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More Maiorum
Poszukiwania genealogiczne
na dawnych Kresach Wschodnich

> Alan Jakman

Czy można pokusić się o stwierdze-
nie, że odnalezienie przodka w In-
ternecie jest proste i w stu procen-

tach możliwe? Zapewne, jeśli mamy nieco 
szczęścia – tak. Dlatego prezentujemy Wam 
ponad 100 stron genealogicznych, które po-
winien znać każdy historyk rodzinny.

Ale co w przypadku poszukiwań ge-
nealogicznych na dawnych Kresach 
Wschodnich II Rzeczpospolitej? Przecież 
nie należą one do najprostszych. O ile 
wiele akt metrykalnych z Litwy jest do-
stępnych w Internecie, o tyle digitalizacja 
archiwów ukraińskich jest nadal w powi-
jakach. Część dokumentów z lwowskiego 
archiwum można przeglądać bezpośred-
nio w oddziałach Centrum Historii Ro-
dziny. Jednak genealogia na wschodzie to 

nie tylko metryki. W jednym z poprzed-
nich numerów Sergij Batogowski pisał o 
możliwości wykorzystania wykazów wy-
borców w badaniach rodzinnych. W ak-
tualnym wydaniu More Maiorum Sergij 
przedstawia, jakie dokumenty przecho-
wywane są w archiwum w Równem. Być 
może pomocne okażą się spisy podatni-
ków albo księgi sądowe?

Równie wymagające są badania ro-
dzinne na Grodzieńszczyźnie. Niedaw-
no powołane Stowarzyszenie Rodów 
Grodzieńskich, chce, by te poszukiwa-
nia ułatwić. Jak zamierzą to zrobić?

A to tylko kilka tematów z sierpniowego 
numeru miesięcznika More Maiorum. 
Zapraszam do lektury!

fot. nac, sygn. 40-2-221 

www.facebook.pl/miesiecznikmoremaiorum
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> Alan Jakman

“Chcemy przywrócić tożsamość
Grodzieńszczyzny” 
- Piotr Paweł Cypla

►

Grodzieńszczyzna to termin dziś zapomniany. 
Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich chce 
przywrócić tę nazwę w świadomości Polaków. 
– Jednym z naszych celów jest odtworzenie 
wielowiekowej historii rodów z tego terenu  
– tłumaczy  wiceprezes SRG Piotr Paweł Cypla. 

piotr paweł cypla – przez   
25 lat był żołnierzem zawodowym, 
obecnie jest pracownikiem resortu obrony 
narodowej. 

Genealogią zajmuje się od 11 lat. Żałuje 
jednak, że nie podjął poszukiwań 
wcześniej, kiedy żyli jego dziadkowie. 
Dzisiaj z pietyzmem pielęgnuje każdą 
pamiątkę rodzinną i odtwarza z trudem 
historię rodu.

Od 2012 roku za namową Rafała 
Jurowskiego, zaczął współdziałać  
z portalem rodygrodzienskie.pl  
i udzielać się na jego forum. 

Obecnie właśnie z Rafałem Jurowskim
i grupą zapaleńców – prezesem jest 
Andrzejem Rybusem-Tołoczko, Leonem 
Jarosławem Ejsmontem i Mariuszem 
Zejdlerem tworzy Stowarzyszenie Rodów 
Grodzieńskich, w którym sprawuje 
funkcję wiceprezesa. Jako Stowarzyszenie Rody 

Grodzieńskie działacie dopiero od 
miesiąca, ale grupa, choć nieformalnie, 
zawiązała się znacznie wcześniej?

Oficjalnie działamy od marca tego 
roku, ale praktycznie od 28 czerwca. 
Wtedy zostało zarejestrowane Stowa-
rzyszenie. Początki naszej grupy na-
stąpiły wiele lat temu. Związane były 
choćby ze zjazdami rodu Ejsmontów i 
Tołłoczko, czy  działalnością Leona Ej-
smonta, Rafała Jurowskiego, Ludwika 
Olczyka czy moją. Wcześniej powsta-
ło forum i portal rodygrodzienskie.pl, 
które dziś funkcjonują jako portal SRG.

Jaki jest główny cel waszej działalności?

Status naszego stowarzyszenia wymie-
nia aż 23 różnorakie cele swojej dzia-

łalności. W najprostszym ujęciu można 
powiedzieć, że podstawowym zamy-
słem Stowarzyszenia Rodów Grodzień-
skich jest przywrócenie do naszego 
słownika terminu „Grodzieńszczyzna”.

Co należy przez to rozumieć?

W zasadzie od czasu, kiedy określe-
nie to istniało w codziennym użyciu, 
i nie wzbudzało żadnego zdziwienia 
i przemyśleń, czym w ogóle jest ta Gro-
dzieńszczyzna. Nastąpiło wiele zmian 
i geograficznych, i politycznych. Od 
powiatu grodzieńskiego w wojewódz-
twie trockim za czasów I Rzeczpo-
spolitej przechodzimy do wojewódz-
twa grodzeńskiego, powstałego w 1793 
roku. W jego skład wchodziły trzy 
ziemie, które już kilka lat później sta-
ły się częścią Imperium Rosyjskiego.  

http://www.rodygrodzienskie.pl/
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Wówczas zostały włączone w obszar 
guberni grodzieńskiej. Tak nazwany 
obszar istniał do 1915 roku. Po klę-
sce Rosji w I wojnie światowej teren 
Grodzieńszczyzny staje się przed-
miotem sporów pomiędzy Polaka-
mi, Litwinami, Białorusinami i Ukra-
ińcami. Na mocy traktatu ryskiego 
z 1920 roku część dawnej guberni gro-
dzieńskiej została włączona w obszar  
II Rzeczpospolitej.

Grodzieńszczyzna była więc 
wielokulturowa?

Zgadza się. Był to tygiel wielu narodów, 
wyznań, a przede wszystkim region 
ciągłych zmian i ustrojowych, i poli-
tycznych, których konsekwencją były 
zrywy niepodległościowe.

Kiedy pojęcie „Grodzieńszczyzna” 
przestało być używane?

Właśnie wraz z włączeniem tego ter-
nu do odrodzonej po I wojnie świa-
towej Polski, nastąpił przełom i poję-
cie Grodzieńszczyzny niemal „znika” 
ze słowników. Jeśli już się pojawia, to 
tylko w odniesieniu do samego Grod-
na i najbliższych okolic. Później, po 
II wojnie światowej, zaczęto mówić 
o Kresach – lecz najczęściej mamy na 
myśli, nie Grodno, ale Wilno, Lwów 
czy Wołyń.

Grodno zostało zapomniane?

Powiedziałbym nawet, że bardzo za-
pomniane. Na przestrzeni wieków żyli 
tam tacy sami Polacy, jak my – mó-
wiący tym samym językiem, modlący 
w znanym nam obrządku. Ich genealo-
gie można czasami wywieść nawet do 
czasów Bitwy pod Grunwaldem. 

>  Mapa namiestnictwa słonimskiego,  
z 8 powiatów, 1796 rok
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►

że czasami trzeba skopiować kilkadzie-
siąt czy kilkaset stron, są to już kwoty 
rzędu kilkuset złotych. 

Musimy się również liczyć z tym, że 
znalezienie pełnego, skompletowane-
go zespołu we wschodnim archiwum 
jest fikcją. Różnego rodzaju wojny, 
a także sama działalność poszcze-
gólnych państw w okresie istnienia 
ZSRS, odcisnęła tak duże piętno w tej 
kwestii.

A kiedy dotrzemy już do dokumen-
tów XVI-wiecznych, pojawia się kolej-
na bariera. Dokumenty nie były pisane 
w znanym nam języku rosyjskim, a sta-
roruskim, który jest bardzo trudny do 
odczytania.

Jakie dokumenty znajdują się 
w białoruskim archiwum?

W Narodowym Archiwum Białorusi 
w Grodnie znajduje się bardzo ważny 
fond nr 92. W jego indeksie znajduje się 
aż 17 tys. osób. W każdej z tych teczek 
zgromadzonych jest wiele różnych do-
kumentów – odnośnie do reformy in-
stytucji szlacheckich czy nawet wyda-
wania zasiłków dla rodziny. 

Jednak najważniejsze są wszelkiego ro-
dzaju spisy – mieszkańców, szlachty, 
majątków itp. Jest to kopalnia wiedzy – 
szczególnie w sytuacji, kiedy nie mamy 
dostępu do akt metrykalnych. Na pod-
stawie materiałów wyłącznie z tego fon-
du można budować przepiękne historie 
i odtwarzać genealogię swojej rodziny.

A inne archiwa: litewskie, rosyjskie?

Bardzo wiele akt metrykalnych doty-
czących Grodzieńszczyzny znajduje się 

właśnie w litewskich archiwach. Część 
z nich udostępniona jest w formie ska-
nów w portalu Family Search. To zna-
cząco ułatwia badania nad genealogią 
rodziny. Duża część akt dotyczących 
szlachty znajduje się także w archiwach 
rosyjskich.

Czy w Polsce można odnaleźć 
akta metrykalne z terenu Grodna 
i okolic?

Bardzo dużo ksiąg parafialnych posia-
da Archiwum Archidiecezjalne w Bia-
łymstoku. Jednak granica dostępności 
materiału archiwalnego zamyka się ok. 
1915–1916 roku. Nowsze metryki nie 

> Inwentarz spisu ludności jednej  
z grodzieńskich parafii

[bariera językowa
stanowi istotny

kłopot dla genealoga [
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Do dziś na tych terenach żyją Polacy – 
trudno podać liczby, bo te podawane 
w oficjalnych statystykach są zafałszo-
wane. Może część tych rodzin nie mówi 
po polsku, a może i nawet nie wie, że ich 
przodkowie należeli do polskiej szlach-
ty, ale w ich żyłach płynie polska krew. 
Przykładem może być moja rodzina – 
potomkowie mojego przodka Jana (Iwa-
na) Cypli h. Kościesza, żyjącego w XVI 
wieku – nadal mieszkają na tamtych te-
renach. Dopiero mój ojciec, w 1946 roku, 
w ramach repatriacji przybył do ówcze-
snej Polski. Jednak reszta dzieci dziadka 
pozostała na dzisiejszej Białorusi i miesz-
kają tam do dziś ich potomkowie.

Mówimy jednak o samej historii 
Grodna, ale w nazwie Waszego 
stowarzyszenia jest słowo „Rody”, co 
związane jest przecież z genealogią.

Poprzez propagowanie historii Gro-
dzieńszczyzny, chcemy odtwarzać hi-
storię rodów zamieszkałych na tym 
terenie. Były to społeczeństwa bardzo 
zamknięte – przedstawiciele szlachty 
rzadko wchodzili w mezalianse. 

Na stronie stowarzyszenia można 
przeczytać, że ma powstać baza 
rodów grodzieńskich. Jakie 
informacje będzie można w niej 
znaleźć?

Baza dopiero powstaje – cały czas trwa-
ją nad nią prace. Będą do niej wprowa-
dzane wszystkie informacje, które uda 

się odnaleźć na temat konkretnego rodu 
czy osoby. Podstawowym źródłem będą 
księgi metrykalne, ale też teczki wywo-
dowe czy informacje z cmentarzy. Nie 
odnajdziemy tam wyłącznie samych re-
kordów – tak jak np. w Genetece – ale 
informacje o całej genealogii konkret-
nego rodu. Baza będzie częściowo udo-
stępniona bezpłatnie, ale szczegółowe 
informacje będą dostępne za opłatą. 

Jakie jeszcze pomoce przewidujecie 
dla genealogów?

Można tu wymienić chociażby wy-
kaz miejscowości wraz z ich przyna-

leżnością do parafii. Ma to związek 
z planowaną działalnością wydawni-
czą. Chcemy stworzyć Encyklopedię 
Grodzieńszczyzny, w której będą opra-
cowywane stopniowo wszelkie infor-
macje przydatne dla historyków ro-
dzinnych poszukujących przodków 
na tym terenie. Znajdą się w niej m.in. 
opisy okolic szlacheckich, folwarków 
zaścianków, wsi, uroczysk, ale też pa-
rafii, razem z indeksami. Dzięki temu 
łatwiejsza będzie identyfikacja miejsco-
wości – bowiem nawet znając jej nazwę, 
dzisiaj nie zawsze jest możliwe ustale-
nie jej konkretnego położenia na ma-
pie. Przez wieki te nazwy ewoluowały, 
co znacząco utrudnia poszukiwania 
genealogiczne. 

Chcemy także stworzyć serię publika-
cji „Zapomniane rody Grodzieńszczy-

zny”, w których skupimy się wyłącznie 
na genealogii poszczególnych rodzin 
z tego terenu. Pierwszy tom powinien 
wyjść w 2018 roku.

Zamierzamy również tworzyć „Zeszy-
ty Grodzieńskie” – docelowo mają uka-
zywać się co kwartał. Każdy numer 
będzie zawierał takie same działy te-
matyczne – a w każdym wydaniu po-
ruszona będzie problematyka właśnie 
z tych obszarów. Publikacja ta będzie 
dostępna bezpłatnie w Internecie.

A z jakimi najczęstszymi 
problemami może spotkać 
się genealog poszukujący na 
Grodzieńszczyźnie?

Podstawowym kłopotem, nie tylko dla 
genealoga, jest bariera językowa. Bo-
wiem jeśli prowadzimy poszukiwa-
nia na Grodzieńszczyźnie, wiąże się to 
z badaniami w archiwach nie tylko bia-
łoruskich, ale i litewskich, ukraińskich 
czy rosyjskich. A sama znajomość ro-
syjskiego może niewiele dać. Dlaczego? 
Z prostej przyczyny – np. ukraińscy 
urzędnicy wielokrotnie udają, że języ-
ka rosyjskiego nie znają. Także, jeśli 
ktoś nie zna litewskiego, białoruskiego 
czy ukraińskiego, może mieć kłopoty 
z porozumieniem się w archiwum.

Problematyczna jest także ogólna nie-
chęć do badaczy różnego rodzaju ma-
teriałów archiwalnych – szczególnie 
tych polskich. Bardzo wiele zależy od 
konkretnego urzędnika – choćby w ar-
chiwach białoruskich czasami zostanie 
nam udostępniony cały zasób, a nieraz 
wyłącznie w zakresie dotyczącym na-
szej rodziny.

Należy mieć tutaj na uwadze także 
kwestie finansowe – np. we wspomnia-
nym białoruskim archiwum, koszt kse-
rokopii jednej strony A4 w przeliczeniu 
na polską walutę, to 2 zł, a skanu nawet 
cztery razy więcej. A biorąc pod uwagę, 
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są udostępniane. Badania te wiążą się 
z kwestiami finansowymi – wypis aktu 
to koszt kilkudziesięciu złotych. Mno-
żąc to razy kika aktów, wychodzi już 
spora suma.

Zapewne część z tych ksiąg 
znajduje się także bezpośrednio 
w białoruskich parafiach?

Akta metrykalne dostępne są także 
w poszczególnych parafiach. Co cie-
kawe, księża są bardziej przychylni do 
genealogów niż w Polsce. Najczęściej 
są to polscy kapłani bądź potomkowie 
Polaków, dlatego też łatwiej się można 
z nimi porozumieć. 

Z jakich dokumentów 
pozametrykalnych może korzystać 
historyk rodzinny?

Podam może kilka abstrakcyjnych 
przykładów, by pokazać, że tego typu 
dokumentów należy szukać niemal 
wszędzie. Dzięki Rafałowi Jurowskie-
mu – członkowi zarządu Stowarzysze-
nia Rodów Grodzieńskich – udało się 
sfotografować całą teczkę spółdziel-
ni założonej w Grodnie przez moje-
go dziadka i jego sąsiadów. Podczas jej 
przeglądania, okazało się, że urzędni-
cy tworzący wpisy w tej sprawie, pod-
chodzili do tego bardzo poważnie i od-
notowywali szczegółowe informacje 
o członkach i założycielach tej spół-
dzielni.

Dotarliśmy również do archiwum bia-
łostockiej izby lekarskiej – mimo że 

> Rafał Jurowski i Zbigniew Tołłoczko w trakcie 
wywiadu udzielanego lokalnej prasie przy okazji 
II Zjazdu Rodu Tołłoczko w zamku w Pułtusku
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nazwa zespołu nie brzmi zachęcająco, 
znaleźliśmy w niej ankiety personalne 
lekarzy, ich zdjęcia, a nawet własno-
ręcznie pisane życiorysy. Natomiast 
w czasie okupacji niemieckiej, urzędni-
cy tworzyli jeszcze bardziej szczegóło-
we teczki – można w nich znaleźć nie 
tylko informacje o szukanej osobie, ale 
nawet jej dziadkach czy teściach. 

Dlatego zależnie od tego, czego szuka-
my, trzeba przeglądać wszelkie materia-
ły, które związane są z tą sprawą. Nawet 
jeśli ich nazwa nie wskazuje na to, że jest 
to materiał genealogiczny, może oka-
zać się on niezwykle istotny w naszych 
badaniach rodzinnych. Trzeba się wy-
kazać kreatywnością, aby mniej więcej 
wiedzieć, co gdzie można znaleźć.

