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KABLIŃSKI

Taryfa 1667 roku

Kabliński Krzysztof, na którego miejscu został spisany Gabriel Stulgiński z Kibortów dym 1 szlachecki wpow. 
rosieńskim

Nazwisko rodziny jest skądinąd nieznane. Może jest to forma spolonizowana nazwiska 
litewskiego Kablys, notowanego przez Z. Zinkeviciusa? To ostatnie oznacza: hak, wie
szak, kopacz, widły itp.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim, 
bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  Zinkevicius, s. 527: Kablys.

KACHLEWSKI (KOCHLEWSKI ?)

H. PRAWDZIC 

Taryfa 1690 roku

Kachlewski Jeipy у Kipszpw Powilbienie w pow. berpańskim dym szlachecki 1

Brak jest tej rodziny w herbarzach. Może chodzi o Kochlewskich? Możliwe, że jest to 
spolonizowana forma nazwiska litewskiego Kaklas, od którego pochodzi Kaklewski 
(lit. Kaklauskas) [Zinkevicius]. Po litewsku kaklas oznacza szyję.

Kochlewscy pochodzili ze Śląska i początkowo nazywali się von Falkenhau. Jedna 
gałęź tej rodziny przeniosła się do Polski i przyjęła nazwisko Kochlewski od posiada
nych dóbr Kochlew w pow. wschowskim. Niektórzy z nich przenieśli się dalej do Litwy. 
Najbardziej znany z nich to Piotr Kochlewski (zm. 1647), sędzia ziemski brzesko-litew
ski, działacz polityczny i kalwiński, pisarz. Był związany z Krzysztofem Radziwiłłem. 
Z Jadwigą Przypkowską, podsędkówną Zatorską, spłodził trzech synów: Ambrożego 
Chrystiana (zm. 1647), Aleksandra Benedykta i Jana Stanisława. Nic nie wiadomo o ich 
związku ze Żmudzią [PSB],
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12 KACZYŃSKI

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r. w pow. berżańskim, bez podda
nych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  PSB, 13, s. 216—217: Kochlewski Piotr; Uruski, T. 7, s. 79; Zinkevicius, s. 570: Kaklas.

KACZYŃSKI 

H. POMIAN 

Taryfa 1667 roku

Kaczyńska Jeryyna Eirfrozyna Blinstrubówna, na której miejscu postał spisany Krzysztof Skinder [...] £ dru
giej majętności swej nazywanej Posyusyuie Skinderysyki dymów 3, ogółem dymów 13 poddańskich w pow. 
jaswońskim
Kaczyński Jakub у  Giejsyów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskm. Wosytoka Samuel na miejscu Jakuba Ka
czyńskiego у  S utkajciów dym 1 szlachecki w pow. ro sień skim
Kaczyński Jan [na miejscu] Krzysztofa Jusykiewicya ySokmed dym 1 szlachecki w pow. tendyiagolskim

Taryfa 1690 roku

Kaczyński Wojciech, po którym został spisany Michał Towiański wojski wi/komierski z majętnośa Pokiendcye 
Z Kopiszęk dymów poddańskich 3

Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia. Pochodzi ze wsi Kaczyno w ziemi łom
żyńskiej na Mazowszu. Na Litwie byli przynajmniej od 1. połowy XVII w. Badacze 
litewscy wskazują jeszcze na związek tego nazwiska z językiem białoruskim lub ro
syjskim [LPŻ].

Notowano ich w czasie Potopu 1655 r.: Jerzego, dzierżawcę uzulickiego [właściwie 
użulickiego w pow. kowieńskim], Andrzeja, pisarza grodzkiego wiłkomierskiego i Niko
dema Kaczyńskiego. Możliwe, że żaden z nich nie był związany ze Żmudzią.

Na pewno byli notowani w taryfie 1667 r.: 3 rodziny w różnych powiatach (jaswoń
skim, rosieńskim i tendziagolskim). Jedna rodzina miała nieduży majątek (3 dymy), po
zostałe były bez poddanych. Nie była to więc szlachta najbiedniejsza, ale nie utytuło
wana na Żmudzi.

W taryfie z 1690 r. spisano Wojciecha, który zapewne przeniósł się później do pow. 
upickiego. W każdym razie w 1690 r. notowano tu kilku Kaczyńskich, a wspomniany 
Wojciech był skarbnikiem upickim w 1697 r. W  tymże roku Andrzej był elektorem ze 
Żmudzi króla polskiego Augusta II.

W 1799 r. Kaczyńscy herbu Pomian wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie 
w późniejszej guberni kowieńskiej. Protoplastą rodziny został Jan Kaczyński, syn Je
rzego (pokolenie I i II). W 1683 r. jego synowie: Bartłomiej i Stefan (III) posiadali do
bra Użumedzie [w pow. widuklewskim] i Giejsze [w pow. rosieńskim]. Zapoczątkowa
li oni dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Bartłomiej jako ojciec 
dwóch synów (IV): Wojciecha i Andrzeja. Ci w 1756 r. posiadali Użumedzie. Pierwszy 
z nich spłodził syna Stanisława (V), który w 1793 r. sprzedał Użumedzie. Byl on oj
cem trzech synów (VI): Jana, Józefa i Stanisława. Pierwszy z nich — Jan wydal na świat
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KACZYŃSKI 13

syna, także Jana (VII), który z kolei ojcował czterem synom (VIII): Ignacemu (ur. 1794) 
z synem Stanisławem (ur. 1817; IX) oraz Janowi (ur. 1796), Antoniemu (ur. 1805) z trze
ma synami (IX): Hipolitem (ur. 1833), Józefem Antonim (ur. 1836) i Antonim (ur. 1838) 
[wzmianka o utracie dworiaństwa przez tych trzech braci] i Hieronimowi (ur. 1810) 
z dwoma synami (IX): Józefem Onufrym (ur. 1840) i Feliksem (ur. 1858).

Teraz kolej na obu braci Jana: Józefa i Stanisława (VI). Pierwszy z nich powo
łał do życia czterech synów (VII): Ignacego (ur. 1808), Hipolita Wawrzyńca Cypriana 
(ur. 1814), Karola (ur. 1817), bezpotomnego i Franciszka (ur. 1811). Spośród wymienio
nych Ignacy spłodził czterech synów (VIII): Michała Maurycego (ur. 1832), Antoniego 
(ur. 1836), Felicjana (ur. 1840) z pięcioma synami (IX): Bolesławem (ur. 1873), Józefem 
(ur. 1877), Wincentym (ur. 1883), Bronisławem (ur. 1888) i Janem (ur. 1890) oraz Alek
sandra (ur. 1843).

Brat Ignacego, czyli Hipolit Wawrzyniec Cyprian (VII), miał dwóch synów (VIII): 
Antoniego (ur. 1845) i Piotra (ur. 1857), a jego następny brat Franciszek (VII) zostawił 
po sobie syna Waleriana Rocha (ur. 1840; VIII), ojca Hieronima (ur. 1872; IX).

Z kolei wspomniany Stanisław (VI) wydał światu syna Ferdynanda (ur. 1814; VI), 
bezpotomnego.

Teraz kolej na brata Wojciecha — Andrzeja (IV), ojca Kazimierza (V) i dziada To
masza (VI). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (VII): Karola (ur. 1786) i Win
centego (ur. 1790). Pierwszy z nich miał trzech synów (VIII): Juliana (ur. 1824), Józe
fa (ur. 1826) z dwoma synami (IX): Józefem (ur. 1862) i Walerianem (ur. 1863) oraz 
Franciszka (ur. 1854) [teoretycznie to możliwe, że ów Franciszek miał braci urodzo
nych w latach 1824 i 1826, ale bardziej prawdopodobna jest pomyłka, może chodzi 
o 1834 r.?]. Jego brat Wincenty (VII) doczekał się dwóch synów (VIII): Chryzostoma 
(ur. 1812) z synem Józefem (ur. 1854; IX) i Franciszka (ur. 1823) z dwoma synami (IX): 
Adolfem (ur. 1853) i Felicjanem (ur. 1861).

Drugą, młodszą linię prowadził Stefan (III), który był ojcem (IV) Michała i Bazy
lego [ros. Wasilij], którzy w 1756 r. posiadali dobra Giejsze. Z nich Michał spłodził syna 
Józefa (V), który w 1794 r. sprzedał te dobra. Był on ojcem dwóch synów (VI): Szymo
na, bezpotomnego i Macieja. Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (VII): Ignace
go (ur. 1817) i Antoniego Bonifacego (ur. 1820), bezpotomnego. Natomiast Ignacy był 
ojcem Antoniego (ur. 1858; VIII).

Z kolei brat Michała — Bazyli (IV) był ojcem Aleksandra (V) i dziadem trzech 
wnuków (VI): Antoniego, Kazimierza i Michała. Pierwszy z nich wydał na świat czte
rech synów (VII): Wincentego Adama (ur. 1817), Juliana Dominika (ur. 1820), bezpo
tomnego, Kazimierza (ur. 1824) ijózefa (ur. 1828), także bezpotomnego. Z nich Win
centy Adam miał syna Ignacego (ur. 1854; VIII), a jego brat Kazimierz (VII) — pięciu 
synów (VIII): Antoniego (ur. 1849),Michała (ur. 1853), Aleksandra (ur. 1858), Francisz
ka (ur. 1861) i Wincentego (ur. 1863).

Teraz pozostali bracia Antoniego: Kazimierz i Michał (VI). Z nich Kazimierz 
miał dwóch synów (VII): Ignacego (ur. 1821) i Jana Kazimierza (ur. 1827). Pierw
szy z nich wydał na świat dwóch synów (VIII): Aleksandra (ur. 1862) i Karola 
(ur. 1864), a jego brat Jan Kazimierz (VII) — jednego: Józefa Juliana (ur. 1862;VIII).
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14 KAJUTOWICZ

Natomiast jego brat Michał (VI) powołał do życia czterech synów (VII): Józefa Ka
zimierza (ur. 1832), bezpotomnego, Tomasza Ignacego (ur. 1834), Franciszka Micha
ła (ur. 1837) i Tadeusza (ur. 1840), bezpotomnego. Z wymienionych potomstwa do
czekali się dwaj (VIII): Tomasz Ignacy miał syna Kazimierza (ur. 1872), a Franciszek 
Michał — sześciu: Jana (ur. 1866), Ludwika [ros. Ljudowik] (ur. 1868), Antoniego 
(ur. 1870), Franciszka (ur. 1872), Kazimierza (ur. 1874) i Michała (ur. 1878) [LVIA; 
F 391-8-2570].
Ź r ó d ł a :  Akta yardów , T. 2, s. 298,299, 301; Elektorzy 1697 r.; LVLA, F 391-8-2570, k. 15 (skan 00033); 
Taryfa woj. trockiego, s. 177 i in; Urzędnicy: woj. trockie, s. 519, nr 3875. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 239; LPŻ, T. 1, s. 883: Kaćinskas; Uruski, T. 6, s. 139.

KAJUTOWICZ

Taryfa 1667 roku

Kajułowić.z Piotr Stanisławowiez ~ Tarwidów dym 1 szlachecki wpow. jorańskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Kojutis lub Kajota. W pierwszym wy
padku nazwisko pochodzi od Kojis, co może wiąże się z litewskim koją, czyli „noga”. 
W drugim — może utworzone od chrześcijańskiego imienia Kajetan [LPŻ]. W każdym 
razie brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. żorańskim, bez 
poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1039: Kojutis, Kojis, 890: Kajota, Kajutis.

KALUSKI

Taryfa 1667 roku

Kałuski ]an zjolwarku zętstawne\go\ od Jana Pnystanowskiego, nazwane\go\ Dowjtwgie dymy 4 poddańskie 
w pow. tendyiagolskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego. W każdym razie Kałuskich no
towano w Kałuszynie w  ziemi liwskiej na Mazowszu.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow tendziagol- 
skim z czterema dymami poddańskimi. Była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza 
i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 174—176.

KAMBOR ZOB. KIMBOR

KAMINOWICZ ZOB. KIMINOWICZ
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KAMIŃSKI (KAMIEŃSKI)

H. CHOLEWA, ŚLEPOWRON, TOPÓR ?, ŻNIN 

Taryfa 1667 roku

Kamińska Janowa Manama Styrpeykówna wdowa na miejscu Jana Kamińskiego maZponka i spadkiem do sta
łej cgyśapo niebosgcgyku Janie Tałtromiejewicpu Strowpiuprzyłączonych dopaspni swojej p LeZajdówpoddań- 
ski dym 1 wpow. telsgewskdm
Kamiński Gabriel g  Drutowispek dymów 80 w pow. widuklewskim. Tenge pe wsi Libispeki pprpykupli od 
Adama i Jana Sebestianowicpów i od Malcherowicpa Witortów poddJańikidcĄ dymów 11 wpow. kros kim 
Kamiński Jópef na miejscu Jana Kusteyki pDrowdwiłów dym splachecki 1 wpow. wilkiskim 
Kamiński Tomasp p Lalerwispek dym splachecki 1 w pow. wilkiskim 
Kamiński Wojdech p Romajciów dym splachecki 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Kamieński Tomasp na miejscu Wienskiewicpa pKalarwispek w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
Kamiński Gabriel Jerpy starosta ryski p majętności Małych Druktowispek w pow. niduklewskim dymów pod- 
dańskich 22. Tenge p wioski Łąki dymów wpow. wielońskimpoddańskich 3 
Kamiński Michał p Lelajciów wpow. telspewsłdm [dym] poddański 1

Jest całkiem możliwe, że Kamieńscy i Kamińscy stanowią jeden ród.
Rodzina może być różnego pochodzenia: polskiego, białoruskiego i rosyjskiego 

[LPŻ]. Jeszcze dalej poszedł Z. Zinkevicius, który wskazał na litewską genezę tego nazwi
ska, od formy Kaminas (ka— i min—) lub Kamas. Skądinąd wiadomo, że Kamieńscy z Dru- 
towiszek są jednak polskiego pochodzenia. Są to często nazwiska odmiejscowe. Trzeba też 
pamiętać, że rodzin o takim nazwisku było bardzo wiele w polskich herbarzach.

Zdaniem Kojałowicza, Kamieńscy to „dom polski”, który przybył do Litwy z zie
mi dobrzyńskiej. Wśród wielu członków tej rodziny wymienił Zygmunta Kamieńskiego 
na Żmudzi pod 1578 r. Według Marzeny Liedke, Kamieńscy wywodzili się z Korony, 
może z Podlasia.

Sporo dowiadujemy się o Kamieńskich z akt ziemskich żmudzkich XVI w. Pierw
szym znanym członkiem tej rodziny, herbu Slepowron, był Jerzy (Juri) Kamieński (po
kolenie I). W 1561 r. dokonał on zamiany gruntów swego „dworca” Pietraszyszki 
z 25 włókami, przyłączonego do dworu hospodarskiego kowieńskiego na grunty dzier
żawy jurborskiej, przyległe do jego dwom Drutowiszki. W zamianie otrzymał od króla 
Zygmunta Augusta następujące wsie z 40 włókami: Monkajtie, Wieżajtie, Miłgowdajtie, 
Juczajtie, Libiszki, Drutowiszki i Mytniki oraz dodatkowo „z łaski naszoje hospodarsko- 
je za czołombitiem jego” 5 włók ziemi w  siole Trokłowce i dodatkowo 7 włók tamże 
[1А]. W dokumencie tym został nazwany służebnikiem Mikołaja Czarnego Radziwił
ła, wojewody wileńskiego i kanclerza litewskiego. Zwraca jeszcze uwagę fakt, że dwór 
Drutowiski miał on przed datą tej zamiany, tj. 1561 r. Najpewniej należał on dawniej do 
włości jurborskiej i został mu nadany „za wierne służby” na Litwie. Śladem siedziby Ka- 
mińskich w tym miejscu jest mapa Georga von Schwengelna, pułkownika szwedzkiego
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16 KAMIŃSKI (KAMIEŃSKI)

z połowy XVII w., na której umieszczono nomenklaturę „Kaminsky” między Botoka- 
mi z Drutowiszkami.

Więcej wiadomo o synu wyżej wymienionego — Zygmuncie Jurewiczu Kamień
skim (II) z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1574 r. kupił on pół służby poddanych 
w Trepach we włości widuklewskiej. Tam dokonał kilka dalszych zakupów w następ
nym roku. W 1583 r. dokupił grunt majętności Drutowiszki. W 1584 r. kupił „dworec” 
Poupinis we włości widuklewskiej, nad rzeką Upiną. W tym roku wziął w zastaw sioło 
Monkuny w majętności Rosienie we włości o tej nazwie od swojego „szwagra” Stani
sława Mikolajewicza Stankiewicza Bilewicza [w akcie błędnie: Biniewicza]. Wiadomo 
bowiem, że Zygmunt Jurewicz byl żonaty z Hanną Mikolajewną Stankiewicz Bielewicz, 
a więc wspomniany Stanislaw byl rzeczywiście jego szwagrem. W 1585 r. kupił sianożęć 
w uroczysku Luka we włości widuklewskiej, nad rzeką Upiną. W 1586 r. kupił pół ziemi 
Juciszki w Trowpiach w polu Powortiach we włości korszewskiej. Ok. 1589 r. posiadał 
poddanych Leki we włości jurborskiej z prawem wstępu do jezior. W 1589 r. zastawił 
swoje „imenejce” w polu Niemokszteńskim we włości widuklewskiej. W 1586 r. był po
borcą podatku w ziemi żmudzkiej. W 1594 r. wziął w zastaw sioło Szowkiany, należące 
do majętności Taurogi we włości kroskiej. W 1595 r. kupił kilka niw i sianożęci w ma
jętności Drutowiszki, a od innego ziemianina wziął w zastaw majętność o tej nazwie. 
W tych latach wziął w zastaw sioło Pujki, należące do majętności Drutowiszki, nad rze
ką Drutowsupiem. Wiadomo też, że miał siostrę Jadwigę.

W tychże aktach ziemskich żmudzkich była jeszcze mowa o Mikołaju Andrejewi- 
czu Kamieńskim, żonatym z Maryną Korsak i posiadającym dobra Poniki we włości 
wielońskiej. Trudno powiedzieć o nim coś bliższego.

W sumie z akt ziemskich żmudzkich XVI w. wynika, że Zygmunt Jurewicz Ka
mieński był znaną osobą na Żmudzi i posiadał majątek Drutowiszki i kilka mniejszych. 
W latach 1574^1595 czynił różne zakupy, głównie w pobliżu jego dóbr Drutowiszki we 
włości widuklewskiej.

Skądinąd wiadomo, że miasteczko Gaura z Drutowiszkami pod Botokami zostało 
nabyte przez Jerzego Kamieńskiego w połowie XVI w. W 1570 r. w  Gaurze był kościół, 
bo została ona nazwana miasteczkiem [Buszyński]. To prawdopodobne, ale równie do
brze może chodzić o zbór, pewnie kalwiński, ufundowany przez Kamieńskiego. Była to 
bowiem rodzina kalwińska. W 1564 r. otrzymał on zgodę króla polskiego Zygmunta Au
gusta na wybudowanie mostu w Gaurze na rzece Szeszuwa. Dobra gaurańskie należa
ły do Kamieńskich do 1674 r., kiedy jedyna córka Gabriela Kamieńskiego — Marianna 
wyszła za mąż za Chwaliboga Billewicza, podczaszego mińskiego. Wspomniany Gabriel 
zbudował kościół w  Gaurze w 1670 r. jako gorliwy katolik, a następnie zburzył zbór kal
wiński, odcinając się tym samym od tradycji kalwińskiej swojej rodziny [Buszyński].

Potem sporo informacji o rodzinie pochodzi z XVII w. W czasie Potopu 1655 r. 
spisano sporo Kamieńskich, ale ze Żmudzią i to tylko w pewnym stopniu można łączyć 
Bogusława, podkomorzego wiłkomierskiego, i Michała Kamieńskich, którzy uczestni
czyli w  zjeździe pod Jaswojniami.

W 1674 r. testament spisała Maryna Stanisławowna Styrpeykowna [sic] Janowa Ka
mińska, wdowa. Chciała być pochowana przez starszych synów: Michała i Kazimierza
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w „mogiłach imienicza mego ojczystego” w okolicy Lełajcie w pow. telszewskim. Do
bra te małżonkowie wspólnie nabyli od Stanisława Piotrowicza Styrpeyki, ojca Maryny. 
Wszystko to zapisała swoim synom: Michałowi, Kazimierzowi, Stanisławowi i Janowi 
Janowiczom Kamińskim. Miała też trzy córki Janowny Kaminszczanki: Annę, Magda
lenę i Ewę, o których los mieli zatroszczyć się wspomniani synowie (po 30 kop groszy 
posagu) [VUB, F 7-ŻP 26]. Wspomniana testatorka była notowana w taryfie 1667 r., 
a jej syn Michał w 1690 r. w  Lełajciach.

W taryfie 1667 r. zanotowano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilki- 
skim (3) oraz pojedynczo w telszewskim i widuklewskim (wraz z dobrami w pow. kro- 
skim). Większość z nich (3 na 5) nie miała poddanych, chodzi o Kamieńskich z pow. 
wilkiskiego. Natomiast pozostali mieli poddanych: od jednego (w pow. telszewskim) do 
91 w pow. widuklewskim, w Drutowiszkach. W tym ostatnim przypadku była to wielka 
własność ziemska.

W taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny w trzech różnych powiatach. Byli też silnie 
zróżnicowani pod względem majątkowym: jeden nie miał poddanych, drugi miał jedne
go, a najbogatszy z nich Gabriel miał 23 poddanych. W sumie była to zarówno szlachta 
drobna (linie wilkiska i telszewska), jak i bogata (linia widuklewska). Rzadko piastowa
li tytuły, przynajmniej na Żmudzi. Tylko Józef Kamiński był miecznikiem żmudzkim, 
zmarły przed 20 XI 1742 r. Jeden z Kamieńskich, Zygmunt, był deputatem żmudzkim 
do Trybunału Głównego w 1588 r. Inny Kamieński, Gabriel starosta ryski, był elekto
rem króla polskiego Jana III Sobieskiego w Warszawie w  1674 r.

Kamieńscy byli gorliwymi kalwinami. Aż trzech z nich było dyrektorami synodów 
prowincjonalnych na Litwie: Zygmunt w latach 1632, 1638, 1643 i 1645; Jerzy w 1685, 
1687, zapewne w 1688 i 1698 oraz Andrzej w 1691. Dodatkowo Zygmunt był patronem 
zboru w Drutowiszkach w swoich dobrach w 1628 r. \Akta synodówprowincjonalnydĄ.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej następujący 
Kamieńscy herbu: Jastrzębiec, Luk Napięty, Pilawa i Topór. W herbarzu Ciechanowicza 
wspomniano jeszcze o Kamińskich herbu Żnin w pow. szawelskim w XIX w.

Najwięcej można powiedzieć o Kamieńskich herbu Slepowron (Korwin), do które
go należał wspomniany w 1690 r. Gabriel Jerzy. Pochodził on z Kamienia w Księstwie 
Oświęcimskim, a więc z tej części Śląska, która została przyłączona do Polski w XV w 
Do rodziny tej został zaliczony Zygmunt Zygmuntowicz Kamieński, działający rzeko
mo na Litwie w latach 1578—1632. W rzeczywistości chodzi o dwie osoby: wspomnia
nego wyżej Zygmunta Jurewicza (Jerzowicza) i jego syna Zygmunta. Ten pierwszy byl 
poborcą żmudzkim w 1578 r. Drugi z nich (III) byl komisarzem sejmu 1611 r. do ogra
niczenia puszczy Gojżewskiej, potem komisarzem do ustalenia granic Żmudzi z 1616 r. 
i komisarzem do spraw mennicy na Litwie w 1632 r. W tymże roku był elektorem króla 
polskiego Władysława IV z powiatu wiłkomierskiego. Był podkomorzym wiłkomier- 
skim w latach 1634—1650. W dwóch małżeństwach z Ewą Szemiotówną i Zuzanną Sa- 
pieżanką, starościanką uświacką, siostrą Lwa Sapiehy, kanclerza, wojewody wileńskiego 
i hetmana wielkiego litewskiego, miał siedmiu synów (IV): Jana, Stefana, Krzysztofa, 
Malchera [Ciechanowicz błędnie: Melcher], Michała, Gabriela i Bogusława [Ciechano
wicz: Bohusław]. W swoim testamencie z 1655 r. (?) wymienił swoje liczne dobra na
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18 KAMIŃSKI (KAMIEŃSKI)

Żmudzi, w  województwie trockim (pow. upicki), wileńskim (pow wiłkomierski) i inne, 
zastrzegając, by nie wyprzedawano dóbr Drotowiszki [błędnie: Drotoniszki] na Żmu
dzi, gdzie „w kaplicy dziad z babką i ojciec jego zostali pogrzebieni” [czyli dziad Jerzy 
i ojciec Zygmunt] oraz Dziewałtowa w pow. wilkomierskim, gdzie była druga kaplica 
rodowa i chciał być tam pochowany.

Pierwszy z synów Zygmunta, czyli Jan (IV) był rzekomo kasztelanem mścisławskim, 
co jest chyba błędną identyfikacją (chodzi o innego Jan Kamieńskiego). Drugi syn Stefan 
mieszkał w Zaozierzu i Małowidach w województwie nowogródzkim, nie pozostawił po
tomstwa. Trzecim synem był Krzysztof, który był dziedzicem dóbr Ilgie, Pomituwie [Cie
chanowicz: Pomitucie] i Poszołtonie na Żmudzi. Był elektorem województwa trockiego 
(a nie Żmudzi) króla polskiego Jana III Sobieskiego w 1674 r. Czwarty syn Zygmunta to 
Gabriel Jerzy, dziedzic Drutowiszek [Ciechanowicz: Drutoniszek], Łąki i Niemoksztów na 
Żmudzi. To on został spisany w taryfie z 1690 r. jako właściciel dóbr Małe Druktowiszki 
w pow widuklewskim i wsi Łąka w wielońskim. Miał 25 dymów, co stawiało go w rzędzie 
stosunkowo zamożnej szlachty. Był starostą ryskim w latach 1674—1701. Był także elekto
rem króla Jana III Sobieskiego w 1674 ze Żmudzi. Przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm, 
czego wyrazem była jego fundacja kościoła w Gaurze w 1670 r. (zbudowanie w 1681) 
i ufundowanie tam wielkiego ołtarza (1696). Piątym synem Zygmunta był Bogusław, dzie
dzic Dziewiałtowa w pow. wiłkomierskim, Rzeszy i Malat w pow. wileńskim, wszystkie 
w województwie wileńskim. Ostatni, szósty syn Zygmunta to Malcher (zm. 1709/1710), 
cześnik wieński, był dziedzicem dóbr Pobojsko w pow. wileńskim, Komiany w wiłkomier
skim w województwie wileńskim oraz Dumników Szymoniszek [w 1690: Szymaniszki] 
w pow upickim w województwie trockim. W sumie spośród sześciu synów Zygmunta, 
podkomorzego wiłkomierskiego, tylko dwaj: Krzysztof i Gabriel byli związani ze Żmudzią.

Genealogię Kamieńskich vel Kamińskich herbu Cholewa opracował M. Brensztejn 
na podstawie wywodu rodziny z 1800 r. Według tego przekazu protoplastą rodziny byl 
Piotr Kamieński, starosta bobtelski, „od dawna osiadły na Żmudzi”. Wraz z żoną Ro
zalią z Bardowskich nabył majątek Zabieliszki—Gojżew w pow. telszewskim [niemożli
we, chodzi o pow. wilkiski]. W dożywociu miał jeszcze dobra Ponowajcie alias Bobtele 
[to królewszczyzna w pow. wilkiskim], z których zrezygnował na rzecz syna za cza
sów króla Jana III. Wspomnianym synem był Antoni, rotmistrz powiatu kowieńskie
go z 1779 r. Posiadał wspomniane dobra Zabieliszki—Gojżew i Bobtele oraz Użwolkie 
w pow. kowieńskim i upickim, częściowo nabyte, częściowo otrzymane w formie posa
gu żony (sprzedał je w 1784 r.). Z kolei dobra Szyło—Podubisie czyli Podegle [w pow. 
berżańskim] darował synowi Józefowi. Spłodził on sześcioro dzieci: 1. Józefa, rotmi
strza i regenta granicznego żmudzkiego. Posiadał on wspomniane dobra Szyło—Po
dubisie. Ożenił się z Eudokią Powstańską, która wniosła mu w posagu wieś Szawdy- 
nie w pow. szawelskim. 2. Piotra (ur. 1775), ojca Waleriana (ur. 1819). 3. Stanisława 
(ur. 1779), sędziego granicznego powiatu telszewskiego (1823), chorążego telszeskiego 
(1826) i właściciela folwarku Rajnie, odłączonego od starostwa telszewskiego. 4. Onu
frego (ur. 1790), dowódcy oddziału powstańczego na Żmudzi w 1831 r., emigranta po
litycznego \Kompendium biografic-yio—informacyjnej 5. Justyna. 6. Ignacego, komisarza dóbr 
Lachnickiego, chorążego wileńskiego, dziedzica dóbr Opól w pow. pińskim.
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KAMIONOMOYSKI 19

Ze wspomnianych synów, oprócz Piotra, potomstwo miał tylko Józef, ojciec czte
rech synów: Antoniego Adalberta (ur. 1801) z synem Józefem, dziedzicem Rajniówpod 
Telszami, prezydentem Telsz od 1896 r., żonatym z Marią. Bociarską; Jana Piotra Pawła 
(ur. 1804); Napoleona Karola Augusta (ur. 1812) i Artydora [Boniecki lepiej: Arystyda] 
Saby Józefa (ur. 1819) [MACB; ogólniej Boniecki],

W 1834 r. wywiedli się Kamińscy herbu Topór. Ich protoplastą był Tomasz Kamiń
ski (pokolenie I), ojciec Jerzego (II). Ten ostatni w  1683 r. zapisał dobra Wojniatyszki 
Żutowiszki [przynależność pow. niepewna] swojemy synowi Antoniemu (Ш). Ten w te
stamencie z 1713 r. zapisał te dobra synowi Bernardowi (IV). Ten ostatni w swoim testa
mencie z 1763 r. zapisał je swoim synom (V): Stanisławowi, Wawrzyńcowi i Szymonowi 
Jakubowi. Z nich pierwszy sprzedał te dobra w 1791 r. i spłodził syna Bartłomieja (VI), 
ojca Piotra Pawła (VII) i czterech wnuków (VIET): Franciszka Salezego (z dwoma sy
nami: Wiktorem i Piusem; IX), Sylwestra (z synem Ildefonsem; IX), Józefa Szymo
na i Jakuba Waleriana. Z kolei wspomniany Szymon Jakub (V) był ojcem Stefana (VI), 
dziadem Łukasza [ózefa (VII) i pradziadem Seweryna Aleksandra ]ana Tadeusza (VIII) 
[LATA, F 391-8-2570].

W XIX w. Kamińscy herbu Żnin mieszkali w  pow. szawelskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a :  Akta synodów prowincjonalnych, zob. indeks; Akta cjaydów, T. 2, s. 282—283, 306; Deputacii, T. 1, 
s. 75; Elektorzy 1674 r.; IA, kol. 143—148, nr 12; Kojałowicz, Nomenclator, s. 279—280; LVIA, F 391—8—2570, 
k. 11; MACB, F 84-1878, k. 29; ODVCA, vyp. 1, s. 16-242, 92-75,112-123,119-242,123-322,161-163, 
207-198; vyp. 2, s. 51-200, 190-98; vyp. 3, s. 136-223; vyp. 4, k. 16-121, 30-234, 52-401,220-128; vyp. 5, 
k. 190—13; Schwengeln, Mapa Litny, Ursydnicy inflanccy, nr 2143; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 458, nr 3454; 
Urzędnicy żmudzcy, nr 798; VUB, F 7—ŻP 26, nr 66. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, t. 1, 
s. 146: Kamieński; Boniecki, T. 9, s. 186, 210 (genealogie); Buszyński, Opisanie, s. 129—131; Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 246—251 (genealogia); tenże, Suplement, s. 192; Kompendium biograficpno—informacyjne, s. 145; Lied- 
ke, s. 392, 400; LPŻ, T. 1, s. 904: Kaminskas; Paknys, s. 165 (Kaminskis Gabńelius Jurgis); Uruski, T. 6, 
s. 170—171, 179; Yalanćius, s. 139; Zinkevicius, s. 210: Kaminas, 284: Kamas.

KAMIONOMOYSKI 

H. PAPARONA (PAPARAII)

Taryfa 1690 roku

Kamionomayski ]an p dóbr JKAdd p Prawdojaów i Dargispek w pow. pojurskim dymów 7

Nazwisko jest pewnie pochodzenia polskiego i łączy się ze szlachtą o tym nazwisku 
z pow. Szadkowskiego w województwie sieradzkim. Nazwa nawiązuje do miejscowości 
Kamionomostek, której śladem jest obecnie Kamostek na południe od Laska.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: nieduża królewszczyzna w pow. 
pojurskim. Nie piastowali urzędów na Żmudzi.
L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 6, s. 181.

KAMIONOWICZ (?) ZOB. WOYTKIEWICZ
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20 KANCZELGIS

KANCZELGIS

Taryfa 1667 roku

Kancpeljjs Jan [z] nastawy od Jana Syrewicpa pe wsi Upłowkiach Spymajaów Sunkach, na którym dymie sam 
miespka, dym 1 poddański wpow. berpańskim

Nazwisko rodziny może pochodzić od nazwiska litewskiego Kanćius, o niejasnym po
chodzeniu. Może pochodzi od niemieckiego Kuntschen czy Kunz (?) [LPŻ]. Niemniej 
jednak w  antroponimii litewskiej spotyka się obydwa człony tego nazwiska: kant- i elg—, 
zob. monografię Z. Zinkeviciusa. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć rzadko. 
W 1585 r. sąd wydał rozstrzygnięcie w sprawie oskarżenia Jana Szymonowicza Kon- 
czegowicza o „napad” na niwę Jakubiszki należącą do majętności Skierdymy we włości 
pojurskiej i kradzież bydła. Z kolei w  1600 r. Szczefan Janowicz Szymkiewicz Konczeł- 
gowicz, a więc syn wyżej wymienionego, zapisał testamentem połowę majętności Pie- 
nowie we włości pojurskiej i Gintowtyszki w szawdowskiej dla swojej żony Matiejewny, 
a drugą połowę dla córek: Anny i Magdaleny.

Później spisano ich w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim, z jednym 
dymem poddańskim. Była to więc szlachta drobna i nieutytulowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 193—223; vyp. 5 k  260-234. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 908: Kancelkis, 
Kanćius; Zinkevicius, s. 86 i 100.

KANDYBA 

H. ZAREMBA 

Taryfa 1667 roku

Kandyba [w tekście: Kadyba] Kapimierp Damdomcp na miejscu Stanisława U kry na p Grepyspek dym 1
splachecki w pow. berpańskim

Taryfa 1690 roku

Kandyba Kapjmierpna miejscu Stanisława Ukry na pokolicy Grespyspek [w Kop. 11: Grejżyszki] w pow. 
berpańskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny może łączy się z ruskim (białoruskim, ukraińskim) słowem kandyba, 
czyli „kulawy”, „chromy”, „wolno idący” [LPŻ].

Był to ród wołyński w XVI w. Później, w XVIII w., byli notowani w pow. lidzkim 
i grodzieńskim. Zdaniem Ciechanowicza, protoplastą rodu był Borys Proksza Kandyba, 
który w 1588 r. miał dobra w pow. lidzkim w województwie wileńskim.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 spisano 
tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, bez poddanych. Była to więc szlachta drobna 
i nieutytulowana z jednym wyjątkiem. Stefan Prokszyc Kandyba był bowiem strażni
kiem wybrzeża morskiego w 1788 r.
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KAPUŚCIŃSKI 21

W XIX w Kandybowie—Zarembowie herbu Zaremba mieszkali w pow. telszew- 
skim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  Urzędnicy żmudzcy, nr 1301. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 221; Ciechanowicz, Rody  ̂T. 3, 
s. 254—255; tenże, Suplementy s. 193; LPŻ, T. 1, s. 909: Kandiba.

KANTEWSKI ZOB. KOPLEWSKI 

KANTOWICZ ZOB. KONTOWICZ

KAPUŚCIŃSKI 

H. ODROWĄŻ 

Taryfa 1667 roku

Kapuściński Matias-y [na miejscu] Jakuba Syrtowta ~ Scyta Gierdyiagoty dym 1 szlachecki w pow. berpańskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow berżańskim, 

bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1804 r. Kapuścińscy herbu Odrowąż wylegitymowali się ze szlachectwa. Ich pro

toplastą byl Antoni Kapuściński, ojciec Mateusza (pokolenie I i II). Najstarsza wzmian
ka pochodzi z 1720 r. kiedy wspomniany protoplasta nabył dobra Jasudy. W 1785 r. do
bra te zostały sprzedane przez jego syna Mateusza. Był on ojcem trzech synów (III): 
Antoniego, Józefa i Mateusza, którzy zapoczątkowali trzy linie tej rodziny. W pierw
szej, najstarszej prym wiódł Antoni jako ojciec dwóch synów (IV): Józefa Onufrego 
(ur. 1791) i Kajetana Hieronima (ur. 1805). Pierwszy z nich spłodził trzech synów (V): 
Andrzeja Adama (ur. 1826), Antoniego (ur. 1837) i Piotra (ur. 1843). Z nich linię kon
tynuował tylko Antoni jako ojciec trzech synów (VI): Józefa (ur. 1863), Franciszka 
(ur. 1868) i Jana (ur. 1880).

Z kolei brat Józefa Onufrego — Kajetan Hieronim (IV) ojcował Pawłowi (1841; V), 
który powołał do życia syna Jana Cypriana (ur. 1879; VI).

Drugą, średnią linię prowadził Józef (III). Był on ojcem trzech synów (IV): 
Adama (ur. 1797), Jana Pawła (ur. 1804) i Mateusza Frumencjusza [ros. Frement] 
Karola (ur. 1809), bezpotomnego. Z nich Adam wydał na świat pięciu synów (V): 
Juliana Apolinarego (ur. 1827), Ignacego (ur. 1836), Konstantego (ur. 1839), Piotra 
Pawła (ur. 1841) i Aleksandra (ur. 1844). Z nich potomstwa doczekał się tylko Julian 
Apolinary, który miał trzech synów (VI): Franciszka (ur. 1860), Michała (ur. 1862) 
ijózefa (ur. 1871).

Z kolei brat Adama, czylijan Paweł (IV) wydał na świat syna Antoniego (ur. 1834; V), 
który był ojcem Zygmunta (ur. 1860; VI).

Trzecia, młodsza linia łączy się z Mateuszem (III), ojcem Antoniego Justyna 
(ur. 1823; IV), który wydał na świat dwóch synów (V): Anioła [ros. Angel, sic] (ur. 1855) 
i Michała (ur. 1857), bezpotomnych. Z nimi wymarła ta linia [LVIA, F 391—8—2569].
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22 KARBOWSKI

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2569, k. 54 (skan 00105). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 231; LPŻ, T. 1, 
s. 918: Kapuscinskas; LTruski, T. 6, s. 193.

KARBOWSKI

H. PRZYJACIEL, SZRENIAWA 

Taryfa 1667 roku

Karbowska Waclawowa Helena na miejscu małponka swego Wacława Karbowskiego p Goniprowa dym 1 szla
checki wpow. korspewskim

Taryfa 1690 roku

Karbowska Helena p Krutyl Goniprowa wpow. korspewskim dym splachecki 1
Karbowski Matiasp p Pospyla wpow. korspewskim na miejscu Mikołaja Kosptownia dym splachecki 1
Karbowski, na którego miejscu postał spisany Matiasp Spymkiewicp p Pi/sud Pow orda w pow. korspewskim
dym splachecki 1

Uwaga: możliwe jest pomieszanie dwóch różnych, ale podobnych nazwisk: Karbowski 
i Karwowski. Jest to możliwe na gruncie błędnego odczytania źródeł pisanych po rusku 
lub rosyjsku. Sprawę dodatkowo komplikuje nazwisko Garbowski, nieraz łączone z wy
żej wymienionymi [Lowmiański].

Nazwisko rodziny może być polskiego pochodzenia [LPŻ]. W każdym razie noto
wano Karbowskich w herbarzach polskich, choć w  mało konkretnych sytuacjach.

Rodzina jest notowana w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1595 r. Stanisław 
Adamowicz Karbowski sprzedał pustosz Lemby we włości pojurskiej, koło rzeki Jury. 
W  1596 r. Jan Bałtromiejewicz Karbowski był żonaty z Ewą, Matysowną, a od swoje
go teścia Matieja Bałtromiejewicza Dowgiałowicza otrzymał część „imieniczka” w polu 
Możrimowiczach we włości wielońskiej. Tenże w 1598 r. kupił niwę Baczkasejs koło 
gruntów Waduatines we włości wielońskiej.

W sumie we wspomnianych aktach żmudzkich notowano Karbowskich w dwóch 
włościach: pojurskiej i wielońskiej w ostatnim dziesięcioleciu XVI w.

Później notowano ich w źródłach XVII w. W taryfie 1667 r. wzmiankowano o jed
nej rodzinie w pow. korszewskim, bez poddanych. Z kolei w  taryfie 1690 r. spisano 3 ro
dziny mieszkające tylko w pow korszewskim, bez poddanych. W sumie była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

Drzewo genealogiczne Karwowskich herbu Przyjaciel pochodzi z 1799 r. Włączo
no ich jednak do Karbowskich ze względu nie tylko na wspólny herb, ale i pochodze
nie z tej samej miejscowości. Protoplastą tej rodziny Karwowskich, czy raczej Karbow
skich, był Wacław, ojciec Grzegorza (pokolenie I i II). Ow syn protoplasty w testamencie 
z 1680 r. posiadał dobra Goniprowo Krutyle [w pow korszewskim], które posiadali 
Karbowscy w  taryfach z lat 1667-1690. Miał on dwóch synów (III): Michała i Stanisła
wa, tworzących dwie linie rodziny. Pierwszą zaczął Michał, ojciec Mateusza (IV), dziad 
Andrzeja (V) i pradziad dwóch braci (VI): Onufrego Filipa i Kazimierza Jerzego. Z nich
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pierwszy spłodził czterech synów (VII): Macieja Józefa, Jana Bartłomieja, Wincentego 
i Antoniego. Wspomniany Mateusz Karwowski sprzedał te dobra w 1783 r.

