaledwie doszedªwszy

20 roku »ycia. Starszy Leon umarª w r. 1912, mªodszy Leszek w r. 1920 w War-

szawie.

Aniela, córka Augusta i Pauliny z Lipkowskich ur. w 1896 r. w Prochoro-

wej, wyszªa w 1923 r. zam¡» za Ludomira Wysockiego2, rotmistrza, a obecnie

majora jazdy W.P. Maj¡ oni dwóch synów Henryka (ur. 10.II.1924 r.) oraz Ro-

mana (ur. 4.III.1927 r.). Obecnie mieszkaj¡ oboje Wysoccy w Grudzi¡dzu.

Tekla (Tekla Romana 2-ga im.) córka Augusta i Pauliny z Lipkowskich

urodzona w 1897 r. w Prochorowej wyszªa zam¡» za Jana Myszkorowskiego

(syna Leona i Teo�li z Oªdakowskich) w r. 1919. Maj¡ oni dwóch synów Leszka

(ur. 16.VII.1920 r.) i Bohdana (ur. 4.VII.1923 r.). Myszkorowscy mieszkaj¡ w

Warszawie.

Marja, najmªodsza z dzieci Augusta i Pauliny z Lipkowskich, ur. w 1907

r., mieszka obecnie przy rodzicach.

Ricardo

Ryszard, syn Augusta z pierwszego maª»e«stwa z

Malwin¡ Kulisich, ur. w 1887 r. w Prochorowej, uko«czyª

szkoªy w Pary»u z dyplomem in»yniera-architekta. Wyemi-

growawszy do Ameryki osiedliª si¦ w Peru. Tam w sto-

licy kraju byª przez pewien czas profesorem politechniki.

Mieszka obecnie w Limie, jako znany architekt, o któ-

rym gªo±no nietylko w jego nowej ojczy¹nie. O»eniª si¦ on

tam z Hiszpank¡-Peruwiank¡, Marj¡ Benavides, z któr¡ ma

2Matk¡ Ludomira Wysockiego jest Malwina z Tyszkiewiczów.
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czworo dzieci; s¡ to synowie August, Ryszard i Filip, oraz

druga z rz¦du jego dzieci córka Malwina. Dzieci te s¡ uro-

dzone w latach 1914�1923 w Lima w Peru.

August, Ryszard i Filip, oraz ich siostraMalwina, dzieci Ryszarda

i Marji Benavides s¡ dzi± jedynymi reprezentantami mªodego pokolenia starszej

gaª¦zi naszej rodziny. Tak wi¦c dzi± gaª¡¹ t¦ mo»emy ju» sªusznie nazwa¢ linj¡

ameryka«sk¡ czy peruwia«sk¡ naszej rodziny.



Rozdziaª XVI

Mªodsza gaª¡¹ Jaxów-Maªachowskich

Meliton, drugi z synów Józefa starosty radenickiego i generaª-adjutanta W.P.

i Zofji z GryzówMorawskiej, urodzony 11.X.1790 r. w Bucniowie koªo Tarnopola,

staª si¦ protoplast¡ mªodszej gaª¦zi naszej rodziny. O jego dziejach napomykaªem

ju» w zwi¡zku ze Suszczynem w rozdz. XIII. Wcze±nie zacz¡ª administrowa¢

ziemiami rodzinnemi pod zaborem austrjackim, bo zaraz po o»enku starszego

brata, w 1811 r., a wi¦c sko«czywszy zaledwie 20 lat. O»eniwszy1 si¦ z Julj¡

hr. �cibor-Marchock¡ (urodzon¡ 30.V.1806 r. w Minkowcach), córk¡ Ignacego i

Ewy z Ru�´ch, zamieszkaª w dalszym ci¡gu w Suszczynie, który miaª si¦ sta¢

jego rezydencj¡ � podczas gdy starszy brat Eligjusz miaª osi¡±¢ na stepach.

Widzieli±my jak Meliton dzi¦ki swej znakomitej gospodarce potra�ª wybrn¡¢ z

pocz¡tkowych trudno±ci w Suszczynie i nietylko spªaci¢ cz¦±¢ rodze«stwa, ale

dorobi¢ si¦ osobnych wªasnych folwarków. Dlaczego zdecydowaª si¦ przenie±¢

na Cherso«szczyzn¦ � nie wiemy. By¢ mo»e, »e skªoniªy go do tego przeczucia

przyszªego rozwoju stepów � i to najprawdopodobniej, gdy» wiemy, »e byª

zdolnym gospodarzem, a poªow¦ zdolno±ci stanowi zawsze genjalna intuicja.

Przesiedliwszy si¦ na stepy ostatecznie w 1839 r. (niejasno±ci co do daty jego

przeniesienia), zamieszkaª w Palejowej, w bezpo±rednim s¡siedztwie Wolanowa;

Palejowa staªa si¦ na kilkadziesi¡t lat gªównym maj¡tkiem, mo»na powiedzie¢

�sztandarowym� mªodszej gaª¦zi naszej rodziny.

Warto tu wspomnie¢ o legendzie zwi¡zanej z nazw¡ tej wsi. Nazwa ta miaªa

pochodzi¢ od imienia Paleja, sªynnego wata»ki kozackiego, który podobno miaª

grasowa¢ w tych stronach. Moim zdaniem, pomylono osob¦ kogo± innego ze

sªynnym Palejem. �e jednak wie± ta byªa terenem jakich± wydarze«, ±wiadcz¡

o tem kurhany na stepie palejowskim. Kurhany stepowe byªy przedewszyst-

kiem starymi drogowskazami tatarskimi na stepie, tak ustawionymi, »e stoj¡c

na szczycie jednego z nich widziaªo si¦ ponad morze burzanów kilka nast¦pnych

wtyª i wprzód kurhanów, wskazuj¡cych kierunek szlaku. Na obszarze Palejo-

1�lub odbyª si¦ w 1822 r. w Minkowcach.
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wej okazaªo si¦, »e oprócz tych drogowskazowych kurhanów byªo kilka mogiª na

uboczu, w których w czasie bada«, przeprowadzonych przez Eugenjusza Ma-

ªachowskiego, obecnego emer. ppªk.W.P. znaleziono liczne szkielety porz¡dnie

szeregami uªo»one � pozostaªo±¢ po jakiej± bitwie. Ponadto na granicy Pa-

lejowej i Wolanowa, niedaleko od miejsca, gdzie le»aªy owe mogiªy, le»aª tzw.

�Gª¦boki Jar�, naprawd¦ gª¦boki, w którego skalistych zboczach, poro±ni¦tych

karªowat¡ d¦bin¡, znajdowaªo si¦ kilka sztucznie wykutych grot, niew¡tpliwie

dosy¢ starych. W grotach tych znajdowaªy si¦ ±lady dawnego pobytu ludzi, jak

ognisk etc. Fakt w ka»dym razie ciekawy i wart zanotowania.

Meliton I

Meliton przybywszy na stepy kupiª za pieni¡dze uzy-

skane z dziaªu Suszczyna oraz wªasnych Wasylkowiec i Ko-

zówki, maj¡tek Mahajow¦. Maj¡tek ten o obszarze 3.600

dziesi¦cin, le»¡cy ju» do±¢ daleko od morza, byª poza naj-

gorszym klimatycznie pasem poªo»ony, oraz zupeªnie po-

zbawiony nieu»ytków, maj¡cy sam¡ ziemi¦ u»ytkow¡. Po-

tem kupiª Meliton na wspóªk¦ ze synami (cz¦±ciowo za po-

sagi ich »on) dwa maj¡tki Broszkówk¦ i Elisawetk¦. Tak

wi¦c umieraj¡c pozostawiª dzieciom do podziaªu wªasnej

ziemi 11.600 dziesi¦cin, a po ±mierci matki dochodziªo je-

szcze do podziaªu 2.800 dziesi¦cin na Palejowej.

Miaª za± Meliton o±mioro dzieci, synów Józefa, Jana, Melitona, Karola i

Edwarda �ukasza 2-ga im. oraz córki Zofj¦, Dorot¦ i Wiktorj¦.

Julja

Meliton umarª 1 wrze±nia 1875 r. w Palejowej, maj¡c lat

85. �ona jego Julja z Marchockich prze»yªa go znacznie. W

ostatnich latach »ycia mieszkaªa u swej najmªodszej córki

Wiktorji Koªyszkowej w Nowym Dworze, (nowo powstaªy

folwark palejowski), gdzie te» umarªa 10 maja 1887 r. w

wieku 81 lat. Pochowan¡ zostaªa w Palejowej.

Córki Melitona i Julji z Marchockich.

Zofia, urodzona w 1832 r. w Suszczynie, wyszªa za-

m¡» za Ignacego Ingistowa, syna Emilji z Marchockich, a

wi¦c swego ciotecznego brata. Wspomniaªem ju» o maª»e«stwie córki Reduxa z

puªk. Mikoªajem Platonem Ingistowem. Emilja wzi¦ªa w podziale ziem stepo-

wych Adrjanów z przylegªo±ciami na poªudniowym obszarze ziem Reduxa, mi¦-

dzy limanem Dniestrowym a Morzem Czarnym. Rodzina Ingistowów (tabl. 28)

jest podobno pochodzenia szwedzkiego, czy niemieckiego. Pierwotnie nazywali

http://maps.google.pl/maps?z=13&q=46.987747,30.041256
http://maps.google.pl/maps?z=14&q=49.379830,25.733156
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si¦ oni wedªug jednych Engelström, wedªug drugich, i to jest moim zdaniem

sªuszniejsze, Jangersdorf. Rodzina ta miaªa skªonno±¢ do szybkiego wydawania

pieni¦dzy, to te» na dªugo przed rewolucj¡ stracili wszystko.

Zofja

Zofja z Maªachowskich, wychodz¡c zam¡» za Ignacego

Ingistowa wzi¦ªa w posagu

folwark mahajowski Werbany z 1.200 dziesi¦cin ziemi,

oraz 400 dziesi¦cin ziemi na Palejowej. Zofja umarªa w r.

1917 w Szan»ejce, koªo Adrjanowa. Córka jej Emilja wyszªa

zam¡» za Jana Mrozowickiego (swego ciotecznego wuja).

Emilji dziedzictwem byªo owych 400 dziesi¦cin ziemi mat-

czynej na Palejowej, które kupili z czasem synowie Ry-

szarda, Meliton i Soter (z gaª¦zi starszej patrz rozdz. po-

przedni).

Dorota z Melitonem

Dorota urodzona w 1836 r. (o miejscu jej urodzenia),

druga z córek Melitona i Julji z Marchockich, zostaªa »on¡

swego stryjecznego i ciotecznego zarazem brata Ryszarda,

(z gaª¦zi starszej). Posagiem Doroty byª folwark Dorotea

na Mahajowej, 1.200 dziesi¦cin ziemi, oraz 400 dziesi¦cin

na Palejowej. Dorota umarªa 2 czerwca 1874 r. we Lwowie,

w wieku lat 38, pochowan¡ zostaªa w Wolanowie.

Wiktorja, urodzona w 1839 r. w Palejowej, najmªod-

sza z dzieci Melitona i Julji z Marchockich, wyszªa zam¡»

za Benedykta Koªyszk¦ h. Denis (ur. ok. 1827 r.). Posagiem

Wiktorji byªa wªa±ciwa Mahajowa z 1.200 dziesi¦cin ziemi, oraz 400 dziesi¦cin

ziemi na Palejowej, przy granicy wsi Wygoda; na owych 400 dziesi¦cinach le»aª

chutor Tokarowa, a Koªyszkowie zbudowali tam nowy folwark nazwany potem

Nowym Dworem. Mahajowa zostaªa sprzedana przez Koªyszków przed 1880 r.,

Nowy Dwór sprzedaªa Wiktorja po ±mierci m¦»a (Benedykt Koªyszko umarª

30.VII.1892 r. w Nowym Dworze), mi¦dzy 1905 a 1906 r. Potem zamieszkaªa

Wiktorja u swej córki Gertrudy zam¦»nej za Eligjuszem Maªachowskim (z ga-

ª¦zi starszej patrz rozdz. poprz.), u których mieszka do dzi± dnia, obecnie w

Milanówku pod Warszaw¡, ostatnia ze swego pokolenia rodziny Maªachowskich.

Rodzina Koªyszków (tabl. 29) jest pochodzenia litewskiego. W poªowie XVIII

w. przenie±li si¦ Koªyszkowie jak wiele innych rodów polskich na Ru± Czerwon¡.

Z ich ªona wyszedª sªynny generaª ko±ciuszkowski, imiennik m¦»a Wiktorji Ma-

ªachowskiej, i brat dziada jego, generaª Benedykt Koªyszko. Czy dzi± jeszcze

»yj¡ czªonkowie tej rodziny pªci m¦skiej � nie wiem.

Z dzieci Wiktorji z Maªachowskich Koªyszkowej pozostaªo jedynie potomstwo

http://maps.google.pl/maps?z=14&q=46.227680,30.607738
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jej córek. Z nich Gertruda i Julja byªy »onami dwóch Maªachowskich, Gertruda

»on¡ Eligjusza z gaª¦zi starszej (patrz rozdz. poprz.), Julja »on¡ Zygmunta, syna

Melitona jun. i Leonidy z �ukomskich (patrz ni»ej). Trzecia z córek Karolina

Koªyszkówna wyszªa (11.XII.1889) za Ludwika Mysªowskiego h. Rawicz (syna

Mieczysªawa i Ró»y z Rubczy«skich). Jedyny syn Karoliny � Mieczysªaw, jest

puªkownikiem sztabu gen.W.P., a byª legjonist¡ z pod znaku Piªsudzkiego. �o-

naty jest z Helen¡ Borkowsk¡.

Synowie Melitona i Julji z Marchockich

Od trzech synów Melitonostwa gaª¡¹ mªodsza rozbiªa si¦ na trzy odªamy,

Melitonowiczów, Karolowiczów i Edwardowiczów. Z pozostaªych dwóch synów

Melitonstwa Józef umarª dzieckiem, Jan byª nie»onatym.

Synowie Melitona za »ycia ojca administrowali maj¡tkami jego, i to tymi,

które miaªy si¦ sta¢ w przyszªo±ci ich dziedzictwem. Pocz¡tkowo jednak nie mogli

si¦ zdecydowa¢ ostatecznie, i administracj¦ mi¦dzy sob¡ zamieniali. Dopiero

okoªo 1860 r. nast¡piªa ostateczna decyzja pomi¦dzy ojcem a synami. Szczegóªy

ostatecznego dziaªu s¡ podane przy »yciorysie ka»dego z nich.

Józef ur. 26.V.1825 r. w Suszczynie umarª dzieckiem.

Jan, ur. 1.IV.1826 r. w Suszczynie byª starym kawalerem. Na ogóª w ci¡gu

»ycia sªyn¡ª z robienia dobrych interesów, dopóki pod koniec »ycia nie zaufaª

niegodnym ludziom i wszystkiego nie straciª. W ostatecznym dziale z bra¢mi

przypadªo mu póª maj¡tku Broszkówka, 2.500 dziesi¦cin ziemi (zachodnia cz¦±¢

pól); swoj¡ cz¦±¢ Broszkówki sprzedaª jednakowo» i kupiª za nie do spóªki z

bra¢mi Melitonem i Edwardem oraz stryjecznym bratem Ryszardem maj¡tki

nadmorskie Aleksadrówk¦ i Gregorjówk¦. Cz¦±¢ Broszkówki odkupiª od Jana

Edward, okoªo 850 dziesi¦cin.

Stosownie do udziaªu swego kapitaªu w kupnie maj¡tków nadmorskich wzi¡ª

Jan w podziale z bra¢mi póª Aleksandrówki, 2.500 dziesi¦cin ziemi, wraz z

wªa±ciwym folwarkiem Aleksandrówka, tj. póªnocn¡ cz¦±¢ tego maj¡tku. Po-

tem zgromadziwszy znaczniejsze kapitaªy i zaci¡gn¡ªwszy po»yczk¦ na Aleksan-

drówk¦, dokonaª Jan korzystnego kupna dwóch wspaniaªych maj¡tków na Ukra-

inie, Tatarynówki i Horodnicy. Tararynówka obejmowaªa obszar 1.300 dziesi¦cin,

Horodnica 10.000 dziesi¦cin przewa»nie lasów. Jednakowo» Jan wedle praw ro-

syjskich nie mógª nabywa¢ ziemi w prowincjach przez Rosj¦ Polsce zabranych,

jako Polak, a w dodatku poddany austrjacki. Aby omin¡¢ to prawo, podstawiª

Jan, znajomych Rosjan � jako tzw. �strohmann´ów� � którzy zawiedli jego
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zaufanie i nie popªacili rat bankowych a pieni¡dze przehulali. W rezultacie Ta-

tarynówka i Horodnica poszªy z licytacji (kupiª je zrusy�kowany Polak Gi»ycki,

ten sam który potem kupiª Palejow¦ i Elisawetk¦), a Aleksandrówk¦ zabraª za

dªugi kupiec odeski Sinicyn. Jan umarª w Odessie w pa¹dzierniku 1890 r., w

rezultacie nie pozostawiaj¡c nic z du»ego maj¡tku. Pó¹niej dopiero cz¦±¢ Alek-

sandrówki (1.500 dziesi¦cin) odzyskaª Tadeusz, syn Edwarda, odkupuj¡c je od

Sinicyna (patrz dalej).

Meliton II

Meliton urodzony 13 sierpnia 1828 r. w Suszczynie

syn Melitona i Julji z Marchockich, drugi tego imienia w

rodzie naszym, o»eniª si¦ w 1861 r. w Odessie z Leonid¡

�ukomsk¡ h. Doliwa, córk¡ Longina Prokopa dr. medycyny,

i Zusanny ze Stephanich (tabl. 30).

Rodzina �ukomskich (tabl. 30) ju» w XVII w. prze-

siedliªa si¦ na Podole. Ojciec Longina Prokopa Jan byª o»e-

niony z Ann¡ Strzeleck¡ h. Oksza, córk¡ Stefana i Barbary

z W¦»yków. Longin Prokop studjowaª medycyn¦ na uniwersytecie wile«skim

pod sªynnym profesorem Frank´iem z Rastadu. Po uko«czeniu studjów Lon-

gin zostaª lekarzem powiatowym w Mohilowskiem. Tam poznaª sw¡ przyszª¡

»on¦ Zuzann¦ v. Stephani. Ojciec jej August, pochodz¡cy ze zniemczonej wªo-

skiej rodziny byª równie» lekarzem, wychowankiem uniwersytetu w Heidelbergu.