A czy współistnieje dwóch 
dużych wyznań – grecko- 
i rzymskokatolickiego – utrudnia 
poszukiwania?

Z pewnością poszukiwania w księ-
gach obrządku wschodniego są trud-

niejsze – większość z nich nie jest do-
stępna online. Ważne jest jednak to, 
że zdarzało się, iż nawet członkowie 
rodzin rzymskokatolickich byli od-
notowywani w księgach unickich. 
Z różnych przyczyn: czy to z powo-
du zniszczenia kościoła rzymskoka-
tolickiego, czy nawet bliskości cerkwi 
unickiej. Fakt odnotowania danego 
wydarzenia należy więc traktować 
bardziej jako kwestię świecką niż re-
ligijną. Może bowiem okazać się, że 
rodzina – mimo obrządku zachod-
niego – była wpisywana w księgach 
grecko-katolickich. 

Czy osoby szukające przodków na 
Grodzieńszczyźnie mogą zgłosić 
się do Was z prośbą o pomoc – np. 
w ustaleniu parafii.

Niejednokrotnie dostajemy właśnie tego 
typu pytania. Jeśli tylko mamy taką 
możliwość – pomagamy, dajemy wska-
zówki. Wkrótce będzie także możliwość 
odpłatnego zlecenia pełnych poszuki-
wań genealogicznych. 

WYWIAD
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Stefan Banach był genialnym 
matematykiem o niezwykle 
barwnym życiorysie. Jego do-

konania w matematyce gwarantują 
mu zaszczytne miejsce w panteonie 
naukowym obok Marii Skłodowskiej-
Curie oraz Mikołaja Kopernika. Pozo-
stawiony po nim dorobek liczy blisko 
60 prac oraz wiele monografii i pod-
ręczników.

Wczesne prace dotyczyły przede wszyst-
kim szeregów Fouriera, szeregów orto-
gonalnych, równań Maxwella i teorii 
miary. Sławę przyniosło mu ugruntowa-
nie podstaw analizy funkcjonalnej, nie-
słychanie ważnej w nowoczesnych za-
stosowaniach matematyki. 

Jednym z jego największych osiągnięć 
było podanie aksjomatycznej defini-
cji pewnej przestrzeni (nazwanej po-
tem jego nazwiskiem), z której nieda-
leko do pojęcia przestrzeni Hilberta, 
będącej kluczowym elementem opisu 
mechaniki kwantowej. 

Szkoła Lwowska

Co ciekawe był samoukiem. Choć 
formalnie nie ukończył studiów, to 
w wieku 36 lat udało mu się zostać pro-
fesorem. Należy wspomnieć, że wcze-
śniejsze uzyskanie tytułu doktora od-
było się w dość niecodzienny sposób: 
znajomi, znając ogromną niechęć Ste-
fana do biurokracji i formalnych pro-
cedur akademickich, sami zebrali jego 
najnowsze prace w rozprawę, a następ-
nie komisję egzaminacyjną przedsta-
wili mu jako ciekawych ostatnich re-
zultatów matematyków z Warszawy!

Wraz z Hugo Steinhausem był współza-
łożycielem tzw. Szkoły Lwowskiej. Była 
to słynna grupa polskich matematy-
ków pracujących intensywnie w okre-
sie międzywojennym we Lwowie. Przez 
słowo intensywne należy rozumieć nie 
tylko pracę w ramach uczelni, ale regu-
larne trwające nawet do samego rana, 
często mocno zakrapiane, zażarte dys-
kusje naukowe w Kawiarni Szkockiej. 

> dr Remigiusz Durka

Z pochodzeniem jednego z najbardziej znanych 
polskich matematyków – Stefana Banacha – 
związany jest dość niecodzienny sekret. Matka 
prosiła ojca, by nigdy nie wyjawił synowi 
jej tożsamości. Ten uchylił rąbka tajemnicy, 
dopiero gdy Stefan miał 51 lat.

Tajemnicze pochodzenie 
niezwykłego matematyka
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Obliczenia i dowody twierdzeń pisa-
no na blatach marmurowych stołów! 
Oprócz założycieli do grupy należeli 
też m.in. Stanisław Mazur, Marek Kac, 
Leon Chwistek, Kazimierz Kuratowski, 
a także Stanisław Ulam. 

Według anegdoty, w czasie swojej wi-
zyty we Lwowie niedługo przed wy-
buchem II wojny światowej  John von 
Neumann – sławny matematyk – na-
kłaniał Banacha do emigracji do USA, 
by wykorzystać jego talenty matema-
tyczne dla potrzeb militarnych. Wyjął 

czek podpisany przez przełożonego, na 
którym widniała tylko jedna cyfra:  je-
den. Banach miał dopisać za nią tyle 
zer, ile tylko zechce. Na to Banach od-
powiedział, że nie zna liczby zer, które 
zrekompensowałyby mu Polskę, Lwów 
i Kawiarnię Szkocką.

Nieznana… matka?

Pochodzenie Stefana Banacha spo-
wija dość nietypowa tajemnica. Otóż 
jego matka wymogła na ojcu – Stefa-
nie Greczku – przysięgę, że ten nigdy 
nie wyjawi synowi jej tożsamości! Oj-
ciec słowa dotrzymał aż do 1943 roku, 
kiedy zdradził sekret w liście do syna. 
Stało się to, gdy Stefan Banach miał już 
51 lat. 

Ojciec – Stefan Greczek – urodził się  
26 listopada 1867 roku w góralskiej 
wiosce w dolinie Dunajca – Ostrowsku. 
Pochodził z typowo chłopskiej rodziny. 
Z przekazów rodzinnych wiadomo, że 
był pierworodnym synem z pięciorga 
dzieci Józefa i Antoniny. Uczęszczał do 
szkoły w Ostrowsku i w Nowym Targu. 
Brak środków na dalsze kształcenie 
zmusił go w nastoletnim wieku do uda-
nia się za pracą do Budapesztu. Tam 
dość szybko udało mu się podjąć pracę 
w biurze, a następnie dostać się do au-
striackiego wojska.

We wspomnieniach Moniki Wak-
smundzkiej-Hajnos – wnuczki Stefana 
Greczka – czytamy: 

Jako wojskowy poznał  w Krakowie mło-
dą dziewczynę – rodaczkę z gór. Jakkol-
wiek on sam bardzo niewiele o tym mó-
wił, to tradycja rodzinna głosiła, że była 
ona służącą, czy pokojówką u oficera, 
którego młody Stefan był ordynansem. 
Owoc miłości przyszedł na świat [...] 
(gdy) młody ojciec nie ukończył jeszcze 
25 lat. Nie miał też żadnych widoków 
na inny los – żołnierzom zaś nie wolno 
się było żenić, pod groźbą utraty służby. 

Stefan Greczek w liście do syna Stefana 
Banacha (z 30 października 1943 roku) 
pisze tak:

Gdy Ty się urodziłeś, ja miałem wtedy 
24 lata i 4 miesiące. Służyłem w wojsku, 
bez zezwolenia władzy wojskowej nie 
wolno mi było ożenić się. Pozwolenia na 
zawarcie ślubu udzielano tylko wtedy, 
jeżeli ktoś wykazał się dokumentami, że 
przez to poprawia sobie egzystencję (...) 
Nie było mowy o tem, aby można było 
uzyskać pozwolenie na zawarcie ślubu.

Matką miała być niejaka Katarzyna 
Banach, co w sumie wyjaśniałoby kwe-
stię używanego nazwiska przez Stefana 
juniora. Jak napisał dalej: [Katarzyna 
– dopisek red.] poznała się z pewnym 

młodym człowiekiem, który trzeci rok 
w wojsku dosługiwał i po wystąpieniu 
z wojska i po otrzymaniu posady przy 
kolei ożenił się z nią. Matka Twoja wię-
cej się o Ciebie nie troszczyła, mając po-
tem inne dzieci.

Nieznane do dziś pozostają persona-
lia jej męża i dalsze losy. Nie wiado-
mo nawet, czy ukrywszy fakt posiada-
nia dziecka, wzięła ślub w rodzinnych 
stronach czy też do ślubu doszło  
w Krakowie.

Miesiąc po porodzie Stefanem zaję-
ła się w rodzinnym Ostrowsku praw-
dopodobnie matka Stefana Greczka 
– Antonina, ale potem Stefan zo-
stał z powrotem zabrany do Krako-
wa, tym razem pod opiekę Franciszki 
Płowej – właścicielki pralni, w której 
wcześniej przelotnie pracowała 
Katarzyna Banach. Ojciec łożył na 
jego wychowanie do osiągnięcia przez 
niego pełnoletniości i dość regularnie 
odwiedzał. W końcu się ożenił i to 
dwukrotnie: najpierw z Heleną Alfus, 
a potem z Albiną Adamską. Prócz 
Stefana, doczekał się piątki innych 
dzieci: 

1. Wilhelm – syn z pierwszego 
małżeństwa, 5 lat młodszy od 
Stefana, studiował prawo na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
i przed wojną był dyrektorem PKP 
w okręgu katowickim, a w czasie 
wojny walczył m.in. w armii gen. 
Maczka, 

2. Kazimierz – został doktorem 
prawa, 

3. Tadeusz – był lekarzem medycyny, 

4. Bolesław – zmarł jako 21-latek, był 
studentem prawa, 

5. Antonina – została magistrem 
farmacji. 

Nie licząc Wilhelma, o byciu przyrod-
nim rodzeństwem Stefana Banacha 
dowiedzieli się oni dopiero w czasie  
II wojny światowej, wcześniej traktując 
Stefana jako znajomego rodziny. 

Stefan Greczek dożył stu lat i doczekał 
się czworga wnucząt: 

1. Stefan Banach jr. – syn Stefana 
– doktor nauk medycznych, 
neurochirurg, 

2. Janusz Greczek – syn Wilhelma – 
doktor nauk chemicznych (studia 
i doktorat uzyskane w Anglii), 

3. Alicja Żuraniewska z domu 
Greczek – córka Tadeusza – 
magister prawa, adwokat, 

4. Monika Waksmundzka-Hajnos – 
córka Antoniny z domu Greczek  
– dr nauk chemicznych, dr hab. 
nauk farmaceutycznych oraz 
profesor Akademii Medycznej.

Akt urodzenia Banacha

Stefan Banach urodził się w Krako-
wie 30 marca 1892 roku. Tę informa-
cję, oprócz dziesiątek wpisów bio-
graficznych, można znaleźć na jego 
nagrobku,  tuż obok grobu Marii 
Konopnickiej,  na  Cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie. W czasie wojny 
zginęło wielu lwowskich profesorów. 
Kilku, w tym Stefanowi, niemiec-
ką okupację udało się przetrwać, bę-
dąc... karmicielem wszy we Lwow-
skim Instytucie Badań nad Tyfusem 
Plamistym i Wirusami prof. Weigla. 
Niestety, trudy wojny, a także prowa-
dzony przez wiele lat dość niezdrowy 
tryb życia, mocno odbiły się na jego 
zdrowiu. Ostatecznie zmarł 13 sierpnia 
1945 na raka płuc.

Wracając do pochodzenia, gdzienie-
gdzie w materiałach o Banachu znaleźć 

można wzmiankę, że narodziny nastą-
piły w szpitalu św. Łazarza  w parafii 
św. Mikołaja. Dzięki temu, po zwróce-
niu się do odpowiedniego archiwum, 
udało się po raz pierwszy uzyskać jego 
akt chrztu:

Urodzony 30 marca, Chrzest 3 kwietnia 
1892, Stephanus Banach, Matka Catha-
rina Banach ur. Borówna, lat 25, wy-
znania rzymsko-katolickiego

Niestety, ojciec nie został bezpośrednio 
wpisany, ale ilu Stefanów Banachów 
mogło się urodzić w Krakowie tego 
konkretnego dnia? 

Wszystko wskazuje, że pierwszą oso-
bą, która dotarła do tego dokumen-
tu ćwierć wieku temu był dr Krzysz-
tof Ciesielski. W jednym z artykułów 
opisuje, że widział odpis aktu jeszcze 
w kościelnym archiwum. Jednakże tyl-
ko zrelacjonował jego treść:

> Młody Stefan Banach
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>  Ojciec Stefana Banacha – Stefan Greczek. 
Dopiero w 1943 roku wyjawił synowi, kim była 
jego matka
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Otóż po długich poszukiwaniach uda-
ło mi się dotrzeć do ksiąg parafialnych 
z wpisem o narodzinach i chrzcie Ba-
nacha. Nie było to zadaniem łatwym; 
w Krakowie w tym czasie było bardzo 
wiele parafii. Dzięki odnalezieniu odpo-
wiedniego zapisu można jednoznacznie 
stwierdzić kilka faktów. Urodził się Ba-
nach 30 marca 1892, w szpitalu św. Ła-
zarza (parafia św. Mikołaja). Ochrzczo-
ny został w dniu 3 kwietnia (jednym 
imieniem – Stefan). Jedyny zachowany 
zapis znajduje się w odpisie ksiąg para-
fialnych parafii św. Mikołaja przecho-
wywanych w archiwum Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Krakowie (na placu 

Wszystkich Świętych). W parafii zacho-
wały się oryginalne księgi dopiero po-
cząwszy od 1895 roku.

Ostatecznie w artykule Emilii Jakimo-
wicz możemy znaleźć potwierdzenie 
wszystkich dotychczasowych ustaleń:

Stefan Banach przyszedł na świat 30 
marca 1892 roku w Szpitalu Powszech-
nym Krajowym im. św. Łazarza w Kra-
kowie. Ochrzczony został 3 kwietnia 
w przyszpitalnej kaplicy, która należała 
do parafii rzymskokatolickiej św. Miko-
łaja. Ojciec jego, Stefan Greczek, urodził 
się 26 listopada 1867 roku w rodzinie gó-
ralskiej, w dużej wsi Ostrowsko, usytu-
owanej wzdłuż brzegów Dunajca nieda-
leko Nowego Targu. Matka, Katarzyna 
Banach, urodziła się dnia 20 listopa-
da 1864 (data znajduje potwierdzenie 

w jej metryce chrztu) w malowniczej 
wsi Borówna należącej do parafii Lip-
nica Murowana, położonej w odległo-
ści 50 km od Krakowa. W poszukiwaniu 
pracy opuściła rodzinną wieś i udała 
się do Krakowa. Informację na ten te-
mat znajdziemy w spisie ludności mia-
sta c.k. Krakowa (Archiwum Państwowe 
w Krakowie, sygn. S 164). Odnotowano 
tutaj, że w roku 1890 Katarzyna Banach 
pracowała jako służąca u Matyldy Birn-
baum, wdowy zamieszkałej na Strado-
miu (obecnie ul. Stradomska 10). Wart 
odnotowania jest fakt, że w tym samym 
czasie w sąsiednim budynku swoją sie-
dzibę miało dowództwo wojsk austriac-
kich, w których jak należy przypusz-
czać służbę wojskową odbywał Stefan 
Greczek. Z innego źródła dowiaduje-
my się, że Katarzyna Banach w 1891 
roku zgłosiła się do pracy w pralni,  

której właścicielką była Franciszka 
Płowa. Zatrudnienie w pralni było do-
brą pracą, ale sytuację Katarzyny Ba-
nach skomplikowało zajście w ciążę 

i urodzenie dziecka. Zmieniło to rady-
kalnie jej życie. Nie będąc kobietą za-
mężną i nie mając środków do życia, 
nie mogła opiekować się nowo naro-
dzonym synem. Opiekę zapewnił mu 
ojciec, oddając miesięczne niemowlę na 
wieś, gdzie dzieckiem zajęła się opłaca-
na przez niego kobieta. Chłopiec nie 
przebywał jednak u niej zbyt długo, bo 
po paru miesiącach Katarzyna Banach 
zabrała syna i powierzyła opiekę nad 
nim Franciszce Płowej, która wcześniej 
przejęła opiekę nad Marią Puchalską, 
córką swojej zmarłej siostry.

Uzupełniając drzewo genealogiczne 
Stefana Banach odnotować należy, że 
19 września 1920 roku matematyk po-
ślubił Łucję Braus, a dwa lata później 
narodził się ich syn Stefan. 

Potwierdzeniem faktu narodzin Ka-
tarzyny Banach we wsi Borówno, jest 
jej aktu chrztu z parafii w Lipnicy 
Murowanej. Co ciekawe, również Ka-
tarzyna była nieślubnym dzieckiem. 
Jej matką była Tekla Banach – ojciec 
pozostaje nieznany. Analizując póź-
niejsze metryki z Lipnicy Murowa-
nej, nie udało się odnaleźć ani ewen-
tualnego aktu ślubu Tekli, ani jej aktu 
zgonu. Natomiast w 1858 roku, 6 lat 
przed narodzinami późniejszej matki 

Stefana, rodzi się pierwsza córka Tekli  
– także Katarzyna, która niestety 
umiera kilka miesięcy później. Z tego 
aktu dowiadujemy się, że Tekla była 
córką Sebastiana Banacha i Anny Gar-
piel – pradziadków Stefana.