Z kolei druga, młodsza linia od Stanisława (III), ojca Tadeusza (IV), dziada Domini
ka (V) i pradziada Pawła Wincentego (VI) [LVIA, F 391—8—2570, k. 8; krótko: Ciechanowicz].

W 1810 r. wywiedli się Karbowscy [nie Karwowski] herbu Sz[r]eniawa. Ich pro
toplastą był Kazimierz Karbowski, mający syna Wacława (Wencesława; pokolenie I i II). 
Ten ostatni w testamencie z 1674 r. zapisał dobra Girdziszki [wpow korszewskim: Gir- 
dyszki?] synowi Mateuszowi (III). Następny dokument pochodził dopiero z 1750 r., kie
dy wspomniany Mateusz zapisał te dobra swoim synom (IV): Szymonowi i Kazimierzo
wi. Dobra te później sprzedali: Kazimierz w 1780, a Szymon w 1793 r.

Wspomniani bracia: Szymon i Kazimierz zapoczątkowali dwie linie tej rodzi
ny. Druga, młodsza linia od Kazimierza była bardzo krótka: miał on syna Stefana (V) 
i wnuka Ignacego (ur. 1801; VI), bezpotomnego. Z kolei pierwsza, starsza linia łączy się 
z Szymonem (IV), który ojcował trzem synom (V): Antoniemu, Tadeuszowi i Józefowi. 
Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (VI): Wawrzyńca (ur. 1781) i Ignacego Mateusza 
(ur. 1789). Wspomniany Wawrzyniec wydał na świat trzech synów (VII): Augustyna 
(ur. 1809), Ignacego (ur. 1825) i Antoniego Jana (ur. 1836), bezpotomnego. Z wymie
nionych Augustyn powołał do życia pięciu synów (VIII): Ignacego Józefa (ur. 1838), 
Antoniego Józefa (ur. 1840), Jana (ur. 1845) z synem Hieronimem (ur. 1880; IX) oraz 
Wincentego (ur. 1853) i Stanisława (ur. 1858) [później dopisanego]. Znów brat Augu
styna— Ignacy miał syna Jerzego (ur. 1852; VIII).

Teraz brat Wawrzyńca — Ignacy Mateusz (VI), który ojcował trzem synom (VII): 
Antoniemu (ur. 1830), Janowi (ur. 1832) i Szymonowi Rafałowi (ur. 1834), bezpotomnym.

Kolej na dwóch braci Antoniego: Tadeusza i Józefa (V). Pierwszy z nich zostawił 
po sobie dwóch synów (VI): Jerzego (ur. 1785) i Józefa Teodora (ur. 1804). Z nich Jerzy 
spłodził czterech synów (VII): Antoniego Jerzego (ur. 1827), Kazimierza (ur. 1829), Ju
styna (ur. 1831) i Jana (ur. 1836) [wzmianka o utracie dworiaństwa]. Z nich potomstwa 
doczekał się tylko Justyn jako ojciec Jana (ur. 1863; VIII). Z koleijózef Teodor (VI) zo
stawił po sobie czterech synów (VII): Ignacego Macieja (ur. 1839), bliźniaków Wiktora 
i Aleksandra (ur. 1855) oraz Stanisława (ur. 1862).

Ostatni brat Antoniego to Józef (V), ojciec Jana Franciszka (VI), bezpotomnego 
[LVIA, F 391-8-2570, k. 20].

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-8-2570, k. 8 [jako Karwowski], 20 (skan 00041); ODVCA, yyp. 3, s. 137-247; 
vyp. 4, k. 91—254; vyp. 5, k. 41—309. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rodу, T. 3, s. 258; LPŻ, T. 1, s. 922: Kar- 
bauskas; Łowmiański, Wyka^ s. 88; Uruski, T. 6, s. 247: Karwowski [sic].

KARCZ (KARCZ-KARCZEWSKI)

H. MOGIŁA 

Taryfa 1667 roku

Karcz Kiyysytof na miejscu Jana Żotkiemczą i na miejscu Jana Niemiry ^Jawcyyk dym szlachecki 1 w pow. 
ndlkiskim
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Karcy Kryysytof na miejscu Adama Kuniasya yjusykajciów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim 
Kairy Knysytof na miejscu Jana Nie miry yjawcyyków Kvlipowa dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
Kairy Paweł у  Krethompiów i ypryy kupli od Urbana Żagiewicya dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
Korcy И Kuyszjof na miejscu Jeryejgo] Ъу narta z S umil ów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim

Należy przypomnieć, że w taryfie 1690 r. zanotowano Krzysztofa Karcza [w tekście 
błędnie: Kurcz] Jawczyka, którego umieszczono w herbarzu pod Jawczykami (zob.). Jest 
niewątpliwy związek Jawczyków z Karczami, co widać w obu taryfach z lat 1667 i 1690.

Nazwisko rodziny wskazuje na pochodzenie polskie [LPŻ]. Prawdopodobnie po
chodzili z Karczewa w ziemi liwskiej na Mazowszu.

Na Żmudzi notowano ich w XVII w. W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszka
jących głównie w pow. wilkiskim (4) i jedna w sąsiednim pow. ejragolskim. Żadna nie 
miała poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Karcz—Karczewscy herbu Mogiła mieszkali w pow. szawelskim [Ciecha
nowicz],

W 1819 r. Karcz—Karczewscy herbu Mogiła wywiedli swoje pochodzenie szlachec
kie, poczynając od Piotra Karcz Karczewskiego, syna Benedykta (pokolenie I i II). Ow 
protoplasta w testamencie z 1731 r. zapisał majętność Dusejki-Poryngowo [w pow. tel- 
szewskim] synowi Walentemu (III). Ten ostatni w swoim testamencie z 1773 r. zapi
sał te dobra synowi także Walentemu (IV). Ten z kolei wszedł w posiadanie tych dóbr 
w 1793 r. Miał on syna Andrzeja Maurycego (ur. 1792; V), ojca czterech synów (VI): 
Stanisława Waleriana Adalberta (ur. 1825), Maurycego Jana (ur. 1834), Franciszka 
(ur. 1837) i Donata Jakuba (ur. 1840) [LVIA, F 391-8-2569].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2569, к  33 (skan 00065). L i  t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, 
s. 147; Ciechanowicz, Suplement, s. 193; LPŻ, T. 1, s. 922: Karćcyskis, Karćauskas; Uruski, T. 6, s. 201.

KARP

H. WŁASNEGO 

Taryfa 1667 roku

Karp Zygmont £ cyęśd swojejpo Stanisławie Karpiu stryju swoim dzierżący 4 poĄd]ańskie dymy w pow. ber- 
Żańskim

Taryfa 1690 roku

Karp Stefan Kazimiery w pow. beryańskim dymów poddańskich 12

Nazwisko rodziny może być różnego pochodzenia, np. litewskiego od lit. karfys, „ma
jący brodawki”. Może też pochodzić od powszechnie znanej ryby, ale najpewniej łączy 
się z imieniem chrześcijańskim Karp, czy raczej Polikarp (imię cerkiewne), występujące 
w języku białoruskim i ukraińskim [LPŻ; Abramowicz, Citko Dacewicz]. Do tego ze
stawienia Z. Zinkevicius dodał, że imię Karp pochodzi od greckiego imienia Karpos.
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Była to jedna z zamożniejszych rodzin na Litwie, łączyła się z „najpierwszymi ro
dami” [oczywista przesada]. „Wydali cały poczet światłych dostojników kościelnych 
i świeckich”. Według dawnej tradycji, ród miał pochodzić z rodu Carpiów w Hiszpanii 
i Włoszech, znanego we wczesnym średniowieczu. Jest to legenda niemająca żadnych 
podstaw źródłowych. Stąd ciekawe, że Aleksander Meysztowicz, który opracował gene
alogię tego rodu, zaczął swoje studium od Karpia Jesypowicza, pierwszego historyczne
go przedstawiciela tej rodziny, czyli jego protoplasty. W 1522 r. otrzymał on wójtostwo 
jatwieskie i zabielskie i młyn na rzece Brzozowej od króla polskiego Zygmunta I. Cho
dzi o dobra później zwane Karpowicze na Podlasiu, na południe od Augustowa, leżące 
nad Brzozówką, dopływem Biebrzy.

Na Żmudzi notowano ich w źródłach XVII w. W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną 
rodzinę, mającą 4 dymy w pow. berżańskim. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano również 
jedną rodzinę w pow. berżańskim, wyjątkowo nie podając miejscowości zamieszkania. 
Spisany tam Stefan Kazimierz miał 12 dymów poddańskich, należał więc do stosunko
wo zamożnej szlachty żmudzkiej.

Według najnowszych badań Sławomira Karpia, badacza dziejów swojej rodziny, 
jej przodek Jesyp był wychodźcą briańskim, jest więc pochodzenia ruskiego. Pochodził 
z ziemi briańskiej na południowy wschód od Mścisławia, na pograniczu litewsko—mo- 
skiewskim. Na Litwę przybył jego syn Karp Jesypowicz, znany ze źródeł z początku 
XVI w. Wspomniany badacz ma wydać monografię tej rodziny. Z dostępnego drzewa 
genealogicznego Karpiów z XVI—XVTI w. można wnosić, że wspomniana monografia 
wniesie sporo nowego w stosunku do klasycznej monografii Aleksandra Meysztowi
cza. Nie mając dostępu do monografii S. Karpia, pozostaje oprzeć się na wspomnianej 
pracy A. Meysztowicza, choć mam świadomość, że w szczegółach zawiera ona błędy 
i nieścisłości.

Niżej przedstawiono genealogię Karpiów głównie na podstawie monografii Alek
sandra Meysztowicza. W nawiasie kwadratowym podano dane z drzewa genealogicz
nego Sławomira Karpia, choć w ograniczonym zakresie. Korzystano również z innych 
źródeł, co zawsze dokumentowano w nawiasie kwadratowym.

Pokolenie I
1. Karp Jesipowicz [synjesypa, czyli Józefa] (ok. 1485—przed 10 X 1547) dworza

nin królewski. W 1540 r. nabył dobra Ołony w pow. trockim. Ożenił się z Pelagią Hryn- 
kówną, z którą miał dwóch synów.

Pokolenie II
2. 1. [Iwan] Jan [1548—przed 30 X 1591] dworzanin królewski, starosta nowodwor

ski. Dziedzic Brzozowej na Podlasiu. Miał trzech synów [właściwie siedmioro dzieci].
2. 2. [Dymitr (zm. przed 22 III 1558)].

Pokolenie III
[3. 1. Dymitr, syn Iwana (ok. 1560—przed 10 V 1621) sekretarz królewski, podwoje- 

wodzi wileński. Ożenił się z KatarzynąPiotrowiczow[n]ą Wiesiołowską, podskarbianką 
nadworną litewską], pierwszą Polką w rodzinie.
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3. 2. WacławJanowicz. Miał majętność Poszokinie alias Wizgirdyszki i Połabie alias 
Nowy Dwór w pow. upickim i Kowkle alias Użogi (nabył w  1611 r.). Ożenił się z Zofią 
Jakubówną Grądzką, z którą miał syna. Brak tej osoby w  genealogii S. Karpia.

[3. 3. Elżbieta Iwanówna, żona Andrzeja Koryckiego, oboje ufundowali kościół 
w Niewodnicy na Podlasiu].

3. 4. Katarzyna [Iwanówna] Janówna, żona [Felicjana Morawca, potem] Samuela 
Magnuszews kiego.

3. 5. Józef [Iwanowicz] Janowicz (zm. przed 16 IX 1637) marszałek wołkowyski. 
Zapoczątkował starszą linię rodziny na Brzozowej, kwitnącą w woj. podlaskim i nowo
gródzkim [linia podlasko-białoruska]. Ufundował kościół w Brzozowej w  1617 r., za
pewne też w  Karpowiczach i Repli. Ożenił się dwukrotnie z: Elżbietą Kurzenieckąi Ka
tarzyną Górnicką, z którymi miał troje dzieci.

3. 6. Mikołaj [Iwanowicz] Janowicz [ok. 1562—przed 1 I 1622] (testament z 1619) 
podkomorzy wołkowyski, starosta nowodworski. W 1611 r. był deputatem żmudzkim. 
Zapoczątkował młodszą linię rodziny, zwaną Rykijowską, kwitnącą na Żmudzi i w  woj. 
trockim. Ożenił się z Katarzyną Skaszewską, dziedziczką Rykijowa i Kurtowian, cór
ką Stanisława i siostrąjana. W 1605 r. zapisała mężowi prawo do tych dóbr. Pierwszy 
z Karpiów osiadł na Żmudzi. Według S. Karpia wydał na świat siedmioro dzieci.

[3. 7. Raina Maryna Iwanówna (zm. przed 7 IV 1612), żona Mikołaja Korze
niowskiego].

[3. 8. Maryna Iwanówna, żona Hryhora Połnowskiego].

Pokolenie IV
4. 1. Jan, syn Józefa, podstoli podlaski. Dziedzic Brzozowej, Kalinówki i Brzosto- 

wicy Murowanej w pow. grodzieńskim. Ożenił się z Barbarą Grajewską, z którą miał 
troje dzieci [brak go na drzewie genealogicznym S. Karpia].

4. 2. Stefan, syn Józefa, marszałek wołkowyski, dziedzic Repli i Narewki. Sprze
dał trzeciznę Rykijowa Eufemii z Mleczków Hieronimowej Oziębłowskiej. Ożenił się 
z (Elżbietą) Magdaleną von der Recke. Zapoczątkował linię kurlandzką rodu, wygasłą. 
Według A. Meysztowicza, było dwóch Stefanów. W 1618 r. uczył się w kolegium je
zuitów w Krożach [Index librorum Ъайпотт, s. 226].

4. 3. Władysław, syn Józefa, sekretarz królewski, miał syna [brak go na drzewie ge
nealogicznym S. Karpia].

4. 4. Jan Włodzimierz, syn Wacława. W latach 1630-1650 miał dobra Szykszniany 
alias Podlinkowiec w pow. upickim. Ożenił się z Alszką TekląJanówną Staszkowską, nie 
miał dzieci [brak go na drzewie genealogicznym S. Karpia].

4. 5. Stanisław [Kazimierz], syn Mikołaja, sekretarz królewski. Dziedzic trzecizny 
w Rykijowie. Ożenił się dwukrotnie z: Dorotą Wysocką i Dorotą Żakówną [według
S. Karpia była to jedna osoba, która po raz drugi wyszła za mąż za Szymona Żuka, sę- 
dzicapołockiego]. Miał córkę.

4. 6. Piotr [ur. ok. 1605), syn Mikołaja, wojski wołkowyski. Dziedzic trzecizny 
w Rykijowie, zwanej Nozdre. Ożenił się z Marianną Gołkowską, dziedziczką majętno
ści Lasy w pow. upickim, z którą miał ośmioro dzieci. Wspomniane Lasy „po dziś należą
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do Karpiów” (w 1906 r.). W 1618 r. uczył się w kolegium jezuitów w Krożach [Index li
brorum Latinorum, s. 226].

4. 7. Jadwiga, córka Mikołaja, żona [Mikołaja] Limonta [wojskiego lidzkiego].
4. 8. Konstancja [w tekście jednak Katarzyna, co przyjął także S. Karp] (zm. 1671), 

córka Mikołaja, żona Wacława Szemiota.
4. 9. Dorota, córka Mikołaja, żona Stefana Dowmont Siesickiego.
4.10. Zofia, córka Mikołaja, [żona Andrzeja Przystanowskiego, miecznika żmudzkiego].

Pokolenie V
5. 1. Józef (1630-testament z 1687 r.) syn Jana, podkomorzy bielski. Oprócz ro

dzinnej Brzozowej, Kalinówki i Brzostowicy posiadał Luszniew w pow. Słonimskim, 
Narewki i Nowy Dwór. Ożenił się dwukrotnie z: Anną [Alszką] Sapieżanką, kasztelanką 
wileńską i Anną Dunin Karwicką Kawicką, z którymi miał siedmioro dzieci.

5. 2. Kazimierz, syn Jana, podstoli podlaski, bezpotomny.
5. 3. Katarzyna, córka Jana, żona Kazimierza Władysława Komorowskiego, potem 

Franciszka Opackiego.
5. 4. Stanisław, syn Stefana.
5. 5. Krzysztof [testament z 1715 r.] syn Władysława, podczaszy smoleński [w la

tach 1698—1715. Ożenił się z Anną Katarzyną Bielawską] [Urzędnicy: ziemia smoleńska].
5. 6. Felicjanna, córka Stefana [córka Stanisława Kazimierza] (testament z 1687), 

zapisała swoją część Rykijowa i dóbr nowogródzkich Stefanowi Karpiowi.
5. 7. Piotr (zm. 1720) syn Piotra, kanonik wileński, pleban świacki (od 1686 r.) 

i dziekan kupiski w diecezji wileńskiej, proboszcz olwicki w 1703 r. Deputat do Trybu
nału Głównego w 1706 r. [S. Karp],

5. 8. Stefan Kazimierz (testament 1710 r., zmarł przed 21 VII 1712 r.) syn Piotra. 
W 1695 r. był stronnikiem dworu królewskiego w czasie konfliktu z Sapiehami. Kolejno 
był ciwunem berżańskim w latach 1697-1704, pisarzem grodzkim żmudzkim w 1698— 
1704, ciwunem szawdowskim w 1704—1712, podstarościm żmudzkim w 1705 r. i pod- 
sędkiem ziemskim żmudzkim w 1705—1710. Był także stolnikiem mozyrskim, starostą 
jodajckim [w pow. kroskim] i ejragolskim. Był posłem żmudzkim na sejm 1703 r. i wal
ną radę warszawską w 1710 r. Elektor w latach 1669, 1674 i 1697. W 1710 r. zrezygno
wał z wójtostwa janiskiego na rzecz Andrzeja Mikołaja Karpia. Zapoczątkował odno
gę Rykijowską rodziny, nabywając różne części i tworząc całość tych dóbr. Notowany 
w taryfie 1690 r. jako właściciel 12 dymów w pow. berżańskim. Ożenił się z Anną [Afta- 
nazy: Barbarą] Godlewską, córką Jana Kazimierza, stolnika mozyrskiego, z którą miał 
sześcioro dzieci [Aftanazy; Diańus% walnej rady, Elektorzy 1669, 1674, 1697 r.; Uetuvos 
magdeburginią miestig Rachuba, Litwa, Urzędnicy żmudzcy, nr 179, 416, 881, 978, 1012].

5. 9. Paweł Chryzostom (testament 1733) syn Piotra. Oboźny upicki [w latach 1697— 
1724], czesnik upicki [w 1724 r.] i podkomorzy upicki [w 1724—1733, także podwoje- 
wodzi trocki w 1712—1714] i wojski wołkowyski (jak jego ojciec). Dziedzic Johaniszkieli 
w pow. upickim, założyciel odnogi rodziny na tych dobrach. Posiadał jeszcze Kurtowiany 
na Żmudzi i inne dobra. Ożenił się z: Jadwigą [Aldegundą von] Budembrock [Budden- 
brock], z którą miał syna [Aftanazy: dwóch synów] [Aftanazy; Urzędnicy: woj. trockie].
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5. 10. Marianna, córka Piotra, żona Jerzego Białłozora sędziego ziemskiego upic- 
kiego, stolnika mścisławskiego.

5.11. Barbara, córka Piotra, żona Adama Debesowicza.
5. 12. Zofia, córka Piotra, panna.
5. 13. Jakub [Karol] [zm. 1708] syn Piotra, cześnik upicki. Dziedzic na Poniemu- 

niach (Wielkim i Małym) w pow. upickim. Ożenił się z Katarzyną Elżbietą Pokówną 
[Pock], ze szlachty kurlandzkiej, z którą miał czworo dzieci [S. Karp: dwoje] [Karp, Ka
rol Karp\ Urzędnicy: woj. trockie].

5.14. Mikołaj Stanisław, syn Piotra, wojski parnawski [1695], nowogródzki [1697] 
i upicki [1703—1710], starosta jodajcki |Urzędnicy inflanccy]. Założyciel odnogi na Lasach 
w pow. upickim i Kurszach w pow. wiłkomierskim. Ożenił się z Zofią Eminą Gordo- 
nówną, z którą miał syna.

5.15. Matiasz, syn Stefana, rotmistrz kurlandzki. Ożenił się dwukrotnie z: Anną 
Katarzyną von der Rumpen i nieznaną z imienia von der Recke.