O»eniony byª z El»biet¡ Chaudin, Francusk¡. August v. Stephani byª pocz¡t-

kowo w armji rosyjskiej wy»szym lekarzem sztabowym. Potem przeszedªszy na

prywatn¡ praktyk¦ uzyskaª rozgªos jako sªynny homeopata. Byª przez pewien

czas lekarzem praktykuj¡cym w Minkowcach u sªynnego Reduxa. Tam poznaª

si¦ z mªodym �ukomskim, którego »on¡ zostaªa jego córka Zuzanna, ur. w 1806

r. Pod koniec »ycia August v. Stephani zamieszkaª w Berdyczowie, gdzie umarª

12.III.1843 r. w wieku 63 lat. �ona jego El»bieta Chaudin umarªa 14.IX.1865 r.

w Odessie, maj¡c 81 lat. Mªodzi �ukomscy zaraz po ±lubie (który si¦ odbyª w

1822 r.) przenie±li si¦ do Odessy, gdzie Longin praktykowaª jako lekarz. W czasie

d»umy w 1838 r. stªumienie zarazy zawdzi¦cza miasto tylko jemu � w nagrod¦

rz¡d obdarzyª go tytuªem radcy dworu i specjalnym ad hoc wybitym zªotym

medalem. Longin umarª 28.XI.1870 r. w Elisawetce. �ona jego umarªa znacznie

wcze±niej, bo 19.VIII.1849 r. w Odessie. Z kilkorga ich dzieci tylko dwoje doszªo

do peªnoletno±ci, tj. Leonida, »ona Melitona mª. Jaxy Maªachowskiego i Justyn.

Ten ostatni (ur. 15.IX.1827 r. w Odessie) byª z zamiªowania przyrodnikiem, a z

fachu le±nikiem. Wnet jednak le±nictwo porzuciª, i przeniósª si¦ do Francji, gdzie

po±wi¦ciª si¦ ulubionemu przyrodnictwu; uzyskaª nawet do±¢ znaczny rozgªos

jako autor dzieªa �De omni re scibili�. W pó¹niejszym wieku o»eniª si¦ Justyn z
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wdow¡ po Ignacym Maªachowskim (z gaª¦zi starszej) z Marj¡ ze Smukrowiczów.

Justyn umarª 16.X.1902 r. w Golfe Juan, pochowany w Vallauris koªo Cannes.

Siostra jego Leonida, »ona Melitona, byªa najmªodsz¡ z rodze«stwa, urodzon¡

15 grudnia 1840 r. w Odessie.

Leonida

Mªodzi Melitonostwo Maªachowscy zamieszkali w Elisa-

wetce, kupionej do poªowy za posag Leonidy oraz za pieni¡-

dze jej m¦»a. Potem w 1872 r. przenie±li si¦ Melitonowstwo

dla wychowania dzieci do Krakowa, gdzie zamieszkali naj-

pierw (krótko) we wªasnym domu przy ul. Kopernika, a po-

tem w domu Edwarda Maªachowskiego przy ul. Kolejowej

(dzi± Potockiego). W czasie pobytu w Krakowie, zgroma-

dziwszy kapitaªy kupiª Meliton w 1876 r. od brata swego

stryjecznego Zygmunta (syna Sotera i Leopodyny z Moch-

nackich), wie± Morawsko koªo Jarosªawia, o obszarze okoªo 400 morgów. Meliton

nosiª si¦ wogóle z my±l¡ zlikwidowania swych maj¡tków stepowych i przeniesie-

nia si¦ do zaboru austrjackiego. Meliton zrobiª jednak na Morawsku zªy interes,

gdy» przepªaciª je znacznie i zawikªaª ogromnie swe interesa. Rozwikªaª je z

trudem sprzedaj¡c Morawsko w 1883 r. i z trudem zaledwie uratowawszy sam

kapitaª, wªo»ony w ten maj¡tek, co przy ówczesnym gwaªtownym wzro±cie war-

to±ci maj¡tków stanowiªo znaczn¡ strat¦. Wskutek tego te» musiaª pozby¢ si¦

domu w Krakowie. Zra»ony wycofaª si¦ z interesów w zaborze austrjackim.

Równocze±nie niemal z kupnemMorawska wzi¡ª Meliton udziaª we wspólnem

kupnie rodzinnem Aleksandrówki i Gregorjówki. B¦d¡c jednak zaanga»owanym

w interesa w b. Galicji, przyst¡piª do spóªki z mniejszym ni» inni kapitaªem,

i w rezultacie w podziale tych maj¡tków wzi¡ª jedynie folwark gregorjowiecki

Buªdynk¦, o obszarze 850 dziesi¦cin ziemi.

Pod koniec »ycia Meliton mieszkaª w Krakowie przy ul. Lubicz, gdzie te»

umarª 10 czerwca 1892 r.

�ona jego mieszkaªa dalej przy ul. Lubicz, potem jednak przeniosªa si¦ z naj-

mªodsz¡ z dzieci córk¡ Marj¡ (zam¦»n¡ za Eust. Starzy«skim) do Zakopanego;

po ±mierci Marji w 1912 r. w Zakopanem, przeniosªa si¦ Leonida do Krakowa,

gdzie zamieszkaªa u najmªodszego ze synów Eugenjusza, pocz¡tkowo przy ul.

Studenckiej, a potem Wolskiej. Tam te» umarªa 15 maja 1926 r.

Melitonostwo mieli siedmioro dzieci, córki Jadwig¦ (najstarsz¡) i Marj¦ (a ra-

czej Marj¦ Ann¦, najmªodsz¡) oraz synów Stanisªawa, Zygmunta, Wªadysªawa,

Bolesªawa i Eugenjusza.

Dzieci Melitona odziedziczyªy po nim dwa maj¡tki Elisawetk¦ z folwarkiem

Buªgarka (czyli Buªhakowa) oraz Buªdynk¦, jeden o obszarze 3.000 dziesi¦cin
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ziemi, w tem 1.900 ziemi ornej, drugi 850 dziesi¦cin, w tem 800 ornej. Z dzieci

spªacon¡ zostaªa tylko najstarsza Jadwiga, zam¦»na za Juljanem hr. �cibor-

Marchockim, a »e jeden ze synów Stanisªaw umarª dzieckiem, wi¦c na maj¡tek

ten wypadaªo pi¦cioro spadkobierców nie licz¡c matki. Przez dªugie lata pro-

wadzili oni wspólnot¦ maj¡tku. W r. 1902 r., gdy wdowa po stryju ich Karolu,

Marja z Rudnickich sprzedaªa Palejow¦, spadkobiercy Melitona kupili j¡ sprze-

dawszy Buªdynk¦.

Palejowa po obci¦ciu na rzecz córek Melitona i Julji z Marchockich liczyªa

ostatecznie 1.600 dziesi¦cin ziemi, oraz nale»aªo do niej 200 dziesi¦cin sªonych

zalewowych bªot limanu. Na Palejowej byªo zaledwie 1.200 dziesi¦cin ziemi u»yt-

kowej, gdy» córki Melitona i Julji z Marchockich (Zofja Ingistowowa, Dorota

Ryszardowa Maªachowska i Wiktorja Koªyszkowa) dostaªy w spadku pasy ziemi

po 400 dziesi¦cin od strony stepu, bez nieu»ytków, podczas, gdy sam dwór, który

przypadª Karolowi le»aª ju» w±ród jarów, których stoki byªy nieu»ytkami.

Gdy przyszªy lata nieurodzaju, a spadkobiercy Melitona mieli nadmiernie

ci¦»ary, zostali zmuszeni do sprzeda»y obu maj¡tków i Elisawetki i Palejowej

(tej ostatniej ze znaczn¡ strat¡). Kupiª je Gi»ycki wspomniany ju» kupiec Tata-

rynówki i Horodnicy. Gi»ycki jednakowo», który byª aferzyst¡ w wielkim stylu,

zapl¡taª si¦ w jakie± inne interesa i w przewa»nej cz¦±ci nie mógª dokona¢ spªaty

spadkobiercom Melitona; ci weszli wobec tego w 1907 r. powtórnie w posiadanie

obu maj¡tków, Palejowej w caªo±ci, natomiast z Elisawetki, cz¦±ciowo ju» spªa-

conej obj¦li folwark Buªgark¦ (Buªhakow¦) z 1.400 dziesi¦cinami ziemi. Dopiero

w 1910 r. sprzedano ostatecznie oba maj¡tki na parcelacj¦, jednak kapitaªy z

nich przepadªy w znacznej mierze w zawierusze bolszewickiej.

Jadwiga

Jadwiga, najstarsza z dzieci Melitonostwa jun., uro-

dzona 16 listopada 1862 r. w Odessie, wyszªa zam¡»

(20.V.1885) za Juljana �cibor-Marchockiego, swego

ciotecznego wuja. Jadwiga umarªa 11 wrze±nia 1916 r. w

Lubomile. M¡» jej mieszka obecnie w Maªopolsce, w Lisku.

Z dzieci jej córka Ewa zostaªa »on¡ Jerzego Jaxy Maªachow-

skiego, syna Karola, a syn Andrzej, o»eniª si¦ z Dorot¡,

córk¡ Tadeuszostwa Maªachowskich.

Marja, (wªa±ciwie Marja Anna) najmªodsza z dzieci

Melitonostwa jun. urodzona 4.X.1878 r. w Krakowie, wy-

szªa zam¡» za Eustachego Starzy«skiego h. Doliwa. �lub odbyª si¦ 30.IV.1904

r. Maª»e«stwo to pozostaªo bezdzietne. Marja umarªa 10.X.1912 r. w Zakopa-

nem. M¡» jej mieszka obecnie we Lwowie; o»eniony jest powtórnie z Stefanj¡

Marja«sk¡.
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Stanisªaw, najstarszy syn Melitonostwa jun. ur. 16.I.1865 r. umarª czterolet-

nim dzieckiem 21.II.1869 r.

Zygmunt

Zygmunt, syn Melitonostwa jun. ur. 16.VI.1867 r.

o»eniª si¦ z Julj¡ Koªyszko h. Denis we wrze±niu 1893

r. w Nowym Dworze. Julja byªa wi¦c jego siostr¡ cioteczn¡,

jako córka Benedykta i Wiktorji z Maªachowskich. Zygmunt

gospodarowaª na Elisawetce a» do rozwi¡zania wspólnoty

spadku po ojcu. Potem przeniósª si¦ do Krakowa, gdzie

zamieszkaª we wªasnym domu przy ul. Wolskiej. Tam te»

umarª 22.XII.1915 r. Julja z Koªyszków po jego ±mierci

sprzedaªa dom w Krakowie i przeniosªa si¦ z dzie¢mi do Po-

znania. Wyszªa ona powtórnie zam¡» 1920 r. za gen. dyw.

W.P. Rajmunda Baczy«skiego.

Dzieci Zygmunta i Julji z Koªyszków:

Wiktorja, ur. 22 sierpnia 1894 r. w Elisawetce wyszªa zam¡» za Broni-

sªawa Antoniego 2-ga im. Taszyckiego h. Strzemi¦. Taszyccy (tabl. 31) nosz¡

przydomek �Z Lusªawic�. Dzie¢mi Wiktorji s¡ synek Jerzy (ur. 1.X.1920 w Po-

znaniu) i Krystyna (ur. 11.IV.1922 r. w Poznaniu).

Marja, ur. w 1896 r. w Elisawetce, wyszªa zam¡» za Marjana Splissgardta,

dyrektora banku. Mieszkaj¡ obecnie w Mysªowicach.

Julja, ur. w 1897 r w Elisawetce, mieszka obecnie w Poznaniu.

Zofja

Ignacy, ur. 12.I.1900 r. w Elisawetce, b¦d¡c sªucha-

czem politechniki lwowskiej, w czasie obrony Lwowa sªu»yª

jako ochotnik w 11 p.uª.; rozchorowawszy si¦ ci¦»ko, prze-

wieziony do szpitala w Krakowie, byª ju» rekonwalescentem

po operacji. Niespodzianie zgin¡ª wskutek wypadku z bro-

ni¡ 4 kwietnia 1919 r. w Krakowie.

Zygmunt, ur. 2.I.1902 r. w Elisawetce, po uko«cze-

niu le±nictwa w Poznaniu, jest obecnie le±niczym w lasach

rz¡dowych w Rogo¹nej koªo Brze±cia Litewskiego.

Zofja, ur. w 1905 r. w Krakowie, po±wi¦ciªa si¦ malarstwu, a specjalnie

tzw. gra�ce, w której rokuje wielkie nadzieje.

Krystyna, ur. w sierpniu 1908 r. w Krakowie, zaskoczona wojn¡ na waka-

cjach u Eligjuszostwa Maªachowskich we Winnicy, wychowuje si¦ od tego czasu

u nich, i mieszka z nimi w Milanówku pod Warszaw¡.

Wªadysªaw

Wªadysªaw, (a wªa±ciwie Wªadysªaw Justyn 2-ga

im.) syn Melitona jun. ur. 16.IX.1869 r. w Elisawetce, po-

±wi¦ciª si¦ handlowi. Studjowaª na akad. handl. we Wied-
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niu, potem bawiª czas jaki± w Ameryce, a nawet przyj¡ª

podda«stwo U.S.A. Po powrocie z Ameryki o»eniª si¦ z

Adel¡ Gª¦bock¡ h. Doliwa, córk¡ Juljana i Marji z Mogilnic-

kich h. Lubicz (tabl. 32). �lub odbyª si¦ 5 lutego 1898 r. w

Kijowie. Wªadysªawostwo mieszkaj¡ obecnie w Warszawie.

Maj¡ oni troje dzieci:

córk¦ Janin¦, ur. 8.II.1899 r. w Warszawie,

syna Jana, ur. 6.VI.1902 r. w Warszawie, sªuchacza politechniki tam»e2, i

córk¦ Eliz¦, ur. 1910 r. w Warszawie, którzy mieszkaj¡ wraz z rodzicami.

Bolesªaw

Bolesªaw (a wªa±ciwie Bolesªaw Longin 2-ga im.) ur.

7.VIII.1871 r. w Elisawetce, »onaty byª dwukrotnie, oba

razy bezdzietnie. Poraz pierwszy o»eniª si¦ z Laur¡ Pio-

trowsk¡, z któr¡ si¦ wnet rozwiódª, powtórnie o»eniª si¦

ze Stefanj¡ Janiszewsk¡ (1-o v. �liwi«sk¡, z m¦»em swym

rozwiedzion¡) 28 czerwca 1913 r. w Warszawie. Bolesªaw

umarª 25 kwietnia 1916 r. w Krakowie, jako por. rez. armji

austr.

Eugeniusz, (a wªa±ciwie Eugeniusz Karol 2-ga im.)

syn Melitonostwa jun. ur. 11 stycznia 1875 r. w Krakowie,

studjowaª pocz¡tkowo medycyn¦; przed samem jej uko«czeniem zacz¡ª gospo-

darowa¢ w Palejowej, a po sprzeda»y maj¡tków stepowych przeniósª si¦ do Kra-

kowa. Tu mieszka stale od 1904 r., z wyj¡tkiem krótkiego okresu, gdzie gospo-

darowaª na wªasnym folwarczku tu» pod Krakowem, na Kaczorówce. W czasie

wojny zostaª powoªany do armji austrjackiej jako o�cer rezerwowy. Po rozpad-

ni¦ciu si¦ Austrji aktywowaª si¦ w armji polskiej, z której wyszedª na emerytur¦

w randze podpuªkownika w 1925 r. Obecnie mieszka w Krakowie przy ul. Wol-

skiej w wªasnym domu. O»eniª si¦ 4 czerwca 1901 r. z Janin¡ Markuszewsk¡ h.

Lewart (ur. 23.X.1881 r. w Smotryczu), córk¡ Hipolita Kajetna 2-ga im. i Marji z

Gorczy«skich h. Goªocki odm. (Rodzina Markuszewskich, patrz zaª¡czone tabl.

geneal. 33). Syn ich

Bohdan Hipolit, ur. 24.III.1902 r. w Krakowie, jest obecnie sªuchaczem

U.J. w Krakowie.

2Jan uko«czyª Politechnik¦ Warszawsk¡ w marcu 1928 r. z dyplomem in»yniera chemji.



154 Rozdziaª XVI. Mªodsza gaª¡¹ Jaxów-Maªachowskich

Karol

Karol, syn Melitona i Julji z Marchockich ur. w 1831

r. w Suszczynie, »onaty byª dwukrotnie. Poraz pierwszy

o»eniª si¦ z Klementyn¡ Brzozowk¡ h. Belina, córk¡

Jana Seweryna i Klotyldy z Pluszczewskich h. Lubicz.

(Pierwsza »ona Karola byªa praprawnuczk¡ po k¡dzieli Jó-

zefa Maªachowskiego, star. radenickiego z pierwszego maª-

»e«stwa. Klementyna z Brzozowskich umarªa w Palejowej

15 grudnia 1881 r.; pochowan¡ zostaªa w Wolanowie. Je-

dyny ich synek Witold ur. w 1875 r. umarª dzieckiem. Kle-

mentyna Brzozowka miaªa posagow¡ wie± Stryjówk¦ koªo Zbara»a, dziedzictwo

jeszcze dawne rodziny Pluszczewskich. Stryjówka przeszªa po jej ±mierci na Ka-

rola.

Po ±mierci Klementyny o»eniª si¦ Karol powtórnie z Marj¡ Rudnick¡ h.

Lis, córk¡ Teodora i Zofji z Mrozowickich h. Prus III-o (Zofja z Mrozowickich

byªa córk¡ Nikodemy z Maªachowskich Franciszkowej Mrozowickiej. Z maª»e«-

stwa tego byª synek Ryszard (ur. w 1883 r.) zmarªy niemowl¦ciem, a ponadto

syn Jerzy oraz córki Izabella i Klementyna (patrz ni»ej). Karol umarª 6 sierpnia

1897 r. w Karlsbadzie, pochowany w Stryjówce. �ona jego Marja z Rudnickich

»yje do dzi± dnia.

Marja

W dziaªach stepowych wzi¡ª Karol Palejow¦, okrojon¡

posagami sióstr do 1.600 dziesi¦cin ziemi (bli»sze szczegóªy

patrz poprz. rozdziaªy). W Palejowej mieszkali Karolostwo

kilka lat. Po ±mierci Karola, wdowa po nim Marja z Rud-

nickich sprzedaªa w 1902 r. Palejow¡ bratankom m¦»a, sy-

nom Melitonostwa jun. Spªaciªa natomiast swe rodze«stwo

z maj¡tku rodzinnego Strzaªki (koªo Bóbrki pod Lwowem).