Wciąż otwartym pozostaje pytanie: co 
dokładnie stało się z matką Stefana Ba-
nacha po 1892 roku? Być może komuś 
wnikliwie analizującemu akta ślubów 
zarówno w jej rodzinnych stronach, jak 
i samym Krakowie, w końcu  uda się 
poznać jej dalsze losy?

Zainteresowanym biografią Banacha 
oraz historią Szkoły Lwowskiej  warto 
polecić książki: Genialni. Lwowska szkoła 
matematyczna Mariusza Urbanka, Przygody 
Matematyka Stanisława Ulama oraz  
Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna 
matematyka Emilii Jakimowicz oraz Adama 
Miranowicza. Warto też odwiedzić portal: 
kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/,  
w którym zebrano wiele niezwykle 
interesujących materiałów, zdjęć oraz 
wspomnień (w tym przytoczonych  
w niniejszym artykule).

> Akt chrztu Stefana Banacha, parafia  
św. Mikołaja w Krakowie, rok 1892
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>  Akt urodzenia Katarzyny Banach – córki Tekli, 
a matki Stefana, parafia w Lipnicy Murowanej, 
rok 1864
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wyszukiwarki 
genealogiczne:

GENETEKA 
<<www.geneszukacz.genealodzy.pl>>

Geneteka to największa wyszukiwarka 
genealogiczna w Polsce. Zawiera 
blisko 24 miliony rekordów. 
Najwięcej z województwa łódzkiego, 
mazowieckiego i świętokrzyskiego.

LUBGENS 
<<www.regestry.lubgens.eu>>

Wyszukiwarka Lubgens gromadzi 
ponad 6 milionów osób z 624 parafii 
z Lubelszczyzny. Znaczna większość 
rekordów ma odnośniki do cyfrowych 
kopii poszczególnych aktów.

BASIA 
<<www.basia.famula.pl>>

BaSIA to największy tego typu portal 
gromadzący zindeksowane nazwiska 
z ksiąg historycznej Wielkopolski. 
Strona o dużych możliwościach 
technicznych.

POZNAN PROJECT 
<<www.poznan-project.psnc.pl>>

W Poznan Project można poszukiwać 
informacji o małżeństwach zawartych 
na terenie Wielkopolski zawartych 
w XIX wieku. Portal zawiera 1,6 mln 
nazwisk, co stanowi ok. 75 proc. 
wszystkich zawartych wówczas 
ślubów. 
 
FAMILY SEARCH 
<<www.familysearch.org/search/
collection/1985025>>

Milion zindeksowanych nazwisk 
z ksiąg znajdujących się w Archiwum 
Diecezjalnym w Tarnowie. Wiele 
z nich jest zapisanych niepoprawnie. 
Brak cyfrowych wersji metryk. 

PROJEKT PODLASIE 
<<www.projektpodlasie.pl>>

Wciąż rozwijająca się baza osób 
znajdujących się w księgach 
metrykalnych z terenu Podlasia.

JEWISH RECORD INDEXING 
<<www.jri-poland.org/jriplweb.htm>>

Wyszukiwarka osób narodowości 
żydowskiej na całym świecie.

PRA.IN.UA 
<<www.pra.in.ua>>

Baza mieszkańców Ukrainy z lat 1650–
1920. Częściowo płatna.

INDEKSY CZĘSTOCHOWA 
<<www.genealodzy.czestochowa.pl/
indeksy-metrykalne>>

Baza genealogiczna zindeksowanych 
nazwisk z terenu ziemi 
częstochowskiej. Prawie milion 
rekordów.

BAZA INDEKSÓW  
Z POMORZA  
<<www.ptg.gda.pl/index.php/
certificate/action/searchM/>>

Największa baza genealogiczna dla 
Pomorza.

BAZA INDEKSÓW  
Z GÓRNEGO ŚLĄSKA 
<<www.siliusradicum.pl/indeksy-
metryk>>

Indeksy z ksiąg metrykalnych 
z Górnego Śląska.

SŁUPCA GENEALOGY 
<<www.slupcagenealogy.com/
SearchPg.aspx>>

Baza zawierająca indeksy z terenu 
powiatów: słupeckiego oraz kaliskiego.

inne wyszukiwarki:

GENEALOGY INDEXER 
<<www.genealogyindexer.org>>

Genealogy Indexer jest „wyszukiwarką 
w wyszukiwarkach” – przeszukuje 
dostępne online bazy danych, gazety 
i inne archiwalia z całego świata.

WIELKOPOLSKIE  
NEKROLOGI 
<<www.wtg-gniazdo.org/wiki.
php?page=Wyszukiwarka_
nekrologow>>

Baza stworzona przez WTG 
„Gniazdo”, w której znajdują się 
nazwiska osób, których nekrologi 
znalazły się w wielkopolskiej prasie. 
Ponad 150 tys. rekordów.

WIELKOPOLSCY KSIĘŻA 
<<www.wtg-gniazdo.org/ksieza/>>

Kolejna wyszukiwarka stworzona 
przez wielkopolskich genealogów. 
Projekt obejmuje spis księży 
działających na terenie Archidiecezji 
Poznańskiej i Gnieźnieńskiej od 
początku XVIII wieku do II wojny 
światowej.

MIESZKAŃCY POZNANIA 
XVII WIEK 
<<www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/
JW70/poznan.htm>>

Baza danych mieszkańców Poznania 
w 1792 roku na podstawie spisu posesji 
miasta. 
 
MIESZKAŃCY POZNANIA 
XIX i XX WIEK 
<<www.e-kartoteka.net>>

Wyszukiwarka nazwisk ze spisu 
ludności miasta Poznania obejmująca 
lata 1870-1931 stworzona przez 
Archiwum Państwowe w Poznaniu. 
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KATASTER PRUSKI 
<<www.odessa3.org/collections/land/
wprussia/>>

Kataster pruski z lat 1772–1773. 

KATASTER PRUSKI DLA 
POZNANIA 
<<www.genealogy.drefs.net/
Introduction.htm>>

Kataster pruski dla Poznania, lata 
1793–1794. W wersji darmowej tylko 
podstawowe dane.

OSOBY REPRESJONOWANE 
ZE STRONY NIEMCÓW 
<<www.straty.pl/index.php/szukaj-w-
bazie>>

Wyszukiwarka osób będących 
ofiarami represji niemieckich 
w czasie II wojny światowej. Stale 
aktualizowana, liczy 4,5 mln nazwisk.

POLACY POSZKODOWANI 
PRZEZ NIEMCÓW 
<<www.felsztyn.tripod.com/id20.html>>

Baza osób poszkodowanych lub 
zamordowanych przez Niemców 
w pierwszym okresie II wojny 
światowej.

KATALOG IPN 
<<www.katalog.bip.ipn.gov.pl/>>

Katalog Instytutu Pamięci 
Narodowej funkcjonariuszy aparatu 
bezpieczeństwa, rozpracowywanych 
oraz tych na kierowniczych 
stanowiskach.

WIĘŹNIOWIE AUSCHWITZ 
<<www.auschwitz.org/muzeum/
informacja-o-wiezniach/>>

Wyszukiwarka więźniów niemieckiego 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau.

ZAMORDOWANI W DACHAU 
<<www.stankiewicz.e.pl/dachau/>>

Lista Polaków zamordowanych 
w Dachau w 1942 roku.

WIĘŹNIOWIE PAWIAKA 
<<www.stankiewicz.e.pl/pawiak/>>

Baza więźniów Pawiaka z lat 1939–
1945.

INDEKS  
REPRESJONOWANYCH 
PRZEZ ZSRS 
<<www.indeksrepresjonowanych.pl>>

Wyszukiwarka prowadzona obecnie 
przez Instytut Pamięci Narodowej, 
a wcześniej przez „Kartę”, gromadzi 
informacje o obywatelach  
II Rzeczpospolitej poszkodowanych 
przez ZSRS  w latach 1939-1945.  
Wciąż aktualizowana.

OBD MEMORIAL 
<<www.obd-memorial.ru/html/
index.html>>

Baza strat osobowych Armii 
Czerwonej. Wiele milionów skanów  
i rekordów. Sporo Polaków z dawnych 
Kresów. Wyszukiwania tylko nazwisk 
zapisanych cyrylicą.

PUR WROCŁAW 
<<www.stg-wroclaw.pl/
wyszukiwarka-pur>>

Wyszukiwarka osób zarejestrowanych 
we wrocławskim Państwowym 
Urzędzie Repatriacyjnym stworzona 
przez członków ŚTG.

BAZA OFICJALISTÓW 
<<www.genealogia.okiem.pl/rzadca/
index.php >>

Baza oficjalistów dóbr prywatnych 
jest świetnym źródłem dla osób, 

których przodkowie byli ekonomami, 
rządcami i dzierżawcami.

BAZA POWSTAŃCÓW 1863 
<<www.genealogia.okiem.pl/
powstanies/>>

Baza powstańców styczniowych 
tworzona na podstawie literatury, 
archiwów, pamiętników, informacji 
rodzinnych.

POLEGLI  
W I WOJNIE ŚWIATOWEJ 
<<www.polegli.forgen.pl/>>

Wyszukiwarka stworzona przez 
Waldemara Fronczaka przy 
współpracy Witolda Mazuchowskiego 
i Anny Lubedkin. Spis obejmuje 
zachowane w formie nagrobnych 

inskrypcji nazwiska poległych 
w trakcie działań wojennych w latach 
1914-1918.

SPIS DAWNYCH KOLEJARZY 
<<www.kolejarze-online.pl/
wyszukiwarka/>>

W portalu można znaleźć informacje 
o kolejarzach od początku dróg 
żelaznych do II wojny światowej.

Wyszukiwarki 
archiwalne:

PRADZIAD 
<<www.baza.archiwa.gov.pl/sezam/
pradziad.php>>

Zawiera informacje o księgach 
metrykalnych i stanu cywilnego 

przechowywanych we wszystkich 
archiwach państwowych oraz 
niektórych archiwach kościelnych.

ELA 
<<www.baza.archiwa.gov.pl/sezam/
ela.php>>

Baza zawiera informacje 
o sporządzanych na różne potrzeby 
i w różnych celach spisach ludności, 
we wszystkich ich fizycznych 
postaciach.

IZA 
<<www.baza.archiwa.gov.pl/sezam/
iza.php>> 

System zawiera scalone informacje 
z baz grupujących dane o materiałach 
archiwalnych.

 SEZAM I ZOSIA 
<<www.baza.archiwa.gov.pl/sezam/
sezam.php>> 

Wyszukiwarka obejmuje informację 
o zespołach archiwalnych gromadzoną 
w bazach danych SEZAM oraz 
systemie ZoSIA. Można zobaczyć 
pełen zasób konkretnego archiwum.

URZĘDY STANU 
CYWILNEGO 
<<www.bit.ly/2fhshDx>>

Wyszukiwarka Urzędów Stanu 
Cywilnego wraz z ich dokładnymi 
adresami i innymi danymi 
teleadresowymi.

AD PELPIN 
<<www.diecezja-pelplin.pl/
instytucje/archiwum-diecezjalne>>

Spis ksiąg znajdujących się 
w Archiwum Diecezjalnym 
w Pelpinie.

AA CZĘSTOCHOWA 
<<www.aacz.czestochowa.pl/index.
php?id=1477330253&langu=pl>>

Inwentarze archiwaliów znajdujących 
się w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Częstochowie.

AD ZIELONA GÓRA 
<<www.archiwum.kuria.zg.pl/ 
index.php/zasob-archiwum>>

Spis zespołów archiwalnych 
znajdujących się w Archiwum 
Diecezjalnym w Zielonej Górze.

AD TARNÓW 
<<www.archiwum.diecezja.tarnow.
pl/index.php/zasssoob>>

Spis archiwaliów znajdujących 
się w Archiwum Diecezjalnym 
w Tarnowie.
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AD WŁOCŁAWEK 
<<www.mobilkomp.w.of.pl/
archiwum/index.html>>

Zasób Archiwum Diecezjalnego we 
Włocławku.

AA GNIEZNO 
<<www.archiwum.archidiecezja.pl/
pl/katalog-on-line.html>>

Internetowy katalog zasobu 
znajdującego się w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

AA POZNAŃ 
<<www.bazy.aap.poznan.pl/ksiegi.php>>

Lista ponad 8 tys. ksiąg metrykalnych 
znajdujących się w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu.

AD KOSZALIŃSKO-
KOŁOBRZESKIE 
<<www.archiwum.koszalin.opoka.
org.pl/katalogi.html>>

Katalog online zasobu Archiwum 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Wyszukiwarki 
cmentarzy:

GENEALOGICZNE.PL 
<<www.genealogiczne.pl>>

Częściowo bezpłatna wyszukiwarka 
grobów z terenu Polski. Wiele nazwisk 
z cmentarzy na dzisiejszej Ukrainie 
i Białorusi. Zdjęcia dostępne po 
zapłacie.

NIEBIESKA ESKADRA 
<<www.niebieskaeskadra.
pl/?control=2#>>

Baza cmentarzy i grobów polskich 
lotników poległych i zmarłych podczas 
wojny i po wojnie, rozsianych po całej 
świecie.

GROBONET 
<<www.grobonet.com>>

Bezpłatna wyszukiwarka osób 
pochowanych na cmentarzach w całej 
Polsce.

GROBY WOJ. PŁOCKIE 
<<www.historia.plock.ap.gov.pl/mpn.
php?start=true>> 

Baza danych Miejsca Pamięci 
Narodowej na terenie b. 
województwa płockiego zawiera 
informacje o miejscach pamięci 
narodowej znajdujących się na 
terenie działania Archiwum 
Państwowego w Płocku.

POLEGLI WE FRANCJI 
<<www.beskid.com/base/indexpl.php>>

Baza poległych podczas II wojny 
światowej we Francji.

BILLION GRAVES 
<<www.billiongraves.com>>

Wyszukiwarka grobów z całego 
świata. Dostępna aplikacja na iOS 
i Androida.

TABLICZKI MIEDNOJE 
<<www.moremaiorum.pl/miednoje/>>

Zdjęcia tabliczek z Cmentarza 
Wojennego w Miednoje.

OFIARY ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ 
<<www.ksiegicmentarne.
muzeumkatynskie.pl>>

Księgi cmentarne ofiar Zbrodni 
Katyńskiej.

POLEGLI W POWSTANIU 
WARSZAWSKIM 
<<www.1944.pl/powstancze-
biogramy.html>>

Wyszukiwarka poległych w powstaniu 
warszawskim.

CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI 
<<www.lwow.com.pl/lycz.html>>

Indeks nazwisk osób pochowanych na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Poszukiwanie 
miejscowości:

WYSZUKIWARKA PARAFII 
<<www.katolik.pl/parafie/>>

Wyszukiwarka parafii wraz 
z informacją o adresie, dekanacie 
i diecezji.

WYSZUKIWARKA PARAFII 
<<www.goo.gl/PE83fu>>

Wyszukiwarka parafii wraz 
z informacją o adresie oraz dacie 
erygowania.

BAZA MIEJSCOWOŚCI 
KRESOWYCH 
<<www.kami.net.pl/kresy/>>

Baza miejscowości kresowych wraz 
ze wskazaniem kościołów różnych 
wyznań, powiecie i województwie oraz 
mapą.

RADZIMA.NET 
<<www.radzima.net/pl/>>

Wyszukiwarka nazwisk i miejscowości 
na Litwie i Białorusi. Częściowo płatna.

SŁOWNIK GEOGRAFICZNY 
<<www.dir.icm.edu.pl/Slownik_
geograficzny/>>

Słownik geograficzny Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich 
jest bardzo pomocny w ustaleniu para-
fii dla miejscowości. Przy każdej znaj-
duje się także krótki rys historyczny.

SKOROWIDZ MIEJSCOWOŚCI 
KRÓLESTWA POLSKIEGO 
<<www.bit.ly/2ub3Ji6>>

Skorowidz miejscowości Królestwa 
Polskiego to alfabetyczny spis miast, 
wsi, folwarków, kolonii i wszystkich 
nomenklatur w guberniach Królestwa 
Polskiego wraz z parafią.

PARAFIE NA 
LUBELSZCZYŹNIE 
<<www.pomoce.lubgens.eu/
viewpage.php?page_id=5>>

Spis parafii na Lubelszczyźnie z wy-
kazem miejscowości wchodzących 
w skład danej parafii na podstawie 
źródeł z 1870, 1902, 1939, 2011 roku.

WYKAZ PARAFII  
Z WOJ. AUSTRIACKIEGO 
<<www.bit.ly/2vA2T2b>>

Wykaz parafii z województwa au-
striackiego zawierający wszystkie 
miejscowości z przysiółkami w Króle-
stwie Galicji, Wielkim Księstwie Kra-
kowskim i Księstwie Bukowińskim 
z uwzględnieniem wszystkich zmian 
terytorialnych wydany w 1917 roku.

MAPA PARAFII KUL 
<<www.bit.ly/2hxOTjK>>

Mapa parafii stworzona przez pra-
cowników Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego z podzia-
łem na wyznania, a także 
poszczególne tereny 
i okresy.