5. 16. Anna Sybilla, córka Stefana, żona Jana Montegayły (Montigailo Zaleska).
5.17. Katarzyna Elżbieta, córka Stefana, żona Samuela Szarawskiego.
5. 18. Zygmunt, syn Stefana. Elektor w 1674 r. Notowany w taryfie 1667 r. z cztere

ma dymami w pow. berżańskim. Ożenił się dwukrotnie z: Jadwigą Thor—Hacken i Marią 
von der Recke, z którymi miał czworo dzieci [Elektorzy 1674 r.].

5.19. Władysław, syn Stefana, stolnik brzeski. W konfederacji Żmudzi 1704 r. był kom 
syliarzem pow jaswońskiego, musiał mieć tam dobra. Ożenił się z Jadwigą Elżbietą Trey- 
den, córkę Gerarda, z którą miał dwóch synów „Był znać [...] gwałtownym, bo i na Li
twie przeważnie z procesów go znamy”. Miał dwóch synów [Konfederacja 1704 r., s. 687].

5. 20. Krzysztof, syn Stefana. Miał dwie córki.

Pokolenie VI
6. 1. Teodor Leon, syn Józefa, podstoli podlaski, rotmistrz królewski, poseł na sejm 

1674 r. Ożenił się z Rudominówną, z którą miał trzech synów.
6. 2. Krystyna, córka Józefa, żona Aleksandra Cieszkowskiego (Czeszkowskiego), 

starosty kleszczelowskiego.
6. 3. Barbara, córka Józefa, żona Dobroszołowskiego (Dobrosołowskiego).
6.4. Chryzostom, syn Józefa, podkomorzy bielski. Dziedzic Luszniewa i Nowego Dwo

ru. Ożenił się z Niewiarowską, z którą miał dwóch synów On to dalej „poprowadził ród”.
6. 5. Krzysztof Ubald (i), syn Józefa, krajczy i podczaszy smoleński, poseł na sejm 

z 1674 r., dziedzic Brzostowicy Murowanej. Ożenił się z Anną Grotkowską, z którą miał 
dwoje dzieci.

6. 6. Konstancja, córka Józefa.
6. 7. Stanisław Antoni, syn Józefa. Dziedzic Brzozowej, Kalinówki i Narewki. Oże

nił się z Konstancją Wiktorynównąjundziłłowną, z którą miał syna.
6. 8. Felicjan Paweł, syn Stefana Kazimierza, horodniczy żmudzki w latach 1726— 

1754, starosta kirszewski. Elektor 1733 r. Ożenił się z dwukrotnie: z Katarzyną Miko- 
łajówną Komarówną, miecznikównąwiłkomierską, potem z Teresą Szemetówną, łow- 
czynążmudzką [Elektorzy 1733 r.; Urzędnicy żmudzcy, nr 611].
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6. 9. Jan piotr], syn Stefana Kazimierza, cześnik żmudzki [w latach 1703—1710], 
starosta jodajcki. Poseł żmudzki na walną radę warszawską w 1710 r. Dziedzic części 
Rykijowa: Michałojć i Turakiszek [Diariusz walnej rady; Urzędnicy żmudzcy, nr 547].

6. 10. Andrzej Mikołaj, syn Stefana Kazimierza, oboźny żmudzki w latach 1705— 
1710. W 1710 r. otrzymał nadanie wójtostwa janiskiego [Uetmm magdeburginiit miestit, 
T. 1; Urzędnicy żmudzcy, nr 830].

6. ll.Jó zefa t pSB: Józef] Michał (ok. 1679—1739) syn Stefana Kazimierza, biskup 
żmudzki. Początkowo był starostą kirszewskim [w pow. telszewskim], podstolim smo
leńskim (1703) i sekretarzem Karola Stanisława Radziwiłła, kanclerza litewskiego i wraz 
z nim był zwolennikiem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego. Wskutek jego nie
powodzeń w latach 1707-1708 przebywał za granicą, m.in. w Gdańsku i Królewcu, po
tem wrócił na Litwę. Prowadził politykę do 1718 r., jednak bez większych powodzeń, 
kiedy wybrał karierę duchowną i w 1719 r. został prałatem wileńskim (kustoszem) i pro
boszczem trockim. W 1724 r. został sekretarzem wielkim litewskim, co wprowadziło go 
ponownie do grona polityków litewskich. W końcu porzucił sprawę Stanisława Lesz
czyńskiego i przeszedł do obozu rządzącego króla Augusta III. Biskupem żmudzkim 
był w latach 1737-1739 (nominatem był w 1736 r\). Jest pozytywnie oceniany przez 
późniejszych historyków diecezji żmudzkiej, np. Wołonczewskiego, ale wiele nie zdzia
łał z powodu krótkiego okresu jego urzędowania [PSB; Valancius].

6. 12. Franciszek Antoni (testament z 1769), syn Stefana Kazimierza. Kolej
no awansował na urzędy: horodniczy żmudzki [w latach 1710—1726], ciwun ejragol- 
ski [1726—1752: rezygnacja na rzecz syna Józefa], sędzia grodzki żmudzki [1715—1725] 
i podstarości żmudzki [1725—1726]. Był także starostą jodajckim, kirszewskim i po- 
lepskim, wójtem magdeburskim janiskim (1744). Poseł na sejm konwokacyjny 1733 r. 
i może pacyfikacyjny 1736 r. Elektor w latach 1733 i 1764, deputat w 1718 r. Dziedzic 
Rykijowa, Paleków, Pocztowa w pow. wilkiskim (kupił w 1738 r.) i Wojsznagoły alias 
Gilwidzie w pow. berżańskim (?, kupił w 1741), Boczuny w pow. widuklewskim (na
był w 1713), Pokopie w pow. kroskim (1740) i Rukiszki w pow. widuklewskim (nabyte 
wiatach 1741—1760). Ożenił się z Krystyną Białłozorówną, córką Karola [Zychliński], 
podstolicówną upieką [Meysztowicz], z którą miał czworo dzieci \Deputad, T. 2, s. 106; 
Elektorzy 1733,1764 r.; Urzędnicy żmudzcy, nr 287, 608, 1017,1080].

6.13. NN, córka Stefana Kazimierza, żona Iwanowskiego cześnika smoleńskiego. 
Pewnie chodzi o Andrzeja Iwanowskiego, cześnika z 1731 r. Był on żonaty z Anną God
lewską [Urzędnicy: ziemia smoleńska].

6. 14. Jakub Ignacy, syn Pawła Chryzostoma, oboźny upicki [w latach 1724—1732], 
starosta płungiański, Szymański, krzewliski [w tekście karoliski] i pakocki, poseł na sejm 
z 1746 r. [nie ze Żmudzi], Dziedzic Johaniszkieli i Poławenia w pow upickim, dóbr 
lennych Kryniczyn alias Pawerszmienie i Borkłojnie, dóbr żmudzkich na Zaniemeniu: 
Błogosławieństwa, Kiduli i Wysokiego i innych w pow. upickim. Ożenił się z Johanną 
Godebską (testament z 1763 r.), z którą miał sześcioro dzieci.

[6.15]. Stefan, syn Pawła Chryzostoma. Brak go w wykazie A. Meysztowicza [Aftanazy].
6. 16. Karol (ok. 1700-1779) syn Jakuba. Doktor obojga praw. W 1736 r. został ka

nonikiem wileńskim, oficjałem generalnym wileńskim od około 1767. W 1739 r. został
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plebanem w Mominie w diecezji krakowskiej [sic] i w Drui w diecezji wileńskiej, potem 
w szawelskiej w diecezji żmudzkiej (1741). Miał talenty organizacyjne, dobry gospodarz, 
zbudował kościół wPrzydrujsku [Karp, Karol Karp].

6. 17. Stefan, syn Jakuba, [błąd, sprostował to S. Karp], ksiądz.
6. 18. Marianna, córka Jakuba, żona Karola [S. Karp: Jana Mikołaja] Brunnowa, 

pułkownika królewskiego i pisarza grodzkiego upickiego [zapoczątkowali oni linię pol
ską Brunnowów] [S. Karp].

6. 19. Adam Antoni, syn Jakuba [błąd, sprostował to S. Karp]. Podstoli upiekł 
[1716-1740]. Dziedzic Poniemunia. Miał syna [Urzędnicy: woj. trockie].

6. 20. Józef, syn Mikołaja Stanisława, chorąży [w tekście słusznie: oboźny] upicki 
[1732-1757]. Elektor 1733 r. jako starosta polepski. Ożenił się z Heleną Druwówną, 
z którą miał dwóch synów [Elektorzy 1733 r.; Urzędnicy: woj. trockie].

6. 21. Jan Urlych (1663—1664) syn Matiasza.
6. 22. Zygmunt Fryderyk (1665—1667) syn Matiasza.
6. 23. Elżbieta Helena (1666-1669), córka Matiasza.
6. 24. Krzysztof Rajmund [właściwie Reinhold] (1670—1753) syn Matiasza. Kamer- 

junkier i koniuszy kurlandzki księżny Anny Iwanówny. Dziedzic Irmlau. Miał mieć dwóch 
synów wg rodowodu kurlandzkiego: Fryderyka Kazimierza i Dawida Dytrycha (zm. 1781)

6. 25. Ludwik, syn Zygmunta, kapitan. Ożenił się z ElżbietąTreyden.
6. 26. Fryderyk, syn Zygmunta, pułkownik, poległ na wojnie.
6. 27.Zofia, córka Zygmunta.
6. 28. Magdalena, córka Zygmunta.
6. 29. Jan Zygmunt (ok. 1680—ok. 1740) syn Władysława. Służył w wojsku litew

skim od początku XVIII w. pod wodzą Ludwika Pocieja, w 1710 r. był pułkownikiem 
w 7. regimencie jazdy, w 1718 został generałem kriegskomisarzem [główny kwater
mistrz] wojska litewskiego (patent z 1724). W 1726 r. dostał starostwo kiwilskie w pow 
Małych i Wielkich Dyrwian. Miał dobra Neu—Buschhof [i Eckendorf] w Kurlandii. 
Ożenił się z Katarzyną Marianną [Anną] Aschenberg, baronówną kurlandzką, z którą 
miał pięcioro dzieci [PSB].

6. 30. Fryderyk, syn Władysława, major wojska litewskiego.
6. 31. Marianna, córka Krzysztofa, żona Rafała Sipowicza.
6. 32. Katarzyna, córka Krzysztofa, żona Michała Biernackiego.

Pokolenie VII
7. 1. Michał Jan, syn Teodora Leona.
7. 2. Józef Szczęsny, syn Teodora Leona, podstoli podlaski.
7. 3. Krzysztof, syn Teodora Leona.
7. 4. Franciszek, syn Chryzostoma. Ożenił się dwukrotnie: z Johanną Zdanowi- 

czówną i Krukowską, miał jednego syna.
7. 5. Jan, syn Chryzostoma. Ożenił się z Heleną Rostocką, z którą miał troje dzieci.
7. 6. Franciszek [Ignacy] (1694—1765) syn Krzysztofa Ubalda. Jezuita, profesor re

toryki i poetyki w Kownie, prefekt szkół i biblioteki tamże w latach 1728—1739, mi
sjonarz w Wołkowysku i Dziembrowie w pow. lidzkim oraz superior tamże. Zmarł 
w Grodnie ^Encyklopedia niedcy o jeydtadĄ.
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7. 7. Elżbieta, córka Krzysztofa Ubalda, żona Łazowskiego.
7. 8. Jan, syn Stanisława Antoniego, wojski grodzieński [w latach 1730—1737, kiedy 

spisał testament]. Ożenił się z [Katarzyną] Kotowiczówną, córką Grzegorza, łowczego 
litewskiego. Nie miał potomstwa [Urzędnicy: woj. trockie].

7. 9. Ignacy (zm. 1768) syn Franciszka Antoniego. Wojski żmudzki [w latach 1756— 
1765], rotmistrz pow. szawelskiego [pospolitego ruszenia szlachty] i sędzia ziemski 
repartycji rosieńskiej [nie: sędzia żmudzki, w  1765—1768], starosta jodajcki (po ojcu 
i dziadku) i polepski. Elektor 1764 r. Dziedzic Rykijowa i Gielwidziów (alias Wejsznago- 
ły). Ożenił się dwukrotnie z: JohannąBiałłozorówną, siostrąjózefahorodniczego upic- 
kiego i KunegundąPrzy|ałgowską,podstarościankążmudzką[Elektorzy 1764r.;Urzęd
nicy żmudzcy, nr 1380, 1418].

7. 10. Anna, córka Franciszka Antoniego, żona Józefa de Raes, sędziego ziemskie
go trockiego.

7. 11. Helena, córka Franciszka Antoniego, żona Franciszka Paca, kasztelana 
żmudzkiego.

7. 12. Józef, syn Franciszka Antoniego. Wojski żmudzki [wiatach 1744—1752, kie
dy awansował na ciwuna ejragolskiego (1752—1762). Wójt magdeburski janiski (po ojcu 
w 1744 r.), starosta kirszewski, deputat i marszałek Trybunału Głównego w 1760 r. Po
siadał Johaniszkiele, Pocztów, Lesiszki w pow. grodzieńskim, Lopołaty w pow. kowień
skim, Krasnogaliszki w pow. berżańskim oraz Karpowicze alias Brzozowa w woj. pod
laskim, tradycyjne dobra swego rodu. Tak więc te dobra przeszły na linię Rykijowską. 
Ożenił się z Barbarą Nagurską, z którą miał pięcioro dzieci [Aftanazy: trzech synów] 
[Aftanazy; Uetuvos magdeburginiii miesttg T. 1; Urzędnicy żmudzcy, nr 289, 1379].

7. 13. Kazimierz, syn Jakuba Ignacego, starosta pakocki, poseł na sejm z 1764 r. 
z pow. upickiego.

7. 14. Karol, syn Jakuba Ignacego, starosta szymański, poseł na sejm z 1764 r. tak
że z pow. upickiego.

7. 15. Benedykt (1734—1805) syn Jakuba Ignacego. W 1762 r. otrzymał po ojcu sta
rostwo płungiańskie. Należał do znanych działaczy stronnictwa Czartoryskich. Pierwszy 
urząd to chorąstwo upickie (1765) od nowego króla Stanisława Augusta Poniatowskie
go. Był „znany ze swej skrzętności i zaradności” [S. Karp], w swoich rękach zgroma
dził rozległe dobra prywatne: Johaniszkiele, Lasy, Poławeń, Opitołoki, Błogosławień
stwo, Kidule, Wysokie, Linkowiec, Jasnagórka, Krokwiany i Rymkuny oraz królewskie: 
starostwo karoliskie, płungiańskie, stejgwilskie i laudyskie. Leżały one głównie w pow. 
upickim i na Żmudzi (Błogosławieństwo, Kidule). Później dokupił jeszcze Rekijów (od 
krewnych), Kławany, Szukiany i inne. Był znanym filantropem i dobrodziejem Kościo
ła. Natomiast nie był szczególnie aktywny w polityce. Niemniej jednak był posłem na 
Sejm Wielki 1788 r. i uczestniczył w powstaniu kościuszkowskim 1794 r., kiedy zasiadł 
w Radzie Tymczasowej Litewskiej. Ostatnie lata jego życia są mało znane. Ożenił się 
z Karoliną Puzynianką która dała mu troje dzieci [Aftanazy: czworo] [Aftanazy; PSB]. 
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Johaniszkielach [Skłodowski, s. 306].

7. 16. Marianna Małgorzata, córka Jakuba Ignacego, żona Jana Tyszkiewicza, staro
sty kiermelskiego i poistrzańskiego.
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7. 17. Teresa, córka Jakuba Ignacego, żona Strutyńskiego, chorążego bracławskie- 
go, potem Piotra Potockiego, kasztelana lubelskiego.

7. 18. Eleonora, córka Jakuba Ignacego, żona Józefa Ważyńskiego, podkomorzego 
oszmiańskiego, starosty krewskiego.

7. 19. Tadeusz, syn Adama Antoniego, miał jednego syna.
7. 20. Franciszek, syn Józefa, kanonik wileński, proboszcz szawelski.
7. 21. Stanislaw, syn Józefa, miecznik upicki [nominowany w 1762 r., dalsze lata bu

dzą wątpliwości]. Dziedzic Lasów i Kurszów. Ożenił się dwukrotnie z: Sienkiewiczówną 
i Anielą Estkówną, z tej pierwszej miał dwoje dzieci [Urzędnicy: woj. trockie].

7. 22. Fryderyk Kazimierz, syn Krzysztofa Rajmunda. Ożenił się dwukrotnie z: 
Elżbietą Rummel i [brak imienia] Schneidern, majorówną w armii rosyjskiej, z którymi 
miał ośmioro dzieci.

7. 23. Dawid Dytrych (zm. 1781) syn Krzysztofa Rajmunda.
7. 24. Dublan, brak go w rodowodzie kurlandzkim, chyba to jakaś pomyłka?
7. 25. Maria Sybilla (1722—1811), córka Jana Zygmunta, żona Zygmunta Aschenberga.
7. 26. Katarzyna Elżbieta, córka Jana Zygmunta, panna.
7. 27. Krzysztof Fryderyk (1728—1771), syn Jana Zygmunta, starosta sagiński. Oże

nił się z Anną Bogumiłą Drachenfels (zm. 1786), z którą miał czworo dzieci.
7. 28. Ernest, syn Jana Zygmunta, starosta kiwilski po ojcu (od 1732 r.) [PSB, bio

gram ojca].
7. 29. Agnieszka Bogumiła (1729—1791), córka Jana Zygmunta, żona Krzysztofa 

Brunnowa.

Pokolenie VIII
8. 1. Stanislaw Kazimierz, syn Franciszka, strażnik i koniuszy słonimski. Ożenił się 

z Barbarą (Rachelą) Wolską, z którą miał troje dzieci.
8. 2. Mikołaj, syn Jana, oboźny słonimski. Dziedzic Brzozowej. Ożenił się z Justyną 

Wolską, skarbnikówną nowogródzką, nie miał potomstwa. Jego dobra Brzozowa z Kar
powiczami przejął Józef, ciwun ejragolski, z linii Rykijowskiej.

8. 3. Anna, córka Jana, żona Leona Łukaszewicza koniuszego Słonimskiego, potem 
Franciszka Siemiradzkiego, rotmistrza nowogródzkiego.

8. 4. Róża, córka Jana, żona Ludwika Czechowicza, potem Stanisława Niedźwiedzkiego.
8. 5. Maurycy Franciszek (1749—1817) syn Józefa. Miał studiować w Krakowie, po

tem podróżował po Francji, Anglii i Włoszech. Wcześnie zaczął pisać i wydawać tłu
maczenia dwóch powieści francuskich. W 1782 r. został właścicielem Rekijowa, był 
starostą jodajckim. W końcu lat 80. zaangażował się w życie polityczne, głównie jako 
publicysta. „Człowiek wielkiej erudycji, jedna z najwybitniejszych postaci w rodzie swo
im [...] nie tylko słowem, ale i piórem walczył”. Zdaniem A. Meysztowicza, miał być 
najznakomitszym pisarzem politycznym swojej epoki. Jest autorem „Obrazu sejmików” 
(1791) i „O poddanych Polskich” (wydanych anonimowo), tłumaczenia „Considera- 
tion” (Uwagi nad rządem polskim) Jana Jakuba Rousseau oraz całego szeregu mów sej
mowych z lat 1791—1792 [szeroko opisał je Meysztowicz, s. 61—72]. W 1790 r. został po
słem żmudzkim na Sejm Wielki, uczestniczył w dyskusjach broniąc zasad „szlacheckiego
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demokratyzmu”. W czasie powstania kościuszkowskiego 1794 r. był członkiem Rady 
Tymczasowej Litewskiej, czynnie angażując się w działalność publiczną. Później działał 
jeszcze na polu oświaty i literatury [PSB].

8. 6. Ignacy (zm. 1805) syn Józefa. Studiował w Akademii Krakowskiej. Rot
mistrz pow. [pospolitego ruszenia szlachty jakiegoś powiatu] i sędzia ziemski szawelski 
w 1792 r. Dziedzic Gilwidziów. Ożenił się z Antoniną Iwanowiczówną, z którąmiał jed
nego syna [Urzędnicy żmudzcy, nr 1448].

8. 7. Johanna [Joanna], córka Józefa, żona Józefa Kownackiego.
8. 8. Krystyna, córka Józefa, żona Ludwika Hryniewicza.
8. 9. Felicjan, syn Józefa. Studiował w Rzymie. Uczestniczył w powstaniu kościusz

kowskim 1794 r. Sędzia ziemski żmudzki [właściwie repartycji rosieńskiej w  latach 
1780—1792 i sędzia ziemski rosieński od 1792 r.], chorąży upicki [w tekście: rosieński] 
w  1807 r. Przetłumaczył kilka dzieł z języka francuskiego na polski. Dziedzic Pocztowa 
i Karpowicz (Brzozowej). Ożenił się z Karoliną Platerówną, z którąmiał dwoje dzieci 
[PSB, biogram brata Maurycego; Urzędnicy żmudzcy, nr 1385].

8.10. Ignacy (1780-1809) syn Benedykta. Uczestniczył w powstaniu kościuszkow
skim w kawalerii narodowej [miał 14 lat]. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, wiele 
podróżował po Zachodzie. Słynny z uwolnienia chłopów w swoich dobrach w 1809 r., 
co uwiecznił Adam Mickiewicz w swojej epopei „Pan Tadeusz” (ks. 12, wiersz 555). 
Ufundował też szkołę agronomiczną w Johaniszkielach i poczynił różne zapisy, m.in. 
dla Uniwersytetu Wileńskiego. Swoje dobra przekazał kuzynowi Eustachemu, nie miał 
potomstwa [PSB].