Maj¡tek ten przypadª obecnie obu jej córkom, Stryjówk¦

natomiast wzi¡ª w dziale

Jerzy Ryszard, syn Karolostwa ur. w 1887 r. w Palejowej. W czasie

wojny ±wiatowej zostaª wzi¦ty do niewoli rosyjskiej jako o�cer rezerwowy wojsk

austr. Jerzy jest »onaty obecnie poraz drugi. Poraz pierwszy »onatym byª z Ew¡

hr. �cibor-Marchock¡, córk¡ Juljana i Jadwigi z Jaxów Maªachowskich. Ewa

umarªa w 1.III.1923 r., a po jej ±mierci o»eniª si¦ Jerzy powtórnie z Helen¡

Jaxa Maªachowsk¡, córk¡ Tadeusza i Ludgardy z Jaxów Maªachowskich. Jerzy

mieszka obecnie ze sw¡ »on¡ w Stryjówce, gdzie gospodaruje. Dzie¢mi jego s¡:

synowie

Jerzy Karol ur. w lipcu 1915 r. w Lubomile, z pierwszego maª»e«stwa,

Roman ur. 30.XI.1924 r. we Lwowie i
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Karol ur. 5.VII.1926 r. w Stryjówce, zmarªy 1928.X.16 tam»e.

Izabella, córka Karolostwa ur. 4.X.1885 r. w Palejowej, wyszªa zam¡»

15.VIII.1905 r. za Cyryla ordynata Czarkowskiego-Golejewskiego h.Ab-

dank. Cyryl, jest synem Tadeusza i Marji z Zaleskich (namiestnikównej gali-

cyjskiej). Tadeusz Czarkowski, syn Kajetana i Wiktorji Mycielskiej, zostaª ad-

optowany przez »on¦ krewnego swego Cyryla Czarkowskiego, Marj¦ z hr. Gole-

jewskich h. Ko±ciesza, i przybraª nazwisko Czarkowski-Golejewski. Marja z Go-

lejewskich stworzyªa dla Tadeusza ordynacj¦ na Wysuczce; po Tadeuszu obj¡ª

ordynacj¦ syn jego z drugiego maª»e«stwa Cyryl, m¡» Izabelli z Maªachowskich.

Cyrylostwo mieszkaj¡ obecnie w Wysuczce.

Klementyna, córka Karolostwa ur. w 1891 r. w Stryjówce, wyszªa za

Eustachego hr. Czosnowskiego h. Colonna (czyli Roch). Mieszkaj¡ obecnie

we Lwowie.

Edward �ukasz 2-ga im. syn Melitona i Julji z Marchockich ur. 13.X

1833 r. w Suszczynie, »onaty byª dwukrotnie. Poraz pierwszy z Julj¡ Jaxa Maªa-

chowsk¡, córk¡ Sotera i Leopoldyny z Mochnackich. �lub odbyª si¦ 29.IX.1859 r.

w Baworowie. Z maª»e«stwa tego miaª Edward sze±cioro dzieci, z których dwie

córki Marja ur. w 1861 r. w Broszkówce, umarªa niemowl¦ciem i Dorota,

ur. w 1866 r. w Broszkówce umarªa tam»e w 1871 r.; ponadto byªa córka Helena,

oraz synowie Tadeusz, Zdzisªaw i Stanisªaw (»yciorysy ich patrz ni»ej). Pierwsza

»ona Edwarda chorowaªa dªugie lata, umarªa w Broszkówce w marcu lub kwiet-

niu 1883 r. Po jej ±mierci o»eniª si¦ Edward powtórnie zGabrjel¡ Mrozowick¡

h. Prus III-o, córk¡ Stanisªawa i Eugenji z Zaª¦skich h. Prus 2-o. (Stanisªaw

Mrozowicki byª synem Nikodemy z Maªachowskich) a wi¦c Edward o»eniª si¦ ze

sw¡ cioteczn¡ siostrzenic¡. Z drugiego maª»e«stwa miaª Edward dwóch synów

Wacªawa i Czesªawa.

W podziale maj¡tku po ojcu wzi¡ª Edward ostatecznie wªa±ciw¡ Brosz-

kówk¦3 z 2.500 dziesi¦cinami ziemi, a w czasie, gdy brat najstarszy Jan sprzeda-

waª swoj¡ cz¦±¢ Broszkówki, kupiª od niego prawie 850 dziesi¦cin, powi¦kszaj¡c

swój stan posiadania na Broszkówce. Edward sªyn¡ª jako doskonaªy gospodarz, a

wsªawiª si¦ przedewszystkiem prowadzenia na wielk¡ skal¦ hodowli owiec, które

transportowaª caªymi poci¡gami na rynki paryskie i wiede«skie. Z czasem jed-

nak, gdy caªa Cherso«szczyzna przeszªa na gospodarstwo rolne, zarzuciª i on

hodowl¦ owiec i przeszedª sam na rolnictwo. Maj¡tek swój powi¦kszyª znacz-

nie. Kupiª on do spóªki z bra¢mi Aleksandrówk¦ i Gregorjówk¦, a w podziale

3Broszkówk¦ zaªo»yª Zbro»ek, st¡d Zbro»kówka, z czasem przekr¦cono na Broszkówk¦.
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tych maj¡tków wzi¡ª poªudniow¡ cz¦±¢ Aleksandrówki, 2.500 dziesi¦cin ziemi

okoªo chutoru Fontanka (na obszarze tym powstaªy pó¹niej dwa folwarki Lasek

i Wapniarka). Na poªudniowej cz¦±ci Aleksandrówki zbudowaª Edward wapien-

nik (st¡d nazwa folwarku, który potem powstaª koªo tego, pó¹niej zarzuconego

wapiennika) oraz otworzyª kamienioªom; z kamienia z kamienioªomów na Wap-

niarce zostaª zbudowany niemal caªy nowy naftowy port odeski. Ponadto kupiª

Edward z zaborze austrjackim koªo Podwoªoczysk maj¡tek Skoryki z folwar-

kami Step i Pie«kowce o obszarze 1.400 morgów, od Tuczy«skiego (okoªo r.

1891/92). Ponadto od czasu kupna Aleksandrówki i obj¦cia poªudniowego jej

obszaru dzier»awiª Edward s¡siedni maj¡tek Krzy»anówk¦ (zwan¡ tak»e Mar-

janówk¡) z chutorem Kisielów. Dzier»awa ta przeszªa potem na jego syna Zdzi-

sªawa, tak »e maj¡tek ten byª w administracji naszej rodziny prawie 40 lat. Przez

dªugie lata na chutorze Kisielów mieszkali Wªadysªawostwo Kownaccy po sprze-

da»y swej Chabanki. Krzy»anówka byªa wªasno±ci¡ pierwotnie gen. Dombrow-

skiego (Rosjanina) a potem �ozanowa i od obu nich dzier»awili Maªachowscy

Krzy»anówk¦.

Edward umarª 18 kwietnia 1902 r. w Odessie, Druga jego »ona Gabrjela z

Mrozowickich »yje do dzi± dnia i mieszka we Lwowie. Dzieci Edwarda:

Helena, córka Edwarda i Julji z Jaxów Maªachowskich ur. w 1862 r. w

Broszkówce, wyszªa zam¡» zaKa¹mierza Lipkowskiego h.Brochwicz (brata

stryjecznego drugiej »ony Augusta Jaxy Maªachowskiego, z gaª¦zi starszej, tj.

Pauliny z Lipkowskich). Helena umarªa 13.VIII.1891 r. w Saszy na Ukrainie.

Miaªa ona dwie córki Julj¦ zam¦»n¡ za Wªadysªawem Pola«skim (28.VI.1908), a

po ±mierci tego» za Biesiadeckim, i Stanisªaw¦ zam¦»n¡ za Tadeuszem Pola«skim

(28.VI.1908), bratemWªadysªawa. Ka¹mierz Lipkowski po ±mierci Heleny o»eniª

si¦ powtórnie z Maj¡ �urakowsk¡.

Tadeusz

Tadeusz (a wªa±ciwie Tadeusz Justyn 2-ga im.) syn

Edwarda i Julji z Jaxów Maªachowskich ur. 29.II.1864 r. w

Broszkówce, pocz¡tkowo miaª zamiar po±wi¦ci¢ si¦ karjerze

wojskowej i sªu»yª w armji austrjackiej jako akt.porucznik

uªanów. Porzuciª jednak wnet wojsko i o»eniª si¦ z Lud-

gard¡ Jaxa Maªachowsk¡, córk¡ Ryszarda i Doroty z

Jaxów Maªachowskich, a wi¦c sw¡ stryjeczno stryjeczn¡ a

zarazem cioteczn¡ siostr¡. W podziale maj¡tku ojcowskiego

wzi¡ª w poªudniowej cz¦±ci Aleksandrówki jej wschodni¡

cz¦±¢ z 1.300 dziesi¦cin ziemi, gdzie zbudowaª folwark na-

zwany Wapniark¡. W posagu za »on¡ wzi¡ª wª¡±ciw¡ Mahajow¡ z 1.200 dziesi¦-

cin, a po ±mierci siostry »ony Bronisªawy, Tadeuszostwo wzieli po niej w spadku
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Janówk¦ z 1.200 dziesi¦cin ziemi. I Mahajow¡ i Janówk¦ Tadeuszostwo sprze-

dali, a w zamian za to kupili przylegª¡ do Wapniarki cz¦±¢ Aleksandrówki od

Sinicyna, który staª si¦ wªa±cicielem Aleksandrówki po bankructwie Jana Maªa-

chowskiego. Cz¦±¢ Aleksandrówki odkupiona przez Tadeusza obejmowaªa 1.500

dziesi¦cin ziemi. Ponadto Tadeusz zbudowaª w Wapniarce du»¡ cegielni¦.

Tadeusz umarª 23.XI.1915 r. w Wapniarce. �ona jego mieszka obecnie w

Tarnopolu. Dzieci Tadeuszostwa:

Ryszard, najstarszy z dzieci ur. 28.VI.1892 r. obj¡ª po ±mierci ojca go-

spodarstwo. Jako poddanemu austrjackiemu chciaªa Rosja skon�skowa¢ w czasie

wojny maj¡tek, dla uratowania go przyj¡ª podda«stwo rosyjskie i sªu»yª w czasie

wojny w armji rosyjskiej. Obecnie mieszka w Tarnopolskiem.

Feliks ur. w 1893 r. umarª dzieckiem.

Dora

Dorota ur. 12.VIII.1895 r. wyszªa zam¡» za An-

drzeja hr. �cibor-Marchockiego, swego bliskiego ku-

zyna, syna Juljana i Jadwigi z JaxówMaªachowskich. Obec-

nie mieszkaj¡ w Lisku.

Bronisªawa ur. 12.II.1897 r. mieszka u Jerzostwa

Maªachowskich w Stryjówce.

Tadeusz ur. w kwietniu 1899 r. umarª niemowl¦ciem.

Helena ur. 8.IV.1900 r. jest »on¡ Jerzego Jaxy Maªa-

chowskiego, mieszkaj¡ obecnie w Stryjówce.

Edward ur. w maju 1903 r. umarª 14.VII.1907 r.

Janina ur. 23.I.1905 r. mieszka z matk¡ w Tarnopolu.

Wszystkie te dzieci s¡ urodzone w Wapniarce.

Zdzisªaw

Zdzisªaw (a wªa±ciwie Zdzisªaw Dawid 2-ga im.) syn

Edwarda i Julji z Jaxów Maªachowskich ur. 30.XII.1869

r w Broszkówce, w dziale rodzinnym wzi¡ª z poªudniowej

cz¦±ci Aleksandrówki jej zachodni¡ cz¦±¢ z chutorem Fon-

tank¡, na której zbudowaª nowy dwór i folwark nazwany

Laskiem. Maj¡tek jego obejmowaª 1.200 dziesi¦cin ziemi.

Oprócz tego dzier»awiª on przylegª¡ Krzy»anówk¦. Przed

sam¡ wojn¡ sprzedaª poªow¦ swego maj¡tku, 600 dziesi¦cin

ziemi przyleglych do chutoru Fontanka, lecz wi¦ksza cz¦±¢

kapitaªu przepadªa wraz z reszt¡ ziemi w zawierusze bol-

szewickiej. Zdzisªaw o»eniª si¦ 3.X.1907 r. we Lwowie z Helen¡ Younga, córk¡

Zdzisªawa i Marji z Hemplów (rodzina Youngów patrz tabl. 25). Zdzisªawostwo
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mieszkaj¡ obecnie w Mi¦kiszu St. koªo Jarosªawia, który Zdzisªaw dzier»awi od

ciotki swej »ony, od Zofji z Youngów Zaj¡czkowskiej. Zdzisªawostwo maj¡ córk¦

Helen¦ ur. w 1914 r. w Lasku.

Stanisªaw, najmªodszy z synów Edwarda i Julji z Jaxów Maªachowskich

ur. 1873 r. w Broszkówce, gospodarowaª na Broszkówce, której poªowy byª

po ±mierci ojca wªa±cicielem (druga poªowa byªa dziedzictwem drugiej »ony

Edwarda i jej synów, braci przyrodnich Stanisªawa, Zdzisªawa i Tadeusza). Sta-

nisªaw dokupiª potem 300 dziesi¦cin ziemi koªo miasteczka Berezówki, przyle-

gªych do Broszkówki, po drugiej stronie rzeczki Teliguªu. Stanisªaw o»eniª si¦

ju» w czasie wojny z Marj¡ Taranow, córk¡ Jana, z któr¡ mieszkaj¡ obecnie w

Warszawie. Maª»e«stwo to jest bezdzietne.

Wacªaw

Wacªaw, syn Edwarda z drugiego maª»e«stwa z Ga-

brjel¡ z Mrozowickich. ur. 23.XI.1888 r. w Odessie, w osta-

tecznym podziale maj¡tku z bratem wzi¡ª kupiony w 1912

r. Medy« (od Zacharjasza Frieda) o obszarze 840 morgów,

oraz ze Skoryk folwark Pie«kowce. Ponadto miaª on w s¡-

siedniej Doro�jówce4 przeszªo 100 morgów � dzi± rozpar-

celowane. Natomiast Wacªaw kupiª w Hnilnicach (niegdy±

pradziada naszego �ukasza) w latach 1918 i 1921 przeszªo

200 morgów lasu. Wacªaw o»eniª si¦ w 1918 r. zOlg¡ Ka«-

sk¡ h. Janina, córk¡ Edwarda i Zofji z Winnickich h. Sas (patrz zaª¡czona ge-

neal. Ka«skich 34). Wacªawostwo mieszkaj¡ obecnie w Medyniu i maj¡ dwóch

synów:

Andrzeja, ur. 30.IX.1919 r. we Lwowie i

Aleksandra, ur. 23.XI.1924 r. we Lwowie.

Czesªaw, drugi syn Edwarda i Gabrjeli z Mrozowickich, ur. 28.X. 1895 r. w

Odessie, wychowywaª si¦ przez czas wojny w Szwajcarji. W podziale maj¡tku z

bratem wzi¡ª Skoryki wraz folwarkiem Step. Czesªaw mieszka obecnie we Lwowie

lub w Skorykach na przemian.

Wdowa po Edwardzie � Gabrjela z Mrozowickich kupiªa ponadto w 1912 r.

od Stan. Puntscherta wie± Borki Janowskie pod Lwowem o obszarze prawie 500

morgów. Mieszka ona obecnie we Lwowie.

4Doro�jówka byªa kupion¡ w 1908 r. od rodz. Stopczy«skich.



ZAKO�CZENIE

Na zako«czenie pragn¦ powiedzie¢ kilka sªów. Oddaj¦ niniejsz¡ �Kronik¦� w r¦ce

rodziny z kilku pro±bami.

Prosz¦ o to, by �Kronik¦� t¦, która naprawd¦ kosztowaªa wiele pracy byªa

szanowan¡ � i by nie przepadªa tak, jak wiele ju» pami¡tek rodzinnych prze-

padªo.

Ponadto bardzo prosz¦ posiadaczy �Kroniki�, by zechcieli j¡ o ile mo»liwo±ci

przekazywa¢ w dziedzictwie po mieczu, a nie po k¡dzieli. Kronika ta jest wy-

dan¡ zaledwie w 10 egzemplarzach to te» na prawd¦ trzeba j¡ chroni¢, jak si¦

chroni �biaªe kruki� po bibljotekach.

Wreszcie prosz¦, by posiadacze Kroniki zechcieli na zaª¡czonych na ko«cu

biaªych kartkach prowadzi¢ kronik¦ wydarze« rodzinnych � lecz tylko najwa»-

niejszych; w wi¦c urodzenie, ±mier¢, ±lub czy czyn jaki czªonków rodziny i krew-

nych z dokªadnymi zwªaszcza o ile mo»no±ci datami, o ile si¦ one tycz¡ osób

nazwiska Maªachowskich, a herbu Gryf. Prosz¦ podawa¢ zawsze przy maª»e«-

stwie czªonków rodziny, co najmniej, oprócz ma si¦ rozumie¢ jak zawsze rodziców

»ony lub m¦»a, osoby nazwiska Maªachowski, dziadków jej, z podaniem nazwisk

panie«skich matki i obu babek, oraz zachodz¡cych w danym przypadku herbów.

Prosz¦ o podawanie tych wiadomo±ci innym czªonkom rodziny � aby ci w swo-

ich egzemplarzach wci¡gn¦li je w swoje notatki; b¦dzie to jeden ze sposobów

podtrzymania gasn¡cej ª¡czno±ci rodziny.

Na koniec przepraszam wszystkich, »e �Kronika� nie ma takiego zewn¦trz-

nego wygl¡du, jaki ja sam chciaªbym jej nada¢. Niestety do wszystkiego trzeba

trzech rzeczy, a mianowicie pieni¦dzy, pieni¦dzy i jeszcze raz pieni¦dzy. Ponadto

przepraszam, gdyby okazaªo si¦, »em nie przeprowadziª korekty wszystkich bª¦-

dów, nieuniknionych zreszt¡ przy szybkiem dyktowaniu na maszyn¦.

Wreszcie przepraszam za ewentualne niedoci¡gni¦cia i niedokªadno±ci, te

ostatnie zwªaszcza o ile dotycz¡ nowszych czasów. Za usprawiedliwienie jed-

nak i to zupeªne uwa»am dla siebie to, »e po pierwsze »mudn¡ t¦ prac¦ robiªem

wyª¡cznie sam, a po drugie, »e wielu czªonków rodziny na moje kilkakrotne

interpelacje wogóle nie odpowiedziaªo, i wszelkie ewentualne pretensje co do
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niedokªadno±ci ich dotycz¡cych musz¦ z powrotem do nich samych skierowa¢.

O ile za± �Kronika� stanie si¦ na prawd¦ cenn¡ pami¡tk¡ dla czªonków rodziny

i wzbudzi w±ród nich nale»ne umiªowanie przeszªo±ci i cze±¢ przodków, zadanie

moje b¦dzie w zupeªno±ci speªnione.