Bazy skanów:

SZUKAJWARCHIWACH.PL 
<<www.szukajwarchiwach.pl>>

Jedna z największych baz genealo-
gicznych. Obecnie gromadzi blisko 26 
milionów skanów. Aktualizowana 3-4 
razy w roku.

METRYKI.GENEALODZY.PL 
<<www.metryki.genealodzy.pl/>>

Baza stworzona przez wolontariuszy. 
Bardzo dużo metryk z całej Polski, 
głównie województwa łódzkiego, ma-
zowieckiego i świętokrzyskiego. Ponad 
5 milionów zdjęć.

POCZEKALNIA.
GENEALODZY.PL 
<<wwwpoczekalnia.genealodzy.pl>>

Zdjęcia metryk, które nie zostały jesz-
cze opracowane i dodane na metryki.
genalodzy.pl.

GENBAZA 
<<www.metryki.genbaza.pl>>

Bardzo duża baza metryk z archiwów 
kieleckich, Łodzi, Gdańska, Warszawy 
i Pelpina.

FAMILY SEARCH:  
LUBLIN I OKOLICE 
<<www.bit.ly/2v7jhXi>>

Prawie 400 tys. metryk 
z Lubelszczyzny.

FAMILY SEARCH:  
ŁÓDŹ I RADOM 
<<www.bit.ly/2v6ZtD4>>

Ponad 1,2 miliona metryk z okolic 
Łodzi i Radomia.

FAMILY SEARCH: ŁÓDŹ, 
OPOLE, CZĘSTOCHOWA, 
WROCŁAW 
<<www.bit.ly/2hwNnP0>>

Blisko 2 miliony metryk 
z okolic Częstochowy, Łodzi, Opola 
i Wrocławia.

 
FAMILY SEARCH: GLIWICE 
I OKOLICE  
<<www.bit.ly/2utOAYI>>

200 tys. skanów akt 
rzymskokatolickich z Górnego Śląska.
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FAMILY SEARCH: METRYKI 
EWANGELICKIE 
<<www.bit.ly/2v96x0o>>

170 tys. metryk, głównie z parafii 
ewangelickich Górnego Śląska.

METRYKI AP KATOWICE 
<<http://siliusradicum.pl/ksiegi-
metrykalne/>>

Skany ksiąg metrykalnych 
znajdujących się w AP w Katowicach.

AGAD 
<<www.agad.gov.pl/?page_id=1599>>

Spis zespołów z Archiwum 
Głównego Akt Dawnych. Wśród 
nich akta z archidiecezji lwowskiej, 
a także z obecnych obszarów 
Litwy i Białorusi. Akta grecko- 
i rzymskokatolickie.

GENEALOGIA  
W ARCHIWACH 
<<www.genealogiawarchiwach.pl>>

Ponad 3 mln skanów akt 
metrykalnych z województwa 
kujawsko-pomorskiego. Baza wciąż 
aktualizowana.

Strony poświęcone 
wojskowości:

Armia austriacka:

ARMIA AUSTRIACKA 
OGÓLNIE 
<<www.kuk-wehrmacht.de/regiment/
index.html>>

Strona poświęcona armii austriackiej, 
wraz z z garnizonami, wyglądem 
mundurów itp. Portal w języku 
niemieckim.

GARNIZONY AUSTRO-WĘGIER 
<<www.bit.ly/2hxpyXe>>

Indeks garnizonów wojska austro-
węgierskiego na ziemiach polskich.

LISTY STRAT  
<<www.anno.onb.ac.at/anno-suche>>

Austriacka biblioteka narodowa, 
wśród zbiorów której znajdują się 
listy rannych żołnierzy wojska 
austro-węgierskiego oraz inne 
dokumenty związane z dawną 
monarchią.

ODZNACZENIA WOJSKOWE 
<<www.mlorenz.at>>

Odznaczenia, mundury, ordery 
i inne szczegółowe informacje 
dotyczące armii austriackiej w latach 
1900–1914.

Armia rosyjska:

ARMIA CARSKA OGÓLNIE 
<<www.regiment.ru>>

Strona poświęcona ogólnej historii 
armii carskiej. Tylko język rosyjski.

BIOGRAMY OFICERÓW 
<<www.regiment.ru/bio/bio.htm>>

Biogramy carskich oficerów – ponad  
9 tys. nazwisk.

MUNDURY CARSKIE 
<<www.army.armor.kiev.ua/forma-2/
rus-kavaler-07-14-1.shtml>>

Mundury rosyjskiej kawalerii w 1907 
oraz 1914 roku.

NAZWISKA ŻOŁNIERZY 
<<www.bit.ly/2vBYe0l>>

Wykaz nazwisk w wojsku carskim.

Armia pruska:

BAZA ŻOŁNIERZY 
PRUSKICH 
<<www.genoroots.com/pBrowUs.php>>

Częściowo płatna wyszukiwarka 
żołnierzy pruskich odnotowanych 
w Deutsche Verlustlisten. W wersji 
podstawowej dostępne informacje 
o imieniu, nazwisko oraz stopniu 
wojskowym. Więcej danych po 
zapłacie w kwocie 4 złotych od jednej 
osoby. 
 
POLEGLI W ARMII  
PRUSKIEJ 
<<wtg-gniazdo.org/straty.php>>

Bardzo ważna baza dla osób, których 
przodkowie walczyli w armii pruskiej. 
Indeks zawiera wszystkie nazwiska 
poległych, rannych i zaginionych 
publikowane w Kurierze Poznańskim 

od sierpnia 1914 do stycznia 1915 roku.

Wojsko polskie:

STRATY 1918-1920 
<<www.genealodzy.pl/name-Straty.
phtml>>

Straty żołnierzy polskich w latach 
1918-1920. Blisko 50 tys. nazwisk.

LEGIONIŚCI 
PIŁSUDSKIEGO 
<<www.wykaz.muzeumpilsudski.pl>>

Wykaz legionistów Józefa 
Piłsudskiego. Ponad 32 tys. wpisów. 
Baza cały czas aktualizowana.

ŻOŁNIERZE GEN. HALLERA 
<<www.pgsa.org/polish-history/
hallers-army-index/>>

Wyszukiwarka żołnierzy gen. Józefa 
Hallera.

Emigracja:

ELLIS ISLAND 
<<www.libertyellisfoundation.org/
passenger>> 

Baza osób zarejestrowanych w punkcie 
Ellis Island.

IMIGRANCI W KANADZIE 
<<www.bit.ly/2ub6Ne5>>

Pomocne wykazy oraz informacje dla 
osób szukających krewnych, którzy 
osiedlili się w Kanadzie.

WNIOSKI 
NATURALIZACYJNE 
<<www.naturalizationrecords.com>>

Wykaz osób, które 
złożyły wnioski naturalizacyjne 
w Stanach Zjednoczonych oraz 
Kanadzie.

ANCESTRY.COM 
<<www.ancestry.com>>

Portal posiada ogromną bazę 
danych osób przybyłych do Stanów 
Zjednoczonych – listy pasażerów, spisy 
powszechne, wykaz starających się 
o paszporty itp.

IMIGRANCI W AUSTRALII 
<<http://www.naa.gov.au/collection/
explore/migration/index.aspx>>

Kolekcje osób, które osiedliły się 
w XIX i XX wieku w Australii.

IMIGRANCI W AUSTRALII 
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 
<<www.immigrantships.net/ww2_
au.html>>

Lista imigrantów przybyłych do 
Australii w trakcie i po II wojnie 
światowej.

IMIGRANCI W BRAZYLII 
<<www.bases.an.gov.br/rv/menu_
externo/menu_externo.php>>

Wykaz osób przybyłych do Brazylii.

IMGRANCI W BRAZYLII 
<<www.ape.es.gov.br/imigrantes/>>

Listy pasażerów przybyłych od portu 
Vitoria w Brazylii od 1812 do 1900 roku.

GÓRNICY WE FRANCJI 
<<www.bit.ly/2ubjAxk>>

Wykaz imienny górników 
zatrudnionych w kopalniach okręgu 
Douai. Wiele polskich nazwisk.

GENEANET 
<<www.geneanet.org>> 

Francuski portal genealogiczny. Bazy 
danych oraz drzewa genealogiczne 
innych osób.
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GeneaLoG
w
archiwUM

> Dawid Żądłowski

W ostatnich kilku latach 
proces digitalizacji akt 
znacznie przyspieszył. 
To zmiana nie tylko dla 
genealogów, ale także  
i archiwistów. Dlatego, czy 
archiwista cyfrowy to już 
nowy zawód?

fot. marek krzykała (5), alan jakman (4)

Kim jest archiwista  
cyfrowy?

GENEALOG W ARCHIWUM

►

Definicję archiwisty możemy odnaleźć 
w Polskim Słowniku Archiwalnym pod red. 
Wandy Maciejewskiej z 1974 roku. We-

dług niego archiwista to pracownik naukowy archi-
wum realizujący zadania z zakresu kształtowania 
narastającego zasobu, opracowania materiałów ar-
chiwalnych, prac badawczych w dziedzinie archiwi-
styki. Do dyspozycji mamy też słownik archiwalny 
z 1952 roku. W tym przypadku definicja jest bar-
dziej rozbudowana: archiwistą jest każdy urzędnik, 
który ma pieczę nad aktami, archiwista to też pra-
cownik naukowy opracowujący zasoby archiwalne. 

Jednak to tradycyjne ujęcie zawodu. Rewolu-
cja komputerowa, a co za tym idzie internetowa, 
przeniosła zawód archiwisty w inny równoległy 
wymiar z zachowaniem wszystkich zasad archi-
wistycznych. Pojawiły się nowe problemy, ale też 
całkiem nowe możliwości. Mimo że w słowni-
ku Maciejewskiej z 1974 roku brakuje terminów 
związanych z obecnymi trendami cyfrowymi w tej 
dziedzinie, archiwiści wciąż opierają się w głównej 
mierze na tej publikacji. 

Jedną z brakujących definicji jest poję-
cie archiwisty cyfrowego. Należy sobie 
odpowiedzieć pytanie, jaka jest różni-
ca między archiwistą a archiwistą cy-
frowym? I czy rzeczywiście termin ten 
zasługuje na odrębny wpis do słownika 
archiwalnego. 

W ofertach pracy nad Wisłą trudno 
szukać w tytule ogłoszeniach wyra-
żenia archiwista cyfrowy, w termi-
nologii archiwalnej również jej brak. 
Czasami spotyka się takie określe-
nia, jak archiwista zasobów cyfrowych 
czy archiwista dokumentów elektro-
nicznych. Natomiast w Europie Za-
chodniej i w Stanach Zjednoczonych, 
sformułowanie to jest na porządku 
dziennym. Znane są tam takie stano-
wiska pracy, jak: Electronic Records 
Archivists, Digital Asset Archivist czy 
też Digital Archivist. 

Kim jest archiwista 
cyfrowy? 

Ten warunek chyba najbliżej spełnia 
osoba pracująca przy digitalizacji ma-
teriałów archiwalnych. Samą digitali-
zację można określić jako przekształ-
cenie obiektu analogowego na obiekt 
cyfrowy. Najczęściej digitalizację wy-
obrażamy sobie tak: mamy do zeska-
nowania konkretny materiał, następnie 
skanujemy go, a wynikiem tego proce-
su, jest plik cyfrowy.

Na pierwszy rzut oka jest to prosta 
czynność. W rzeczywistości owa digi-
talizacja jest skomplikowanym i wie-
loetapowym procesem. Osoba wpierw 
skanuje, następnie opisuje metadane, 
rejestruje je, a na koniec przechowu-
je i udostępnia pliki cyfrowe. W prze-
ciwieństwie do tradycyjnego archiwi-
sty, archiwista cyfrowy używa zatem do 
tych zadań  środków elektronicznych. 
Jak łatwo można zauważyć, zadania 
obu osób są takie same lub podobne – 
zmieniają się jedynie narzędzia, jakie 
wykorzystują. Przykładowo, zamiast 
tradycyjnego inwentarza, używamy 
elektronicznej bazy danych. Przy di-
gitalizacji powstaje tzw. zbiór cyfrowy 
(odpowiednik zbioru archiwalnego), 
który można określi jako całość doku-
mentów wytworzonych cyfrowo (nie-
zależnie czy są tworzone początkowo 
w formie cyfrowej, czy zostały zamie-
nione na postać cyfrową). 

Problemy i wyzwania 

Problemem jest na pewno starzenie się 
zapisów cyfrowych oraz trwałość no-
śników. Samo starzenie oznacza nic 
innego jak starzenie się technologii, 
dzięki której powstał zapis. Zapis ten 
nie powinien mieć odpowiedników 
na papierze. Przeglądanie odbywa się 
pośrednio, poprzez sprzęt i oprogra-
mowanie. W momencie zmiany tech-
nologicznej – czy to sprzętowej, czy 

oprogramowania – wówczas występują 
kłopoty choćby z odczytem czy edycją 
konkretnego obiektu. Najczęsciej prze-
konwertowanie zapisów nie jest pro-
blemem. Natomiast jeśli upływ czasu 
pomiędzy powstaniem zapisu a próbą 
jego konwersji liczony jest już w deka-
dach lat, konkretny sprzęt i oprogra-
mowanie może nie być już dostępne. 
Wówczas cały zbiór można uznać za 
stracony. 

Są trzy drogi, aby nie dopuścić do takiej 
sytuacji

1. Zachowanie oryginalnego 
oprogramowania i sprzętu,

2. Emulatory – programy te 
mogą emulować wszystkie 
lub poszczególne funkcje 
oprogramowania i sprzętu 
standardowo niedostępne 
w ramach danego systemu,

3. Migracja – dane cyfrowe koduje 
się w nowych formatach, zanim 
stary zapis staje się nieaktualny.

Trwałość nośników jest dyskusyjna. 
Zwyczajna płyta CD/DVD ma trwa-
łość przechowywania od 10 do 30 lat, 
specjalne płyty nawet 200 lat. Jednak 
ważniejsza jest częstoliwość użytkowa-
nia. Jeśli płyta jest często używana, to 
jej trwałość może wynosić nawet 3 lata. 
Dla przeciętnego użytkownika okres 10 
czy 20 lat jest wystarczający, jednak dla 
muzeów, bibliotek czy archiwów okres 
przechowywania i częstotliwość użyt-
kowania muszą być większe. Wydaje 
się, że lepszym zabezpieczeniem są mi-
krofilmy. W zależności od typu trwa-
łość przechowywania wynosi on od 
100 do nawt 1000 lat. Mikrofilmowanie 
jest stosunkowo prostą metodą. Innym 
rozwiązaniem (nie bez wad) są biblio-
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teki optyczne, taśmowe oraz macierze 
dyskowe. Taki archiwista cyfrowy musi 
podjąć kilka istotnych decyzji – m.in. 
jaki ma być okres przechowywania da-
nych, określić standardy przechowy-
wania, udostępniania, modyfikowania 
danych – tak, aby za 10 czy nawet za 
100 lat móc ponownie udostępnić, za-
bezpieczyć i uaktualnić dane.

Kwalifikacje archiwisty 
cyfrowego

W naszych realiach kompetencje cy-
frowe są istotne i szybko się rozwi-
jają. Archiwiści też powinni je mieć. 
W przypadku „wersji” archiwisty, któ-
rą omawiam, umiejętności cyfrowe są 
szczególnie kluczowe. Jakie kwalifika-
cje powinny być wymagane? Z pewno-
ścią osoba taka musi posiadać tradycyj-
ny warsztat archiwistyczny, dodatkowo 
niezbędna jest znajomość standardów 
graficznych, obsługa programów gra-

ficznych, znajomość przykładowo 
HTML i XML, tworzenie i obsługa baz 
danych, programowanie (przynajmniej 
jego podstawy), standardy biblioteczne, 
archiwalne, digitalizacyjne, znajomość 
multimediów, kodowanie i prezentacja 
danych, cyfrowa wizualizacja danych, 
umiejętność zarządzania projektami in-
formatycznymi, a nawet znajomość Big 
Data. Jednak na tę chwilę w Polsce nie 
ma wypracowanych dobrych wzorów 
kształcenia archiwistów cyfrowych. 

A jak wygląda ta kwestia za granicą? 
Przykładowo w Missouri State Archi-
ves poszukiwany jest Electronic Records 
Archivist. Kandydat na to stanowisko 
musi dysponować wszechstronną wie-
dzą na temat archiwizowania doku-
mentów, zarządzania dokumentami 
elektronicznymi, systemów przetwa-
rzania obrazu i zarządzania dokumen-
tami, a niezbędna jest także znajomość 
najnowszych trendów cyfrowych. Oso-

ba ta powinna współpracować z innymi 
archiwistami w kwestiach związanych 
z przechowywaniem i likwidowaniem 
rejestrów elektronicznych. Zadania są 
następujące: uczestniczy w opracowy-
waniu i wdrażaniu zasad i procedur 
zarządzania dokumentacją i informa-
cją w celu zapewnienia zachowania 
i dostępu do zapisów przechowywa-
nych przez archiwa, tworzy i dostar-
cza moduły szkoleniowe dla personelu 
związanego z zarządzaniem dokumen-
tacją elektroniczną. Powinien też ana-
lizować najnowsze trendy w zarządza-
niu dokumentami elektronicznymi 
i przedstawia rekomendacje dotyczące 
wdrożenia, opracowuje i zarządza ba-
zami danych. 