8. 11. Marianna (1787—1828) córka Benedykta, żona Ferdynanda Platera, starosty 
giegobrodzkiego.

8. 12. Johanna (ur. 1788) córka Benedykta, żona Michała Tyszkiewicza rotnistrza 
kawalerii narodowej. Zapoczątkowali oni linię birżańskąTyszkiewiczów.

[8.13. Józefa (zm. 1795), córka Benedykta, żona Piotra Potockiego, kasztelana lubel
skiego]. Brak go w wykazie A. Meysztowicza, wzięto z pracy Aftanazego (z Bonieckiego)].

8.14. Helena, córka Stanisława, żona Przeciszewskiego, budowniczego żmudzkiego.
8. 15. Józef, syn Stanisława, towarzysz brygady husarskiej wojsk litewskich, dzie

dzic Lasów (sprzedał je w 1789 r.) i Kurszów. Na nim wymarła ta odnoga.
8. 16. Ferdynand (ur. 1723), syn Fryderyka Kazimierza.
8. 17. Jan, syn Fryderyka Kazimierza, rotmistrz w armii pruskiej. Ożenił się w „Po

meranii” [na Pomorzu].
8. 18. Fryderyk Zygmunt (1730—1733), syn Fryderyka Kazimierza.
8. 19. Helena Sybilla, córka Fryderyka Kazimierza.
8. 20. Karol, syn Fryderyka Kazimierza, oficer pruski.
8. 21. Ludwik, syn Fryderyka Kazimierza, oficer pruski.
8. 22. Anna Benigna (ur. 1745), córka Fryderyka Kazimierza.
8. 23. Małgorzata Dorota (ur. 1750), córka Fryderyka Kazimierza.
8. 24. Krzysztof Fryderyk Wilhelm (ur. 1750), syn Krzysztofa Fryderyka, oficer 

wojska rosyjskiego. Ożenił się z Dorotą Luizą Benigną Korff, córką Wilhelma Ernesta.
8. 25. Jan, syn Krzysztofa Fryderyka, oficer wojska rosyjskiego.
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8. 26. Dytrych (zg. 1787-1788), syn Krzysztofa Fryderyka, kapitan regimentu uglic- 
kiego w wojsku rosyjskim. Zginął w wojnie rosyjsko—tureckiej.

8. 27. Benigna (1752-1804?), córka Krzysztofa Fryderyka.

Pokolenie IX
9. 1. Antoni, syn Stanisława Kazimierza, wzmiankowany w 1775 r., kiedy sprzedał 

część Pierzchowicz.
9. 2. Dominik, syn Stanisława Kazimierza, wzmianka z 1770 r.
9. 3. Józef, syn Stanisława Kazimierza, wzmiankowany w latach 1779-1791, ożenił 

się z Anną Łapińską, z którą miał jednego syna.
9. 4. Hipolit, syn Ignacego, wzmianka z 1799 r.
9. 5. Rozalia, córka Felicjana, żonajózefa, ostatniego z linii na Brzozowej, 1811 r.
9. 6. Eustachy Karol (1785-1847), syn Felicjana. Pisarz ziemski rosieński w 1809 r., 

chorąży upicki w 1814, marszałek pow. upickiego w 1820 i marszałek gubernialny wi
leński w latach 1821—1830. Był działaczem oświatowym. Największy właściciel ziem
ski w guberni kowieńskiej, miał: Pocztów, Gilwidzie, Rykijów, Johaniszkiele i wiele in
nych dóbr. Dobra te posiadał po ojcu, dzięku darowi bezpotomnego kuzyna Ignacego 
i własnej zapobiegliwości. W swoim ręku połączył dobra dwóch głównych linii Kar- 
piów: Rykijowskiej (do której należał) ijohaniszkielskiej. Jego staraniem przetłumaczo
no z niemieckiego na polski pracę o chorobie owiec. Ożenił się dwukrotnie z: Pauliną 
Platerówną i jej siostrą Wiktorią, córkami Jerzego ze Szwekszniów, chorążankami in
flanckimi, z którymi miał siedmioro dzieci [Aftanazy; PSB].

9. 7. NN. Karpiówna, córka Felicjana.
9. 8. Jan Rajnhold (ur. 1751), syn Ferdynanda, na służbie pruskiej.
9. 9. Dorota Apolonia, córka Ferdynanda.
9. 10. Karol Gustaw (ur. 1757) syn Ferdynanda.
9. 11. Mikołaj Karol (ur. 1764) syn Ferdynanda, kapitan armii rosyjskiej.
9. 12. Anna Elżbieta (ur. 1766) córka Ferdynanda.
9. 13. Karolina Anna (ur. 1771) córka Ferdynanda.

Pokolenie X
10. 1. Józef Ignacy (1787—po 1835) syn Józefa. Ożenił się z Rozalią z linii Rykijow

skiej. Ostatni z linii na Brzozowej.
10. 2. Franciszek Felicjan Benedykt Jerzy (1814—1872) syn Eustachego Karo

la z pierwszej żony. Adiutant gen. Dembińskiego w powstaniu listopadowym 1831 r., 
gdzie walczył jako ochotnik w wieku ok. 17 lat. W czasie powstania 1863 r. był jego 
przeciwnikiem: wyniósł się z Litwy do pobliskiego Bowska w guberni kurlandzkiej, przy 
granicy litewskiej i tam został pochowany. Dziedzic Nowego Miasta i innych dóbr, ogó
łem miał 27 357 dziesięcin ziemi. „Człowiek wielkiego hartu i wielkiej miłości dla kra
ju”. Twórca gałęzi starszej linii Rykijowskiej. Ożenił się dwukrotnie z: Antoniną Anto- 
nowiczównąi jej siostrą Scholastyką, córkami Józefata Bonifacego Andrzeja, z którymi 
miał czworo dzieci [W Meysztowicz].

10. 3. Konstanty (1823-1870) syn Eustachego Karola z drugiej żony. Sztabsrotmistrz 
huzarów w armii rosyjskiej. Dziedzic Nowego Miasta i innych dóbr. Zmarł bezżenny.
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10.4. Eustachy Konstanty Demetriusz (1826—1852) [wywód: Krescenty Dymitr] 
syn Eustachego Karola z drugiej żony. Urzędnik w 6. Departamencie Senatu Rządzące
go w Rosji. Zmarł bezżenny. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Johaniszkielach 
[Skłodowski, s. 306].

10. 5. Olimpia, córka Eustachego Karola z drugiej żony.
10. 6. Olga, córka Eustachego Karola z drugiej żony.
10. 7. Aleksandra, córka Eustachego Karola z drugiej żony.
10. 8. Felicjan Stefan Antoni (1821—1880) syn Eustachego Karola. Marszałek guber- 

nialny kowieński. Twórca gałęzi młodszej linii Rykijowskiej. Do 1857 r. służył w pułku 
ułanów gwardii w armii rosyjskiej, gdzie awansował na rotmistrza. Marszałek szlachty 
pow. poniewieskiego w latach 1858—1862 i gubernialny kowieński w 1863—1878. W cza
sie powstania styczniowego 1863 r. sygnował adres szlachty kowieńskiej „z wyrażeniem 
uczuć wiernopoddańczych” [wobec caratu]. Był też honorowym sędzią pokoju pow. po
niewieskiego i honorowym kuratorem szkół w tym powiecie. Tajny radca w 1878, tj. 
wysoka III ranga w służbie administracji rosyjskiej. Mimo to określono go jako „męża 
szczerze kraj miłującego”. Dziedzic Johaniszkieli i innych dóbr o wielkości 36 762 dzie
sięcin ziemi. Ożenił się z Anną de Gillet Lafayette (zm. 1893). Zdaniem W Meysztowi
cza, był wielkim oryginałem, „legendą z pokolenia moich dziadków”, o którym żywo pi
sał [Aftanazy; Gieysztor, T. 1, s. 308; W Meysztowicz, bez podania imienia].

Pokolenie XI
11. 1. Benedykt Jakub Ignacy Paweł Chryzostom Piotr (1857-1926). Syn Franciszka 

Felicjana Benedykta Jerzego. Urodził się w maj. Poławeń w pow. poniewieskim. Gimna
zjum ukończył w Rydze. Studiował ekonomię polityczną na Uniwersytecie Dorpackim 
w 1880 r. Członek Konwentu Polonia w  1880. Ziemianin w Litwie: w 1887 był dzie
dzicem dóbr Maluny Janiszki i Pudziszki, potem klucza Nowomiejskiego (Nowe Mia
sto) i Jasna Górka (po śmierci Maurycego) i Johaniszkiele (tu miał rezydencję) w pow. 
poniewieskim. Razem było to 27 357 dziesięcin ziemi. Ożenił się z Marianną Johanną 
Karp, siostrą stryjeczną. W 1918 r. wyjechał do Turyngii w  środkowych Niemczech, po
tem do Szwajcarii (Berno). W styczniu 1920 r. popdpisał tzw. Odezwę 22, czyli dekla
rację polityczną ziemian związanych z Kowieńskim Tow. Rolniczym, popierającą nowe 
Państwo Litewskie, co zostało źle przyjęte przez środowiska polskie. Zmarł w Johanisz
kielach. Znany hodowca, prowadził wzorowe gospodarstwo w Johaniszkielach [Źródła: 
AA 10918; AP 833; AV; EAA, F 402—7—177 (immatrykulacja); Heinrich, s. 135; Romer, 
T. 2, s. 429. Literatura: Aftanazy, T. 3; Tyla, Uetumai, s. 115, nr 452].

11.2. Maurycy Józef Franciszek Stefan Piotr (1858—1905). Syn Franciszka Fe
licjana Benedykta Jerzego. Urodzony w majętności Poławeń w pow. poniewieskim. 
Gimnazjum ukończył w Rydze. Studiował prawo na Uniwersytecie Dorpackim 
w 1881 r. Członek Konwentu Polonia w tym roku. W 1887 r. miał dobra Nowe Mia
sto, Jasna Górka w pow. poniewieskim. Ok. 1901 r. był członkiem komitetu Wystawy 
Poniewieskiej. Zdaniem W Meysztowicza, był to odludek. W czasie rewolucji 1905 r. 
został napadnięty przez „bandę zbójecką” w Johaniszkielach i ciężko ranny. Zmarł 
w Warszawie w czasie leczenia ran, został pochowany w rodzinnych Johaniszkielach
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[Źródła: AA 11191; AP 854; AY; EAA, F 402—7—177 (immatrykulacja); MACB, 
F 160—331, k. 251; W Meysztowicz, s. 106—107. Literatura: Jurkowski, Ziemiaństwo, 
s. 391 przyp. 495; Tyla, Lietuviai, s. 116, nr 461].

11. 3. Józef Antoni Stefan Piotr (ur. 1865), z drugiego małżeństwa. Dziedzic Kła- 
wan i innych dóbr w pow. poniewieskim. Zdaniem Paszkiewicza, był to „szeroko zna
ny handlarz końmi na wielką skalę”. Według Eugeniusza Romera: „nie był pozbawiony 
dobrych instynktów [...], ale w ogóle był to dziwak i awanturnik, a pod koniec życia [...] 
rozpił się i włóczył po szynkach poniewieskich w towarzystwie furmanów i Żydów fak
torów”. Ożenił się z Erną Drahenfels, baronówną kurlandzką, z którą spłodził czworo 
dzieci. Owa żona to „rodowita Niemka, która ani słowem nie umiała po polsku i roz
mawiała z dziećmi i mężem tylko po niemiecku” [Paszkiewicz]. Jednak według bardziej 
kompetentnej opinii Eugeniusza Romera, „matka Niemka sama nauczyła się po polsku 
i doskonale wychowała czterech synów i córkę, i to na Polaków nie tylko z pochodze
nia, ale i z przekonania i przywiązania do tradycji ojczystej” [Paszkiewicz; Romer; Wy
wód z 1835 r.].

11. 4. Paulina Helena Karolina (ur. 1868), z drugiego małżeństwa, żona Władysła
wa Szymona Mariana Meysztowicza, syna Edwarda, marszałka pow. poniewieskiego.

11. 5. Ignacy (1859—1903) syn Felicjana Stefana Antoniego, dziedzic Rykijowa, Gil- 
widziów. Ożenił się z Marceliną Hahn, baronówną kurlandzką [Aftanazy, T. 11].

11. 6. Marianna [Maria] Johanna (ur. 1861) córka Felicjana Stefana Antoniego. 
W 1881 r. wyszła za mąż za Benedykta Jakuba Karpia, brata stryjecznego [Aftanazy, 
T. 3; Wywód z 1835 r.].

11. 7. Eustachy Ignacy (1863-1887) syn Felicjana Stefana Antoniego. Dziedzic Ry
kijowa po śmierci brata Ignacego [jest to niemożliwe]. Dziedzic Lasów z Naciunami, 
Dowgielan, Linkowca, Rynkunów i Pojeziorków. Ożenił się z Olgą z Komarów [Mesz- 
towicz błędnie: Koniar], córką Modesta, gubernatora archangielskiego, z którą miał 
dwoje dzieci [Aftanazy, T. 3,11; Wywód z 1835 r.].

11. 8. Franciszek Ignacy (ur. 1866) syn Felicjana Stefana Antoniego, bezpotomny 
[Wywód z 1835 r.]

11.9. Stefan Felicjan Ignacy (ur. 1868) syn syn Felicjana Stefana Antoniego, bezpo
tomny [Wywód z 1835 r.].

11. 10. Felicja Anna Wiktoria (ur. 1872), żona Szymona Józefa Mariana Meysztowi
cza, syna Edwarda, marszałka pow. poniewieskiego.

Pokolenie XII
12.1. Franciszek Felicjan Konstanty Eustachy (ur. 1887) syn Józefa Antoniego Ste

fana Piotra. Historyk, etnograf i językoznawca, choć amator. Pisywał do „Dnia Ko
wieńskiego”, jedynej polskiej gazety na Litwie międzywojennej, artykuły z historii, 
w  tym szczególnie znane i przerwane przez cenzurę litewską artykuły o teorii pocho
dzenia państwa i społeczeństwa litewskiego od Wikingpw. Używał pseudonimu „Civis 
Lituanus”. Zdaniem Paszkiewicza: „chociaż polszczyzna jego pozostawiała wiele do ży
czenia, nie dał się zniemczyć”, „klepał biedę, ale pozostał przyzwoitym, uczciwym Po
lakiem” [Jackiewicz, Polacy, Paszkiewicz; Wywód z 1835 r.].
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12. 2. Teodor Marian (ur. 1889) syn Józefa Antoniego Stefana Piotra. Studiował na 
Politechnice Ryskiej na Wydziale Rolniczym w latach 1909—1917. Członek polskiej korpo
racji „Arkonia” i Kółka Polaków [Janicki, Studenci polscy, s. 268, nr 1894; Wywód z 1835 r.].

12. 3. Erna Paulina (ur. 1890) córka Józefa Antoniego Stefana Piotra [Wywód 
z 1835 r.].

12. 4. Benedykt Maurycy Józef (ur. 1893) syn Józefa Antoniego Stefana Piotra. 
Studiował na Politechnice Ryskiej na Wydziale Rolniczym w latach 1911—1917. Czło
nek polskiej korporacji „Arkonia” i Kółka Polaków. Wiatach 1917—1918 służył w armii 
rosyjskiej. W połowie 1919 r. został zmobilizowany do armii litewskiej, awansując do 
stopnia starszego lejntanta. W końcu 1923 r. przeszedł do rezerwy. Osiadł w dworze Li- 
beryszki w  pow. poniewieskim. Ożenił się z baronówną Koschkiill, „rodowitą Niemką”, 
miał trzech synów [LKK]. Właściciel Johaniszkieli w  okresie międzywojnia [Żenkie- 
wicz], co raczej nie w pełni odpowiada prawdzie. W czasie II wojny światowej „natych
miast przywdział niemiecki mundur i wpisał się na listę Volksdeutschow”. Jego dwaj 
synowie służyli w Wehrmachcie i zginęli w  czasie wojny [Paszkiewicz] [Aftanazy, T. 3; 
Janicki, Studenci polscy, s. 276, nr 1964; LKK; Paszkiewicz; Wywód z 1835 r.; Żenkiewicz].

12. 5. Maurycy Jakub Józef (ur. 1896) syn Józefa Antoniego Stefana Piotra. Studio
wał na Politechnice Ryskiej na Wydziale Rolniczym w latach 1915—1916. Członek pol
skiej korporacji „Arkonia” i Kółka Polaków [Janicki, Studenci polscy, s. 290, nr 2074; Wy
wód z 1835 r.].

12. 6. Ignacy (ur. 1882) syn Ignacego [wywód z 1835 r.].
12. 7. Eustachy (ur. 1883) syn Ignacego [wywód z 1835 r.].
12. 8. Felicjan (1886—przed 1939) syn Eustachego Ignacego, dziedzic „jednej z naj

większych fortun ziemskich w guberni kowieńskiej”. Ostatni właściciel Rykijowa. Oże
nił się z Margaritą Edberg—Krzęciewską [czy Krzęciejewską jak chciał Aftanazy], Po 
reformie rolnej z 1922 r. utracił majątek i mieszkał do końca życia „w innym małym 
majątku” [Aftanazy; Wywód z 1835 r.].

12. 9. Olga (ur. 1887) córka Eustachego Ignacego [Wywód z 1835 r.].

W sumie w XII pokoleniach rodu Karpiów zanotowano 169 osób od początku 
XVI do końca XIX w. Uczestniczyli oni w życiu politycznym Rzeczypospolitej, począt
kowo nie odgrywając większej roli. Do dużego znaczenia zaczęli dochodzić dopiero 
w końcu XVIII i w XIX w. Na tę sytuację miała wpływ ich pozycja majątkowa. Ich ro
snąca rola polityczna jest widoczna w całym XVIII w.

Wśród posłów na sejmy notuje się tylko czterech Karpiów, i to tylko w XVIII w. 
(od 1710 r.). Jeden z nich, Maurycy Karp, należał do elity posłów Rzeczypospolitej, od
grywając dużą rolę na Sejmie Wielkim w końcu tego stulecia. Pozostali niczym specjal
nym się nie wyróżniali, byli uczestnikami jednego, najwyżej dwóch sejmów: Franciszek, 
Jan Piotr i Stefan Kazimierz.

Jeśli chodzi o deputatów do Trybunału Głównego, to w grę wchodzą również czte
ry osoby, także z XVIII w., choć z jednym wyjątkiem: Mikołaj Karp pełnił tę funkcję 
w 1611 r. Pozostali to: Franciszek (1718), Józef (1746, 1760) i Ignacy (1780—1781).

Z kolei Karpiowie elektorowali w pięciu elekcjach królów polskich w Warszawie 
w latach: 1669 (Stefan), 1674 (ponownie Stefan i Zygmunt), 1697 (Stefan po raz trzeci),

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



38 KARP

1733 (Józef, Franciszek i Felicjan) i 1764 (ponownie Franciszek i Ignacy). Razem było to 
9 osób w pięciu elekcjach. Widać, że najwięcej z nich uczestniczyło w elekcjach w XVIII w.

Z 1835 r. pochodzi wywód Karpiów herbu Karp. Ich protoplastą został Miko
łaj Karp (pokolenie I), który w 1605 r. otrzymał od żony Katarzyny ze Skarżewskich 
[tj. Skaszewskich] dobra Rykiewjo] i Kurtowiany. Tenże w testamencie z 1619 r. zapi
sał Rykiewjo] synowi Piotrowi (II). Z 1630 r. pochodzi zapis wspomnianej Katarzyny, 
tym razem matki, dla syna Piotra na dobra Rykiewjo]. Ten ostatni w 1674 r. zapisał trze- 
ciznę tej majętności synowi Stefanowi Kazimierzowi (III). Wspomniany Stefan Kazi
mierz w 1695 r. nabył część dóbr Rykiewskich. W swoim testamencie z 1710 r. zapisał 
on te dobra synowi Franciszkowi Antoniemu (IV). W 1746 r. tenże podarował swojemu 
synowi Józefowi (V) dobra Pocztowo [w pow. wilkiskim], które kupił w 1738 r. Tenże 
w 1769 r. zapisał Rykiewo swojemu wnukowi Felicjanowi (VI), synowi Józefa. W 1782 r. 
Franciszek Antoni i jego wnuk Felicjan Józef podzielili się dobrami Pocztowo, Rykiewo, 
Karpowicze i Pużosowicze.