W razie gdyby nowe badania prowadzone w dalszym ci¡gu przyniosªy zwªasz-

cza co si¦ tyczy czasów wielkopolskich jakie± nowe szczegóªy, wówczas wydam

dalsze uzupeªnienia wzgl¦dnie sprostowania, i jako dalszy ci¡g ju» do niniejszej

�Kroniki� zaª¡czonych.



Uzupeªnienia i sprostowania

Do tabl.10. Ka¹mierz Kaminiecki, s¦dzia grodzki lwowski, byª synem Krzysztofa,

rotm. chor. panc. i puªk. W.Kor., wnukiem Michaªa puªk .W.Kor. i Te-

resy Piaseckiej, prawnukiem Stanisªawa, pana na Krzemie«cu i Olesku

praprawnukiem Piotra i Ewy Kalinowskiej. Piotr byª synem Wojcie-

cha i Zofji Siennickiej, wnukiem Jana i Anny Ko±cieleckiej, wojewo-

dzianki ª¦czyckiej, prawnukiem Marcina, kaszt. krak. i wojew. podol-

skiego (um. 1530 r.) i Jadwigi Sienie«skiej, praprawnukiem Henryka,

kaszt. sanockiego i Katarzyny z Witowic Pieni¡»kównej; Henryk za±

byª synem Marcina i Katarzyny, (córki Piotra z Kotek), wnukiem za±

Klemensa Moskorzewskiego, kaszt. wi±lickiego i podkanc. koronnego.

Nazwisko Kamienieccy wzi¡ª ten ród od czasów syna Klemensa Mo-

skorzewskiego; ten bowiem osiadªszy na Kamie«cu (dzi± Odrzyko«)

pod Krosnem, zmieniª nazwisko Moskorzewski na Kamieniecki. Hen-

ryk Kamieniecki, kaszt. sanocki, miaª swóch braci Mikoªaja i Marcina.

Mikoªaj, kaszt. sandomierski (1496-1501) wojew. lubelski i sandomier-

ski (1505) wreszcie hetman nadworny, byª jedn¡ z najwybitniejszych

postaci ówczesnego ±wiata politycznego i wojskowego. Zwyci¦zca z pod

Wi±niowca (1494), gdzie zgin¡ª brat jego Henryk kaszt. san., zwyci¦zca

w wojnie woªoskiej (1509�10) i nad Tatarami pod �opuszn¡ (1512)

umarª w 1515 bezpotomnie. Praw¡ jego r¦k¡ we wszystkich bojach i

towarzyszem zwyci¦stw byª brat jego Marcin, hetman polny koronny.

Limany Mierzeje czyli �Peresypy� limanów wahaªy si¦ w swej szeroko±ci od 7

km. do kilkudziesi¦ciometrowych mierzeji piaszczystych, zale»nie od

wielko±ci limanu. Z limanów zamkni¦tych dwa najwi¦ksze Had»ybejski

i Kujalnicki, miaªy tak wielki procent nasolenia wód i» mo»na je byªo

±miaªo nazwa¢ wodami martwemi; byªy to wody zupeªnie bezrybne,

najwy»ej posiadaªy specy�czn¡ faun¦ �mórz martwych�.

Do str. 142 Eligjusz zbudowaª w Czabance swej mªyn motorowy. Taki» sam zbu-

dowaª Zygmunt syn Melitona jun. w Elisawetce.
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Do str. 155 Estachy hr. Czosnowski, m¡» Klementyny Jaxa Maªachowskiej jest

synem Karola i Krystyny Jaroszy«skiej, wnukiem Jana i Marji Jeªo-

wickiej, prawnukiem Jana (star. winnickiego i cerekwickiego) i drugiej

tego» »ony Tekli Skarbkównej, praprawnukiem Antoniego, kaszt. wy-

szogrodzkiego i Anny Ma«czukiewich (Ormianki lwowskiej); Antoni

byª synem Wojciecha i Konstancji Sªupeckiej, wnukiem Abrahama

i Katarzyny Opackiej, prawnukiem Tomasza i Marji Anny z Gnie-

womira, praprawnukiem Andrzeja i Anny Zaªuskiej (1-o Rzewuskiej).

Andrzej byª synem Stanisªawa i Katarzyny Uwieli«skiej, wnukiem Sta-

nisªawa, a prawnukiem Aleksego.

Tablica chronologiczna maj¡tków stepowych

WOLANÓW

ok. 1800/05 Kupno przez Reduxa Marchockiego

1811�1829 Zarz¡dza Eligjusz Maªachowski

1829�ok. 1860 Pulcherja, wdowa po Eligjuszu

ok.1860�1889 Ryszard, syn Eligjuszostwa

1889�1917 Meliton i Soter, synowie Ryszarda

PALEJOWA

ok.1800/05 Kupno przez Reduxa Marchockiego

1811�1829 Zarz¡dza Eligjusz Maªachowski

1829�1839 Zarz¡dza Pulcherja, wdowa po Eligjuszu

1829�1875 Meliton Maªachowski sen.

1875�ok.1880 Zarz¡dza Jan syn Melitona

ok. 1880�1897 Karol, syn Melitona

1897�1902 Zarz¡dza Marja z Rudnickich, wdowa po Karolu

1902�1904 Spadkobiercy Melitona jun.

1904�1907 Gi»ycki

1907�1910 Spadkobiercy Melitona jun.

1910 Parcelacja

ad Palejowa:

dziaª folwark Nowy Dwór (przy chutorze Tokarowa)

ok. 1880�1892 Wiktorja z Maªachowskich Koªyszkowa (zarz¡dza jej m¡» Bene-

dykt Koªyszko)

1892�ok.1905 Wiktorja z Maªachowskich Koªyszkowa (zarz¡dza Bolesªaw, syn

Benedykta i Wiktorji)

ok. 1905 Sprzeda»

ad Palejowa:
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dziaª posagowy Zofji Ingistowej

ok. 1880 Zofja z Maªachowskich Ignacowa Ingistowa

zaraz potem Emilja z Ingistowów Mrozowicka w posagu

ok. 1890 Kupuj¡ Meliton i Soter, synowie Ryszarda i przyª¡czaj¡ do Wola-

nowa

ad Palejowa:

dziaª posagowy Doroty Ryszardowej

ok. 1880 Przechodzi do Wolanowa jako jej posag

MAHAJOWA

�1846 Rodzina Gajusów, w tym»e r. kupuje Meliton sen.

1846�ok.1860 Meliton sen., adm. Meliton jun.

1860 Podziaª

Mahajowa wªa±ciwa:

ok.1860�ok.1880 Wiktorja z Maªachowskich Koªyszkowa (zarz¡dza jej m¡» Bene-

dykt Koªyszko)

ok.1880 Sprzeda»

Folwark Werbany

ok.1860�ok.1880 Zofja z Maªachowskich Ingistowawa

ok. 1880 Sprzeda»

Folwark Dorotea (Majorskie)

ok.1860�1874 Dorota Ryszardowa (zarz¡dza Ryszard)

ok.1874�1889 Ryszard

ok.1889�ok.1900 Ludgarda, córka Ryszarda, »ona Tadeusza (1891-ok.1900 zarz¡dza

Tadeusz)

ok. 1900 Sprzeda»

JANÓWKA

�1846 Rodzina Poniatowskich (w tym»e r. kupuj¡ Maªachowsccy)

ok.1846�1871 Zarz¡dza Ignacy

ok. 1871 Podziaª

Janówka wªa±ciwa

ok.1871�1889 Ryszard, brat Ignacego

ok.1889�1896 Bronisªawa, córka Ryszarda

1896�ok.1900 Ludgarda, siostra Bronisªawy, córka Ryszarda (administruje m¡»

Ludgardy Tadeusz)

ok. 1900 Sprzeda
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Folwark Darjówka

1871�ok.1885 Eligjusz jun. syn Ignacego (1871�78/80 admin. Ryszard brat Igna-

cego)

ok. 1885 Sprzeda»

Prochorowa

1871�1917 August syn Ignacego (1871�1881/83 adm. Ryszard brat Ignacego)

BROSZKÓWKA

�1854/56 Pierwotny wªa±ciciel Zbro»ek, potem Stanisªaw Szydªowski (st¡d

druga nazwa tego maj¡tku Stanisªawka)

ok. 1854/56 Kupuje Meliton sen. do ok. 1880 administruj¡ w jego imieniu sy-

nowie

ok. 1880 Podziaª; wªa±ciw¡ Broszkówk¦ bierze Edward, poªow¦ bez fol-

warku bierze Jan � synowie Melitona; Jan sprzedaje ok.1877/79

swoj¡ cz¦±¢, z której Edward odkupuje kawaªek i przyª¡cza do

folwarku

ok.1860�1902 Edward syn Melitona

1902�1917 Stanisªaw syn Edwarda; poªowa pól zostaje wªasno±ci¡ 2-giej »ony

Edwarda i synów z tego maª»e«stwa

ELISAWETKA

ok. 1860 kupuj¡ Melitonostwo jun.

ok.1860�1892 Melitonostwo jun.

1892�1904 Spadkobiercy Melitona jun.

1904 Sprzeda» Gi»yckiemu. Wªa±ciwa Elisawetka przechodzi do ksi¦»nej

Abameluk. Folwark:

Buªgarka (Buªhakowa)

1904�1907 Gi»ycki

1907�1910 Spadkobiercy Melitona jun.

1910 Parcelacja

ALEKSANDRÓWKA

1877/79 kupuje spóªka Jan, Meliton, Edward i Ryszard Maªachowscy; po-

dziaª:

Aleksandrówka wªa±ciwa

1877/79�1890 Jan, syn Melitona sen.

1890�ok.1900 Sinicyn
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ok.1900�1915 Tadeusz syn Edwarda (odkupiª od Sinicyna z wyj¡tkiem mniejszej

cz¦±ci pól)

1915�1917 Spadkobiercy Tadeusza

Fontanka

1877/79�1902 Edward, syn Melitona sen. (administruj¡ pod koniec cz¦±ci¡ za-

chodni¡ Tadeusz, cz¦±ci¡ wschodni¡ Zdzisªaw synowie Edwarda)

1902 Podziaª. Cz¦±¢ wschodni¡ bierze Tadeusz, gdzie zakªada nowy fol-

wark Wapniark¦;

1902�1917 Zdzisªaw, syn Edwarda (ok. 1912 sprzedaje wªa±ciw¡ Fontank¦,

a zostaje przy dworze przez siebie zaªo»onym LASKU, w którym

mieszka od pocz¡tku

Wapniarka

1902�1915 Tadeusz, syn Edwarda

1915�1917 Spadkobiercy Tadeusza

CZABANKA NI�SZA (Maªachowskich)

ok.1885 Kupuje Eligjusz syn Ignacego od Rodokonakiego

ok.1885�ok.1910 Eligjusz syn Ignacego

ok. 1910 Sprzeda»

GREGORJÓWKA

1877/79 kupuje spóªka Jan, Meliton, Edward i Ryszard Maªachowscy; po-

dziaª:

Gregorjowka wªa±ciwa

1877/79�1889 Ryszard

1889 Podziaª, Gregorjówk¦ wªa±ciw¡ bierze Janina, córka Ryszarda,

cz¦±¢ zachodni¡ Wanda, córka Ryszarda

1889�1917 Janina, córka Ryszarda za Stanisªawem Wybranowskim

Czabanka Wy»sza (Kownackich) cz¦±¢ zachodnia Gregorjówki

1889�ok.1910 Wanda, córka Ryszarda, za Wªadysªawem Kownackim

ok. 1910 Sprzeda»

Buªdynka (cz¦±¢ póªnocna Gregorjówki)

1877/79�1892 Meliton jun.

1892�1902 Spadkobiercy Melitona jun.

1902 Sprzeda»

UWAGI do tablic chronologicznych maj¡tków stepowych:

1. Data 1917 oznacza wybuch rewolucji; prawne stanowisko maj¡tków od
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tego czasu nie ustalono.

2. O ile jest zaznaczone przy danej osobie zarz¡d lub administracja, oznacza

to, »e albo wªasno±¢ byªa jeszcze nie ustalon¡, lub zarz¡dzano w imieniu

danych wªa±cicieli; w przeciwnym razie samo imi¦ oznacza wªa±ciciela.

Przypisek redaktora

Dzi¦ki fotokopiom �ukasza Maªachowskiego, mogªem ostatecznie skorygowa¢ pierwsz¡

wersj¦ tego dokumentu, która powstaªa z gorszych jako±ciowo �kopii z kopii� wykonanych

na powielaczu a otrzymanych od Kaja Maªachowskiego.

Ulepszenia: niektóre nazwy miejscowo±ci, przedstawiªem jako linki do Google Maps. Przy

niektórych osobach umie±ciªem maªe portreciki.

Krzysztof Jan 2-ga im. Jaxa Maªachowski (alias Kris Jaxa), w Visby 2014�2020 r.

V. 1.0 Dokument z kopii Kaja.

V. 2.0 Dokument z fogra�i �ukasza.

V. 2.1 zwery�kowany Html 5 syntax.

V. 3.0 (ten dokument: pdf format, skompilowany via LATEX)



Tablice genealogiczne

JAXA comes z Brzeźnicy i Ruszczy

WOJSŁAW
stolnik Wład. Hermana

KLEMENS
z Brzeźnicy  (ok.1100)
 

Linja starsza Tabl. geneal. Nr.2 JAN
arcyb.gniezn.(zm.1165) 

KLEMENS
comes na Ruszczy (1140-61) 

JAN  (1176)

MAREK
wjw. Krak.
1217-30.

 

TEODOR
wjw.
Krak.

1231-37

 

 
 

KLEMENS  (1176)

SULISŁAW
kanonik

Krak. 1246 
 

ANDRZEJ
bisk.

Płocki
1238 
 
 

WIERZBIĘTA
Benedyktyn

(zm.po 1285)
 

 

MAREK
podcz.
1259
 

 

KLEMENS
podkom.

1262 
 

WŁODZIMIERZ
wjw.Krak.
1238-41
 

 

KLEMENS
kaszt.Oświem.
1239

 
 

KLEMENS
kaszt.
Krak.
1238-41 

JANKO
kaszt.

Rudzki
1242 
 

 
WASIENKA
(Laurencja)
ksieni w
Staniątkach
zm.po 1282

 
 
 

KLEMENS
wjw. Krak.

1241 zm.1255
  

 

TEODOR
1242

 

SULKO
(SULISŁAW)

1242 
 

SULISŁAW
poległ pod

Lignicą
 
 

ANDRZEJ
kan.

Krak.1230 
 

KLEMENS
dworz. 

JAN
banita
1225

 
 
 

Tablica genealogiczna � 1: �wiebodzice linja mªodsza
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JAXA comes z Brzeźnicy i Ruszczy

KLEMENSWOJSŁAW
stolnik Wład. Hermana (1224)
ż.I-a Kiełczanka h. Abdank 

II-a Dobiechna córka Kiliana
 

 

 

 

 

JANUSZ
kaszt. Wyszogrodzki (1145)

żona Sulisława 
 

TROJAN
comes 1145

 

linja młodsza
Tabl. gen. № 1. 

SULISŁAWA (?)
za Subisławem I

ks. Pomorza zmarł
1178

 

 
 

ŹYROSŁAW
wojewoda

Mazowiecki
1185

 
 

 

JAN
1161
 

SASIN
kaszt.

Wyszogr.
1161

 
 

 

TROJAN
zm. 1180

WOJSŁAW
zm. 1178

 

GEDKO
biskup
Krak.

zm.1185
 
 
 

SAMBOR I.
książe

Pomorza
1178 - 1207
 
 
 

MESTWIN I.
książe

Pomorza
1207 - 20

 
 
 

OLT
wojew.
Mazow.

1210
 
 
 

GEDKO
biskup Płocki

(1196- zm.1223) 
 

WOJSŁAW
comes 1213

 

SUBISŁAW II.
dzielnicowy
ks. Pomorski
1207 - 1217

 
 
 

ŚWIETOPEŁK II.
ks. Pomorza

1220- zm.1266 
 

WARCISŁAW I.
książe na
Gniewie
1220 - 29

 
 
 

SAMBOR II.
ks. na

Tczewie
i Lubiszowie

1220 - 76

 
 
 
 

RACIBOR
ks. na

Białogro-
dzie

1220 - 75

 
 
 
 

JAN
comes
1247 

 

MESTWIN II.
ks. na Świeciu

1266 - 72
ks. Pomorza

1272 - zm.1294

 
 
 
 

WARCISŁAW II.
ks. Pomorza

1266 - 72
zm.1275

 
 
 

WOJSŁAW
kasztelan
Gdański

1294 - 1306
 
 
 

z 1-go małż.

 

Tablica genealogiczna � 2: �wiebodzice linja starsza (z dodaniem ksi¡»¡t po-

morskich)
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MIKOŁAJ KOZIEŁEK
MAŁACHOWSKI

(Um. 1506)
dz. na Szemborowicach M. i Bylinie

podsędek pozn.(1504)
ż. Małgorzata z Bylina h. Łodzia

 
 

 
 

 

WOJCIECH (um.1525)
dz. na Szemborowicach
i Złych Mięsic M.
ż.1.Małg.Skubarczewska h.Pomian
ż.2. Anna Małachowska

 
 
 

MARCIN JAN JAKÓB etc.

ZYGMUNT KOZIEŁEK
ur. z Skubarczewskiej
um. ok. 1555 r.
dz. na Przecławowem M. i
Grzybowie
ż.Anna Wygrażewska h.Leszczyc

 
 
 
 
 

i inne dzieci
z 2-go małż.

LINJA NA KOZŁOWEM
MAŁACHOWIE 

JAKÓB
(ok.1559-90)
dz.na Przecł. M.
ż.1.Zofia Budziejew-
ska (h.Celma ?)
ż.2-ga Anna Skórzewska
h.Ogończyk (2-o za
Janem Małachowskim h.Gryf
z linji na Kozłowem M.)

 
 
 
 
 

 
 

Z    Y    G     M     U     N    C     I     K     I

ANDRZEJ
(ok.1559) 

WAWRZYNIEC
(ok. 1559 - 89)

tow. chor.
wojew. lubel.

Zebrzydowskiego

 

 
 
  

FEBRONJA
(ok. 1581 - 92)
za Marcinem

Małachowskim
„Kościanem”

 

 
 

ANNA
(ok. 1578)
za Melch.

Małachow-
skim

z Poniecza.