W Fundacji Ed Rachal poszukiwano 
archiwisty cyfrowego do projektu di-
gitalizacyjnego w celu opracowania 
i wdrożenia kompleksowego programu 
archiwizacji cyfrowej. Zadania i obo-

wiązki to: digitalizacja, wsadowe prze-
kształcenia graficzne, tworzenie i prze-
strzeganie procedur w zakresie rozwoju 
i wdrażania projektów cyfrowych oraz 
wspomaganie wyboru i wdrożenia od-
powiedniego systemu zarządzania da-
nymi cyfrowymi (DAM). 

Kolejna pozycja to starszy archiwi-
sta w Narodowym Archiwum Cyfro-
wym. Co prawda brak jest przydomku 
cyfrowy, ale wymagane kompetencje 
i obowiązki wskazują na cyfrowego ar-
chiwistę. Do wymagań należą m.in. 
znajomość projektowania systemów in-
formatycznych, biegła znajomość kom-
putera, Internetu i cyfrowych środowisk 
pracy, znajomość zagadnień związanych 
z zarządzaniem dokumentacją elektro-
niczną. Dodatkowym atutem będzie do-
świadczenie w projektowaniu i rozwoju 
stron internetowych lub systemów in-
formatycznych. Do obowiązków należy 
m.in.: udział w projektowaniu systemów 

i programów informatycznych w celu 
ich rozwoju, udział w pracach związa-
nych z dokumentem elektronicznym 
i zarządzaniem dokumentacją elektro-
niczną, udział w testowaniu oprogra-
mowania wytwarzanego przez NAC. 
W tym przypadku mamy wrażenie, że 
słowo „udział” sugeruje mniejszą spe-
cjalizację, a większy nacisk na współ-
pracę z innymi specjalistami – nie ar-
chiwistami. 

Już teraz wymagane kwalifikacje i pre-
dyspozycje czynią z archiwisty cyfro-
wego wysokiej klasy specjalisty za-
rządzania informacją. Jest to bowiem 
połączenie archiwisty oraz progra-
misty/informatyka. Jeszcze raz trzeba 
wrócić do pytania, czy archiwista cy-
frowy zasługuje na odrębny wpis w ter-
minologii archiwalnej? Jeśli powstanie 
takie pojęcie, trzeba będzie zatem spre-
cyzować sam zawód archiwisty, roz-
drabniając go na: archiwistę dokumen-

tacji aktowej, archiwistę dokumentacji 
audiowizualnej czy też archiwistę do-
kumentacji fotograficznej itp. 

W polskiej technologii archiwalnej ter-
min ten raczej nie wejdzie do użytku. 
Jednakże rozbudowane kompetencje 
cyfrowe dla każdego archiwisty będą 
ważne ze względu na wyższe pensje 
w sektorze prywatnym. Za oceanem 
US Bureau of Labor Statistics informu-
je, że archiwiści uzyskali średni roczny 
dochód w wysokości 50 500 dolarów 
(w 2008 mediana wynosiła 45 000 do-
larów). Widać niewielki wzrost. Dużo 
większe zyski notują archiwiści pracu-
jący w strukturach federalnych (śred-
nia ponad 80  000 dolarów). Miejmy 
nadzieje, że i w Polsce wynagrodzenie 
i prestiż archiwisty wzrośnie na tyle, 
że wątki na forach internetowych do-
tyczące pensji archiwistów, pokryją 
się grubym kurzem archiwalno-cyfro-
wym. M

fot. pixabay.com
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Ten krótki przegląd na temat 
najważniejszych zbiorów ar-
chiwum w Równem  niezbęd-

nych w poszukiwaniach genealogicz-
nych rozpocznę od ksiąg metrykalnych, 
z których najczęściej korzystamy w ba-
daniach rodzinnych. Otóż akta kościo-
łów rzymskokatolickich podzielone są 
na cztery dekanaty: 

1. Dekanat dubieński: najwięcej 
metryk z parafii w Dubnie (lata 
1804–1933), Młynowie (lata 
1853–1932), oraz z Ptyczy (lata 
1848–1933) 

2. Dekanat krzemieniecki: 
najwięcej metryk z parafii 
w Krzemieńcu (lata 1827–1864) 
oraz z Radziwiłłowie (lata 1853–
1911). 

3. Dekatan ostrogski: najwięcej 
metryk z parafii w Ostrogu (lata 
1827–1938) oraz w Tajkurach (lata 
1829–1938). 

4. Dekanat rówieński: najwięcej 
metryk z parafii w Bereżnym (lata 
1829–1937), Korcu (lata 1827–1935) 
i w Międzyrzeczu (lata 1829–1936). 

W archiwum przechowywana jest tak-
że księga metrykalna z kościoła tuczyń-
skiego z lat 1776–1818. Są to tym samym 
jedne z najstarszych akt metrykalnych. 
Większość kościołów z dekanatu ró-
wieńskiego ma zachowane archiwalia 
z lat 1827 oraz 1829–1864 – w tym także 
fara w Równem. Jednak często księgi te 
są niekompletne i zawierają luki.

Jeśli księgi parafii rzymskokatolickich 
z miejscowości, które obecnie należą 
do obwodu rówieńskiego nie znajdują 
się w tym archiwum, należy ich szukać 
w Archiwum Państwowym Obwodu 
Wołyńskiego w Łucku.

Wykazy ludności 

W Archiwum Państwowym Obwo-
du Rówieńskiego, podobnie jak w ar-

> Sergij Batogowski

Poszukiwania przodków w Archiwum 
Państwowym Obwodu Rówieńskiego
Poszukiwania na Ukrainie najczęściej 
prowadzone są w tamtejszych archiwach. 
Jednym z archiwów, w których przodków 
poszukują Polacy, jest to w Równem. Warto więc 
wiedzieć, jakie dokumenty można w nim znaleźć  
i w jaki sposób są one uporządkowane. 

fot. sergij batogowski
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przeczytaj 
także:

10 powodów, dla których  
nie warto interesować się  

genealogią ;-)
Genealogia zajmuje dużo czasu. Przede wszystkim 
genealogia zajmuje wiele czasu. W tym momencie 
mógłbyś zająć się innymi, znacznie bardziej ważniejszymi 
rzeczami: skosić trawę, iść na spacer, obejrzeć telewizję. 
Poszukiwania przodków to zajęcie całodobowe...  
Uwaga! Tekst z mocnym przymróżeniem oka ;-)

14 lipca 2017 roku w Gouldsboro w Pensylwanii zmarła 
Julia Hartwig – polska poetka, eseistka i tłumaczka 
literatury pięknej. W czasie wojny łączniczka Armii 
Krajowej. Córka fotografa. Skąd pochodziła rodzina 
Hartwigów?

fot. w
ikim

edia com
m

ons

przyczynek do genealogii  
śp. jUlii hartwig  

[skan aktU chrztU poetki]

fot. w
ikim

edia com
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ons

fot. sergij batogow
ski

M

chiwach polskich, przechowywane są 
także inne dokumenty będące pomocą 
w poszukiwaniach przodków. Wśród 
nich można odnaleźć wykazy para-
fian oraz spowiadających się z: dekana-
tów dubieńskiego (lata ok. 1853–1899), 
ostrogskiego (lata ok. 1852–1890) i ró-
wieńskiego (lata 1852–1907).

Do dyspozycji mamy także olbrzy-
mi zbiór wykazów rewizyjnych z róż-
nych miejscowości od 1811 do 1918 rok. 
Zespół ten został skatalogowany al-
fabetycznie według nazwy miejsco-
wości. Przy każdej z nich wymienio-
ne są warstwy społeczne oraz religijne 
(np. szlachta, innowiercy, włościanie, 
żydzi). Dlatego, zanim zaczniemy po-
szukiwania w tym archiwum, warto 
najpierw zajrzeć właśnie do tego ka-
talogu.

Wśród najstarszych wykazów miast 
można znaleźć: Wykazy rodzinne 
mieszczan m. Równego z 1874 oraz 1913 
roku, Spisy wyborców do Dumy Pań-
stwowej Powiatowej Komisji Ostrogskiej 
z lat 1905–1907 oraz Wykazy rodzinne 
włościan wołości (gminy) bereżmiow-
skiej z roku 1903.

Bardzo wiele wykazów ludności za-
chowało się z okresu II Rzeczpospolitej 
z lat 1921–1939. Najczęściej dotyczą 
one miast: Równe, Zdołbunów, Kosto-
pol, Korzec, Bereźne, Ostróg. Z kolei 
spisy wyborców do Sejmu RP z okresu 
międzywojennego zachowały się dla: 
powiatów: sarneńskiego (gminy An-
tonówka, Bielska Wola, Dąbrowica, Ki-
soryce, Klesów, Lubikowicze, Rafałów-
ka), kostopolskiego (gminy Ludwipol 
oraz Stepań). Z kolei z powiatu krze-
mienieckiego dla gminy Wyszogródek 
można skorzystać ze spisów wyborców 
z 1938 roku. 

Inne spisy

Dla samego miasta Równe można zna-
leźć wykaz wyborców tylko z roku 1935 
oraz 1938. Można jednak wykorzystać 
inne spisy: i tak dla Równego dostęp-
ne są: Wykazy właścicieli nieruchomości 
z lat 30. XX wieku; czterotomowa Księ-
ga ewidencji ludności m. Równe z 1929 
roku; Księgi ruchu ludności miasta Rów-
ne obejmująca okres od 1934 do 1939 
roku, ale także spory zespół z lat 1935–
1938, w którym znajdują się wykazy 
uczniów szkół i gimnazjum z Równego.

Jeśli poszukujemy informacji na te-
mat osób mieszkających w gminach 
bereźnickiej, hoszczańskiej, dziadko-
wieckiej, koreckiej, kostyńskiej (alek-
sandryjskiej), majkowskiej, między-
rzeckiej, rówieńskich i tuczyńskiej 
warto zajrzeć do regestrów miesz-
kańców wymienionych wyżej gmin, 
którzy w okresie międzywojennym 
otrzymali obywatelstwo polskie. Do-
datkowo w zespole Rówieńskiego sta-
rostwa powiatowego (Fond nr 30, opisy 
2, 3, 18) znajduje się mnóstwo doku-
mentów personalnych mieszkańców 
starających się albo o dostanie pol-
skiego obywatelstwa, albo o jego re-
zygnację (np. w związku z wyjazdem). 
Warto wiedzieć, że archiwalia te nie są 
uporządkowane – poszukiwania więc 
nie są łatwe, a przy tym bardzo czaso-
chłonne.

W archiwum przechowane są również 
dokumenty dotyczące posiadania zie-
mi bądź nieruchomości. I tak Wykazy 
właścicieli dużych działek zawierają in-
formacje o posiadaczach mających wię-
cej niż 180 ha z powiatów: dubieńskie-
go (rok 1927), zdołbunowskiego (rok 
1926) kostopolskiego (rok 1925), ró-

wieńskiego (rok 1925). Spisy właścicieli mniejszych gruntów nale-
ży szukać we wszelkich wykazach podatkowych, spisach płatników 
składek ubezpieczeniowych oraz innych dokumentów dotyczą-
cych ziemi. Trzeba sprawdzić archiwalia odpowiednio dla szukanej 
miejscowości, gminy, a następnie powiatu.

Inne ciekawe archiwalia, związane pośrednio z gruntami, znaj-
dują się w zespole Rówieńskiego Sądu Okręgowego. Można w nim 
znaleźć sprawy hipoteczne oraz inne dokumenty dotyczące 
działek i nieruchomości mieszkańców powiatów: dubieńskiego, 
krzemienieckiego, ostrogskiego, rówieńskiego i sarneńskiego. 
Jednakże większość część spraw karnych z tego regionu prze-
chowywana jest w archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. 
Aby sprawdzić, czy sprawa karna dotycząca konkretnej osoby 
znajduje się w archiwum w Równem, wystarczy zajrzeć do odpo-
wiedniej kartoteki archiwalnej. Pośród tych dokumentów znaj-
duje się wielu Polaków.

Bardzo ciekawym dla genealoga zbiorem, niedawno udostępnio-
nym dla badaczy, są jednostki z informacjami o osobach represjo-
nowanych przez władze sowieckie – obywatelach Ukraińskiej Re-
publiki Radzieckiej.

 
Oferuję pomoc w poszukiwaniach genealogicznych w archiwach 
zachodniej części Ukrainy, w tym w Archiwum Państwowym 
Obwodu Rówieńskiego w Równem. Odszyfrowuję i tłumaczę 
materiały archiwalne z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język 
polski (i odwrotnie). E-mail – manualll80@gmail.com.

GENEALOGIA NA WSCHODZIE

http://www.moremaiorum.pl/zopuste-karnawal-kaszubskiej-krainie-jezior-wzgorz/
http://www.moremaiorum.pl/10-powodow-dla-ktorych-nie-warto-interesowac-sie-genealogia/
http://www.moremaiorum.pl/10-powodow-dla-ktorych-nie-warto-interesowac-sie-genealogia/
http://www.moremaiorum.pl/10-powodow-dla-ktorych-nie-warto-interesowac-sie-genealogia/
http://www.moremaiorum.pl/zopuste-karnawal-kaszubskiej-krainie-jezior-wzgorz/
http://www.moremaiorum.pl/przyczynek-do-genealogii-sp-julii-hartwig-skan-aktu-chrztu-poetki/
http://www.moremaiorum.pl/przyczynek-do-genealogii-sp-julii-hartwig-skan-aktu-chrztu-poetki/
http://www.moremaiorum.pl/przyczynek-do-genealogii-sp-julii-hartwig-skan-aktu-chrztu-poetki/
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Gazetki były pisane na maszy-
nie, przez kalkę. W niektórych 
umieszczone były kolorowe ry-

sunki wykonane przez dzieci. Prawie 
każdy egzemplarz zawierał bajkę, wier-
sze i zagadki. Wyjątkiem było pisemko 
Dzieci Mokotowa z podtytułem: Pismo 
Dzieci. Nie było w nim miejsca na kolo-
rowe bajki, a gazetka była pisana ręcz-
nie. Jedyny dostępny dziś egzemplarz 
zawierał opowiadanie o chłopcu, który 
na balkonie wypatrywał niemieckich 
żołnierzy, aby rzucić w nich granatem 
i tym samym dać znak powstańcom 
o obecności nieprzyjaciela. Po wykona-
niu zadania zginął trafiony kulą z hitle-
rowskiego karabinu. Umierając, zdołał 

tylko szepnąć, dla ciebie Pol… Otacza-
jący go koledzy podjęli okrzyk: dla cie-
bie Polsko! Obraz ten pełen patosu, pi-
sany kwiecistym językiem, kończy się 
zdaniem: W tej chwili wpadł do poko-
ju promyk słońca i ozłocił płową głowę 
chłopca aureolą jasności. Czy autor tej 
historii osiągnął swój cel? Przedsta-
wił niemal codzienną sytuację z uli-
cy walczącej Warszawy, ale czy to było 
pocieszeniem dla obrońców stolicy? 
Natomiast wybitnie patriotyczny i pod-
trzymujący na duchu charakter miały 
wiersze podpisane S. T. Z. G.

Choć miasto w gruz się rozpada, 
Choć płoną nawet kościoły, 

Polakom obca jest zdrada, 
Więc próżne wroga mozoły,

Więc dalej bracia do boju, 
I Ty nas wspomóż, o Boże!  
By nastał dzień już pokoju, 
Bo Polska zginąć nie może!

Trudno określić, czy podobny cha-
rakter miały pozostałe wydania Dzie-
ci Mokotowa oraz ile ich się ukazało. 
Wiadomo, tylko tyle, że jedyny osiągal-
ny dziś numer nosił cyfrę 2.

Gazetka pisana była jedną ręką, w stop-
ce była informacja, że wychodzi dwa 
razy w tygodniu. Zawierała ciekawy ry-

sunek i szereg zwrotek patriotycznych 
wierszy.

Polska nie zginie 
(…) 
A gdzież ta pomoc, której potrzeba? 
Broń, amunicja, desanty z nieba? 
Została tylko obrona krwawa, 
I w krąg płonące miasto – Warszawa. 
(…) 
Niechaj w zaraniu nowym zaświta 
Z krwi odrodzona Rzeczpospolita. 
A niepokojem serca zmęczone, 
Niech śmiało spojrzą w zwycięstwa stronę.

Więc póki serce nadzieją pała 
Na nic niemieckie czołgi i działa. 

I jedno pewne w każdej godzinie, 
Że Polska była, jest i nie zginie!

Dbajcie o higienę!