Wspomniany Felicjan Karp (VI) był ojcem Eustachego (VII), który wydał na świat 
czterech synów (VIII): Franciszka Felicjana Benedykta Jerzego (ur. 1814), Felicjana Ste
fana Antoniego (ur. 1821), Konstantego (ur. 1823) i Eustachego Krescentego Dymitra 
(ur. 1826). Rozpoczęli oni 2 linie tej rodziny, bo ostatni dwaj bracia nie mieli potomstwa. 
Pierwszy z wymienionych zostawił po sobie trzech synów (IX): Benedykta Jakuba Igna
cego Pawła Chryzostoma Piotra [sześcioimienny; rekord] (ur. 1857), Maurycego Józefa 
Franciszka Stefana Piotra [pięcioimienny] (ur. 1858) i Józefa Antoniego Stefana Piotra 
(ur. 1865). Ostatni z nich wydał na świat pięcioro dzieci (X): Franciszka Felicjana Kon
stantego Eustachego (ur. 1887), Teodora Mariana (ur. 1889), Ernę Paulinę (ur. 1890), 
Benedykta Maurycego Józefa (ur. 1893) i Maurycego Jakuba Józefa (ur. 1896).

Z kolei drugą, młodszą linię zaczął Felicjan Stefan Antoni (VIII), który spłodził 
pięcioro dzieci (IX): Ignacego (ur. 1859), Mariannęjoannę (ur. 1861), Eustachego Igna
cego (ur. 1863), Franciszka Ignacego (ur. 1866) i Stefana Felicjana Ignacego (ur. 1868), 
dwaj ostatni nie mieli potomstwa. Wspomniany Ignacy zostawił po sobie dwóch sy
nów (X): Ignacego (ur. 1882) i Eustachego (ur. 1883), a jego brat Eustachy Ignacy — 
także dwoje dzieci (X): Felicjana (ur. 1886) i Olgę (ur. 1887) [LVLA, F 391-8-2570].

Ź r ó d ł a :  BCzart, rkps 587, k. 158 (sejm 1736 r.); Deputaci, T 1, s. 143, T. 2, s. 106, 209, 260, 265, 347; 
Diariuspwalnejrady, s. 270; Elektorzy 1674, 1697, 1733, 1764 r.; Gieysztor, T. 1, s. 308; Konfederacja 1704 r. 
s. (&l\Uetiwos magdeburginiiimiestąflK. 1, s. 79—80,100—101; LVIA, F 391—8—2570, к  6 (skan 00013), F 1135— 
6—185, k. 114 (sejm 1733 r ); MACB, F 37—5983 (fragment drzewa genealogicznego z XVIII w.?); W Meysz
towicz, 106—109; Paszkiewicz, s. 148—150; Romer, T. 1, s. 216; Sigillata, nr 672, 714; Urzędnicy inflanccy, s. 237; 
Urzędnicy: woj. trockie, s. 351, nr 2455, s. 460 nr 3378, s. 480 nr 3559, s. 483 nr 3593, s. 507 nr 3785, 598: 
indeks; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 71 nr 215, s. 126 nr 729; Urzędnicy żmudzcy, nr 179,287, 289, 416, 
547, 608, 611, 830, 881, 978, 1012, 1017, 1080, 1379-1380, 1385, 1418, 1448; VUB, F 7-ŻP 46, nr 14498, 
к  128—129 (sejm 1703 r., dane A  Rachuby). L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 148: 
Karp; Aftanazy, T. 3, s. 55—59: Johaniszkiele, T. 11, s. 529—532: Rykijów; Boniecki, T. 10, s. 280—281; Ciecha
nowicz, Rody, T. 3, s. 260; Enyklopedia wiedzy o jepjdtach , s. 268; Jackiewicz, Polacy, s. 127—128; Janicki, Kurlan
dia, s. 644—645 (ogólnie o tej rodzinie); tenże, Studenci polscy, s. 268, 276, 290; Karp, Karol Karp, s. 383—401; 
LKK, T. 4, s. 165: Karpis Benediktas; A  Meysztowicz, Karpimme herbu własnego, Wilno 1906 [podstawowe 
opracowanie badacza amatora]; PSB, T. 12, s. 91—97: Karp Benedykt, Eustachy Karol, Ignacy, Jan Zygmunt,
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Józef Michał, Maurycy Franciszek; Rachuba, Litwa, s. 77; Skłodowski, s. 306; Uruski, T. 6, s. 218—219; Va- 
lanćius, s. 155—157; Żenkiewicz, s. 101—102.

KARPOWICZ 

H. KORAB, KOZIEŁ II 

Taryfa 1667 roku

KarpoMC ĴerQi. Kibort Jan Piotrowicz na miejscu Piotra Hrehorowic^a Kiborta [GB: pewnie ojca] z kupli 
odJerzego Karpowicza zSzykutys-gęk Podubisia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Karp (zob.). Jest zapewne pochodzenia 
białoruskiego [LPŻ].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim, 
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Niemniej jednak wiadomo o Janie Karpowiczu, ziemianinie powiatu pińskiego, 
który kupił „dvarelis” [XX—wieczna nazwa litewska, czyli folwark, „dworec”] Dowgody 
we włości rosieńskiej od Stanisława Janowicza Kasperowicza i jego żony Elżbiety Lu- 
kaszowny w 1608 r. Miał on żonę Martę Jurewną, a wspomniane dobra leżały nad Du- 
bissą. Ów Karpowicz w 1616 r. kupił jeszcze dwa „dworce”: Szukurtyszki i Wilmian- 
tyszki [znane w zapisie w języku litewskim] wraz z ziemiami od Stanisława Urbanowicza 
[A. Karpus]. Można przyjąć, że na początku XVII w. we włości rosieńskiej osiadł szlach
cic piński Jan Karpowicz, który zapuścił tu korzenie. W taryfie 1667 r. w zakupionych 
Szykutyszkach Podubisiu mieszkał Jerzy Karpowicz, pewnie syn wspomnianego Jana. 
Nazwa się nie zachowała, ale można ją zlokalizować nad Dubissąw rejonie Dowgodów, 
czyli na północny wschód od Rosieni, przy drodze z tego miasteczka do Grynkiszek.

W XIX w. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckiej Karpowicze herbu Korab 
i Kozioł II w guberni kowieńskiej.

W 1804 r. Karpowicze herbu Kozieł II wywiedli się, uznając Stanisława Karpowi
cza za protoplastę swojej rodziny (pokolenie I). Był on ojcem Tadeusza i Macieja (II), 
posiadających dobra Songajły Pogumercie [może Pożumure lub podobnie?] w 1711 r. 
Synowie ci zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Założycielem pierwszej, starszej linii byl 
Tadeusz jako ojciec czterech synów (III): Kazimierza, Antoniego, Jana Wincentego 
i Augustyna, bezpotomnego. Dobra te sprzedali oni w 1790 r. Z nich Kazimierz wy
dal na świat syna Dominika Piotra (ur. 1824; IV), bezpotomnego. Jego brat Antoni 
był ojcem Antoniego Kajetana (ur. 1816; IV), który z kolei ojcował Janowi Feliksowi 
(ur. 1846; V). Kolejny brat, Jan Wincenty, wydal światu dwóch synów (IV): Szymona Jó
zefa (ur. 1810), bezpotomnego i Leopolda Kajetana (ur. 1832). Ten ostatni miał dwóch 
synów (V): Józefa (ur. 1860) i Piotra (ur. 1863).

Drugą, młodszą linię prowadził Maciej (II), ojciec dwóch synów (III): Mikoła
ja i Ignacego. Ten pierwszy ojcował dwóm synom (IV): Andrzejowi (ur. 1795) i Mi
chałowi (ur. 1846)? [data niemożliwa, biorąc pod uwagę datę urodzenia jego syna 
w 1815 r. W grę wchodzi data 1796 r. lub wcześniejsza]. Z nich Andrzej spłodził 
trzech synów (V): Antoniego Franciszka (ur. 1825), Feliksa Teodora (ur. 1827) z synem
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40 KARPOWICZ

Wincentym (ur. 1855; VI) oraz Juliana Beniamina (ur. 1832) z synem Janem (ur. 1880; 
VI). Natomiast jego brat Michał (IV) byl ojcem czterech synów (V): Stefana (ur. 1815), 
Ambrożego (ur. 1823), Juliana (ur. 1834) i Antoniego [brak daty urodzenia; później 
dopisany ze wzmianką o utracie dworiaństwa], ojca dwóch synów (VI): Kazimierza 
(ur. 1860) i Józefa (ur. 1863).

Z kolei brat Mikołaja — Ignacy (III) był ojcem dwóch synów (IV): Józefa (ur. 1810) 
i Franciszka Jana (ur. 1856)? [data chyba niemożliwa z powodu daty urodzenia jego 
syna w 1870 r. Może chodzi o 1826 lub 1836 r.P]. Pierwszy z nich wydał na świat syna, 
także Józefa (ur. 1831; V), ojca dwóch synów (VI): Władysława (ur. 1861) i Ludwika 
(ur. 1868). Zaś icgo brat Franciszek ]an (IV) ojcował Józefowi Apolinaremu (ur. 1870; 
V) [LVIA, F 391-8-2570, k. 18].

Karpowicze, którzy wywiedli się w 1817 r. z herbem Korab, za swego przodka 
uznali Jerzego Karpowicza (pokolenie I), właściciela Szukieliszek [raczej Szykutyszek 
jak w 1667 r.] iPodubicia [raczej Podubisia; wg Ciechanowicza: Podubicia, czyli Miesza- 
koliszek] [w pow. rosieńskim]. Dane te znajdują potwierdzenie w taryfie 1667 r. Wspo
mniany przodek miał syna Jerzego (II), wnuka Jakuba (III), prawnuka Michała (IV), 
praprawnuka Jana (V), ojca trzech synów (VI): Jana z trzema synami (VII): Józefem, 
Tomaszem i Abdonem oraz Józefa z dwoma synami (VII): Julianem ijanem  oraz Igna
cego [Boniecki],

Inni Karpowicze wywiedli swoją genealogię w 1803 r. od Jerzego, właściciela Miesz- 
kuciszek w pow. rosieńskim w 1667 r. Wtedy wywiedli się: Jan z synami: Hieronimem, 
Bernardem, Norbertem, Antonim i Ludwikiem i Maciej z synami: Tomaszem i Anto
nim, wszyscy byli synami Jakuba i potomkami przodka Jerzego [Boniecki]. Pochodzili 
oni najpewniej z tej samej rodziny co wyżej wymieniona.

Dokładniej chodzi o wywód Karpowiczów herbu Korab z 1803 r. Ich przodkiem 
był Jerzy Karpowicz, właściciel dóbr Mieszakoliszki, czyli Podabisie w pow. rosieńskim 
[chodzi o Podubisie nad Dubissą]. Spłodził on syna Jerzego (ur. 1715), ojca dwóch sy
nów: Jakuba i Józefa, bezpotomnego. Ten pierwszy zostawił po sobie trzech synów: 
Jana, Macieja i Michała. Z nich Jan miał pięciu synów: Hieronima, Bernarda, Norber
ta, Antoniego i Ludwika. Zaś Maciej miał dwóch synów: Tomasza i Antoniego [LVIA, 
F 391-1-991].

Jeszcze innych Karpowiczów odnotowano w herbarzu Uruskiego. Przodkiem był 
Paweł (pokolenie I), który miał syna Dominika (II), dziedzica dóbr Dowgirdy Warsiady 
na Żmudzi. Pewnie chodzi o Dungiry Warsiady w pow korszewskim, notowane w ta
ryfie 1690 r. Ów Dominik spłodził syna Jana (III), ten wnuka Grzegorza (IV), który 
z Ksienią Stankiewiczówną dał światu syna Franciszka (V). Ten ostatni był radcą ho
norowym i urzędnikiem w rządzie gubernialnym augustowskim w Królestwie Polskim 
i wylegitymował się w 1853 r. z herbem Korab [Uruski; Szlachta nylegitymonanĄ. Tak więc 
ta rodzina Karpowiczów przeniosła się ze Żmudzi do Królestwa Polskiego.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—1—991, k. 125—126, F 391—8—2570, к  18 (skan 00037); Szlachta nylegtymmmna, 
s. 276 (tu dobra na Żmudzi nazwano: Dunszry Warsady). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 283 (genealo
gie); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 265—267; A. Karpus, Carpio Uetuvoje. KarpaviHai, Tr/ppos, Karpiai, Vilnius 
2010, s. 95—98 [praca popularna]; LPŻ, T. 1, s. 932: Karpavicius; Uruski, T. 6, s. 221—222.
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KARWOWSKI 

H. PNIEJNIA 

Popis 1621 roku

Kalinowski Andrpej pucpesĄaikami] 'Л/wpodfjezdku] koń 1 w pow. bezpańskim
Kaniowski Zygmont na cpwartą cpęsć konia protestował, ~ ucpe [stoikami] napodjepdku] koń 1 w pow. po-

Taryfa 1667 roku

Karnowski Kapimier.p na miejscu Krpysptofa Dungira p Kol aj mów dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim 
Karnowski Malcher na miejscu Matiaspa Dacpkowskiego p Poworcia Pil sad 1 poddański dym w pow. kor- 
spewskim. Jagmin Andrpej Stanislawowicp и aby tg od Malchera Jarospewicpa Kalinowskiego pMatajdów dym 
1 poddański w pow. kroskim
Karwowski Stanisław na miejscu Daniela Karwowskiego pjawojspek dymy 2 poddańskie wpow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Karwowski Jan na miejscu rodpica p Wolan w pow. powondeńskim [dym] splachecki 1

Uwaga: możliwe jest pomieszanie dwóch różnych, ale podobnych nazwisk: Karbowski 
i Karwowski. Jest to możliwe na gruncie błędnego odczytania źródeł pisanych po ru
sku lub rosyjsku. Wyżej wymieniono Karbowskich w pow. korszewskim, notowanych 
w obu taryfach z lat 1667 i 1690. Z kolei Karwowscy byli notowani w pow. pojurskim, 
powondeńskim i berżańskim z jednym wyjątkiem. Chodzi o Malchera Karwowskiego, 
spisanego w 1667 r. w  pow korszewskim w Poworciach Piłsudach, gdzie byli notowani 
Karbowscy. Tak więc: albo to błąd, albo przypadek. W każdym razie w  XIX w. notowa
no głównie Karwowskich na Żmudzi. Problem komplikuje jeszcze podobnie brzmiące 
nazwisko Garbowski, zob. uwagi o Karbowskich.

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ] i pochodzi z Karwowa, ale z któ
rego? Wsie o tej nazwie notowano w województwie płockim, w ziemi wiskiej i na Podla
siu. Jednak Z. Zinkevicius zwrócił uwagę, że Karwowscy (lit. Karvauskas) to nazwisko li
tewskie, złożone z dwóch członów: kar- i vin-; ten drugi jest skrócony w formie Karvas.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. spisano Walentyna Karwow
skiego we włości pojurskiej. Więcej podano o nim informacji w  aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. W 1583 r. żona Elżbieta Matiejewna Wojszewicz darowała mu ma
jętność w Kusiach we włości pojurskiej. W 1584 r. kupił dobrajawojszyszki w tej włości 
oraz wszedł w posiadanie dóbr Kiełpsze we włości szawdowskiej.

Inny Karwowski, Jakub Wojtiechowicz z żonąMałgoretąJuszkiewicz, w  1593 r. ku
pił dobra w  polu Surwiłojtie we włości ejragolskiej, nad Dubissą. Tenże w 1599 r. sprze
dał część tych dóbr.

W sumie dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. są skromne i dotyczą dwóch Kar
wowskich, mających dobra w  różnych włościach na Żmudzi, głównie we włości pojur
skiej, sąsiedniej szawdowskiej i odległej — ejragolskiej.
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42 KARWOWSKI

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 osoby 
w pow. pojurskim, gdzie byli notowani w XVI w., i w berżańskim. W taryfie 1667 r. za
notowano 3 rodziny w różnych powiatach: powondeńskim, korszewskim i pojurskim. 
Ich status majątkowy był zróżnicowany: bez poddanych (1 rodzina), z jednym podda
nym (1) i z dwoma poddanymi (1). Wreszcie w taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną ro
dzinę w pow. powondeńskim, bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana. Andrzej Karwowski, pułkownik [pewnie pospolitego ruszenia jakiegoś 
powiatu na Żmudzi] uczestniczył w sejmiku żmudzkim w 1786 r. [Boniecki].

W XIX w. Karwowscy wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
z herbami: Awisza [nazwa przekręcona, nie ma takiego herbu], Pniejnia, Pomian i Przy
jaciel [Uruski]. Wywód Karwowskich herbu Przyjaciel z 1799 r. chyba łączy się z Kar
bowskimi i tam został umieszczony.

Inny wywód Karwowskich herbu Pniejnia pochodzi z 1799 r. Protoplastą rodziny 
został Dawid Karwowski (pokolenie I), który posiadał dobra Popenowo [w pow. pojur
skim] w 1715 r. Kilka lat później (1724) były to dobra Popenowo Baniszki Wołdaszysz- 
ki. Onże w 1750 r. w testamencie zapisał te dobra synowi Szymonowi (TI). Ten ostatni 
z synem Andrzejem (III) sprzedał je w 1785 r. Z kolei w  swoim testamencie z 1794 r. 
Andrzej Karwowski dobra Wojkiuławki zapisał synowi Kazimierzowi (IV). Był on oj
cem dwóch synów (V): Jozafata (ur. 1811) i Aleksandra (ur. 1821). Pierwszy z nich spło
dził czterech synów (VI): Antoniego Kazimierza (ur. 1853), Wincentego (ur. 1858),Jó
zefa (ur. 1860) i Piotra (ur. 1863), a jego brat Aleksander dał światu dwóch synów (VI): 
Jana (ur. 1862) i Stanisława (ur. 1864) [LVIA, F 391-8-2569]. Należy dodać, że we wło
ści (powiecie) pojurskiej byli notowani od 2 połowy XVI w.

W 1804 r. wywiedli swoje pochodzenie Karwowscy herbu Pniejnia. Za swego przod
ka uznali Stanisława Karwowskiego, który w 1666 r. nabył dobra Gloryszki Monkisz- 
ki Skądinąd wiadomo, że Stanisław Karwowski (pokolenie I) został spisany w 1667 r. 
jako właściciel Jawojszek w pow. pojurskim. Pewnie wspomniane Gloryszki Monkiszki 
leżały w tymże powiecie, bo w taryfie 1690 r. notowano Jawojszyszki Gloryszki w pow 
pojurskim. W 1755 r. Ignacy Karwowski (II), syn Stanisława, sprzedał te dobra. Trzecie 
pokolenie rodziny stanowił syn Ignacego Jakub (ur. 1746; III), który zostawił po sobie 
dwóch synów (IV): Franciszka i Józefa. Z nich linię rodziny kontynuował ten pierwszy: 
miał on syna Faustyna Michała (V) i trzech wnuków (VI): Alfonsa Kaliksta (ur. 1854), 
Józefa (ur. 1856) i Stefana (ur. 1858) [LATA, F 391—8—2570, k. 7].

W wywodzie z 1811 r. Karwowscy herbu Pniejnia uznali za swego protoplastę Da
niela (pokolenie I), którego syn Jerzy (TI) w testamencie z 1688 r. zapisał majętność 
Jawojszyszki swoim synom (III): Stanisławowi i Janowi. Informacja ta koresponduje 
z danymi taryfy 1690 r., gdzie zanotowano Stanisława Karwowskiego, który na miejscu 
Daniela Karwowskiego został spisany w Jawojszkach w pow. pojurskim. Z kolei w testa
mencie z 1738 r. Stanisław Karwowski (III) zapisał te dobra synowi Maciejowi (IV) pod 
warunkiem podziału ich ze swoim kuzynem Maciejem, synem Jana. Ci ostatni w 1778 r. 
sprzedali te dobra.

Wracając do genealogii tej rodziny, trzeba zacząć od pokolenia III, kiedy zapo
czątkowano 2 linie rodziny: od Stanisława i od Jana. Obaj mieli po jednym synu, o tym
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KASPEROWICZ 43

samym imieniu — Maciej (IV). Pierwszy z nich był ojcem Andrzeja (V), który dał świa
tu czterech synów (VI): Dominika Józefa, Anzelma Wawrzyńca (z dwoma synami: Le
onardem Józefem i Janem [nie Iwanem!]; VII), Wincentego Piotra i Ignacego Dawida.

Z kolei druga linia rodziny, wywodzi się także od Macieja (IV). Był on ojcem 
dwóch synów (V): Michała i Ignacego. Pierwszy z nich spłodził również dwóch sy
nów (VI): Szymona i Nikodema; ten ostatni był ojcem trzech synów (VII): Domini
ka Wincentego, Jana Leopolda, Leona i córki Petroneli. Z kolei Ignacy z pokolenia V 
miał dwóch synów (VI): Stanisława i Feliksa (ojca Dionizego; VII) [LVIA, F 391-8— 
2570, k. 10].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-8-2569, к  13 (skan 00029); F 2570, k. 7, 10; 20 (Karbowski); ODVCA, vyp. 1, 
s. 87-3, 116-194, 129-32; vyp. 3, s. 89-336; vyp. 5, k. 120-398; Popis 1567 r., koL 1344. L i t e r a t u r a :  
Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 149: Karwowski; Boniecki, T. 9, s. 327; Ciechanowicz, Rody, T. 3, 
s. 270—271; LPŻ, T. 1, s. 936: Karrauskas; Umski, T. 6, s. 241, 247—248; Zinkewćius, s. 311: Karvus.