ZYGMUNT
um. 1622 r.
ż. Ewa Drachowska
h. Samson

MACIEJ
ok.1607 - 09

MIKOŁAJ
um. 1609

ż. Jadwiga Przy-
siecka

h. Nowina 1)

WOJCIECH
ok.1609 - 31
ż. Dorota Sar-

nowska h.
Jastrzębiec

JAN
ok. 1619

ZOFJA
ok. 1650

KATARZYNA
ok. 1650

BARBARA
ok. 1650

BARTŁOMIEJ
ok. 1650 - 52

Daty w nawiasach bez określania śmierci lub urodzenia, lecz zaznaczone „ok.” oznaczają wystę-
powanie danych osób w tychże latach w aktach grodzkich. 

1) Mikołaj umarł bezdzietnie. Żona jego była wdową po Adrjanie Nieświastowskim, a po śmierci
   Mikołaja wyszła zamąż poraz trzeci za Jakóba Korzeniowskiego.

Tablica genealogiczna� 3: Linja Zygmuncików (na Przecªawowem Maªachowie)
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JOKUSZ (Jakób) z MOSZCZONNEGO
skarb. Kujawski (1394)

JAN z Moszczonnego
ż. Burneta

 

AGNIESZKA ELŻBIETA ANDRZEJPIOTR
kszt. Dobrzyński

(1457)
ż. Elżbieta z Kościoła

 
 
 

JAN
sędzia Dobrz.

(1480)

MIKOŁAJ  (1481 )
chor. Inowrocławski

ż. Dorota z Gaju, córka Piotra z Bnina kaszt. gniezn.

WOJCIECH
na Moszczonnem i Kościele

JAN
na Lisewie

ż. Katarzyna Rojewska
 

BARTŁOMIEJ STANISŁAW

PIOTR
podkom. Inowr.
ż. Modlibożanka

STANISŁAW
na Lisewie  1558

ż.1. Anna Krzekotowska
h. Leszczyc

ż.2. Katarzyna Nadborówna
h. Nowina

JERZY
ż. Anna

Żołędowska

ZOFIA
za

Andrzejem
Popowskim

ANDRZEJ JAKÓB
na Lisewie (um. 1600)
ż.1. Anna Kowalska

ż.2. Anna Drachowska  h. Samson

WOJCIECH

ADAM PIOTR REGINA
za Janem Małachow-

skim h. Gryf na
Kozłowem M.

ŁUKASZ
ż.1-a
Anna

Krasińska
ż.2. Agnieszk.

Sławęcka

MARCIN
ż.1.Małg.

Małachow-
ska

ż.2.Katarz.
Spławska

KATARZYNA
za Wojciechem

Głębockim
h. Doliwa

z 1-go małż. z 2-go małż.

Współcześni Moszczeńscy wywodzą się od Piotra podkm. Inowr. i żony tegoż Modlibożanki.

Tablica genealogiczna � 4: Moszcze«scy h. Naª¦cz, (hrabiowie)
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MIKOŁAJ
z Jurkowa  (1450)

ż. Katarzyna z Miaskowa

ANDRZEJ WOJCIECH
z Miaskowa i Jurkowa
pisarz ziemski kaliski

(1509)
ż. Małgorzata N.

JAN
ksiądz

ABROŻY
na Smogorzewie i Budzewie  (1518)

ż. Anna Kocieńska

ANDRZEJ
na Osieku i Knoskowie  (1516)
ż. Małgorzata Radzewska

WOJCIECH JADWIGA
za Mikołajem
Bojanowskim

ANDRZEJ JAN
na Smogorzewie

ż. Zofja
Chełkowska

AGNIESZKA
za

Jakóbem
Psarskim

KRZYSZTOF
ż. Elżbieta
Granowska

ANDRZEJ
z Miaskowa

komornik gran. pozn.(1570)
ż. Magdalena Ujejska

66

BALCER
dr. Teol.
tyt.bisk.

margarytań-
ski

KASPER
na

Smogo-
rzewie
poeta
†1622
ż.Zofja

Szczodrowska

MARCIN
z

Miaskowa
ż. NN

MACIEJ
z

Miasko-
wiec

†1600
ż. Anna
Trzecka

STANISŁAW
ż.Katarz.

Drze-
wiecka

ZOFJA
za

Grabowieckim

66

ANDRZEJ
na Kuczkowie (1602)

ż.Anna Piotrowska h.Świnka,córka
N.Piotrowskiego podkom. lwow.N.Rokosowskiej

h. Glaubicz  *)

AGNIESZKA
za Pakosławskim

 

ANNA
za Krajewskim

ŁUKASZ
z.1.Agn.Konarzewska
ż.2.Katarz.Łowęcka

JAN
umarł młodo

JAN JAN KASPER
kanonik

pozn.
(1604)

ANNA
za

Rosnowskim

ALEXANDER JAN
kano-

nik
poznański

(1648)

ŁUKASZ
KAZIMIERZ

sędzia po-
dolski
(1649

WOJCIECH
poseł na Sejm,podkom.lwow.

(1655)
ż.Katarzyna z Chodcza

Chodecka

ZYGMUNT
domini-
kanin

STANISŁAW
sekret.król (1416)

ż.Zofja Gałęska h.Prawdzic
córka Piotra i Anny na Kozłowem

Małachowie Małachowskiej h.Gryf

JAN

6

ANDRZEJ JAN PIOTR STANISŁAW DOROTA JADWIGA
z 2° małż. 

WOJCIECH
(1665)

starosta kopaj-
grodzki

z.Agnieszka
Jordan z Zakliczyny
1-o v.Krzeczkowska

2-o v.Mikołajowa Stadnicka 

STANISŁAW
opat

oberski
(†1690)

ALEKSANDER
z Makow

na Marjanowie w Gniezn.
cześnik podol. †1693

ż.Anna Helena z Dąbrowki
Leszczyńska h. Wieniawa

URSZULA
za

Romanem
Korycińskim

JAN
cysters

ANNA
za Jordanem

KONSTANCJA
za

Adamem Ścobor
Marchockim h. Ostoja

PETRONELA
za

Janem Marcinem
Wybranowskim

h.Poraj cześn.pod.
 

JAN
na Trzeku  †1699

ż.Zofja Smogulecka h.Grzymała
(1-o v.Janowa Kurnatowska), córka

Mikołaja i Anny Manieckiej h.Sokoła

ANDRZEJ
instygator

Tryb.Kor.  w
Piotrkowie

ANNA
za Samuelem

Dąbrowskim, pod-
czaszym Nałycz. 

WOJCIECH JERZY
2-a im. starosta
kopajgrodzki i

kodeński

KASPER
na Pogłowicach i

Sulęcinie, ż.Agnieszka
Mieczkowska h.Bończa

ZOFJA
1° za MIKAŁAJEM na
Kozłowem Małachowie

MAŁACHOWSKIM h.GRYF
chorążym kaliskim

(cop.1700)
(2° za Kazimierzem
Strzleckim h.Oksza)

TERESA
za Franciszkiem
Przybyszewskim

h.Grzymała

KATARZYNA
za Janem

Stablewskim
h.Ostoja

JADWIGA
za

Tomaszem
Góreckim

 

*)  N. Rokosowska, żona Piotrowskiego
była córką Jakóba Rokosowskiego
podskarb. koronnego i Reginy
Kościeleckiej, wojewodzianki
łęczyckiej

Tablica genealogiczna � 5: Miaskowscy h. Leliwa
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MIKOŁAJ
na Smogulcu i Gołańczy

(ok. 1580)

JAN
na Smogulcu i Gołańczy
ż.N.Żalińska córka Macieja
kaszt. Gdańskiego i Anny

Kostkównej, wojewodzianki
sandomierskiej

MACIEJ
starosta bydgoski

um. 1617
ż.Teresa Zebrzydowska

h.Radwan, córka Mikołaja
wjw.krakowsk. i N.Herburt

JAN WOJCIECH 2-ga im.
ż.Zbyszewska Ewa h.Topór

z Łukowa

MIKOŁAJ
star.Nakielski

do 1637
później misjon.

w Chinach

JAKÓB
star.Nakielski

um. 1639
ż.Zofja Anna
Niemojowska
h.Rola córka
Stanisława

kaszt. chełm.
i Katarzyny

Czarnkowskiej
h.Nałęcz

MIKOŁAJ
kaszt.Gdański

ż. Anna Chlewicka, wdowa
po Piotrze Działyńskim

kaszt. Dobrzyńskim

FRANCISZEK
pułk.W.Kor.rotm.

chor. panc.
zabity na sejmiku

1694

MIKOŁAJ
star. Lipiński

ż.Anna Maniecka
h. Sokola

córka N.
za N.N. star.
Powidzkim

MIKOŁAJ
star. Nakielski

1697

ZOFJA
1° v.za Janem Kurnatow-

skim h. Łodzia
2° v.za JANEM MIASKOWSKIM

h.LELIWA dz.na Trzeku

Tablica genealogiczna � 6: Smoguleccy h. Grzymaªa
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MIKOŁAJ
ż. Dorota Targońska h.Kościeszsza

JAKÓB
ż. Katarzyna Pierzchała-Piasecka h.Rawicz

STEFAN
ż. Anna Żurowska h.Trzaska
(ur.z Malinowskiej h.Pobóg)

JAN
skarbnik łomżyński (ok.1720-48)
ż.Anna Hilczen h.Jelita, córka

Samuela i Teresy Turskiej h.Gryf

KAJETAN
jezuita
um.14/I
1763 w
Lublinie

FELICJAN
umarł ok.

1785

TERESA
KATARZYNA
ur. 30/4 1725
um. 16/5 1804
za Łukaszem

Małachowskim h.Gryf

MARJA ANNA
za

Ant.Onufr.
Zabielskim
h.Trzaska

MAGDALENA
za Mikołajem
Dobrzyńskim

h. Jelita

WIKTORJA
za

1° Stan.Pokutyńskim
h. Brodzic

2° Józefem Kamienieckim
h. Pilawa

Uwaga: Współcześnie żyjący Glinojeccy są potomkami Tomasza, brata Jana, skarbnika łomż.
Miał on dwóch synów, od których pochodzą dwie gałęzie tej rodziny.

TOMASZ

Tablica genealogiczna � 7: Glinojeccy h. Prus II-o
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DAWID
ur. 1554 um. 1609

ż. Katarzyna Krumhausen

JAN TOMASZ

ALEKSANDER FRANCISZEK
ż.Zofja

v.Friedrichs

DAWID
podczaszy
wendeński

GIZELA STANISŁAW-DAWID
rotm.chor.panc. (1631)
ż.Katarzyna bar. Brinck

ADOLF-JAN
pułk.wojsk
szwedzkich

JAKÓB
FRANCISZEK

pułk. wojsk
szwedzkich

JAN JAN-JAKÓB
ż.Elżbieta

von Richter

FRANCISZEK
ż.Regina hr.

Golejewska h.
Kościesza

ALEKSANDER
podcz.trocki
ż.Krystyna

Narbutówna

LINJE SZWEDZKO - NIEMIECKIE

HILCHENÓW

SAMUEL
cześnik mielnicki (1724)
ż.Teresa Turska h. Gryf
ur.z Komarnickiej h.Sas

ANTONI
ż.Teresa

Sochacka

ANNA
za Janem Glinojeckim

h.Prus II-o, skarbnikiem
łomżyńskim

LINJA POLSKA
HILCZENÓW

Tablica genealogiczna � 8: Hilczenowie h. Jelita (nobilit. w r. 1591)
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Tablica genealogiczna № 9. 

( do str. 79 - 81 ) 

POKUTYŃSCY herbu BRODZIC

STANISŁAW
ż.Teresa Turska h. Gryf

wdowa po Samuelu
Hilczenie h.Jelita

NIKODEM

STANISŁAW
podczaszy kijowski (1750)

ż.Wiktorja Glinojecka h.Prus II-o
córka Jana i Anny z Hilczenów

wnuczka Teresy Turskiej h. Gryf

Tablica genealogiczna � 9: Pokuty«scy h. Brodzic
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(bliższe szczegóły od Kazimierza
wstecz - patrz uzup. na końcu

„Kroniki”)

KAZIMIERZ
dziedzic na Olesku, sędzia grodzki lwowski

ż.Katarzyna Godziejowska

JÓZEF
podczaszy oszmiański

ż. Wiktorja Glinojecka h.Prus II-o, córka
Jana i Anny z Hilczenów, wdowa po Stan.

Pokutyńskim h.Brodzic

IGNACY
dziedzic na Leszcza-
towie, pułk.W.Kor.
ż.1.Barbara Mekfel

de Macpherlan
ż.2.Tekla Romanowska

DOMINIK
podczaszy
podolski

MARJA-ANNA
za Mikołajem

Czarnota-
Bojarskim

h.Sas, podcz.
czernichow.

LUDWIK
gen.bryg.W.P.
kommendant

Warszawy 1809
um.sterilis

1816, ż.Anna
Czerska

LUDWIKA
za

Ign.Ksaw.
Oczosalskim
h.Paprzyca

TEOFILA
za

Adamem
Szydłowskim

JAN
ur.1787, podpułk.W.P.

z.Róża hr.Bok-Zabielska
h.Trzaska (2° v.za Dulskim)

FELICJA
ur.1820, um.1891

za
Bonawenturą hr.

Bukowskim

MIKOŁAJ
pułk.sztabu gen.

armji austr.

Tablica genealogiczna � 10: Kamieneccy h. Pilawa



Kronika 177

ANDRZEJ
ż.Magdalena Czarnowska

ANDRZEJ
ż.Franciszka Lesiecka

MIKOŁAJ
skarbn. krzemieniecki

ż.Magdalena Glinojecka h.Prus II-o
córka Jana i Anny z Hilczenów

KAŹMIERZ

ANNA
za Ignacym

Piwko

ELŻBIETA
za Józefem

Spendowskim

PIOTR
dz.na Nowosielcach

Młynowcach i Bakowie
ż.Tekla Ledóchowska

MATEUSZ

FRANCISZEK
ż.Michalina Kłodnicka

FAUSTYN
ż.Marja Anna Rudzieńska

ANTONI
ALEKSANDER

szambelan

FRANCISZEK
właściciel

Bogdanówki

LUDWIK
człon.Gal

Tow.Agron.
1864

ż. Ludwika
Moraczewska

JÓZEF
ż.Aleksandra
Srokowska

ANTONI
ż.Zofja

Jucewicz

HELENA CEZARY-PIOTR KAZIMIERZ WIKTOR ALEKSANDER

Uwaga: Tablicy genealogicznej rodziny BOK-ZABIELSKICH herbu TRZASKA, z których
pochodził mąż Marji Anny Glinojeckiej, Antoni Onufry 2-ga im., star. podwysocki
nie udało się uzyskać. Rodzina ta w jednej gałęzi uzyskała tytuł hrabiowski.

Tablica genealogiczna � 11: Dobrzy«scy h. Jelita
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NIKODEM-TADEUSZ
cześnik mścisławski

ż.Franciszka Skórkowska

IGNACY-JÓZEF
gen.lejt.W.Kor., chor.lubel.

(ur.1707, um.ok.1795)
ż.Anna Małachowska h.Gryf

córka Łukasza i Teresy z
Glinojeckich h.Prus II-o

ALEKSANDER
star. uszpolski

(1773)

FRANCISZEK
sędzia grodz. i ziem.

piński
(1791)

JAN
ż.Honorata
Jastrzębska

h.Ślepowron

JÓZEF
(ur.1763, um.1845)

dz.na Tahańczy, Janówce etc.
pułk.W.P., adjut. ks.Józefa

ż.Julja hr.Grocholska, h.Syrokomla

TEKLA
1-o za Czarneckim

2-o za Czosnowskim
3-o za Sierakowskim

TERESA
1-o za Erazmem

Starzyńskim h.Doliwa
2-o za generałem

Kobyłeckim

OTYLJA
za Adolfem
hr.Grochol-

skim

EUGENJUSZ
ur.1794
ż.Adela

Kossakowska

MAURYCY
LAMBERT

ur.1796
ż.Elżbieta

Grabowska

córka N.
za N.

Buturli-
nem

CEZAR
ur.1803
ż. Olga

Świejkowska

MATYLDA
za N.

Szymanowskim

AUGUST AURORA
um.

młodo

DARJUSZ
żona

Djonizja
Iwanowska

OLIMPJA
um.

młodo
w Drez-

nie

Tablica genealogiczna � 12: Poniatowscy h. Cioªek (hrabiowie)
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MICHAŁ
skarb.kaliski

ż.Teresa Węgierska

LUDWIK
szamb.dworu

saskiego

LEON (LEW)
(ur.11.IV.1740, um.5.I.1820)
ż. Róża Małachowska h. Gryf

córka Łukasza i Teresy Glinojeckiej

JÓZEF
mieczn.kor.gal.
ż.Anna Karczwska

h.Jasieńczyk

ANTONINA
ur.15.IV.1783,um.ok.1850
za Ignacym Mrozowickim

h.Prus III-o (sterilis)

FRANCISZKA
ur.9.IV.1785, um.9.VII.1831
za Juljanem Duniewiczem

h.Doliwa odm., dz.na Leśniewicach

KWIRYN ELŻBIETA
za Franc.

hr.Jabłonow-
skim

h.Grzymała

KATARZYNA
za Ksawerym

hr.Jabłonowskim
h.Grzymała

FRANCISZEK
EDWARD
ż. Ludwika
Szołajska

WIRGINJA
za

Wyłobodz-
kim

ZEFIRYNA
za Piotrem

Mochnackim
(patrz tabl.

Mochnackich)

MATILDA
za Chalibogiem

(sterilis)

MARCELINA
za Juljanem Malczewskim

h.Tarnawa, ofic.W.P. w 1831

LESZEK
poseł pol. w Oslo
ż.Helena Mochnacka

MODESTA
1° za Józefem

Wydżgą
h.Jastrzębiec
2° za Bronisł.
Wolfarthem

JULJUSZ
gen.W.P.
b.min.

S.Wojsk.

STANISŁAW ANTONI
poległ
w 1915

MARJA
za

Wszelaczyńskim

Odłam Cieńskich

DUNIE WICZE

Duniewicze ZYGMUNT JULJUSZ
ż.Julja

Dzierżanowksa

WŁODZIMIERZ
ur.1836,um.1915

powst.1863
ż.Stefanja Starzewska

MATYLDA
za Bolesławem Cień-

skim h.Pomian

MALCZEWSCY

Tablica genealogiczna � 13: Bratkowscy h. �winka
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STEFAN
ż.Anna Dzwonkowska h.Przeginia
córka Piotra i Anieli Brodzickiej

WALENTY-KAŹMIERZ
kaszt.zakroczymski (1724)

ż.1-a Zofja Jacimirska h.Sulima, córka Krzysztofa
i Heleny Niezabitowskiej

ż.2-a Agnieszka Lanckorońska   h. Zadora

TERESA
zakonnica

ANDRZEJ-KRZYSZTOF
kaszt.sochaczewski

ż.1-a Róża Daniłowicz h.Sas
ż.2-a Konstancja kn.Puzynianka

SALOMEA
za Adamem hr. Tarło

KATARZYNA
za Adamem
hr.Bielskim

ANDRZEJ
dz. na

Hałobuto-
wie

córka N.
za Ign.
Świdziń-

skim

córka N.
za Bazyl.
Szumlań-

skim

KAJETAN
dz. na

Probuż-
nej

 

ANNA
1 żona
Józefa

Małachowskiego
h.Gryf star.