Zupełnie inny był Dziennik Dziecięcy, 
którego redakcja mieściła się w loka-
lu przy ulicy Krasińskiego 18 m. 59, 
w IV kolonii Warszawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Zadanie zostało 
określone w pierwszym numerze z 18 
sierpnia 1944 roku: aby dzieci Żoli-
borza, Bielan, Marymontu i Powązek, 
miały rozrywkę i sposobność do pisa-
nia i rysowania. Redakcja zapraszała 
dzieci do współredagowania, ogłasza-
jąc konkursy na ilustracje do zamiesz-
czanych opowiadań. Na pozór para-
doksem może wydawać się ogłoszenie 
konkursu higienicznego dla dzieci. 
Redaktor zadał pytanie: w jaki spo-
sób i w jakim celu zachowujesz czy-
stość ciała, ubrania i mieszkania? Jaka 
czystość i gdzie, w jakim mieszkaniu? 
W schronie, w piwnicy? Miało to jed-
nak sens i zgodne było z dążeniami do 
tego, by żyć i nie poddać się, bo wal-
ka to nie tylko karabiny i granaty. To 
również organizacja, zabezpieczenie 
przed chorobami, zapewnienie pod-
staw egzystencji. 

22 sierpnia redakcja ogłosiła konkurs 
na opowiadanie o powstaniu. Udział 
mogły wziąć dzieci do 16 roku życia. 
Wskazane było dołączenie rysunków. 
Nadeszło jedynie sześć prac. Dzieci nie 
miały odpowiednich warunków, poza 
tym redakcja wyznaczyła krótki, bo ty-
godniowy termin nadsyłania zgłoszeń. 

W jednym z numerów ukazała się hi-
storia opisująca niespodziewaną wizytę 
„chłopców z lasu”. Przybyli z Kampino-
su partyzanci wzbudzili zainteresowa-
nie rodzin, a zwłaszcza dzieci. Malcy 
ukrywający się z rodzicami w piwni-
cy, z ciekawością przyglądali się kara-
binom i zawieszonym na żołnierskich 
szyjach taśmom z nabojami. 
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> Piotr Ryttel

W czasie powstania 
warszawskiego 
wydawana była prasa 
dla dzieci. Cel był 
wyraźny: odwrócić 
uwagę najmłodszych 
od tragicznych 
wydarzeń i dać im 
niewielką namiastkę 
szczęśliwego 
dzieciństwa. 

Pisma dla dzieci w czasie
powstania warszawskiego
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HISTORIA XX WIEKU
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Konkursy dla dzieci

Od czasu do czasu gazetka podawała 
informacje z frontu i z walk na ulicach 
Warszawy, między innymi o pierw-
szym czołgu, skonstruowanym w War-
szawie przez powstańców, użytym do 
walki. Również i taką: Z frontu pod-
warszawskiego również nadeszły dobre 
wiadomości. Na Pelcowiźnie i na Pra-

dze, na wprost Czerniakowa walczą już 
patrole armii bolszewickiej. 

Interesujący okazał się tekst zatytuło-
wany Szafa. Mowa była o charaktery-
stycznym odgłosie, przypominającym 
przesuwanie ciężkich mebli. Wydawał 
go moździerz z pięcioma lufami, z któ-
rych strzelał jednocześnie. Ładowanie 
odbywało się przy pomocy zagęszczo-

nego powietrza. Gazetka ostrzegała 
przed tą bronią. Najlepszym schronie-
niem była piwnica, a jeżeli nie zdążyło 
się ukryć, to pomóc miało ułożenie się 
na ziemi z zakrytymi ustami, aby po-
dmuch powietrza nie rozsadził płuc. 

Drukowanie gazetek odbywało się, jak 
wiadomo, w trudnych prowizorycz-
nych warunkach. Problemem był cią-

gły brak czarnej kalki, bibułki do ma-
szyny i spinaczy. Potrzebne też były 
drobne prezenty dla dzieci: obrazki, fi-
gurki, a zwłaszcza kolorowe ołówki dla 
wykonujących rysunki dla czasopism. 
Jednak, mimo wszystko, udawało się 
zdobyć niezbędne materiały. 

Redakcja wielką uwagę zwracała na 
higienę. Oprócz ogłaszanych konkur-

sów zamieszczała „kącik higienicz-
ny”, w którym polecała wszystkim 
dbanie o czystość: Ponieważ większą 
część życia spędzamy w mieszkaniach, 
w szkole, w pracowniach, a obecnie 
w piwnicach i na klatkach schodo-
wych, musimy tam mieć dosyć czyste-
go powietrza, a z każdego przedmiotu 
i kąta powinna błyszczeć czystość, czy-

sta też powinna być nasza odzież, bieli-
zna i pościel, a przede wszystkim ciało 
nasze. Brzmiało to nieco groteskowo 
w obliczu braku podstawowych środ-
ków do życia. 

Fragmenty opowiadania trzynastolet-
niej Hani Rozwadowskiej:

Oj ciężko! Ciągle trzeba siedzieć w piw-
nicy. Przeżywamy ciężkie chwile. Nie 
można jednak martwić się, ani narze-
kać, bo powstaje i szykuje się do nowe-
go życia POLSKA. W piwnicy duszno 
i nudno, ale tam gdzieś na polu walczą 
i giną dla Ojczyzny żołnierze. (…) Je-
dyną naszą rozrywką jest krokiet. (…) 
wszyscy rzucają się na młotki i kule. 
Gramy. Nagle Marek woła: „Szafa je-

dzie! Uciekajmy do piwnicy!”. Bach! 
Bach! Bach! Wali szafa! Znowu pukają 
kule, ale nie krokietowe.

Ósmego września redakcja ogłosiła, że 
zamiast Dziennika Dziecięcego będzie 
ukazywać się Jawnutka. Było to pisem-
ko o podobnym charakterze jak Dzien-
nik. Trzeba pamiętać, że pisma adreso-

wane były do dzieci, stąd zupełnie inne 
potraktowanie tragicznej rzeczywisto-
ści. Beztroska dzieciństwa była jednak 
i tak naruszona. 

Psychiczne dojrzewanie następowało 
wcześniej, gdyż niejeden zaledwie kil-
kunastoletni chłopiec miał w rękach 
karabin i potrafił z niego zrobić uży-
tek. Niejedna mała dziewczynka pełni-
ła zadanie sanitariuszki, widziała rany 
i śmierć. Zdarzyło się nawet, że mały 
chłopiec napisał do redakcji list z pre-
tensją, że teksty w gazetce są zbyt dzie-
cinne. Czyż to nie przerażające? A jaka 
była odpowiedź? Redakcja obiecała po-
prawę. Prawdopodobnie było to jednak 
jedno z ostatnich wydań powstańczej 
prasy dla dzieci.
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Rzecz dzieje się na wielkopol-
skiej wsi początków XX wie-
ku. Nadchodzi druga dekada 

nowego stulecia. W małym Ruszkowie 
mieszka piękna dwudziestoletnia pan-
na Dominika, w pobliskim Grzego-
rzewie – młody wdowiec Władysław. 
Jeszcze nigdy się nie spotkali, choć da-
leko do siebie nie mają. Nie wiedzą też, 
że los, jak to często bywa, przewrotny 
i chichoczący pod nosem, zetknie ich 
ze sobą osiem tysięcy kilometrów dalej, 
na amerykańskiej ziemi. 

Niezwykłe spotkanie

Obydwoje, niezależnie od siebie, 
opuszczają rodzinne strony i emigru-
ją „do Hameryki” za chlebem. Płyną 
„Hamburgiem”. Przed nimi długa dro-
ga, zanim dotrą do wymarzonego „No-
wego Świata”. 

Los styka ich ze sobą na ubogiej ulicy 
przedmieść Chicago. Oboje dobrze 
wiedzą, że w mieście jest wielu Po-

laków, ale kiedy w trakcie rozmowy 
dowiadują się, że tak wiele ich łączy, 
po pewnym czasie postanawiają to 
połączenie jeszcze zintensyfikować. 
I tak w 1915 roku, dokładnie sto dwa 
lata temu, panna Dominika i kawa-
ler Władysław przysięgają przed Bo-
giem w Stanach Zjednoczonych wier-
ność i uczciwość małżeńską. Właśnie 
tego zdarzenia dotyczy najcenniej-
sza po prapradziadkach pamiątka  
– ozdobny pozłacany medalion, który 
po otwarciu ukazuje twarze młodych 
państwa – on po lewej, w eleganckim 
garniturze i bielutkiej wykrochma-
lonej koszuli, przystojny, silny – rze-
kłoby się, pan życia. Ona – śliczna 
panna, w pięknej sukni, ozdabianej 
kwiatami, modnie uczesana, o by-
strym i mądrym spojrzeniu. Gdybyż 
wtedy wiedzieli, jak potoczą się ich 
losy, może podjęliby inną decyzję… 
Medalion – piękny, w rozsypującym 
się ze starości oliwkowo-szarym pu-
dełku z blaknącym napisem: Atelier, 
Asland Avenue, Chicago, Illinois. Ale 

ja już wiem, co się wydarzy, wiem, co 
ich spotka, wiem, trzymając w dło-
niach ozdobę.

Samotny powrót do 
Polski

Na świat przyjdzie pierwszy syn, któ-
ry notabene po latach będzie chciał od-
naleźć ojca, następnie drugi i w końcu 
córka – najmłodsza – moja prababcia. 
Niedługo nacieszą się sobą, bo Domi-
nika w 1921 roku z roczną córeczką 
i starszymi synami, postanowi wrócić 

do wolnej już ojczyzny. Bez męża. Dla-
czego Władysław do niej nie dołączył? 
Dlaczego zdecydował się na rozłąkę? 
Prawdy już chyba nikt się nie dowie. 
Faktem jest, że widzą się po raz ostat-
ni – mąż już nigdy nie spojrzy na żonę, 
żona już nigdy nie dotknie męża, dzieci 
nigdy już nie spotkają ojca.

Mijały lata, aż chłopcy wyrośli na 
przystojnych kawalerów, a dziewczyn-
ka na piękną pannę. Były to późne lata  
30. XX wieku. Rodzeństwo wciąż nale-
gało, by odwiedzić ojca. Wreszcie Do-

minika podjęła odważną decyzję – zło-
żyła wnioski o pozwolenie na wyjazd 
oraz sprzedała cały majątek. Już nie-
malże opuszczali Wielkopolskę i po-
nownie płynęli statkiem.

Ale w ostateczności Dominika nie 
dostała pozwolenia. Nie pojechali. 
Następnego dnia z wielkim trudem 
odkupiła ziemię. I tak oto został przy-
pieczętowany los tej rodziny.

W latach 50. XX wieku, w zupełnie 
nowej rzeczywistości, najstarszy syn 

mający amerykańskie obywatelstwo, 
wyemigrował tam, gdzie ongiś jego ro-
dzice. Szukał długo ojca, korzystając 
z pomocy ludzi, którzy go znali. Zna-
lazł grób na polskim cmentarzu. Za 
sześćdziesiąt pięć lat prawnuczka sio-
stry – autorka tej opowieści – dowie 
się, że prapradziadek Władysław swe-
go czasu wstąpił do Armii Hallera, 
pomimo słusznego już wieku, i że nie 
zapomniał do końca o swej ojczyźnie 
i rodzinie. A odpowiedź na pytanie, 
dlaczego żona opuściła męża, zostanie 
już na zawsze nieznana…

47

> Martyna Bryś

Historia XX-wiecznej miłości  
w Ameryce Władysława i Dominiki 
Podobnie jak wiele tysięcy Polaków, za wielką 
wodę wyemigrował Władysław i Dominika. 
Pochodzący z tych samych terenów, pobrali się 
kilka tysięcy kilometrów dalej. Wielka miłość, 
niczym amerykański sen, została przerwana 
samotnym powrotem żony do Polski...
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Achmatowicz – 
niezwykły tatarski 
obrońca Płocka

> Grażyna Stelmaszewska
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OKIEM STELMASZEWSKIEJ

Obrona Płocka 
jest jednym z 
zapomnianych 
epizodów wojny 
polsko-bolszewickiej. 
A to wielki błąd. Bo 
gdyby nie natarcie 
znad Wieprza, gdyby 
nie uporczywa obrona 
dolnego odcinka 
Wisły i obrona 
Płocka, do cudu pod 
Warszawą mogłoby 
nie dojść. 

O wydarzeniu tym pisałam 
w artykule Obrona Płocka 
1920 roku, czyli Orlęta szybują 

wysoko w More Maiorum nr 8(43)/2016 
i do ponownego przeczytania bardzo 
zachęcam. Przytaczam w nim nie tylko 
wypowiedzi Michaiła Tuchaczewskiego, 
porucznika Iskandera Achmatowicza, 
oficera tatarskiego pułku ułanów, ale też 
wypowiedzi walczących płocczan. 

Atak bolszewicki na Płock – nastąpił 18 
sierpnia 1920 roku. Z okazji zbliżającej 
się kolejnej rocznicy, chciałabym przy-
bliżyć postać jednego  z bohaterskich 
obrońców, Tatara, porucznika Iskande-
ra Achmatowicza. 

Tatarska krew

Urodził się 9 września 1896 roku na 
Wileńszczyźnie w miejscowości Ber-
galiszkach w zamożnej rodzinie ta-
tarskiej. Jego ojciec był wiceprezesem 
Sądu Apelacyjnego w Wilnie.  Pry-
watne lekcje pobierał w domu, a póź-
niej wstąpił do Korpusu Paziów, które 
skończył w 1917 roku z wyróżnieniem. 
W stopniu proporszczyka (chorążego) 

otrzymał przydział do elitarnego 4 Lej-
bgwardyjskiego Pułku Strzelców im. 
Rodziny Cesarskiej. Służbę rozpoczął, 
jako młodszy oficer, a w sierpniu 1917 
roku został dowódcą kompanii. Wo-
jownicza dusza, odważny, szybki, zde-
cydowany i rozsądny. Walczył z Niem-
cami na Ukrainie w rejonie Brzeżan, 
Kałusza, Monasterzysk i Buczacza, sys-
tematycznie awansując do stopnia po-
rucznika. Z wielkim niezadowoleniem 
przyjął skierowanie na front turecki 
do Pułku Nieżgorodzkich Dragonów 
wchodzącego w skład Konnego Korpu-
su Dagestańskiego. Znaczyło to dla nie-
go, że musi wystąpić przeciwko swym 
pobratymcom – muzułmanom. 

Ale szybko znalazł nowego przeciwni-
ka, czyli oddziały bolszewickie, z który-
mi zaciekle zaczął walczyć w listopadzie 
1917 roku. W marcu następnego roku 
dotarła do niego wiadomość o rzezi 
Tatarów przez Ormian. Służąc w od-
dziale kumyckim, na rozkaz rządu da-
gestańskiego ruszył na Baku. Po drodze 
jednak jego oddział zaatakowany został 
przez siły bolszewickie, które zmusiły go 
do powrotu w góry. Tam nabrał sił, aby 
w maju i czerwcu 1918 roku wraz z gru-
pą oficerów muzułmańskich, przedo-
stać się przez Czeczenię i Inguszetię do 
Władykaukazu. Tam kontynuował wal-
ki z bolszewikami. W góry wycofywał 
się wiele razy. Przewaga bolszewików 
była zbyt duża, a ciągły brak amunicji 
i wyczerpanie dopełniały reszty. Widząc 
uciemiężenie ludności muzułmańskiej 
w północnej części Kaukazu i przeważa-
jące siły bolszewickie, zaniechaliśmy za-
czepek, powracając w góry, a ponieważ 
[...] nie miałem możności powrotu do 
kraju, na Litwę, więc powziąłem myśl, 
by uczestniczyć w kampanii przeciw bol-
szewickiej w szeregach Ochotniczego Ofi-
cerskiego Oddziału Terskiego Kraju – 
opisał w swoich wspomnieniach. 

Achmatowicz brał udział w wielu bi-
twach i potyczkach z oddziałami Armii 

Czerwonej w rejonie Groznego w Cze-
czenii i na Kubaniu. Wielokrotnie był 
ranny, przeszedł tyfus, zapalenie nerek 
i malarię. Gdy odzyskał zdrowie, wal-
czył w Turkiestanie, Dagestanie, w Ar-
mii generała Denikina. 

Za mało doświadczony, 
aby być polskim  
żołnierzem?

W marcu 1920 roku koło Kamień-
ca Podolskiego przedarł się na stronę 
polską i ze swoim oddziałem oddał się 
do dyspozycji polskich władz wojsko-
wych. Jeśli ktoś pomyślał, że oficer z ta-
kim doświadczeniem, młody, energicz-
ny, odważny będzie szybko przyjęty do 
Wojska Polskiego, to się pomylił. Jego 
działania w Armii Ochotniczej gen. De-
nikena nie zostały w polskim dowódz-
twie przychylnie przyjęte i nie działały 
na jego korzyść. Do Wojska Polskiego 
został przyjęty dopiero latem 1920 roku, 
po wstawiennictwie swego ojca. Mimo 
że posiadał stopień kapitana, w Polsce 
nadano mu stopień porucznika, co przy-
jął z wielkim rozczarowaniem. Zgodnie 
z własnym i swego ojca życzeniem, trafił 
do Tatarskiego Pułku Ułanów im. Puł-
kownika Mustafy Achmatowicza. 