KASBEROWICZ ZOB. KASPERPWOCZ 

KASINIEWSKI ZOB. KOSIENOWSKI

KASPEROWICZ

H. ANCUTA, DZIALOSZA, LESZCZYC 

Popis 1621 roku

Kasperowicp Adam p ucpestm^asm\ po kopacku koń 1 n>pon>. widuklewskim 
Kasperowicp Gedeon p cpwartej cpęśri konia po kopacku koń 1 w pow. kroskim 
Kasperowicpjan p ucpesĄnikami] na podjepdku p ospcpepem koń 1 n>pon>. nielońskim 
Kasperowicp Symon p ucpestm^asm\ na yxwjjezdku] koń 1 w pow. birpyniańskim

Taryfa 1667 roku

KasperowicpAdam Akksandrowicp [na miejscu] rodpica swego Aleksandra Kasperowicpa pjurgajciów Goln 
dym 1 splachecki wpow.jaswońskim
KasperowicpAndrpej [na miejscu] Jópefa Kasperowicpa rodpica swe[go] p Kepgiel dym 1 splachecki w pow. 
widuklewskim
Kasperowicp Dawid. Bud/уk Jópef [...] osoblime na miejscu Damda Kasperowicpa i S[z]cpefana Narkiewicpa 
i Jakuba Spełborowicpa dymów 3, ogółem dymów 7poddańskich w pow. korspews/dm 
Kasperowicp Dawid. Monkiewicp Tyt Dawid na miejscu Adama Monkiemcpa rodpica p Drabukspt i od Sta
nisława Monkiewicpa, od Jana Monkiewicpa Tytomcpa kupnym prawem nabyte i p kupli od Danńda Andrpe- 

jewicpa Kasperowicpa cpwartej cpęśa dym 1 splachecki w pow. powondeńskim 
Kasperowicp Gabriel p Kusplejków dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Kasperowicpjan, na którego miejscu postał spisany Piotr Pluspkienicpjuraspewicp p Pluspków dym 1 splachec
ki w pow. medyngiańskim
KasperowicpMikołaj Adamowicp na miejscu Adama Janonicpa Kasperowicpa rodpica swego p Kapbarajaów 
dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
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KasperowicyS'cyęsny. Połnos Jeryy Janowicy [...], takyepo Scyęsnym Kasperowicyu у Pułnos alias yKusylejk 
dym 1 poddański wpow. Al. Dy mian
Kasperowicy Stanisław у  Dobikin dym 1 sylachecki wpow. W. Dy mian
Kasperowicy Wojciech, na którego miejscu yostal spisany Alaciej Burski po Janie Wojtkiewicyii у  Kayberajciów 
dym 1 sylachecki wpow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Kasberowicy Stanisław у  Gimbutów wpow. korsyewskim dym sylachecki 1
Kasperowicy Andryej, na miejscu którego yostal spisany jó y e f Pasykiewicy у  Roygiów wpow. widuklewskim 
dym sylachecki 1
Kasperowicy Kayimiery któ/y wrayyMichalem Kaniewskim spryedal Kayimieryowi Ławcewicyowi Towkie- 
wicyowi imienicye Antsyesyipie Plowginie Gabsyysyki Urby K/itejsye wpow. rosieńskim ypasierbami [dym] 
poddański 1
Kasperowicy Stanisław yimieniaDobikinia wpow. W. Dy mian ypryynaleynościami dym 1, а у  Posypia Kal- 
nisyek yastawnych od Francisyka Białkowskiego dymy 2, ogółem dymówpoddańskich 3 
Kasperowicy Stanisław у  Konopin wpow. widuklewskim dym sylachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Kasper, które jest niejasnego pochodzenia, 
ma się wywodzić z języka perskiego. Stąd przeszło do tradycji chrześcijańskiej. WPolsce 
jest znane od XIII w. W języku ruskim przybrało różne formy, od których utworzono 
wiele nazwisk. Na Żmudzi w popisie 1528 r. zostało zanotowane tylko 3 razy (0,2%), 
było więc bardzo rzadkie [Cimnaite].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano tylko dwóch bojarów 
Kasporowiczów we włości szawdowskiej: Andreja i Stanisa.

Dość licznych Kasperowiczów zanotowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
Nie znaleziono ani jednej informacji z tych akt, która dotyczy dóbr zanotowanych w ta
ryfie 1690 r. Niemniej jednak jedna informacja zasługuje na uwagę. W 1572 r. Kazi- 
mir Hryhorowicz Kasporowicz Wołodkiewicz sprzedał poddanego w Kupstiach w Go- 
niprowie we włości kroskiej. W 1587 r. tenże, choć bez ostatniego członu nazwiska 
Wołodkiewicz, sprzedał grunt Warnas ławki nad rzeką Szeszuwą we włości widuklew- 
skiej. W 1590 r. tenże wraz z Łukaszem Janowiczem Wondiagolskim podzielili się zie
miami w polu Goniprowskim, które spadły na nich „ot predkow ich Pietra i Janisa Wo- 
łodkiewiczej”. Jest to szczególnie interesująca informacja, choć niełatwa w interpretacji, 
wskazuje na pochodzenie od Wołodka. W 1593 r. wspomniany Kazimir i Wojtiech Ju- 
cewicze Chwedkowicze sprzedali część majętności Kielmy [we włości kroskiej], któ
rą otrzymali „pośle diadi ich Stanisława Andruszkowicza Liżymowicza od wdowy jego 
Alżbiety Niekiepiełowny i usyniowionego przez nią Stanisława Mikołajewicza Bortkie
wicza”. W 1598 r. ów Kazimir z żoną Katerinąjanownąjagintowicz sprzdał pustosz 
w majętności Gedżagoła [tj. Gierdziagoła] we włości berżańskiej.

W sumie w aktach ziemskich zmudzkich XVI w. notowano Kasperowiczów (Ka
sporowiczów) w 13 włościach, głównie jednak w kroskiej, może jeszcze w telszew- 
skiej. Na pewno pochodzili z różnych rodów, w tym od Wołodka i od Dobka we wło
ści kroskiej.
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KASPEROWICZ 45

W popisie rosieńskim 1589 r. zanotowano Łukasza Kasparowicza, który z bratem 
Jerzym zapłacił podatek od pół konia. Nie należeli więc do zamożnych.

Sporo danych o Kasperowiczach znajduje się w aktach z XVII w. Z 1612 r. po
chodzi potwierdzenie praw dla bojarów retowskich od króla polskiego Zygmunta III, 
w którym wymieniono m.in. Piotra i Jana Kasperowiczów. Wspomniany król zatwier
dził pismo króla polskiego Stefana Batorego, w którym bojarzy retowscy otrzymali od
mianę gruntów: za zabrane grunty w dzierżawie płotelskiej otrzymali 12 włók ziemi 
w ciwuństwie retowskim, kolo wsi Giedwidy i Kucharki „na koń jeden do służby wojen
nej”. Dokument ten został wpisany do akt ziemskich żmudzkich w 1712 r. z inicjatywy 
Józefa Kasperowicza, najpewniej potomka Kasperowiczów z 1612 r. [AWAK],

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 4 osoby w różnych powiatach: kroskim, 
widuklewskim, wielońskim i birżyniańskim, a więc w znanych ośrodkach osadnictwa 
Kasperowiczów z wyjątkiem ostatniego powiatu. W taryfie 1667 r. odnotowano 8 ro
dzin, mieszkających na ogół pojedynczo w różnych powiatach z wyjątkiem rosieńskie- 
go, gdzie spisano 2 rodziny. Niemal z reguły (7 na 8) była to szlachta bez poddanych. 
Należy dodać, że z obliczeń wyłączono 2 osoby: Dawida i Szczęsnego, ze względu na 
wzmianki o „kupli” dóbr. Wymienieni tam Kasperowicze z Kazbarajców mieli następu
jącą linię genealogiczną: 1. Jan. 2. Adam. 3. Mikołaj.

Skądinąd wiadomo o Michale Kasperowiczu z dworku „Penkainiai” [nazwa 
z XXI w.] w okolicy Stungury w pow. widuklewskim, który w  testamencie z 1586 r. 
kazał się pochować w kościele widuklewskim [Vaisvila]. Takiego szlachcica nie noto
wano w taryfie 1667 r.

W taryfie z 1690 r. zanotowano 5 rodzin, mieszkających w różnych powiatach: naj
więcej w  widuklewskim (2) i po jednym w korszewskim, rosieńskim i Wielkich Dyrwian. 
Większość z nich nie miała poddanych (3 na 5), a pozostałe posiadały albo jednego, 
albo trzech poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana. Stefan Kas- 
perowicz był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r., 
a Michał — Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r.

Znanym członkiem tej rodziny był Szymon Kasperowicz, kanonik żmudzki, który 
był deputatem duchownym do Trybunału Głównego w latach 1776-1777, 1784—1785 
(koadiutor kanclerz tej diecezji) i 1787—1788 (kanclerz).

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa następujące 
rodziny herbu: Ancuta, Bończa, Działosza, Leszczyc, Szeptycki i Zerwikaptur [Uruski]. 
Do tego zestawienia należy dodać herb Brog [Ciechanowicz]. Kasperowicze byli noto
wani w pow. rosieńskim (herbu Ancuta, Brok [właściwie Bróg = Leszczyc] i Działosza) 
i szawelskim (herbu Ancuta i Leszczyc) [Ciechanowicz].

W 1799 r. wywiedli się Kasperowicze herbu Ancuta. Ich protoplastą był Stanisław Ka
sperowicz, który w 1683 r. nabył dobra Kalniszki Gajle [w pow. szawelskim, XlX-wiecz- 
nym]. Jest on najpewniej tożsamy ze spisanym w taryfie z 1690 r. Stanisławem Kaspero- 
wiczem z Dobikinia. Tenże w  testamencie z 1738 r. zapisał te dobra swoim synom (II): 
Józefowi i Stanisławowi. Ten pierwszy w 1790 r. sprzedał te dobrajózefowi Dyrmowiczowi.

Główną linię rodziny prowadził Józef, bo jego brat Stanisław miał syna Le
ona (III), bezpotomnego. Tak więc Józef spłodził czterech synów (HI): Kazimierza,
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46 KASPEROWICZ

Jozafata, Tomasza Antoniego i Antoniego Józefa, którzy zapoczątkowali 4 linie tej ro
dziny. W pierwszej, najstarszej prym wiódł Kazimierz jako ojciec czterech synów (IV): 
Ignacego Piotra (ur. 1799), Kazimierza Józefa (ur. 1801), Wincentego (ur. 1804) i Anto
niego (ur. 1806), bezpotomnego. Z nich Kazimierz Józef miał synajózefa (ur. 1834; V) 
i wnuka Kazimierza (ur. 1866; VI). Jego brat Wincenty zostawił po sobie syna Wincen
tego Franciszka (ur. 1832; V), a kolejny brat, Ignacy Piotr — syna Juliusza Antoniego 
(ur. 1826; V), ojca dwóch synów (VI): Józefa (ur. 1860) i Juliana (ur. 1863).

Drugą linię prowadził Jozafat (III), ojciec Józefa Tomasza Aleksandra (ur. 1790; 
IV) i dziad Aleksandra (ur. 1828; V). Założyciel trzeciej linii to Tomasz Antoni (III), 
ojciec ośmiu synów (IV): Józefa Rocha (ur. 1811), Jerzego Jana (ur. 1813), Antoniego 
(ur. 1815), Hieronima (ur. 1825), Felicjana (ur. 1837), Norberta Franciszka (ur. 1839), 
Onufrego (ur. 1841)) ijana (ur. 1843). Z nich potomstwa doczekał się tylko Józef Roch, 
ojciec trzech synów (V): Jana (ur. 1849), Antoniego (ur. 1853) i Wincentego (ur. 1855).

Czwarta, ostatnia linia łączy się z Antonim Józefem (III), ojcem Aleksandra Jana 
(ur. 1805; IV) [LVIA, F 391-8-2570, k. 28; Ciechanowicz],

W 1799 r. Kasperowicze herbu Działosza wylegitymowali się, biorąc za swego 
przodka Mateusza Kasperowicza (pokolenie I). W 1756 r. wszedł on w posiadanie dóbr 
Wojdatany Gudele Montwiliszki Walentyniszki [pewnie w pow. kroskim, np. Wojdata- 
ny]. W swoim testamencie z 1775 r. dobra te zapisał synowijakubowi (II), a ten je sprze
dał w 1790 r. Byl on ojcem czterech synów (III): Adama, Onufrego, Józefa i Wincente
go Ignacego (ur. 1800). Z nich wszyscy mieli potomstwo (IV). Pierwszy Adam spłodził 
trzech synów: Macieja (ur. 1806), Piotra (ur. 1808) i Jerzego (ur. 1817); Onufry miał syna 
Jana (ur. 1835); Józef dał światu dwóch synów: Mateusza Tomasza (ur. 1814) [dopisek
0 utracie praw szlacheckich] i Marcelina (ur. 1816) i wreszcie Wincenty Ignacy spłodził 
aż pięciu synów: Wincentego (ur. 1836), Ludwika (ur. 1840), Józefa (ur. 1843), Antonie
go Jana (ur. 1846) i Franciszka (ur. 1852).

Następne V pokolenie tworzyli synowie Macieja: Wincenty (ur. 1835), Jozafat 
(ur. 1840) i Jan (ur. 1844) z synem Marcinem (ur. 1871; VI) oraz synowie Jerzego: Je
rzy (ur. 1856), Antoni (ur. 1858), Wincenty (ur. 1860) i Jan (ur. 1862) [LVIA, F 391—8— 
2569, k. 49].

Z 1799 r. pochodzi także wywód Kasperowiczów herbu Leszczyc. Ich protopla
stą został Stanisław Kasperowicz (pokolenie I), ojciec Józefa (II), dziad Jana Antonie
go (III) i pradziad Tomasza (IV). Ten ostatni spłodził dwóch synów (V): Ignacego Ma
cieja (ur. 1786) i Jozefa Ignacego (ur. 1784). Następne, VI pokolenie należało tylko do 
synów Ignacego Macieja: Felicjana (ur. 1820) i Ambrożego (ur. 1824).

Najstarszy dokument tej rodziny pochodzi z 1750 r., kiedy Józef Kasperowicz za
pisał dobra Wieżajcie [w pow. pojurskim] synowi Janowi Antoniemu. W 1792 r. sprzedał 
te dobra [LVIA, F 391-8-2569, k. 41].

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 471—172; Deputaci', T. 2, s. 331, 362, 378; Elektorzy 1764 r.; Elektorowie królom, 
s. 88; LVIA, F 391-8-2569, k. 41 (skan 00081), 49, F 391-8-2570, k. 28 (skan 00057); ODVCA, vyp. 1, 
s. 18-278, 46-35, 81-66, 122-293, 135-125, 138-176, 155-54; vyp. 2, s. 3-36 i 37, 4-59, 62-324, 105-35
1 36,115-197,120-277; vyp. 3, s. 67-209,70-14,85-268,109-164; vyp. 4, k. 56-9,128-144,161-173,237- 
250, 262-160, 308-136; vyp. 5, к. 63-476, 64-478, 124-27, 126M5, 135-109, 157-283, 194M3, 219-144,
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247—138; Popis rosieński 1589 r., nr 16. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 333; Ciechanowicz, Rody, T. 3, 
s. 271; tenże, Suplement, s. 194; Ćirimaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 941: Kasperavicius; Umski, T. 6, s. 250—251; 
Vaisvila, s. 190.

IvASZEWSKI 

H. TARCZA 

Taryfa 1667 roku

Kuszewski Kapimieiz  Andrzyjewicz na miejscu Dawida i Andrzeja Ungowskich i po Mikołaju Budrykie 
i małżonki jego Krystynie Woysgnyłównie Budrykowej teraźniejszej Dawidowej jamontowej z Pogutkolnia dym 
1 szlachecki wpow. korklańskim
Kuszewski Aliko/aj na miejscu Wojciecha Kuszewskiego z Płusyęz dym 1 szlachecki w pow. kros kim 
Kuszewski NutowiczWalenty zP[-]czjcZa P] 4)m 1 szlachecki w pow. widukkwskim

Taryfa 1690 roku

Kuszewski Mikołaj na miejscu rodzica z Pluszcz »■'Pon’- kros/dm [dym] szlachecki 1 
Kuszewski Stanisław zokolicy Pluszcz»'pow. kros kim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. Mieli się wywodzić z Ra- 
szewa w pow. orłowskim w województwie łęczyckim lub z Małopolski.

W aktach ziemskich żmudzkich jest pojedyncza wzmianka z 1589 r., dotyczą
ca Pawia Raszewskiego, lentwojta [zapewne] „miesta Wistinskogo”, czyli Wisztyńca 
w pow. kowieńskim, przy granicy pruskiej. Nie można jednak mówić o osiedleniu się 
Raszewskich na Żmudzi. Tu notowano ich dopiero w obu taryfach XVII w. W tary
fie 1667 r. spisano 3 rodziny w trzech różnych powiatach: korklańskim, kroskim i wi- 
duklewskim, bez poddanych.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w Pluszczach w pow. kroskim, także bez 
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zwraca uwagę podwójne nazwisko Raszewski Nutowicz w taryfie 1667 r.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem Jani

na. W tym czasie Raszewscy herbu Tarcza mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
W 1800 r. wywiedli swoje pochodzenie Raszewscy herbu Tarcza. Za swego przod

ka przyjęli Wojciecha Raszewskiego (pokolenie I), który w testamencie z 1680 r. zapisał 
dobra Laplegie Pluszcze Bartoszyszki [wpow. kroskim] swoim synom (II): Janowi i Mi
kołajowi. Dane te znajdują potwierdzenie w obu taryfach: w  1667 r. wymieniono Woj
ciecha, a w 1690 — Stanisława jako właścicieli Pluszczów w pow. kroskim.

Wspomniani bracia Jan i Mikołaj zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, 
starszej Jan spłodził syna Jakuba (III), wzmiankowanego pod 1743 r., kiedy sprzedał 
swoje dobra. Zostawił on po sobie syna Macieja (IV), który miał dwóch synów (V): 
Piotra (ur. 1781) i Józefa (ur. 1790). Z wymienionych Piotr wydał na świat trzech sy
nów (VI): Józefa (ur. 1813) oraz bezpotomnych: Michała (ur.1816) i Florentyna Mar
cina (ur. 1827). Wspomniany Józef ojcował trzem synom (VII): Michałowi (ur. 1852)
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48 KASZUBA

z dwoma synami (VIII): Józefem (ur. 1877) i Stanisławem (ur. 1892) oraz Aleksandrowi 
(ur. 1854) i Konstantemu (ur. 1857).

Z kolei jego brat Józef (V) spłodził trzech synów (VI): Wincentego Zacharego 
(ur. 1812), bezpotomnego, Franciszka Hieronima (ur. 1817) i Mateusza (ur. 1819), także 
bezpotomnego. Tak więc linię rodziny kontynuował tylko Franciszek Hieronim, który 
ojcował Ignacemu (ur. 1855; VII).

Drugą, młodszą linię tworzył Mikołaj (II), który w testamencie z 1721 r. zapi
sał dobra synowi Antoniemu (III). Ten ostatni sprzedał te dobra w 1775 r. Był on 
ojcem dwóch synów (IV): Józefa i Stanisława. Pierwszy z nich miał syna Tadeusza 
(ur. 1789; V), ojca dwóch synów (VI): Adolfa Władysława Kaliksta (ur. 1820) i Ignace
go Norberta Dominika (ur. 1822). Z kolei jego brat Stanisław (IV) ojcował Stanisławowi 
Franciszkowi Karolowi (ur. 1827; V), który miał synajana (ur. 1862; VI) i wnuka Roma
na (ur. 1901; VII) [LATA, F 391-8-2569].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2569, k. 48 (skan 00093); ODVCA, vyp. 2, s. 68—379. L i t e r a t u r a :  Ciecha
nowicz, Suplement, s. 194; LPŻ, T. 1, s. 943: Kaśauskas; Uruski, T. 6, s. 252—253.

KASZUBA

Taryfa 1667 roku

Kaszuba Jan, na którego miejscu gostal spisany Kagimierg Łuniewicg g  Ugminiów dym 1 sglachecki w pow. 
medyngiańskim

Taryfa 1690 roku

Kasguba Kagjmierg g  Pukukałna w pow. gorańskim [dym] sglachecki 1
Nazwisko rodziny pewnie łączy się z Kaszubami, ludem słowiańskim na Pomorzu 
Gdańskim [LPŻ]. Rodzinę tę notowano w herbarzach polskich na „białej Rusi i na Li
twie” [Uruski], Niemniej jednak jest ona słabo znana.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 spisano 
tylko po jednej rodzinie: w pow. medyngiańskim i sąsiednim żorańskim, bez poddanych. 
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 150: Kaszuba; LPŻ, T. 1, s. 945: Kaśuba; Uruski, 
T. 6, s. 256—257; Zinkevicius, s. 550: Kaśubas.