BONAWENTURA EWA
za

Stef. Dem-
bowskim

kaszt.czechow.

SZYMON
ż.Marja Anna

Ilińska

(patrz tekst) AGNIESZKA
za gen.

Oskierką

BALBINA MARJA-ANNA JAN
ż.

Marja
Klonowska

JAN

FLORJAN
ż.Konst.

Woyczyńska

KAŹMIERZ

z 1-go małż
TARŁOWIE

Tablica genealogiczna � 14: Mierzejewscy h. Szeliga (linja na Mierzejewie Jan-

kach)
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ANTONI
regent grodzki ciechanowski

ż. Katarzyna Brzozowska h.Belina

JAN
regent grodzki ciechanowski i nurski
ż.Katarzyna Żdżańska h. Lubicz

córka Józefa podstolego mścisławskiego i Zofji
Michałowskiej h.Trzaska 1)

KAJETAN
ż. Tekla N.

JÓZEF
ż. Justyna Murrison

córka Józefa chor.Różańskiego
i Katarzyny Milewskiej

h.Ślepowron

ZOFJA
ur.6.I.1766 w Czoł-

hańszczyźnie, um.13.VII.1839
w Kipiaczce

za Józefem Małachowskim h.Gryf
star.radenickim i gen.adj. W.P.

STANISŁAW-ANTONI
ż.Zofja N.

ANTONI
ż. 1-a Julja Janicka h.Rola
córka Jana i Rzewuskiej
ż.2-a Marja Janicka h.Rola

córka Karola i Heleny Dziokowskiej
 

KAROL
um.1847

SZCZĘSNY ANTONI
ż.Wasilwe-

ska

MAGDALENA
za Ambrożym
Poradowskim

TEKLA
za

Janem
Jor-

danem

MIKOŁAJ
ż.Zofja

Morawska
h.Dąbrowa

córka
Stefana

i Zofji z Lipczyńskich

ROMAN
ur.1804
ż.Joanna

Moszczeń-
ska

IGNACY
ur.1808
ż.Teresa

Brzozowska
h.Belina 2)

FLORJAN
ur.1810

KRYSTYNA
ur.1812

BRUNO
ur.1815

CZESŁAW
żona

Lipczyńska
h.Korwin

córka Faustyna
i Emerencj.Dzierżanowskiej

córka N.
za Lipczyń-

skim

JÓZEFA ZUZANNA
s t a r e  p a n n y

JAN
ż. Marja
Ortyńska

JÓZEF
na Ro-
mano-
wem
Siole
ż. N.

Dulska

TEOFIL
ur.1815
ż.Emilja
Dulska

h.Przeginia

córka N.
za Józefem

Smarzewskim
h.Zagłoba 3)

WIKTORJA
za Kajetanem

Janickim h.Rola 4)

JADWIGA
za Deli-
nowskim

CELINA
za Po-
krzyw-
nickim

córka N.
Delinowska

za Brudzińskim

ALEKSANDER
ż. Anna Dulska

h.Przeginia

ZOFJA
za Ryszardem Janickim

h.Rola 5)

ALOJZY
z. Czaj-
kowska
Marja

JAKÓB
ż.

Mali-
nowska

MARJA
za So-
terem

Mochnackim
 

JANINA
za Aleks.Fe-
dorowiczem

HELENA
za Bukow-

skim

MARJA
w 1891

1-o za Wład.
Mochnackim

2-o za por.
Krummlem

FELICJA
za Theodorowiczem

ADAM JÓZEF KAŹMIERZ
p o u m i e r a l i  b e z d z i e t n i e

TEODOZJA
za

Józefem
Dzeduszyckim

TADEUSZ
właść.
Kobyli

EDWARD
z.Bogdanowiczówna

1)  Zofja Michałowska h. Trzaska matka Katarzyny ze Żdżańskich Janowej Morawskiej, była córką Jana i Salomei z Załuskich h. Junosza.
2)  Teresa Brzozowska h. Belina była córką Tadeusza i Tekli Białeckiej.
3)  Józef Smarzewski, syn Aleksandra, miał siostrę za Wyndham´em, Anglikiem, właścicielem Kujdaniec koło Tarnopola.
4)  Kajetan Janicki był stryjem Ryszarda, ożenionego z Zofją Gryza-Morawską, córką Mikołaja.
5)  Ryszard Janicki był synem Michała i Berty z Jaxów Małachowskich h. Gryf.

TYMON
ur.1830
um.1905
ż.Marja

Morawska

JULJA
za

Ant.
Fedo-

rowiczem

WALERIA
za
Pipesem

córka N.
za Szydłow-

skim

WŁADYSŁAW ROMAN
ofic.W.
austr.

MARJAN
ż.Marja

Litwinówna

ALEKSANDER
Fedorowicz
ż.Janina Gryza-

Morawska

ZOFJA KAZIMIERZ HILDA

WANDA
Szydłowska
za Julj.
Fedorowiczem

ZBIGNIEW IRENA
za prof.
Pytlem
dyr.gim.
w Zbarażu

WALERIA

EDWARD
Theodorowicz
ż. Melanja Kowalska

Tablica genealogiczna � 15: Morawscy przydomku Gryza h. D¡browa (Pisz¡ si¦

�z Wielkich Moraw�. Bª¦dnie wylegitymowani z h. Naª¦cz)
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MACIEJ
ż.Grochow-

ska

TOMASZ
kanonik

warmiński

IGNACY JAN
dz.na Ostałowicach i Meryszczowie

ż. Agata hr. Bukowska

BARTŁOMIEJ

JĘDRZEJ

MACIEJ KAŹMIERZ JAKÓB
pułk.

Konf.Bar.

SEBASTJAN
na Wołyniu

córkaN.
za

Franc.
Janiszow-

skim

STANISŁAW
star.Haczowski
ż.Marja Anna
Małachowska
h.Gryf córka

Józefa star.raden.
i Anny Mierzejewskiej

LUKRECJA
za Tad.
Cielec-

kim

ANTONINA
za Hip.
Kadłu-
bickim

AUGUSTYNA
za Djon.

Lasockim

MARJA
ANNA

za
Franc.
Paparą

FELICJA
za

Rękiewiczem

KLEMENTYNA
ur. 23.XI.1793
um. 8.VI.1821
za Marcinem

Pluszczewskim
h.Lubicz

FRANCISZEK
ur.29.I.1795
ż.1. Teresa hr.
Koziebrodzka
ż.2. Natalja
Zawadzka

ALBINA
ur.2.III.1799

za Dunin
Wąsowiczem

 

ANTONI
ur.13.V.1802

żona Skwarzyńska

EDWARD
ur.1803

KLOTYLDA
Pluszczewska

ur. 1818
za Janem Sew.
Brzozowskim

IZABELLA
za Piotrem
Zawadzkim

ALBIN
Dunin

Wąsowicz

JOANNA
za Henrykiem
Morawskim
h.Dąbrowa

AMOZYNA
za Wacł.

Szumlańskim
h.Korczak

JULJUSZ
ż.Konst.

Szmulańska

KLEMENTYNA
za Karolem
Jaxą-Mała-
chowskim

WANDA
za Jul.

hr.Bielskim

KAŹMIERZ
Morawski
um.1874

CELESTYNA
Morawska

za Juljuszem
Szumlańskim

STANISŁAWA
Morawska
za dr. Zen.

Korotkiewiczem

MARJA
Szumlańska
za Steckim

STANISŁAW LUDWIK
ż.hr.Roz-

wadowska

MARJA
za dr.

Zanietowskim

CELESTYNA MARCIN
ż.Zofja

Wszelaczyńska

córka N.
za Fabjanem

Zięckim

Tablica genealogiczna � 16: Szczepa«scy h. Doª¦ga
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JAN
ż.Katarzyna Jordan-Stojowska

STANISŁAW
ż.Katarzyna Bachmińska h.Jastrzębiec

TEKLA
za

1-o Świę-
cickim
2-o Ku-

czyńskim

JAN
ż.Teresa Małachow-

ska h. Gryf
córka Józefa star.

raden. i Anny z Mierzejewskich

KAROL-
LEONARD

(sterilis)

HELENA
za Antonim

Poniatowskim

PIOTR-PAWEŁ
ż.Marja Anna Mełwińska

h.Nowina

KAROLINA
za

Tyszkowskim

JÓZEF
ur.1800
ż.Sabina

hr.Bąkowska

ZOFJA
ur.1805

za Józefem
Podlewskim

KONRAD
ur.1807

FLORENTYNA
ur.1808

KAMILA
ur.1813

za Edwardem
Dulskim

EUGENJUSZ-ROBERT
ż.Giedroyciówna

NATALJA
ur.1817, um.1887
za Franciszkiem

Szczepańskim h.Dołęga

STANISŁAW OLGA
za Alfredem hr.

Dunin-Borkowskim

SABINA Dulska
za Stefanem Oczosalskim

PIOTR
ż.1 Izabella

Szczepańska
h.Dołęga

ż.2 ks.Radziwiłłówna

MARJA
za Grabowskim

MARJA
za 1-o

Zygmuntem
Taczanowskim

2-o Wład.
Hengelmüller
de Hengervar

JADWIGA
za 1-o

Wincentym hr.
Orłowskim

2-o Włodzimierzem
hr. Łosiem

JÓZEF EDWARD Oczesalski
ż.Olga Sozańska

h.Korczak

ANNA Oczosalska
za gen.Żabą

SABINA (Nina) Oczosalska
za 1-o Arturem hr.Sumińskim

2-o Dr. Józefem Jasińskim

ARTUR PIOTR ALBERT STANISŁAW
JasińskiS u m i ń s c y

Tablica genealogiczna � 17: Zawadzcy h. Lis (u»ywaj¡ przydomku �wiatopeªk)
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MIKOŁAJ
ż. Katarzyna Milewska h.Jastrzębiec

BALTAZAR  (1621)
ż. Ewa Chudzewska h.Pobóg

WOJCIECH  (1678)
ż. Ewa Malewska h.Jastrzębiec
córka Jana i Anny z Brzeskich

ADAM  (1713)
ż. Agnieszka Karska h.Jastrzębiec

córka Andrzeja i Marji z Romockich h.Ślepowron

MARCIN-BOLESŁAW
( hrabia austr.1781, um.1787 )

ż. Jadwiga Broniewska h.Tarnawa
córka Stanisława i Teresy z Sakinów

JÓZEF JAN
um.1809 w Kudryńcu

ż.Krystyna Małachowska h.Gryf
córka Józefa star.redenickiego

i Anny z Mierzejewskich

LEOPOLD

linja na
Chocimierzu
wygasła w

męskim pogł.

linja na
Chlebowie i

Podhajczykach

TERESA
ur.16.IV.
1798 za
Franc.

Szczepańskim

ZOFJA
ur.1801

HENRYKA
ur.1803
za Kali-
kstem

Starzyńskim
h.Doliwa

EUGENJUSZ
ur.1804
um.1840
ż.Sabina

Malinowska
h.Ślepowron

KRYSTYNA
ur.1807
za Ujej-

skim
h.Gryf

JOANNA
ur.1810
za Eug.

Dwernickim
h.Sas

JAN
um.1884 w Krakowie

ż.Zofja Jordan-Stojanowska
(umarła 1909)

córka Feliksa i Pelagji
z Malinowskich

h.Ślepowron

EUGENJUSZ
ur.1840 um.1877
dz.na Kudryńcach

ż.Helena Kęszycka h.Nałęcz
córka Józefa i Józefy

z Horodyskich h.Korczak

patrz tabl.
gen.№ 18 a

FELIKS JÓZEF
ur.26.II.1870

Tablica genealogiczna � 18: Koziebrodzcy h. Jastrz¦biec (hrabiowie)
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STAFAN
ż.Brygida Paszkowska

FAUSTYN
starosta jałtuszkowski

dz.na Balinie, Cygance i Słobódce
ż.Franciszka Załęska h.Prus 2-o

JÓZEF
Generał W.Polskich
ż.1.Julja Żukowska
ż.2. Albina de Broc

HORTENZJA
za Romanem

kn.Puzyną

OLIMPJA
za Lucj.

Kraińskim

ALEKSANDRA
za Arturem
Żelskim

EUGENJUSZ
TYTUS
ż.Joanna

hr.Koziebrodzka
córka hr.Jana i Krystyny
z Małachowskich h.Gryf

(patrz tabl. № 18)

JÓZEF JAN
ur.1831

w Zawalu

BOLESŁAW
ur.1832

w Mołczanie

GOTARD-JAKÓB
ur.1837

w Zawale
um.1895 w Oryninie

ż.Marja Sadowska h.Lubicz

JAROSŁAW
ur.1840

OLGA
za Stanisławem
Rudnickim h.Lis
(patrz tabl. № 21)

WANDA
za Aleksandrem

Sadowskim h.Lubicz

BOLESŁAW
ż.Bolesława
Zarębianka

h. wł.

BOHDAN JADWIGA
za Jerzym

Podolskim h.Junosza

JÓZEF SZCZĘSNY
ż.Gladys

Aksentowiczówna

KLEMENS JÓZEF JAN

z 2-go małż.

Tablica genealogiczna � 19: Dwerniccy h. Sas
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ELIASZ
adwokat lwowski
um.5.X.1825 w

Toustoługu
ż.Honorata Stroińska h. Tarnawa

córka Stanisława i Wiktorji ze Strusiów

BENEDYKT
 

CHRYZOSTOM
właściciele Podsmykowia w Tarnopolskim

PIOTR
ż.Zefi-
ryna

Duniewicz
córka

Juljana i
Franciszki

z Bratkowskich
(p.tabl.gen.№ 13)

 

FELIKSA
ur.1802

LEOPOLDYNA
ur.1803

za Soterem
Jaxą Małachow-

skim

MARJA
ur.1805

za Augu-
stynem

Jaxą Mała-
chowskim

MAGDALENA
ur.1806

CELESTYN
ur.1807

PAULINA
ur.1813

FILIP
ur.1815

IGNACY
ur.1816
ż.Paulina
Małecka

OSWALD SOTER
ż.Marja Gryza-Morawska
h.Dąbrowa córka Romana
i Joanny z Moszczeńskich

(p.tabl.gen.№ 15)
 

ZYGMUNT
na Toustoługu

WŁODZIMIERZ
żona

Ziembicka

MICHALINA
za Kondra-

dem
Glogierem

HELENA
za Leszkiem

Malczewskim
h.Tarnawa

(posłem polskim
w Oslo, p.tabl.

№ 13)

STEFANJA
za pułk.

W.Polskich
Dobrowolskim

WŁADYSŁAW
ż.Marja Gryza-Morawska

h.Dąbrowa (2o za por.W.P. Krummlem)
córka Alojzego i Marji Czajkowskiej

HELENA ANNA ZYGMUNT

Tablica genealogiczna � 20: Mochnaccy h. Rogala
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PAWEŁ
pis.grodz. trem.

ż.1.Anna Korycińska
h.Topór

ż.2.N.Podladowska

N.
poległ pod

Cecorą

STANISŁAW
(Morozenko)
ofic. powst.

Chmielnickiego

JERZY
poseł na sejm 1653/54

ż.Jadwiga Oleśnicka h.Radwan
córka Łukasza i Katarz. Podfilipskiej

sędzianki podol.

MARCIN

KONSTANTY
archidjakon i oficjał lwowski
proboszcz buski i rohatyński

1694

MARCIN
cześnik buski

JAN
sędzia lwowski

chorąży bełzki i żydaczowski
ż.Klara Telefus h.Łabędź

podczaszanka halic.

PAWEŁ
sędzia ziem. halicki

KONSTANCJA
za Aleks.Krosnowskim

star. petrykowskim

STANISŁAW
skarbn. halic.

1702

MIKOŁAJ ADAM
star.lanckoroński i

stęgwilski
regim.partji ukrain.Konf.Barskiej

ż.Ewa kniaz. Puzynianka
córka Michała pisarza wk.ks.litew.

i Zofji z Potockich h.Pilawa

LUDWIKA ANDRZEJ MICHAŁ
ksiadz

MIKOŁAJ
ż. Krokowska

wdowa po Łosiu

JÓZEF
ż.ks.Radziwiłłów-
na z linji Berdycz.

IGNACY
ż.Antonina
Bratkowska

h.Świnka
córka Leona

i Róży z Małachowskich h.Gryf

STANISŁAW
ż.Marja Karczewska
h.Jasieńczyk córka

Józefa i Antoniny Ossolińskiej
kasztelanki gostyńskiej

córka N.
za

Polanowskim

córka N.
za Świrskim

FRANCISZKA
za Wojciechem

Sulatyckim
skarb. lwow.

córka N.
za

Franciszkiem
Łosiem

h.Dąbrowa

córka N.
za Wiesio-
łowskim

córka N. córka N.

 

s t a r e  p a n n y

JERZY

TEODOR
dz. na Bednarówce
ż. Oziembłowska

h.Radwan

FRANCISZEK
dz.na Sokołóce

ż.Nikodema Jaxa Małachowska h.Gryf
córka Józefa star.raden. i gen.adj.W.P.

i Zofji z Gryzów Morawskich h.Dąbrowa

GABINIUSZ JOANNA
za Wiśniewskim
z Krystynopola

JULJA
za Karczwskim

JUSTYN
 

WIKTOR MARJA
za Bagińskim
h.Ślepowron

STANISŁAW
ur.1825 w Sokołówce
um.27.IX.1906 Lwów

ż.Eugenja Załęska h.Prus II-o córka
Feliksa i Gabrjeli z Kraińskich h.Jelita

 

MICHAŁ
ż.Serafina

Czarnowska

ZOFJA
ur. w 1828 w
Sokołówce

um.30.III.1903
za Teodorem

Rudnickim h.Lis

JADWIGA
ur. w 1833 w Sokołówce

um.18.IX.1914 w Korabni-
kach

JAN
um.27.X.1888 Lwów
ż.Emija Ingistow córką

Ignacego i Zofji z Jaxów Małachowskich

 
 
 

STANISŁAW GABRJELA
za Edwardem

Jaxą Małachowskim
(2-ga żona)

ZOFJA
um. 1917 Lwów

IRENA FRANCISZEK
ż.Helena Schemis

SERGJUSZ EUGENJUSZ

ZOFJA JERZY
ż.N.Klewińska

ADAM
właść.Korabnik

poległ 21.XI.1914
ż. Zofja Żelska

IGNACY
um.31.VI.1909

REGINA WANDA
um.17.I.1909

w Gregorjówce

JAN KAŹMIERZ JÓZEF
u r o d z e n i  w  l a t a c h  1 9 1 0 - 1 9 1 4

w  K o r a b n i k a c h

dziedzice na Bednarówce
starzy kawalerowie

JAN
*ca. 1555 

Tablica genealogiczna � 21: Mrozowiccy h. Prus III
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KAŹMIERZ
ż. Zofja Krzesińska

(2-o za Idzim Humanowskim
córka Kazmierza i Konstancji Komierowskiej

JÓZEF
ż. Zuzanna Chadykiewicz

córka Marcina i Anastazji Szumlańskiej

KLEMENS
ż. Katarzyna Okolska h.Rawicz

(ur. z Marji Prodanovich, feldmarszałkównej austr.)