Wkrótce potem skierowany został do 
Płocka. Koleją dojechał do Kutna, skąd 
23 lipca wieczorem pieszo dotarł do 
Płocka. Ze swymi szwadronami tworzył 
II dywizjon pułku pod dowództwem 
rtm. Romualda Boryckiego. Prowa-
dził wypady zwiadowcze na przedpolu. 
Dzięki temu dowództwo Grupy Dolnej 
Wisły i odcinka płockiego otrzymywa-
ło informacje o zbliżaniu się do miasta 
oddziałów Armii Czerwonej. Po jed-
nym z takich zwiadowczych wypadów 
wrócił, meldując, że od strony Dobrzy-
nia wzdłuż Wisły zbliżają się do Płocka 
duże siły bolszewickiej kawalerii. 

Iskander Achmatowicz wspominał, 
że w mieście panuje straszny popłoch, 
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wszystko dąży do mostu. Ostrzeliwując 
się wpadamy na plac obok parku i ko-
ścioła, ostatni punkt oparcia, a tam da-
lej mała przestrzeń dzieli nas od mo-
stu. Koniowodni i artyleria w galopie 
zjeżdżają do mostu, stwarza to jeszcze 
większy popłoch. Kozacy tymczasem są 
już na placu i z koni strzelają do nas, 
przy czym jeden z nich, znajdując się 
w odległości 50 kroków, strzela raz po 
raz, mierząc we mnie. Odpowiedzia-
łem mu tym samym, strzelając kilka-
krotnie doń i kładąc go trupem [...]. 
Pozostawanie na placu stwarza strasz-
ne niebezpieczeństwo i garstki ludzi 
zaczynają uciekać w kierunku mostu; 
nie ma żadnego oddziału, który by sta-

wiał opór bolszewikom. Rozgrywają się 
straszne sceny paniki. Widziałem ofi-
cera piechoty, który w ucieczce zrzucił 
czapkę i zerwał szlify, a następnie zdjął 
mundur. Starałem się go zatrzymać, lecz 
bezskutecznie.

Sytuacja w Płocku stała się coraz bar-
dziej niespokojna. Na pl. Kanonicz-
nym zebrała się grupa oficerów, którzy 
zaczęli opanowywać panikę i organi-
zować opór. Porucznik Achmatowicz 
z ułanami i niewielką ilością zatrzyma-
nych żołnierzy utworzył improwizowa-
ny oddział, który zajął pozycje w par-
ku (na Tumach) obok katedry, broniąc 
w ten sposób podejścia do mostu. Co 
ciekawe, w zatrzymywaniu uciekają-
cych żołnierzy pomagała mu 16-letnia 
sanitariuszka Janina Landsberg-Śmie-
ciuszewska.

W końcu doceniony

Iskander, na czele z 14 osobami znale-
zionymi na ulicy, z karabinem maszy-
nowy ruszył na prawe skrzydło obrony. 
Utworzył improwizową barykadę, za-
blokował dostęp do mostu od wschodu. 
W czasie strzelaniny stracił jednego 
ułana, a drugi został ranny. Placówkę 
udało się utrzymać, jednak żołnierze 
wykazywali silne zdenerwowanie i oba-
wę przed bolszewikami. Na przykład je-
den z żołnierzy prosił Achmatowicza, by 
pozdejmować gwiazdki z munduru, bo 
w przypadku trafienia do niewoli może 
uda się wówczas uniknąć rozstrzelania. 
Oczywiście prośba ta została odrzuco-
na. Wkrótce obsada barykady Iskande-
ra została wzmocniona plutonem uła-
nów, a gdy zaszło słońce i rozpoczął się 
zmierzch, walki ustawały. 

Rosjanie pewni swego zajęli się rabo-
waniem ludności cywilnej. W nocy 
zza mostu nadeszły posiłki i barykadę 
przejęli żołnierze z batalionu 102 puł-
ku strzelców podhalańskich. Iskander 
Achmatowicz ze swoimi ludźmi mógł 
się ewakuować na lewy brzeg Wisły, 
unosząc ze sobą ciało zabitego ułana. 
Trzeba było jeszcze pokonać ostrzeliwa-
ny most. Udało się. Bez strat dostali się 
na drugą stronę i przeszli do Radziwia. 
Tam Achmatowicz wzmocnił siły i za-
kończył swój udział w obronie Płocka. 

Wkrótce zasługi tatarskie-
go pułku ułanów i porucznika 
Iskandera Achmatowicza w walce 
z nieprzyjacielem, stały się powszech-
nie znane. Opowiadano o nich, przeka-
zywano informacje, podziwiano tego 
zaledwie 24-letniego porucznika. 

25 sierpnia 1920 roku major Mo-
ścicki w swym pożegnalnym 
rozkazie wymienił Iskan-
dera wśród najbardziej 
dzielnych obrońców 
Płocka. Ułani tatar-
scy i Achmatowicz 
zostali uhonorowa-
ni wpisem do księ-
gi pamiątkowej 
miasta, a oni na 
pamiątkę poda-
rowali Muzeum 
Ziemi Płockiej 
lancę z proporcem 
Tatarskiego pułku 
ułanów. 

W księdze pamiąt-
kowej Towarzystwa 
Naukowego Płockiego 
znajduje się wpis: Iskan-
der Achmatowicz, Porucznik 
Tatarskiego pułku ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza, Wileńskiej 
ziemi, Oszmiańskiego powiatu, mająt-
ku Tenikowczizna [Tenikowszczyzna], 
a w Muzeum Mazowieckim do dzisiaj 
znajduje się lanca z oryginalnym pro-
porcem pułku 17. 

Ale niestety 18 sierpnia 1920 roku roz-
kazem Ministra Spraw Wojskowych 
słynny już tatarski pułk ułanów został 
rozwiązany. Prawdopodobnie powo-
dem tego był mały odsetek rodowitych 
Tatarów. Porucznik Achmatowicz wraz 
z całym pułkiem został przydzielony 
do szwadronu zapasowego 13 pułku 
Ułanów Wileńskich. 

Jednak Tatarzy polscy nie pogodzili się 
z likwidacją pułku. Do marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego udała się delegacja  
 
z Aleksandrem Achmatowiczem – preze-
sem ZwiązkuTatarów Polski, Ukrainy, Li-
twy i Białorusi na czele z prośbą o utwo-
rzenie nowej jednostki kawalerii na bazie 
rozwiązanego pułku. Piłsudski wyraził 

zgodę i wkrótce 
powstał Dywizjon Muzułmański pod do-
wództwem Azerbejdżanina rtm. Bohaje-
dyna Emira Hassana Chursza (vel Chur-
szyłowa). Tym sposobem 16 września 
1920 roku porucznik Iskander Achmato-
wicz, jako dowódca 2 szwadronu, znalazł 
się w Dywizjonie. 

Energiczny, odznacza się wielką dba-
łością i troskliwością o potrzeby powie-
rzonego sobie szwadronu, zupełnie od-
powiada temu stanowisku  brzmi jedna 
z opinii na temat młodego porócznika. 
W kolejnych wynotowano, że Achma-
towicz jest zrównoważony i inteligent-
ny, wobec podwładnych wymagający, 
wobec przełożonych karny i zdyscypli-
nowany, a wobec kolegów – taktowny. 
(…) Swoją osobistą odwagą zawsze po-
rywał swych podkomendnych.

10 kwietnia 1921 roku Iskander Ach-
matowicz przyjechał do Płocka na uro-
czystość odznaczenia obrońców miasta. 
Z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego  

> Obchody rocznicowe w Płocku w 1921 roku
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Skany akt metrykalnych z Archiwum Państwowego 
w Koszalinie dostępne online!

Poszukiwania genealogiczne na szeroko rozumianym 
Pomorzu zawsze były nieco utrudnione, głównie 

ze względu na niewielką liczbę skanów akt 
metrykalnych dostępnych w Internecie. Ale ułatwić 

do zadanie postanowiło Archiwum Państwowe  
w Koszalinie.

Więcej informacji, wraz z wykazem parafii tutaj.

*** 
Już za miesiąc IV Ogólnopolska Konferencja 

Genealogiczna w Brzegu.

W dniach 8–10 września 2017 roku w Brzegu 
odbędzie się kolejna konferencja genealogiczna. 
Zapisy są nadal możliwe na stronie internetowej 

Opolskich Genealogów. Opublikowano także 
program, który dostępny jest tutaj. Zapraszamy! 

*** 
Ponad 2,5 miliona nowych skanów w 

szukajwarchiwach.pl! 

Początkiem lipca 2017 roku NAC udostępniło 
ponad 2 500 000 nowych skanów w portalu 

szukajwarchiwach.pl. 

W portalu zaktualizowano zasób 18 archiwów 
państwowych z: Częstochowy, Krakowa, Leszna, 

Lublina, Łodzi, Opola, Piotrkowa Trybunalskiego, 
Tomaszowa Mazowieckiego, Poznania, Konina, Piły, 
Radomia, Siedlec, Torunia, Zamościa, Zielonej Góry, 

Gniezna, a także Archiwum Akt Nowych. 

Więcej informacji tutaj.

genealogiczny 
newsroom
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otrzymał Krzyż Walecznych, a adiutant 
Naczelnego Wodza płk Bolesław Wie-
niawa-Długoszowski złożył mu gratu-
lacje i wręczył legitymację.

3 miesięce później w wyniku demobi-
lizacji Iskander przeniósł się na Kresy  
i zamieszkał w majątku Tenikowszczy 
zna w powiecie Wołożyn, pozostając 
oficerem rezerwy 13 pułku ułanów Wi-
leńskich. Jako oficer rezerwy powoły-
wany był co jakiś czas na ćwiczenia, po 
których zachowały się charakterystyki 

służbowe, wystawiane przez przełożo-
nych. Doceniając jego walory charak-
teru, wiedzę wojskową i doświadczenie 
wojenne oceniali go bardzo wysoko. 
W większości ocenianych kategorii 
otrzymał najwyższe oceny. 

Zamordowany przez 
NKWD?

A jaka jest dalsza historia tego niezwy-
kłego tatarskiego wojskowego? Według 
relacji jego bratanka Selima Achmato-
wicza, po wybuchu wojny we wrześniu 
1939 roku, Iskander, jako oficer rezer-
wy zgłosił się do Powiatowej Komendy 
Uzupełnień. Jednak do wojska nie zo-

stał przyjęty z uwagi na wiek – ponad 
40 lat – oraz nie najlepszy stan zdrowia, 
na który rzutowała przebyta w czasie 
walk na Kaukazie malaria. 

Latem 1940 roku, kiedy Rosjanie anek-
towali Litwę, Achmatowicz postanowił 
uciekać do Generalnego Gubernator-
stwa. Obawiał się aresztowania, tym 
bardziej że NKWD aresztowało już 
jego stryja Konstantego Achmatowi-
cza. Wszystko wskazuje na to, że został 
schwytany przy przekraczaniu grani-
cy niemiecko-sowieckiej na Białostoc-
czyźnie. Rodzina podejrzewa, że miał 
przy sobie pudełko z odznaczeniami 
bojowymi, co dla Sowietów było jed-

noznacznym dowodem, że mają do czynienia z oficerem Wojska 
Polskiego. Jest to ostatnia informacja o Iskanderze Achmatowiczu. 
Jego dalsze losy pozostają nieznane. Jednak można sądzić, że zgi-
nął z rąk funkcjonariuszy NKWD. Albo w więzieniu na szeroko 
rozumianych kresach, albo w czasie ewakuacji po 22 czerwca 1941 
roku. Podaje się także,  że może znajdować się na tzw. białoruskiej 
liście katyńskiej. 

Kiedy w sierpniu 2015 roku na uroczystości rocznicowe do Płoc-
ka przyjechał Selim Achmatowicz, powiedział: W imieniu swoje-
go stryja i swoim własnym chciałbym serdecznie podziękować za 
zaproszenie do Płocka, za to, że społeczność Płocka i władze miast 
z takim pietyzmem dbają o pamięć o obrońcach Płocka. Los nie był 
zbyt szczęśliwy dla mojego stryja. W 1940 roku, gdy moja rodzi-
na mieszkała na Wileńszczyźnie, która wówczas była zajęta przez 
Związek Radziecki, wpadł w ręce NKWD i został zamordowany 
w nieznanych okolicznościach. M

OKIEM STELMASZEWSKIEJ

> Rodzina Achmatowiczów tuż przed II wojną 
światową. Selim Achmatowicz – krewny Iskandra 
– siedzi pośrodku 
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http://www.moremaiorum.pl/ponad-25-miliona-nowych-skanow-w-szukajwarchiwach-pl-wykaz-udostepnionych-metryk/


> Paweł Świetlik

[zdjęcia, które kryją tajemnicę] 
>> Józef Limański

Jak to zwykle bywa, historie 
rodzinne odkrywa się przy-
padkiem i w wyniku różnych 

nieoczekiwanych zbiegów okolicz-
ności lub wydarzeń. Podobnie było 
w przypadku mojego pradziadka 
Józefa Limańskiego… A wszystkie 
dalsze odkrycia nie byłyby możliwe, 
gdyby nie pewna rozmowa z mamą 
w lecie 2011 roku.

W jednym z letnich dni mama wspo-
minała swojego zmarłego już dawno 
dziadka – Józefa Limańskiego. Dlacze-
go podjęła wówczas ten temat? Tego 
już nie wiem – żadnej konkretnej oka-
zji raczej nie było. Jedna informacja 
utknęła mi jednak w pamięci. 

Tajemnicze odznaczenia

Mama przywoływała pewne fak-
ty z życia swojego dziadka. Niektóre 
były mało interesujące, ale wśród nich 
znalazła się informacja o udziale pra-
dziadka Limańskiego w I wojnie świa-
towej oraz wojnie polsko-bolszewickiej. 
Dalsze wspomienia były już bliższe na-
szym czasom – okazało się, że pradzia-
dek pracował w hotelu u niejakiej pani 
Hüttner w Środzie Wielkopolskiej, a tak-
że w Zarządzie Kolei Wąskotorowej. Ale 
to udział  pradziadka w działaniach wo-
jennych był  w naszej rodzinie otoczony 
pewnym mistycyzmem.

fot. paweł świetlik (3)

Pradziadek często brał swoją małą 
wnuczkę – moją mamę – na kolana 
i pokazywał jej swoje odznaczenia. 
Miały być one pamiątką po jego za-
sługach dla kraju. Często też ubole-
wał, że mimo tego, iż poświęcił tyle dla 
narodu, ma bardzo niską rentę. Choć 
w pamięci mamy te wydarzenia były 
już trochę zatarte, pamiętała, że wi-
działa trzy różne krzyże. Pradziadek 
miał je otrzymać za walki w I wojnie 
światowej oraz wojnie polsko-bolesze-
wickiej. Mój tata miał wtedy niezły 
ubaw – śmiał się, że Limański kupił so-
bie te odznaczenia. Przecież nikt wię-
cej o tych wydarzeniach w rodzinie nie 
wiedział…

Dwa zdjęcia

Żadne z odznaczeń nie dotrwało 
do czasów współczesnych. Z okresu 
dwóch wojen, w których brał udział, 
zachowało się po jednym zdjęciu pra-
dziadka. Na pierwszym z nich jest 
w mundurze armii pruskiej – wzięty 
do niej siłą, a na drugim już w polskim, 
prawdopodobnie błękitnym hallerowi-
skim, umundurowaniu.

Te zdjęcia okazały się kluczem do ko-
lejnych genealogicznych drzwi, a we 
wspomnieniach mamy można było do-
szukać się prawdy. W pruskim mun-
durze pradziadek posiadał przy guziku ►
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chcesz opublikować swoją  
tajemniczą historię? Wyślij ją na:  

redakcja@moremaiorum.pl

kurtki wstążkę od pruskiego odznaczenia – Żelaznego Krzyża (niem. Eisner Kreutz). Otrzymał go od 
cesarza Wilhelma II – z przekąsem nazywanego „Wilusiem” w trakcie I wojny światowej. Babcia Sta-
sia – córka Józefa – wspominała właśnie, że jej ojciec miał dostać to odznaczenie za częściową utratę 
słuchu, która była efektem wybuchu granatu w czasie walk frontowych we Francji. Okazało się, że 
w 1918 roku dostał się do francuskiej niewoli i przebywał w niej do kolejnego roku. Do Polski wrócił 
jako żołnierz błękitnej armii gen. Hallera.

Krzyż Walecznych

Te informacje dały możliwość dalszego poszukiwania dokumentów o tajemniczym wojennym ży-
ciu pradziadka Józefa. Listy z Federalnego i Wojskowego Archiwum Republiki Federalnej Niemiec 
były lakoniczne i zamykały się w kilku słowach – archiwa zostały zniszczone. Ale Centralne Ar-
chiwum Wojskowe w Warszawie przesłało 4 strony kopii dokumentów dotyczących st. szer. Józefa 
Limańskiego.

Wśród nich znalazł się nazwie Wniosek na odznaczenie Krzyżem Walecznych w myśl rozporządzenia 
R.O.P. z dnia 11 sierpnia 1920 roku. We wniosku widnieje podpis ppłk. Włodzimierza Rachmistru-
ka – dowódcy 72 Pułku Piechoty, oraz gen Franciszka Krajowskiego dowódcy 18 Dywizji Piechoty, 
w skład której wchodził Limański. Tym samym z dniem 21 kwietnia 1921 roku przyznano mu to od-
znaczenie. 