TEODOR
ur.1818 um.8.3.1892

ż. Zofja Mrozowicka h.Prus III-o
córka Franciszka i Nikodemy z Małachowskich h.Gryf

 

KAŹMIERZ
um.1903

MARJA
za Ka-

rolem Ja-
xą Małachow-
skim (2-a ż.)

STANISŁAW
ż.Olga Dwer-
nicka h.Sas
(p.tabl. № 18a)

HELENA KLEMENTYNA
ur.1862
um.1898

za Tad. ord.
Czarkowskim-
Golejewskim

(3-a żona)

ZYGMUNT
ur.1858
um.1918
ż.Stef.

Marynowska

ZDZISŁAW
um.1910
ż.Anna Kul-

czycka

ZOFJA
za Franciszkiem
Rościszewskim

h.Junosza

WANDA
za

Zdzisł.
Marmarossem

MIECZYSŁAW
ż.Paulina
Świątkie-
wiczówna

KLEMENTYNA
za Dr.Ula-
towskim

MARJA
za

Adolfem
Bohusiewiczem

WŁADYSŁAW
ur.1896

um.1918/19

JAN KLEMENS
rotm.W.P.
ż.Wanda

Scacygino

ZOFJA
um.mło-

do

KAROL
ur.1898
por.W.P.

REGINA
ur.1903

Tablica genealogiczna � 22: Rudniccy h. Lis
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Wywodzą się z Janic w Łęczyckiem. Licznie rozrodzeni
w wielu linjach. Z linji tych załączona genealogja objaśnia
spokrewnioną tylko z rodziną Jaxów Małachowkich. Linja
ta wymarła w męskim pogłowiu. Ostatni z tej linji Ryszard,
adoptował swego zięcia Jana Zdzisława Gużkowskiego
(syna Kajetana i Wandy  Białobrzeskiej, wnuka Andrzeja i
N. Lipskiej), h.Lubicz odm.; ten przyjął nazwisko Gużkow-
ski-Janicki.

KRZYSZTOF

STANISŁAW
rotm.król. 1649

wojski żydaczowski, dz.na Spiczyńcach
ż. Anna Skarzyńska

ANDRZEJ

STANISŁAW RAFAŁ-ALEKSANDER
podstoli podol., oboźny polny koronny

rotm.chor.panc., poseł na sejm 1696
ż.Marja Anna Sowińska

JAN MIKOŁAJ
dz. na Lipowcach, miecznik lwowski

rotm.chor.panc.
ż. Anna Cieszkowska

KAROL
podstoli podolski 1716

ż.Eufrozyna Żebrowska h.Jasieńczyk

LINJA RADOMSKA JANICKICH

ZYGMUNT
stolnik mścisławski 1745

ż.1.N. Ciemińska, ż.2.Aleksandra
Przyborowska

ANDRZEJ
sędzia grodzki żydaczowski i lwowski

poseł ziemi halickiej 1764
ż.Anna Murisson, h.wł., córka Jana mieczn.bracł.

i Franciszki Postępskiej h. Odrowąż

ROMAN

EUFROZYNA
za Józefem
Świętojan-
skim

ANIELA
za 1-o
Stan.

Dzierżkiem
2-o za Słab-

kowskim

HONORATA
za Kaźm.
Winnickim

MIKOŁAJ
regent

ziemski
żydaczowski

IGNACY JAN
dz.na

Warwoliń-
cach

ur.1779

WIKTORJA
za Karolem
Sarneckim

JAN-STANISŁAW
ż.Marja Anna
Rzewuska z
Bursztyna

KAROL
star.stryjski

dz. na Matrynowie etc.
ż.Helena Dziokowska h.Trąby

córka Stefana i Anny Deszert h.Kłosy

MACIEJ

JULJA
za Antonim

Gryza-Morawskim
h.Dąbrowa (1-sza

żona)

JUSTYNA

JAN
um.dzieckiem

ANDRZEJ
ur.1897
poległ pod
Koziatynem
1920
por.8.p.uł.

ANDRZEJ
ur.1923

KRZYSZTOF
ur.1925

RYSZARD
Zgorski
ur.1925

JERZY
ur.1899
ż.Róża
Larysz-

Niedzielska

IRENA
ur.1900
za Stan.

Zgórskim

MARCIN
ur.1902

STEFANJA
ur.1904

JAN
ur.1907
um.1913

ZOFJA
ur.1908

MARJA
ur.1910

EWA
ur.1918

KAROL
um.dzieckiem

STEFANJA
ur.1871 w Hałuszczyńcach
za Bogusławem Cieńskim

h.Pomian

ZOFJA
ur.1873 w Hałuszczyńcach 
za Janem Zdzisławem
Gużkowskim h.Lubicz odm.
(adoptowanym przez teścia)

KATARZYNA
za Ksawerym

Zubem

IGNACY
ż.Elżbieta
Zawadzka
h.Rogala

KAJETAN
ż.Wiktorja

Gryza-Morawska
h.Dąbrowa

córka Kajetana i Tekli N.

KAROLINA
za Bronisła-

wem Ładomirskim

MARJA
za Antonim

Gryza-Moraw-
skim h.Dąbrowa

2-ga żona

MICHAŁ
ofic.W.P., kaw.Virt.Mil. um.1850
ż.Berta Małachowska h.Gryf, córka

Józefa star.raden. i Zofji z
Gryzów-Morawskich h.Dąbrowa

MARJA-ANNA
za Maksymiljanem

Kunarzewskim

FRANCISZEK STANISŁAW
por.W. austr.

KORNEL
ż.Biało-
brzeska

FERDYNANDA
EMILJA

za Hilarym
Kępliczem

córka N. córka N.
s t a r e  p a n n y

RYSZARD
ur.22.VII.1835, um.10.II.1914

ż.Zofja Gryza-Morawska h.Dąbrowa
córka Mikołaja i Zofji z Morawskich

h.Dąbrowa

G U Ż K O W S C Y  -  J A N I C C Y

Tablica genealogiczna � 23: Janiccy h. Rola
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JAN 1)

dz. na Marchocicach, Januszowicach Paśmiechach etc.
ż.1-a Zofja Kmicianka z Wiśnicza h.Szreniawa
ż.2-a Anna Fredro z Pleszewic h. Bończa

PAWEŁ
urodzony z Kmicianki w 1564 r.

um.26.II.1631 r.
rotm.chor.panc.

ż.Elżbieta z Modrzewia h.Grzymała

ANNA
za Zebrzydowskim

h.Radwan

BOGUMIŁA
za Krzysztofem

Ścibor-Rylskim h.Ostoja

PIOTR-ADAM
ż.Teresa z Gołuchowa h.Leliwa

córka Wojciecha

MARJA-ANNA
umarła jako błog.Teresa

u Karmelit. Bosych w Krakowie
19.IV.1652.

MIKOŁAJ
ż.1-a Anna Bylinianka h.Belina
ż.2-a Helena Rosen h.Gryf, córka

Stanisława i Anny Ścibor Chełmskiej

MARCIN
z.Barbara Grabkowska h.Doliwa

1-o v. Bieniecka

ANNA
za Wład. Ferd. Drohojewskim

h.Korczak

ANDRZEJ-KAŹMIERZ
ż.Teofila Łychowska h.Jasieńczyk

córka Tomasza i Konstancji Curżani

JAN
gen.adj. W.Kor.

STANISŁAW
ż.Anna  Rubczyńska h.

Colonna, córka Stanisława i Konstancji
z Żaboklickich

KUNEGUNDA
ksieni klasztoru

sandeckiego

ANNA
zakonnica w klasztorze

sandeckim

WOJCIECH
kasztelan sanocki, um.1788

pan na Jarmolińcach
ż.Katarzyna Lenkiewicz-

Ippohorska h.Kotwicz, 1-o v.
Józefowa Baworowska

MICHAŁ
podczaszy bracławski

um.1760 r.
ż.1.Salomea Kozłowska h.Ostoja

ż.2.Katarzyna Michałowska h.Trzaska
córka Jana i Salomei z Załuskich h.Junosza

TERESA
za Dominikiem Starzyńskim

h.Doliwa

ADAM
kanonik inflandzki

JUSTYNA
za Antonim Horodyskim

h.Korczak

IGNACY
„REDUX”

ur.1756, um.1827
pan na Minkowcach i Ruffipolis

ż.Ewa Ruffi h.wł. córką Jana Aug. i Marji z Jastrzębskich
h.Ślepowron

LUDWIKA
za Piotrem Bok-Zabielskim

h.Trzaska

JULJA
za Wincentym hr.Baworowskim

h.Prus II-o

PULCHERJA
ur.1794, um.1877 r.

za Eligjuszem Jaxą Małachowskim

KAROL
ur.1795, um. 1881
ż.1-a Bona Trzcińska

ż.2-a Eleonora Roguska h.Ostoja
córka Stanisława i Tekli z Szelechowskich

EMILJA
za Mikołajem Platonem

Ingistowem

JULJA
ur. 30.V.1806, um. 10.V.1887

za Melitonem Jaxą Małachowskim

1) Jan był wnukiem Jana, ten zaś synem Piotra, wnukiem
Mikołaja ze Stachna (zmarłego w 1417 r.) Pokolenie po-
przednie przed Mikołajem stanowią Pełka (zm. w 1398),
Wojsław (zm.w 1414) i Wilczek (zm.1404). Czyim synem
był Mikołaj ze Stachna na razie nie wiemy.

ALBERT
ur.1849, um.1911 r.
ż.Nadina bar.Stahel

LUDWIK-JAN
ur.1852 r.

ż.Marja z Bużenina
Mniszkówna h.Poraj

KAROL-STANISŁAW
ur.1854 r.

ż.Helena Właszyn

KAZIMIERZ-
STANISŁAW-LEON

ur.1856, um.1914
ż.Amelja Kitka-Soko-
łowska h.Ostoja

JULJAN-KLAUDJUSZ
ur.1858 r.

ż.Jadwiga Jaxa Małachowska

TERESA
1-o za Józ. Bukowieckim
2-o za Stan. Sokołowskim

KAROL
um.
1910

MARJA
za Romanem
Tyzenhausem

KONSTANTY ZYGMUNT
ż.Zofja March-

ocka

JAN
um.1916

LIDJA
za Stan,

Roguskim h.Ostoja

MIKOŁAJ
poległ 1915

etc.etc
JANINA

za Ludgardem
hr.Grocholskim

TERESA
za Wład.
Goździc-

kim

EWA
za

Jerzym
Jaxą

Małachowskim

JULJA
um.1908

WŁODZIMIERZ
zginął 1919

ADAM
um.dziec-

kiem

ANDRZEJ
ż. Dorota

Jaxa
Małachowska

ZOFJA
za Zygm.

Marchockim

JULJAN
ż.Anna Hulewiczówna

 
JANUSZ
um.1914

OLGA  ANDRZEJ

JADWIGA
ur.1924

zginęła 1943

ROMUALD
ur.1926, um.2010

IRENA
ur.1924, um.1925

STANISŁAW
ur.1926

AGNIESZKA WANDA MARJA

Tablica genealogiczna� 24: Marchoccy przydomku �cibor h. Ostoja (hrabiowie)
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DANIEL
sekretarz Marji Stuart (1596)
ż. Jadwiga Wasselbrodt

JERZY ABRAHAM
emigrant do Polski

por. szkockiej piech. gwardji
zwierzchnik emigr. ang. i szkoc. w Polsce

ADRJAN
Jezuita um. 1608
alchemik i teolog

przy dworze Zygmunta III

LINJA ANGIELSKA
PROTESTANCKA

JAKÓB (um.1680)
por.piech. gen. Hauwalda

sracił wzrok w bitwie pod Zbarażem
administrator dochodów skarbowych

linja małopolska
JERZY

administrator dochodów skarbowych
Linja litewska

(zmienili herb na herb „Lilja”)

ALEKSANDER
major gwardji król.pułk.W.Kor.
ż.Antonina Ostrowska h.Grzymała

JAKÓB JERZY

JERZY
ż.Marja Anna Załęska h.Lubicz

ALEKSANDER
ż.Luwika Stankor

JAKOB
ż.Teofila Skwarska

FRANCISZEK
pułk. Wojsk Kor.

ż.Anna Kostecka h. Nałęcz

STANISŁAW

JÓZEF
ur.1774, um.1823

kapitan W.Polskich
ż.Anna Konopacka h.Trzaska

OTTO
ur.1798, um.1851
podpułk.W.Pol.

kaw.Virtuti Militari
i Legji Honorowej

ż.Franciszka Stamirowska

ANTONI
na Wołyniu

FRANCISZEK
kapitan Wojsk Pol.

JAN
por. W.P.

ADAM STEFAN ALEKSANDER

JERZY-WŁADYSŁAW
właściciel Trzcieńca
ż.Wanda Smarzewska

LEONTYNA
za Narcyzem
Puchalskim

KAMILLA
za Antonim

Skrzyszowskim

RUMUALD
ofic.W.P.1831
kaw.Virt.Milit.
ż.Tekla Cybulska

h.Prawdzic

KONSTANTY
ur.1807, żona
Skrzeszowska

ANIELA
za Rogalskim

ADAM
ur.1808
ż.Izabella
Jaszewska
h.Lubicz

KAROL JOZEF JAN

JOZEFA
ur.1859, um.1831

ANNA
za Eminowiczem

rotm. W.austr.

ZOFJA
za Buszyń-

skim
starostą

KAMILLA
za Adamem

Noelem

BOLESŁAW
właściciel
Prusinowa

ż.Bogumiła Gumowska
h.Pobóg

WITOLD STANISŁAW
u m a r l i  m ł o d o

MIECZYSŁAW
ur.1834, um.1910

ZDZISŁAW
ur.1835
um.1913

ż.Marja Hempel
córka Józefa i Ce-
liny Posturzyńskiej

ZOFJA
za Albinem

Zajączkowskim
h.Pątnicki

ANNA
za Kwiatkow-

skim

HELENA
ur.1896

za Ludomirem
Wolskim

DANIEL

WŁODZIMIERZ
ur.1837, rotm.W.austr.
ż.Marja Rogalska

HENRYKA
za Kodręb-

skim

STEFANJA
za Hertin-

gem

JERZY
ż.Janina

Lutostańska
h.Korwin

STANISŁAW
poległ
1914

HELENA
za

Zdzisławem
Jaxą Małachow-

skim

JADWIGA
za

Soterem
Jaxą

Małachow-
skim

ZOFJA
za

Aleks.
Moraw-

skim
wojew.

stanisławskim

WANDA
za

Kaźmierz.
Łączyn-

skim

ADAM
ż.Ilo-

na
Łozińska

ALEKSANDER
um.1918

STEFAN
um.1917
ż.Ludwika

Leszczyńska
h.Abdank

MARJA
za Roma-

nem
Leszczyń-

skim
h.Abdank

JERZY-JANUSZ
ur.19.II.1899

por.W.P.

MARJA
ur.1.8.1906

JANINA MARJA

Tablica genealogiczna � 25: Rodzina Younga de Lenie h. wªasnego
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LEON
cześnik przemyski
ż. hr. Sałtykow

WŁADYSŁAW
ż. Julja Kurowska

WŁODZIMIERZ
ż. Dominika Hurko-Hurkowska

córka Ludwika i N. Michałowskiej 

WŁADYSŁAW
ż. Wanda Jaxa Małachowska

h. Gryf
córka Ryszarda i Doroty z Jaxów-Małachowskich

WŁODZIMIERZ
pułk W.P.

Tablica genealogiczna� 26: Kownaccy h. Suchekomnaty (linja z kijowszczyzny)
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N. WYBRANOWSKI
burgrabia malborski (1525)

MARCIN
ż. Zofja Królikowska

MACIEJ
ż. Katarzyna Rogalińska h. Rogala

WAWRZYNIEC
rotm.królew.walczył pod Pskowem

osiadł w Sanockiem, żona N.N.

MACIEJ
wział nadaniem król.

ziemie na Litwie

WOJCIECH
dz.na Leśniku, sekr.król.
żona Jadwiga Bobowaka

ŁUKASZ
ż.1-a Grochowska
ż.2-a Jabłońska     

STANISŁAW
poległ w 1621 r.
żona N.N.

STEFAN KAZIMIERZ
umarł w nie-
woli tureckiej

JĘDRZEJ JAN
t o w a r z y s z e
c h o r. p a n c .

TOMASZ
um.ok.
1662

tow.ch.
panc.
ż.Teofila
Żaboklicka

ŁUKASZ
ż.Anna

Strońska
(steril.)

MARCIN
um.1639
chor.podol.
ż.Zofja
Naropieńska, córka
Seweryna i Kat.Wojenkowskiej

JĘDRZEJ
tow.chor.

panc.

SEBASTJAN
Franciszkanin

MODEST
jezuita

prowincjał
krakowski
um.1653

MARCIN
starosta

żarnowiecki
sekret.król.

ż.N.Dembińska
h.Rawicz

WOJCIECH PIOTR
kanonik
wileński

ZYGMUNT
stolnik warszawski
ż.1-a N.Żabicka córka
Piotra kaszt.wiskiego
ż.2-a N.Opacka wojewo-
dzianka derpska

LINJA SANOCKA
wygasła w 1848 r.
z niej ostatni Józef

dz.na Sękowej

JAN
dz.na Leśniku
ż.Teofila Winiar-
ska, 1-o v. za Kaz.
Moczalskim

ZOFJA ANNA JADWIGA
1-o za Jakóbem

Dembińskim
2-o za Bazylim
Paderewskim

KRYSTYNA BARBARA
1-o za Janem  
Iwaśkowskim
2-o za Mikoł.