Tę decyzję argumentowano następująco: Dnia 16 sierpnia 1920 r. w walkach pod Gutkowem podczas 
kontrataku 145 P.P. S.K. pozostają wystawieni – st. szereg. Limański wraz z szereg. Wywiórą i szereg. 
Kozyłeckim – wszyscy konni wywiadowcy, na ochronę własnego atakującego skrzydła. Widząc bolsze-
wickie karabiny maszynowe na wozach silnie zagrażające naszym oddziałom, uderzają wspólnie na nie 
i zdobywają dwa wozy z K.M. ułatwiając tem samem nasze posunięcie.

Trzeciego odznaczenia – o którym wspominała mama – do dziś nie udało się odnaleźć. Okazało się, 
że w tych mglistych wspomnieniach, wypowiedzianych mimowolnie, znajdowały się kluczowe infor-
macje. A dalsza analiza zdjęć pozwoliła ustalić, że pradziadek rzeczywiście brał udział w dwóch woj-
nach. Pamiętajmy więc, by wnikliwie wsłuchiwać się w opowieści swoich najbliższych.

Pragnę również prosić osoby, które posiadają zdjęcia, dokumenty, pamiątki związane z rodzinami 
Limańskich, Kozaków, Nicieckich i Świetlików o kontakt: pawelswietlik@wp.pl. 

M
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Drzewo genealogiczne na dwie ręce albo 
i więcej jest formą pamiętnika do włas-
noręcznego uzupełniania, przeplatanym 
tematycznymi sentencjami. To jedna z 
dwóch omawianych publikacji, która nie 
jest produktem rodzimym, lecz wersją 
włoskiego oryginału. Sporą część zajmują tu 
miejsca na wklejanie fotografie z opisami. 
Każdy członek rodziny ma swoją własną 
stronę, gdzie zmieści się wyłącznie poziome 
lub legitymacyjne zdjęcia i kilka rubryk, ze 
względu na rozmiar książki. Jakich? Imię  
 przydomek wraz z datą urodzin, adresem, 
kolorem oczu i włosów, hobby oraz pogląda-
mi. Ostatnia strona zawiera dwustronicowe 
drzewo genealogiczne do uzupełnienia (do 
pradziadków włącznie), co nie dla każdego 
genealoga może być wystarczające. Według 
mnie przy odrobinie pomysłowości (kart-
ki, dziurkacz i wstążka) jesteśmy w stanie 
wykonać własnoręcznie podobny album, 
dostosowany do posiadanych przez nas 
zdjęć i z olbrzymim polem do popisu dla 
dziecięcego rękodzieła. 
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> Paweł Becker

Jakie tajemnice kryje 
przed nami sierpień?
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Sierp. Owo pradawne narzędzie, 
święte niemal dla rolniczej dło-
ni, którym żęto kłosy zbóż. 

Symbol pracy na wsi i rolniczej doli. 
Nieprzypadkowo znalazł się na fladze 
„chłopsko-robotniczego” imperium 
radzieckiego; nieprzypadkowo też 
w zabużańskiej trylogii stary Pawlak 
przechowuje ów „sierp tatowy”. Sierp. 

Sierpień - niezmiennie związany z polską wsią. 
Stąd też jego nazwa. Dla wojska polskiego 
miesiąc święta i czczenia wielkiego zwycięstwa 
nad bolszewikami. To także czas zadumy 
i pamięci o powstańcach warszawskich, 
walczących z niemieckimi żołnierzami.

►

Ósmy miesiąc polskiego kalendarza nie 
kłania się rzymskiemu cesarzowi Au-
gustowi. Pozostał on wierny rodzimej 
pracy rolnej –stąd nazwa sierpień. 

Sierpień łączy się niezmiennie z dwie-
ma datami – jego 1 i 15 dniem. 1 sierp-
nia 1944 roku o godzinie 17.00, znanej 
jako „Godzina W”, wybuchło w stolicy  
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powstanie warszawskie. Trwający 63 
dni zryw młodych ludzi walczących 
o niepodległość spod okupacji Nie-
miec. Zakończony klęską, rzezią lud-
ności cywilnej, zniszczeniem miasta 
– a jednak wielkim majestatycznym 
symbolem pamięci, odwagi, hardo-
ści, poświęcenia i oddania. Przez lata 
data zakazana, skazana na zapomnie-
nie – od kilkunastu lat świętowa-
na z należytym szacunkiem. Miałem 
okazję poznać w swoim życiu kilku 
powstańców warszawskich. Aleksan-
der Dąmbski sam porównywał się do 

dziecka z pomnika Małego Powstań-
ca – z za dużym hełmem i karabinem 
większym od niego. Michał Gradow-
ski mówił o tym, jakim był de facto 
dzieckiem wśród powstańców, ale jaki 
jasny umysł zachował, gdy wywożono 
go z matką do Auschwitz. 

Wniebowzięta  
i Wojsko Polskie

I wreszcie 15 sierpnia, podwójne świę-
to. Oto Kościół katolicki czci tego dnia 
Matkę Boga, Maryję, wspominając, że 

nie umarła jak każdy inny człowiek, 
ale została wzięta do Nieba przez swe-
go syna. Odpust ma tego dnia wiele 
kościołów maryjnych, w tym ducho-
wa stolica Polski – klasztor jasnogórski 
w Częstochowie. 

Tegoż dnia w 1920 roku sowiecka ar-
mia została zatrzymana na przedpo-
lach Warszawy, co historia okrzyknęła 
bitwą warszawską, cudem nad Wisłą, 
18 decydującą bitwą w dziejach świa-
ta. Na cześć tej wiktorii ustanowiono 
dzień Wojska Polskiego. Przez okres 
czerwony w Polsce było to święto za-
kazane, przeniesione na październik, 
ale po 1989 roku powrócono do niego, 
czcząc żołnierzy z 1920 roku. 

Cygańska poetka

17 sierpnia na świat przyszła najsłyn-
niejsza cygańska poetka – Bronisława 
Wajs, czyli Papusza. Imię takie nada-
wane cygankom zapowiadało wielką 
sławę lub wielką hańbę. Za życia uwa-
żano, że przynosiła hańbę całemu na-
rodowi. Spisała wiersze, opisała cygań-
ski świat, zdradziła więc ich tajemnice. 
Dopiero po latach, gdy doceniono jej 
poezję, gdy powstały o niej filmy, książ-
ki, reportaże, gdy zaczęto śpiewać jej 
wiersze jako pieśni – okazało się, że 
przyniosła Romom wielką chlubę

W sierpniu patronują nam święte 
o rzadkich imionach jak św. Nadzieja, 
córka św. Zofii, męczennica z pierw-
szych wieków chrześcijaństwa wraz ze 
swymi siostrami, św. Wiarą i św. Mi-
łością. Ale też zakonnica z południo-
wej Ameryki epoki kolonizacyjnej, św. 
Róża, patronka ogrodników. Jest i św. 
Bartłomiej, który w ludowej tradycji 
w dniu swego święta (24)… „zanie-
czyszcza” ogórki. Tego dnia też odby-
wać się mają sejmiki bocianów przed 
wyprawą do Afryki. A 25 sierpnia z ko-
lei w dniu św. Luizy Na Luizy ładnie – 
śnieg późno spadnie. fo
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> Piotr Ryttel

Na mocy postanowienia Komitetu Emigracji Polskiej,  w Londynie ukazuje się  
1 stycznia 1863 roku pierwszy numer Głosu Wolnego. Powstaje, ponieważ kraj nie ma 
dziennika zagranicznego do swoich posług, w którym mógłby podawać potrzebne pu-
blikacje do powszechnej wiadomości w Polsce i za granicą. Dziennik ma charakter 
półurzędowego organu Komitetu. Jego celem jest służenie sprawie oswobodzenia Pol-
ski spod obcego najazdu i ucisku. Na założenie dziennika Komitet przeznacza 600 
franków. Ponadto zostaje uruchomiony dobrowolny podatek ofiarny od zjednoczonej 
emigracji, z przeznaczeniem na utrzymanie dziennika.

***

W kwietniu 1863 przeprowadzane są kolejne rewizje w warszawskich drukarniach. 
W dawnej drukarni Hindemithów  policja znajduje tylko Tygodnik Powszechny, jak 
wiadomo prorosyjski i już chce zakończyć przeszukiwanie, gdy nagle policmajster 
Zengbusz trafia na pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego, a w nim na strony poświę-
cone gimnastyce. W publikacji autor objaśnia jak podnosić ręce, wyprężać nogi itp. 
Te ćwiczenia wydają się policmajstrowi skierowane przeciw władzy, każe więc książkę 
konfiskować.

***

Naczelnik Wojenny ogłasza obwieszczenie dla mieszkańców Kielc, w którym nakazu-
je zgłaszać policji każdą przybyłą do miasta osobę, nawet jeżeli ma przebywać kilka 
godzin. Zarządza też, że w pogrzebach może uczestniczyć tylko rodzina osoby zmar-
łej, nikt obcy. Przechodzić przez rogatki, na spacer choćby, w kierunku Karczówki, 
dozwolone jest jedynie za pozwoleniem policji. Pod rozporządzeniem widnieje podpis 
prezydenta Jurgaszki i radnego sekretarza, Tomaszewskiego.

***

Na Łotwie dochodzi do okrutnych zdarzeń. Ciemny lud podburzony jest przez Mo-
skali, którzy wmawiają Łotyszom, że Polacy będą mordować i palić ich wioski. Na 
hasło pohulajtie, tłum chłopstwa pod przewodnictwem kilku żołdaków moskiew-
skich, napada na pałac Wyszki, będący własnością hrabiego Stanisława Molla. Ataku-
ją dziedziców w nocy, wyciągają z łóżek, półnagich biją i wloką na stację kolei żelaznej. 
Wśród nich są hrabiowie Aleksander i Jan Mollowie, hrabia Stanisław Moll, obywatel 
ziemski Komar i książę Mirski. Pokrwawionych i obdartych z odzienia, krępują po-

wrozami i w takim stanie oddają moskiewskim władzom wojskowym. Dalej przewo-
żeni są do Dyneburga i tu osadzeni w kazamatach. 

Hrabina Mollowa, spodziewająca się dziecka, bita kolbami karabinów, usiłuje wyku-
pić się pieniędzmi od oprawców. W końcu i tak musi ratować się ucieczką. Znajduje 
schronienie u jednego ze swoich włościan. Tu następuje przedwczesne rozwiązanie  
i dziecko rodzi się nieżywe. 

Cierpi też służba z pałacu i oficjaliści. Podobnie jak ich państwo, są bici i szarpani, po-
cząwszy od głównego rządcy, po ostatniego lokaja. Motłoch bez litości znęca się nad 
kapłanami, wśród nich jest sześćdziesięciotrzyletni  kanonik Sandra, którego prowa-
dzą wśród naigrawających się żołdaków do fortecy. Ksiądz ma na sobie jeszcze ornat, 
w którym odprawiał mszę, zanim go porwano. 

Pięciuset złoczyńców rabuje pałac, pozbawiony właścicieli i służby. Zabierają srebra 
stołowe, złoto, biżuterię, gotówkę i papiery wartościowe, także bydło, konie i powozy. 
Meble, sprzęty, wartościowe obrazy, posągi i dzieła sztuki rąbią, rozwalają, w końcu 
wszystko wokół: pałac, zabudowania gospodarcze ze zbożem, wreszcie i kościół, okła-

dają słomą i podpalają. 

POWSTANIE STYCZNIOWE
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> Marta Jasińska

Kto jest winny poronieniu?  
- kronika kryminalna z Żurawicy
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Z DAWNEJ KRONIKI

M
aryna Bykowa, żona 
tkacza Jacka Byka, uro-
dziła martwe dziec-

ko. Nie było to wyjątkowe wydarzenie 
we wsi, ale kiedy Jacek Byk poszedł do 
księdza proboszcza, by zamówić po-
chówek, ksiądz oskarżył niedoszłego 
ojca, że jest winien śmierci dziecka, 
a swoje podejrzenia przekazał Prze-
świetnej Zwierzchności Gruntowej. 

Sprawa nabrała rozmachu i już 13 li-
stopada rozpoczęło się dochodzenie. 
Prowadzili je wójt Jacek Ustrzycki i po-
borca Michał Laskowski. Obaj panowie 
zachowywali się przy tym, jak rasowi 
śledczy. Najpierw wójt podpytał ludzi, 
potem ustalono wstępne hipotezy, któ-
rych prawdziwość sprawdzano pod-
czas doskonale zaplanowanych i prze-
prowadzanych przesłuchań. Śledztwo 
było wielokierunkowe: jako że żona 
Jacka Byka z natury jest złośliwa kobie-
ta, może sobie przez złość lub dźwiganie 
drzewa z lasów żurawickich na opał to 
przedwczesne poronienie wywołać, albo 
od łamania kijów na brzuchu (bo taki 
zwyczaj mają baby żurawickie) albo 
z innej jeszcze przyczyny.

Jacek Byk zeznał, że żony nie bił, więc 
nie może być winnym poronienia. Nie 
wie, dlaczego tak się stało, ale wła-
śnie przypomniał sobie, że w sierpniu, 
w czasie żniw na polu na Cieleczkow-
kach żona jego była szarpana i popycha-

na przez Jaśka Bera i Piotra Stasiaszka. 
A od Jacka Mecha dostała 3 plagi. Na 
tym przesłuchiwanie Byka zakończono.

Następną zeznającą była Maryna Faco-
wa, żona Jacka Faca – kmiecia, mająca 
lat 48, czworo dzieci. Znana z tego, że 
pomaga przy porodach. Facowa zezna-
ła, że 8 listopada po południu widziała 
Bykową wracającą z targu przemyskie-
go. Była zdrowa i nic nie wskazywało, 
że będzie rodzić. Do porodu została 
wezwana wieczorem. Kiedy przyszła 
do chałupy Byków, poród już się za-
czął. Na świat przyszło martwe dziecko 
ze śladami zasinienia na nóżkach i pla-
mami na brzuszku. Co było przyczyną 
poronienia, Facowa nie wie, ale według 
niej kobiety zwykle ronią od dźwigania 
ciężarów. 

Zeznania Facowej nie pomogły naszym 
śledczym, dlatego na tę okoliczność 
postanowiono przepytać sąsiadów. 
Wezwano Mateusza Grzyba i Szym-
ka Włocha, którzy do sprawy nic nie 
wnieśli. Okazało się, że z Bykami nie 
utrzymują kontaktów.

Pozostał więc do sprawdzenia ostatni trop 
– chłopi, którzy na polu Cieleczkowkowym 
żonę Jacka Byka „szarpali i popychali”. Ich 
wersja zajścia na polu wyglądała tak:

Jacek Byk wraz z żoną swoją fałszywie 
na nas skarży się,  że my jego żonę Ma-

rynę na Cieleczkowkach podczas wiąza-
nia owsa w miesiącu sierpniu, że my ja 
szarpać y na ziemię położyli , gdyż pod-
pisani będąc przywołani do wiązania 
owsa potrzymać te Maryne Byczkę, któ-
ra późno na pańskie wyszła y pyskiem 
swoim szkalując wszystkich już się sama 
położyła na ziemi a Jasiek Mech polny 3 
razy letkie bez dymkę i kaftan letko ude-
rzył laseczką, od której żadnego bolu 
czuć nie mogła, to tylko uczynili dla po-
strachu, aby inni ranniej wychodzili na 
pańskie, a za tym nie mogło szkodzić żo-
nie Jaśka Byka , gdyby ta podten w ciąży 
była, gdyż temu przeszło półtrzecia mie-
siąca jak to się stało na Cieleczkowkachi 
przez ten czas zawsze zdrowa była.

Ostatnim przesłuchiwanym był Jasiek 
Mech. Potwierdził, że 14 lub 15 sierpnia 
Byczka otrzymała od niego trzy palicz-
ki za to, że późno na pańskie wyszła, ale 
za to też, że pyskiem swoim szkalowa-
ła, a rozgniewany ekonom Luzakowski 
kazał ją postraszyć dla przykładu. Poza 
tym Mech obwieścił, iż jego laseczka 
uszczerbku na zdrowiu nie uczyniła, 
albowiem widział ją jak drzewo z lasu 
żurawickiego nosiła na plecach, na pań-
skim bywała, w domu robiła, na targ do 
Przemyśla chodziła, a że 8 listopada po-
roniła nieżywe dziecko, to musiała sobie 
przyczyną bydź, bo to jest kobieta kłótli-
wa, napastliwa, to nietrudno takiej ko-
biecie o nieszczęście.

Mech był ostatnim przesłuchiwanym  
i na nim śledztwo zakończono. Nie po-
stawiono nikogo w stan oskarżenia, 
choć w podsumowaniu podkreślano 
„zły charakter” nieszczęsnej kobiety. 
Jej nie przesłuchano z dwóch powodów  
– po pierwsze – na pewno prawdy by 
nie powiedziała, po drugie – leżała 
chora, ledwie żywa…

To nie jedyne wydarzenie z kryminalnej 
żurawickiej kroniki. Kolejne sensacyjne XIX-
wieczne opisy już w następnym numerze 
More Maiorum!
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