Straszkowskim
z Zalesia

HELENA KRZYSZTOF
ż.N.Rzuchowska

h.Łabędź
córka Pawła i

Krystyny
Zielińskiej

JAN
stolnik
bełzki

sędzia grodzki lwowski
um.21.VI.1672 Lwów
ż.Marja Skorkowska

SEWERYN
Franciszka-

nin
lwowski

KATARZYNA
za

Cetnerem

MARJA-
ANNA

za
Stanisł.

Olszewskim

JADWIGA FRANCISZEK JAN URSZULA
za

Janem de Cygenberg
Zalewskim

Kuchmistrzem Wk.Kor.

JÓZEF-
FRANCISZEK

MARCIN-JERZY
ur.1657 um.1729

chor.podol.starosta borecki
i bakowski, dz.na Gosieńczycach Derżowie

Haczowie etc.
ż.1-a Petronela Miaskowska h.Leliwa 1-o v.Galińska
ż.2-a Katarz. Giżycka, chorążanka owrucka                

MIKOŁAJ-MICHAŁ
dz.na Leśniku
łowczy łukowski
ż.Zofja Radecka

chorążanka horodelska

LINJA PODLASKA

JAN-STANISŁAW
deputat Tryb.

Kor.

MICHAŁ
jezuita

KONSTANCJA
1-o za Jó-
zefem Duninem
2-o za Franc.
Dzierżkiem

ANNA
za

Mikołaj.
Trzebiń-

skim, podcz.

TERESA
domini-
kanka

KRZYSZTOF-JÓZEF
star.kopajgrodz-
ki dz.na Gosień-

czycach

MARJA-
ANNA

za Kazim.
Głogows-

kim

STANISŁAW-
ALEKSANDER

star.borecki
um.1767 r.
ż.Marja Anna

Bieńska h.Pomian

EUFROZYNA
za Samuelem

Romanem
cześn. chełmsk.

MIKOŁAJ
jezuita

ROMUALD
dz. na

Gościeradowie
chor.urzędowski

ż.1-a Krystyna Wybranow-                
ska

ż.2-a Salomea Szembekówna             
ż.3-a Iłowiecka, wdowa po Górskim

STANISŁAW
dz.na Okrzęci-
nie, skarb.lub.
ż.Antonina
Kiełczewska
chorążanka lubel.

ZOFJA
za

Lipowskim

córka N.
za

Mężyńskim
chor.żytom.

DOMINICJAN
stol.lub.

ur.1759, um.1796
ż.Salomea Deszert
córka Mich. stoln.

nowogr. i Barbary Fałęckiej

PIOTR
dz.na
Dzier-
żowie

TERESA
za Kaz.

Konopac-
kim

podcz.sanoc.

KONSTANCJA
za Jędrzejem

Popielem podcz.
bracławskim

MARJA-ANNA
dominikanka

TERESA
za Pawłem
Starzyń-

skim gen.W.
Kor.

STANISŁAW
dz.na

Gościera-
dowie, rotm.
chor.panc.
lubelski

ż.Marja Karwicka
kasztelanka radomska

ZOFJA
za

Jeło-
wickim

podkom.
nowogr.

IGNACY
ż.Marja
Łazowska

WOJCIECH
kanonik
kijowski

IGNACY
dz.na

Trzydni-
ku, stol.

lub. poseł na
sejm 4-letni
ż.Joanna

Jastrzębska 

MIKOŁAJ
kanonik
krakow-

ski

RAJMUND
podwoje-

woda lubel-
ski, żona
Urszula
Pinińska

ADAM
um.1835 r.

ż.Barbara Pełkówna
łowczanka sanoc.

wdowa po Gutowskim

ANTONI-BONIFACY
ur.1780, um.1840 r.
ż.1-a Modesta Cieńska

h.Pomian
ż.2-a Aniela Paprocka  

h.Ogończyk

JOZEF
ksiądz

ROMAN
ur.1789, um.1863

pułk.W.P.gen.mjr.w.austr.
ż.Józefa Broniewska

JÓZEF
starosta

urzędowski
(sterilis)

SALOMEA
za

Eligjuszem
Prażmowskim

córka N.
za

Sołtykiem

JÓZEF
marszałek

sejmu Ks.War.
ż.Antonina
Łaźnińska

MICHAŁ
dz. na

Trzydniku
ż.Tekla Puchała

KAJETAN
ż.Tekla

Głogowska

ANTONI
dz. na

Łysakowie
st. kar.

z 1-go małż. z 2-go małż.

z 2-o małż.

JÓZEF
dz.na
Leśni-
ku, pułk.
Konf.Bar.
ż.Eufrozyna
Karska

DOMICELA PAULINA WITALINA
ur.1813 r.
um.1862 r.
za Janem

CELESTYN
ur.1815
ż.Emilja
Paygert

 

LEONCJUSZ
ur.1817
ż.Matylda
bar.Heydel

ALEKSANDER
ur.1826, um.1910

ż.Ignacja
Pierzchalanka

ROMAN
ur.1828
um.1904
ż.Marja Pierzchalanka

SEWERYN LUDWIKA
ur.1892
um.1958

za Edw.Ujejskim

JÓZEFA
za Mikołajem

Wybranowskim

TYTUS  ROMAN
starzy kawale-

rowie

MIKOŁAJ
ż.1-a Józefa Wybra-  

nowska
ż.2-a Marja Lipińska

 
JÓZEF
ur.1835

ż.Baczyńska

STANISŁAW
st. kawaler

LEON
ż.Matylda

Wybranowska
MATYLDA
za Leonem

Wybranowskim

WANDA
zakonnica
Niepokal.

LEONJUSZ
st. kawaler

LUDWIK
żona N.N

(Rumunka)

ALEKSANDRA DOROTA

MARJA HELENA
za Aleksandrem
Tyzenhauzem

STANISŁAW
żona

Janina Jaxa
Małachowska

córka Ryszarda i Doroty z Jaxów Małachowskich

MAGDALENA
za Skałkowskim

ROMAN WANDA
za Edw. Taylorem

JAN
ż.Świnarska

KAZIMIERZ JÓZEF

z 2-o małż.

Tablica genealogiczna � 27: Wybranowscy h. Poraj (z Wybranowa w Wielko-

polsce)
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IGNACY
ż.Zofja Jaxa Małachowska

córka
Melitona i Julji

z hr.Ścibor-Marchockich

HAMILKAR MIKOŁAJ
ż.Zofja
Isnard

MICHAŁ
ż.Marja
Caruso

córka Spirydona, wicegub.
podol. i Anny hr. Epites

IGOR
ż.Marja N.
(Gruzinka)

GABRJEL LAURA
za Adolfem
Isnard´ em 1)

KLAUDJA
za 1-o Siergiejewem
za 2-o Juljanem        
Miedziachowskim

MIKOŁAJ
ż.Zenejda
Witwicka

EMILJA
za

Janem
Mrozowickim

h.Prus III

MELITON BORYS ANATOL GLEB

WIECZYSŁAW
żona N.N

MIKOŁAJ
ż.Ida

Miedziachowska

ŚWIATOSŁAW
ż.Lidja Nowosielska

córka gradonaczalnika
odeskiego

RAGNIETA
za Konstantym
Nowosielskim

TAMARA RUFINA IZIASŁAW

MIKOŁAJ-PLATON
pułk. W. rosyjskich

ż.Emilja hr. Ścibor Marchocka h. Ostoja
cop. 1819

córka Ignacego i Ewy z Ruffi´ch

córka N.
za Popowem
przemyslowcem

GABRJEL MIKOŁAJ SWIETLANA
za Stürzem

KONSTANTY
żona N.N.
(Serbka)

TAMARA SŁAW OLEG MILICA RAGNIETA WŁODZIMIERZ HELENA
Nowosielska

NINA
Siergie-

jew
za Pietuchem

kpt. w.ros.

IDA
za Mi-
koła-
jem
Ingi-

stowem

MARJA
za 1-o

Prytko-
wem kpt.

2-o za
Jani-

szowskim

WITOLD
ż.Popow

KONSTANTY

1) Adolf Isnard po rozejściu się z Laurą Ingistow, ożenił się powtórnie i miał kilkoro
dzieci, m.i. Adolfa, pułk.w.ros., obecnie mieszkającego w Pieńkowcach, folwarku ma-
jątku Medyń, własności Wacława Jaxy Małachowskiego.

WOŁODJA córka N. ŁUCJA
Isnard

za Mikołajem
Siesławinwm

NINA

M i e d z i a c h o w s c y

JERZY
poległ

w wojnie
świat.

ARJADNA
(Dina)

WADIM

Tablica genealogiczna � 28: Ingistowowie de Dawidow (Jangersdorf)
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MACIEJ
ż.Helena Ba-

gińska

JAN
cześnik żmudzki

JÓZEF
cześnik żmudzki

ż.Anna Wierzbicki, podkomorzanka derpska
(ur. z Marji Anny Zawadzkiej)

AARON
łowczy krzemieniecki

TOMASZ
ur.1760, stolnik lwowski
ż.Gertruda Krajewska

BENEDYKT
gen. major W.P.

 

DOROTA
za Mikuszewskim

JÓZEF
ż.Karolina Krajewska

BENEDYKT
um.30.VII.1892 w N.Dworze

ż.Wiktorja Jaxa Małachowska h.Gryf
córka Melitona i Julji z hr.Ścibor-Marchockich

ALEKSANDER
ż.Alina

Świerczyńska

JULJA
za Adolfem

Jankowskim 1)

KAROL
um.1899

w Zasławiu

KAŹMIERZ KAROLINA
za Ludw.

Mysłowskim
h.Rawicz

GERTRUDA
za Elig.

Jaxą Ma-
łachowskim

BOLESŁAW
um.1915

IGNACY
um.1899

JULJA
za

Zygm.
Jaxą

Małachowskim
2-o za gen.W.P.

Rajmundem Baczyńskim

ANIELA
za Piotrem
Czechow-

skim

FRANCISZKA
za

Łabędzkim

MARJA

1) Julja za Jankowskim miała trzech synów Karola (ożenionego z Janiną Narewską), Józefa i Jana.

potomstwopotomstwo

Tablica genealogiczna � 29: Koªyszkowie h. Denis
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Łukomscy h. Doliwa

JAN
ż.Apolonja N. wdowa po Domin. Sabatynie

STANISŁAW
(na Podolu 1656)

JAN
(1693 proces z Sokolnickimi o zajazd

na Czerniechów)

LEW (LEON)
ż.Aniela Czarkowska h.Abdank

JAN
ż.Anna Strzelecka h.Oksza

córka Stefana i Barbary z Wę-
żyków h.Wąż

WOJCIECH
ż.Eleonora
Łubieńska

LONGIN-PROKOP
ur.ok.1789, um.28.XI.1870

w Elisawetce
ż.Zuzanna v.Stephani

córka Augusta i Elżbiety Chaudin

potomstwo

FAUSTYN
ur.1823
um.1834

JUSTYN
ur.15.IX.
1827, um.
16.X.1902

ż.Marja Smukrowicz
1-o za Ignacym Jaxą Małachowskim

AMELJA
ur.1832
um.1848

WIKTOR
ur.1834
um.1853

LEONIDA
ur.16.XII.1840 Odes.   
um.16.V.1926 Kraków

za Melitonem jun.
Jaxą

Małachowskim

Rodzina von Stephani
 

ELŻBIETA
um.1839 Berdyczów

AUGUST
dr.med.

um.12.III.1843
Berdyczów

ż.Elżbieta Chaudin

KAROL
um.1859 Wiedeń

ZUZANNA
ur.ok.1806, um.19.VIII.1849 Odessa
za Longinem Łukomskim h.Doliwa

(p.tabl. № 29)

Tablica genealogiczna � 30: �ukomscy h. Doliwa.

Rodzina von Stephani
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JAN - JÓZEF
żona Bronisława
de Stratic-Hupka

BOLESŁAW
żona Jadwiga

Starża-Butrymowicz
h. Topór

BRONISŁAW - ANTONI
ur.3.VI. 1892 r.

żona Wiktorja Jaxa Małachowska h.
Gryf

córka Zygmunta i Julji  z Kołyszków 

WITOLD
Doc. U.J.

JERZY-
MARJA - STANISŁAW

3-ga im.
ur.1.X. 1920 r.

w Poznaniu

KRYSTYNA-
MARJA - JADWIGA

3-ga im.
ur.11.IV. 1922 r.

w Poznaniu

Tablica genealogiczna � 31: Taszyccy z Lutosªawic h. Strzemi¦
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GŁĘBOCCY HERBU DOLIWA

STANISŁAW
żona Adela Radziszewska

JULJAN
ż.Marja Mogilnicka h.Lubicz

córka Stanisława i Elizy z Nowakowskich

ELIZA MAGDALENA WITOLD LEONJA
za Tadeuszem
Pomorowskim

MARJA
za Stanisł.
Chalickim

ADELA
ur.1875

za
Władysławem

Jaxą Mała-
chowskim

JAN
Pomorski

KAŹMIERZ
Chalicki

MOGILNICCY HERBU LUBICZ

STANISŁAW
ż.Eliza Nowakowska

N. Mogilnicki

WACŁAW
ż.Walentyna
Jełowiecka

MARJA
za Juljanem
Głębockim
h.Doliwa

JERZY

STANISŁAW
ż.Eliza Mogilnicka

(jak obok)

ELIZA
za Stanisławem

Mogilnickim
(jak obok)

MARJA
za Wac-
ławem

Jełowieckim

WITOLD
ż.Teresa

Skrzydlewska

JADWIGA

Tablica genealogiczna � 32: Gªeboccy h. Dolowa

Mogilniccy h. Lubicz
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J N (1680)
ż. Marja Godmer h.Korzbok

DOMINIK
pisarz ziem. wołkow.(1694)

ż. Jadwiga Gniewska herbu Zgraja

MICHAŁ
dz.na Poderyszni St.(ok.1785)

ż.1-a N.Anczewska herbu Lubicz       
ż.2-a Zofja Kozubowska herbu Mora

córka Andrzeja i Anny Żukowskiej h.Prus III-o

MARCIN
(ur.z Kozubowskiej ok.1785)
dz.na Woronowicy na Podolu

ż. Marja Anna Dybkowska (Dąbkowska) h.Lubicz
córka Jana i Jadwigi Oszowskiej h.Oszczowski

JULJAN
ż.Izydora Gorczyńska
h.Gołocki odm. córka

Jana Karola i Julji
z Popławskich
ż.2-a N.N.

FRANCISZEK
ż.N.N.

(Rosjanka)

PIOTR
stary
kawa-

ler

MICHAŁ
emigr.

do Francji
żona N.N.

(Francuzka)

JAN
ksiądz

HIPOLIT-KAJETAN
ur.5.8.1840 w Woronowicy
um.4.IX.1907 w Krakowie  

właść.Gosprzedowej, Boronic
i Sudołku. (cop. 9.VI.1874 Kumanów)
ż.Marja Gorczyńska h.Gołocki odm.

(ur.21.XI.1846 Kumanów, um.10.VIII.1910
Kraków) córka Jana Karola i Julji

z Popławskich h.Drzewica

MARCELINA
stara panna

TEKLA
za

Olszewskim

PELAGIA
ur.1827
um.1907

za
Leśniewiczem

WALERJA
za Marcelim hr.

Opackim h.Prus III-o

córka N.
za Kaczorowskim

MARJA
za Rucińskim

ALBIN
ksiądz

LEON córki MICHAŁ
dr.med.lekarz

we Francji

MARJA
um.dzieckiem

BRONISŁAWA
um.dzieckiem

HALINA
ur.1879 r.
za Kaźm.

Schwarzenberg-
Czernym
h.Nowina

JANINA
ur.21.X.1881 r.
w Smotryczu

za Eugenjuszem
Jaxą Małachowskim

podpułk.W.P.

JULJA
umarła

dzieckiem

ANTONINA
Opacka

za Andrzejem
Zalewskim

LUCYNA
Opacka

za Adolfem
Radziszewskim 

GERARD
Opacki

żona Kaźmiera
Żmigrodzka

córka Ignacego i Domi-
celli z Szypińskich

MARJA
za Stan.

Korewickim

WŁADYSŁAW ZOFJA

ZBIGNIEW
Schwarzenberg

Czerny

MARJA
Schwarzen-
berg-Czerny
za Witoldem
Strużyńskim
h.Jastrzębiec

BOHDAN-HIPOLIT
Jaxa

Małachowski
ur.24.III.1902
w Krakowie

MARJA ZOFJA
za

Ziółkowskim

ZBIGNIEW
um.1924

JANINA STANISŁAW WŁADYSŁAW
ż.Helena

Chmielowska
1-o Suzinowa

STANIS ŁAWA
za Władysł.
Radeckim

ZOFJA
ur.9.I.
1902

za Wład.
Dobrowolskim

STANISŁAWA
ur.8.V.1908

HENRYK STANISŁAW HELENA

MARJAN
Strużyński
ur.1922 r.

syn N.
Ziółkowski

ADOLF
Radziszewski

ALINA KAŹMIERZ JADWIGA

PAWEŁ
dz.na Poderyszni St.(um.1763)

ż.Adamowska Joanna herbu Jastrzębiec
córka Franciszka i Marji z Budrewiczów h.Topór

Tablica genealogiczna � 33: Markuszewscy h. Lewart
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JAN
ż.Katarzyna Kamińska

FRANCISZEK-FLORJAN
ż.Teofila Szacińska

LUDWIK-STANISŁAW
sędzia grodzki krzem., łowczy lidzki, um.1.XI.1779

ż.Wiktorja Ostrowska (umarła
8.I. 1798 r.)

PIOTR
CELESTYN

STANISŁAW
KOSTKA

wojski krzem.

JAN-NEPOMUCEN
ERAZM

sędzia gr.krzem.
ur.29.V. 1959 r.
um.20.I. 1818 r.  
ż.Marja Listowska

córka Kajetana i Franciszki Petrykowskiej

TERESA
za Józefem
Kamińskim

FELICJA
za Winc.

Dubieckim

EWA MARJA-ANNA

PIOTR-CELESTYN KAŹMIERZ
ż.Ludwika Korewicka

córka Piotra i Józefy Stein
LINJA KORNACZOWIECKA

(wołyńska) EDWARD
ur.1833 r., um.6.V.1907 r.

żona Zofja Winnicka h.Sas (ur.1849) córka
Hipolita i Wincenty Jordanównej

STANISŁAW KAŹMIERZ
ur.1874
ż.Regina
Kańska

(z linji wołyń.)

MARJA
za

Maxym.
bar.

Petrino

STEFANJA córka N.
za

Bieńkowskim

córka N.
za

Romanow-
skim

OLGA
za Wacławem

Jaxą Małachowski
h.Gryf

EDWARD
ur.17.VIII.1923

Tablica genealogiczna � 34: Ka«scy h. Janina
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