KATLEWSKI

Taryfa 1667 roku

Katlewski Jan [na miejscu] Samuela Katlewskiego rodgica swego ogrodnicgych dymów 2, a gastawnych od 
[Mikołaja Kazimierza] Sgemiotapodstarościego yjjnudzkiego] podd{anych] 2, a trgedego podd{anego] 
takge gastawnym prawem od Ma/gorgaty Turkówny Wilhelmowej Bolswingowej natencgas dgiergących, ogółem 
poddańskich dymów 5 w pow. kroskim

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego: notowano Katlewskich z Katle- 
wa w ziemi michałowskiej w  Prusach Królewskich [Uruski]. Nie można wykluczyć
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KAWLAIC (KAWŁOK) 49

pochodzenia litewskiego, jako zeslawizowanego nazwiska Katilius lub podobnego, które 
oznacza zawód kotlarza [LPŻ]. W rzeczywistości Katlewscy pochodzą z Polski, zob. niżej.

Najstarsza wzmianka o pobycie na Żmudzi pochodzi z 1642 r., kiedy Zofia Sta- 
nislawowna Sobolewska bywsza Aleksandrowa Biriałowa, a teraźniejsza Samuelowa 
Katlewska zapisała w „liście dobrowolnym wieczystym”. Miała zapis 3000 kop groszy 
od pierwszego męża, oparty na dobrach Goniprowo Powielbiany w pow. kroskim. Dru
giego małżonka Samuela Janowicza Katlewskiego nazwała ziemianinem Korony Pol
skiej i wszystko mu zapisała. Zastrzegła, że w przypadku narodzenia potomka połowa 
tych dóbr miała spaść na niego. Znaczy, że w tej chwili nie miała potomstwa. Wspo
mniała też o obligu Stanisława Janowicza Sobolewskiego, pewnie jej ojca [LNB].

Później notowano ich w 1650 r., kiedy sąd podkomorski rozstrzygnął spór Samu
ela Katlewskiego z Salomonem Bialskim o podział gruntów majętności Kibortyszki we 
włości wielońskiej. Później notowano ojca i syna Katlewskich w taryfie 1667 r., mających 
5 dymów poddańskich w pow. kroskim. Nie była to więc szlachta drobna, nieutytulowana.
Ź r ó d ł a :  LNB, F 91-531; ODVCA, vyp. 7, к  306-47. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 948: Katłauskas; 
LTruski, T. 6, s. 259.

KAUSZ

Popis 1621 roku

Kausz Stanisław p /^oTfnikami] na y>e4[jezdku] ?  alebartem koń 1 w pow. horklańskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, od słowa kauśas, co oznacza „czasz
kę”, „kości głowy”, ale także „człowieka głupiego”. Nie można wykluczyć, że wiąże się 
z „człowiekem podchmielonym, pijanym” [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko 
to łączy się z wymienionym wyżej słowem, które oznacza „chochlę”, „czerpak”, „sak” 
itp. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi spisano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. korklańskim. 
Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 952: Kauśas; Zinkeyićius, s. 527: Kauśas.

KAWLAK (KAWŁOK)

H. RADWAN 

Taryfa 1667 roku

Kawłak Sutkiemct^Adam Mikołajewic-^dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego, od nazwiska Kiaulakis (kiaula 
+ akis), co dosłownie oznacza „świnię” i „ o cz y”. Może to oznaczać osobę, mającą świń
skie oczy lub bezwstydnika [LPŻ].

Na Żmudzi w pomiarze włości korszewskiej w  1562 r. zanotowano bojara Piotra 
Kiaułaycia (Kaułaycia), którego ziemie sąsiadowały z siołem hospodarskim Laumeny
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50 KAZBAROWICZ (KAZBARAYC, KAZBEROWICZ)

[tj. Lowmiany, obecnie: Laumenai], tj. na południowy zachód od Szyłeli [AWAK]. Było 
to pogranicze włości korszewskiej z pojurską.

Później była mowa o nich w kilku aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1580 r. 
Wojtiech, Ambroży i Paweł Hryhorowicze Kowłoki sprzedali połowę „otczyzny” uro
czyska Pietraszyszki nad rzekąjalegąwe włości rosieńskiej. W tymże roku ciż jako Ko- 
włakojtie kupfli „dworec” w polu Owszonty blisko rzeki Lukny w tej włości. W 1589 r. 
Jan Kawłak wziął w zastaw „rezę gruntu” w Kowszanach we włości płowgińskiej [nie 
ma takiej, chodzi o Płowginie we włości rosieńskiej].

W 1595 r. Adam Matiejewicz i Aleksander Ławrynowicz Kowłakowicz sprzedali 
część majętności Jawojszyszki nad rzekąPojurąi ziemię Szliuptyszki we włości pojurskiej.

W sumie w  świetle wspomnianych akt XVI w. notowano Kawłoków głównie we 
włości rosieńskiej oraz w pojurskiej. Uwagę zwraca informacja o ojcowiźnie Pietra
szyszki we włości rosieńskiej. Wspomniana rzeka Jalega płynęła w  pobliżu Dubissy, 
przez dobra Owszonty, Okstyny i inne [Slovar], które można zlokalizować na północny 
wschód od Rosieni, w  rejonie rzek Dubissy i dolnej Łukny. Tam też płynęła rzeka Lelen- 
ga [dawniejsza Jalega], gdzie później notowano okolicę szlachecką Kawłoki. Okolicę tę 
notowano np. w 1789 r. W końcu XIX w. był to folwark nad rzeką Lelengą z 15 włóka
mi ziemi, należący do Strawińskich [SG]. Obecnie to duża wieś Kaulakiai. Nazwa tej 
okolicy nawiązywała do nazwiska tej rodziny, czyli Kawłaków.

Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim, bez 
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zwraca jeszcze uwagę związek z Sutkiewiczami, zarejestrowany w 1667 r.
W XIX w. mieszkali w  pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
W 1799 r. Kawłoki herbu Radwan wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie. Za swe

go przodka przyjęli Józefa Kawłoka, który w 1724 r. zapisał dobra Sutkajcie Lambertysz- 
ki swojemu synowi Piotrowi (pokolenie I i II). Tu także trzeba zwrócić uwagę na posia
danie Sutkajciów, od których pochodzili Sutkiewicze (zob.). Z kolei w  1793 r. Franciszek 
Kawłok (III) sprzedał te dobra. Był on ojcem trzech synów (IV): Jana (ur. 1771), Domi
nika (ur. 1777) i Brachora [sic] (ur. 1786). Wszyscy mieli potomstwo (V). Jan miał dwóch 
synów: Piotra Józefa (ur. 1811) i Józefa Mateusza (ur. 1813); Dominik spłodził także 
dwóch synów: Mateusza Michała (ur. 1816) i Karola Konstantego (ur. 1823); z kolei Bra- 
chor miał trzech synów: Onufrego (ur. 1814), Benedykta (ur. 1817) i Józefa (ur. 1820). 
Kolejne VI pokolenie to syn Mateusza Michała — Seweryn Otto (ur. 1859), ojciec Witol
da Antoniego (ur. 1882) oraz syn Józefa — Wincenty (ur. 1863) [LVIA, F 391—8—2569].

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 53, 57; LVIA, F 391-8-2569, k. 23 (skan 00049); ODVCA, vyp. 1, s. 69-131, 
81-67; vyp. 3, s. 47-169,138-248; SG, T. 3, s. 917: Kawłoki; Slovar, s. 350: Jalega. L i t e r a t u r a :  Ciecha
nowicz, Кody, T. 3, s. 275; LPŻ, T. 1, s. 948: Kaulakis, 984: Kiaulakis; Zinkevicius, s. 506: Kiaule.

KAZBAROWICZ (KAZBARAYC, KAZBEROWICZ)

Taryfa 1667 roku

КауЬагомсу Kazimiery na miejscu Jerzego Kaybarayńa у Kaybarajdów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim 
KayberowicySymon na miejscu Adama Butkienicya у  Poscyla dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
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KĘDZIERZAWSKI (KĄDZIERZAWSKI) 51

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Kasbaras, które jest pochodzenia litew
skiego. Wywodzi się z imienia Kasper, zob. Kasperowicz [LPŻ]. Brak jest tego nazwiska 
w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r\: 2 rodziny w pow. rosieńskim 
i korszewskim. W tym pierwszym notowano miejscowość Kazbarajcie. Nazwa zacho
wała się do dzisiaj w formie Kasbaraićiai, leży na południe od Rosieni, koło tego mia
steczka. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 957: Kazbaravicius, 937: Kasbaras.

KAZEWSKI 

Taryfa 1690 roku

Kapewski Hieronym zMejnartów w pow. retowskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest niewiadomoego pochodzenia. W polskich herbarzach nie noto
wano tego nazwiska z wyjątkiem województwa wołyńskiego [Uruski]. Zdaniem bada
czy litewskich, nazwisko Kazevicius może być zeslawizowaną formą imienia litewskiego 
Kazys, tj. Kazimierz [LPŻ],

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. retowskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 957: Kazevicius; Uruski, T. 6, s. 271.

KĄDZIERZAWSKI ZOB. KĘDZIERZAWSKI 

KĄMPIK (KĄPIK) ZOB. KUMPIK 

KENSTORT ZOB. KĘSTORT 

KESTOWICZ ZOB. KĘSTOWICZ 

KEYZUN ZOB. KIEŻUN 

KĘDRACKI ZOB. KONDRACKI

KĘDZIERZAWSKI (KĄDZIERZAWSKI)

H. NOWINA 

Taryfa 1667 roku

Kądyierzewski Stanisław Andrygeuicz na miejscu Jakuba Pawłowi ера Narkiemcya %Месрип dym 1 szla
checki w pow. wiekmskim
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52 KĘSMIN (KĘSMINOWICZ, KIESMIN, GESMINOWICZ)

Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia polskiego [LPŻ]. Rodzinę Kędzierzaw- 
skich notowano w Kędzierzawię w ziemi zakroczymskiej na Mazowszu. Stąd niektórzy 
przenieśli się na Litwę, byli notowani np. w województwie nowogródzkim, ale nie na 
Żmudzi [Uruski],

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, 
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Kędzierzawscy herbu Nowina wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej w pow. wiłkomierskim. Pochodzili jednak ze Żmudzi. Pradziad wy
wodzącego się Antoniego, syna Józefa, czyli Paweł miał dobra na Żmudzi — Miciu- 
ny. Inny, Andrzej Kędzierzawski, posiadał tam Poszwentupie [LVIA, F 391—1—1690]. 
Dane te znajdują potwierdzenie w odniesieniu do Miciun, czyli Meczun w pow. wie
lońskim w 1667 r.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—1—1690, k. 137. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 909: Kandiżauskas; LTruski, T. 6, s. 289.

KĘSMIN (KĘSMINOWICZ, KIESMIN, GESMINOWICZ)

H. ŁABĘDŹ 

Popis 1621 roku

Kiesminowa Piotrowa wdowa g  trzeciej częściptgegpachołka, ]ana Gungowskiego, konia stawiła po kogacku, 
kań 1 w pow. korsgewskim

Taryfa 1667 roku

PjsminowicgMichał gnabyda od Samuela Zajarskiego gSgukisgek росЩапчЩ dy[m] / w pow. rosieńskim
Kęsmi/iott-icgMicbał, na którego miejscu gostał spisany Jergy IwasgkiewicggKołnuj dym 1 sglachecki w pow.
rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Gesminowicg [w Kop. 1: Kiesminowicz] Stanisław na miejscu Jana Wardginskiego £ Pudryk w pow. re- 
towskim [dym] sglachecki 1
Kgsmin Michał, na miejscu którego gostał spisany Jergy Iwasgkiewicg Wakntynowicg g  Kohwjów w pow. rew 
sieńskim [dym] sglachecki 1
PjsminonicgMichał na miejscu Samuela Zajarskiego [z Pokłon w pow. rosieńskim?] [dym] poddański 1

W tym miejscu łącznie spisano Kęsminów (Kęsminowiczów) i Giesminowiczów, bo ro
dziny te mają tę samą genezę.

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego. Składa się z dwóch członów: kęs— 
(zob.: Kieżgayło) i min— (zob.: Algmm) [LPŻ].

Wyżej była mowa o rodzie Gojlisa, z którego pochodził Kęsmin, zob.: Goylusz. 
Możliwe, że notowano go w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440— 

1498, gdzie wymieniono nadanie dla niejakiego Kiswinusa, może tożsamego z Kęsmi- 
nem [Saviscevas; LM, Kn. 3]. Bojar ten dostał „czołowieka u Mednicoch”, tj. poddane
go we włości miednickiej na Żmudzi.
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ICĘSTORT (GIESZTORT, KENSTORT, KESTORT) 53

Interesująca jest wzmianka o pustoszy Kesminowszczyna we włości jaswońskiej 
w „Liakowie”, nadanej w 1517 r. pewnemu bojarowi [LM, Kn. 9]. Być może wspomnia
na pustosz należała wcześniej do jakiego Kesmina. Wątpliwości budzi określenie poda
ne w cudzysłowie, ponieważ powszechnie przyjmuje się, że Łąkowo to pole we włości 
rosieńskiej, a nie jaswońskiej [Slovar].

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zachowało się kilka wzmianek o tym rodzie, pi
sanym zamiennie Kiesmin i Kiesminowicz. W 1589 r. Juri Urbanowicz Kiesminowicz nabył 
dobra Kasporyszki we włości korszewskiej. W 1592 r. tenże jako Kiesmin kupił grunt Janki- 
szki we włości korszewskiej, a w 1599 r. kupił część „otczizny” Łamy w tej włości.

W 1592 r. Michał Janowicz Kiesminowicz zapisał swej żonie Kristinie Grigoriew- 
nie Martinowicz Wojdatowicz dom jej ojca Martina Pokrożonty [we włości kroskiej].

W sumie notowano ich w dwóch sąsiednich włościach: korszewskiej, gdzie zwraca 
ich związek z Lamami oraz w kroskiej.

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 
tylko jedną osobę w pow. korszewskim. W taryfie 1667 r. była to jedna lub dwie rodziny 
w pow. rosieńskim: bez poddanych i z jednym poddanym. Z kolei w taryfie 1690 r. spi
sano dwie lub trzy rodziny w pow. rosieńskim i retowskim: dwie nie miały, a jedna miała 
jednego poddanego. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej 
w 1799 r. W XIX w. mieszkali w  pow. rosieńskim, z herbem Łabędź [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  LM, Ujrasymą knyga 3, s. 50; LM, Ujrasymą knyga 9, s. 337, nr 613; ODVCA, vyp. 2, s. 47—146; 
vyp. 3, s. 31—178, 33—221; vyp. 5, k. 165—333. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 276: Kęsmi- 
nowicz (poza Żmudzią), Kiasmin [sic]; tenże, Suplement, s. 195: Kesmin; LPZ, T. 1, s. 979: Kęsminas; Sa- 
viscevas, iemaitijos sammlda, s. 365; Uruski, T. 6, s. 293.

KĘSTORT (GIESZTORT, KENSTORT, KESTORT)

H. LIS ODM.

Popis 1621 roku

Giesytort Eliasyye Żmojdyi druga pót kania — koń 1 w pow. nilkiskim 
Kęstort ]an y; brodą po koyacku koń 1 w pow. korklańskim
Kęstort Mikołaj ^ imion swoich Birjynian i Podubisia poninien 2 konie stanic, lecу  je  przywileje yiemie 
ymujdykiej u siebie w schowaniu ma, dla których straty prawem królajm. Augusta od wojny wolnym ucyyniony 
jest, natencyas tych 2 koni wzgkdem tego nie stanik A synonie jmp. Samuel i p. Jan Kęstortonie z majętności 
swej Szadeckiej [tj. Siadzkiej], acyjeden jako niedzielni, odpranić by mógł, jednak miłując w takim myje Oj- 
cyyynę,jako ludyie rycerscy, obaj osobami swemi będąc praesentes, stanili po koyacku dobrye osadzonych koni 
3 w pow. telsyewskim
Kęstortowa Sebastianowa Krystyna Mikołajówna Nonhardówna sędzina yiemska jmujdyka у  majętnośa 
ymojdykich po husarsku kani 6, а у  litewskich majętnośa po petyhorsku kani 5 w pow. ejragolskim [wdowa 
po Sebastianie Kęstorcie, sędzim ziemskim żmudzkim od 1610, zmarła po 1631]
Kęstortowie Jan i Samuel Piotronicye ye wsyytkich imion snych jmujdykich i paniej matki swej po husarsku 
koni 3 w pow. widuklewskim
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54 KĘSTORT (GIESZTORT, KENSTORT, KĘSTORT)

Taryfa 1667 roku

Kęstort Jan Karol starosta tawruski, na którego miejscu postał spisany Aleksander Niewoy p Lal w pow. wi
duklewskim dymów 23. N a jego miejscu postali spisani Łukasp i Samuel Kołotowscy pe Skrebin w pow. wilki- 
skim 2 dymy szlacheckie. Symon Totkiewicp pe wsi napwanej Gomuny od Jana Karola Kęstorta nabytej dymów 
7 w pow. wielońskim. Fabian Sobolewski [...] pprpykupli od [Jana] Karola Kęstorta dym 1, wspystkich dymów 
poddańskich 14 w pow. ejragolskim
Kęstort Stanisław. Bracispewski Jerpy p wioski postawnej od Stanisława Kęstorta [z] Gulbia dymów 
3 podd{ań$\ńcYĄ\..i\ ogółem 4 w pow. tendpiagolskim. Budrecki Marcin [z] pastany od Stanisława Kęstorta 
od majętności napinanej Romboltyspek podd[ ański] dym 1 w pow. kroskim. Doliński Michał mając pastawnym 
prawem od Stanisława Kęstorta p Pospuspwia dymów 5 w pow. tendpiagolskim. FlońanowicpAleksander p pa
stawy od Stanisława Kęstorta i synów JM. p Rymwidpiówpodd{ańskie] dymy 2 w pow. kroskim. Iwanowski 
Teodorpodcpaspy Księstwa] Ż[mudzkiego] [...] osobliwie od Stanisława Kęstorta p majętności Rombolty- 
skiej [w pow. kroskim] ~ pastawnych dymów 4 [...] ogółem pmłyn[em\ dymów 141 w pow. kroskim. Kło
potowski Jerpy [...] £ pastany od Stanisława Kęstorta p dymów poddańskich 5 [...] wspytkiego cpyni 14 dymów 
w pow. widuklewskim. Petkiewicpjerpy Felicjan [...], a od Stanisława Kęstorta we wsi Law kiach Pymwidpiach 
pastawnych podd[ ańskich] dymów 6 [...] ogółem poddańskich i pagrodnicpych dymów 35. PiotrowicpStanisław 
pastawny od Stanisława Kęstorta od majętności Romboltyspek pogański] dym 1 w pow. kroskim. Pluspcpew- 
ski Marcin 1 podcĄaósk i] dym pastawny od Stanisława Kęstorta od majętnośa napwanej Romboltyspek w pow. 
kroskim. Pupy na Aleksander pKopielska cpeśnik nowogródpjd [...] p dymów 6 poddańskich] pastawionych 
od Stanisława Kęstorta od majętności Romboltyskiej, ogółem dymów 21 w pow. kroskim. Rynwid Samuel pma- 

jętności postawnej od Stanisława Kęstorta napwanej Boltmispki p dymów pagrodnicpych dwóch, dannika jednego, 
chłopów ciahłych 9, wspytktch dymów poddjańskich] i pagrodnĄczych] 12 w pow. widuklewskim. Sulimowski 
Jan p pastany swej od Stanisława Kęstorta dym 1 nony na gründe pustym pobudowany p Boltmispek, spłachet
ki w pow. widuklewskim. Upumedpki Jan skarbnik starodubowski [...] od Stanisława Kęstorta pastawnych 
w tympe pow. w siole Gulbinach miespkająych 2 dymy [...] ogółem 31 [dymów] w pow. tendpiagolskim. Tyle- 
wicpjakub dpierpąc 1 dym od Stanisława Kęstorta pmajętnośd napinanej Ruboltyspki [na marginesie: z Po- 
krożont], psioła Lawkiew Rymnidpiew podĄańiki] dym 1 w pow. kroskim
Kęstort Trojan na miejscu antecessorów swoich [po?] Stanislame Syrewicpit i Kapimierpu Grajewskim p ma
jętności Kiecyn pagrodników trpech, poĄd] ański 1. Tenpe Kęstort pastawnych od Jerpego, Jana i Kapimierpa 
Syrewicpów dymów 3, ogółem 7 dymów poddańskich w pow. berpańskim
Kęstort Władysław [na miejscu] rodpica swe\go] Stanisław Kęstorta, którego mienili [sic] chorympoddjań
skich] dymów 14 i młyn 1 p Rombołtyspek dymów do ropnych osób pastany odespjych, ogółem dymów 15 
w pow. kroskim. Tenpe na miejscu ojca dymów 5 ubogich p Pospuspnńa, okrom do kościoła osądponych i pasta
ny do ropnych osób odespjych w pow. tendpiagolskim
Kęstortowa Janowa Karolowa [ślady poprawiania] Eufropyna Opiembłowska starościna tawruska po pe- 
spjym małponku swym Janie Karolu Kęstorcie staroście tawruskim p majętności napwanej Gojpewa dymów pod
dańskich 36 w pow. wilkiskim. Tappo pespłym małponku swym Janie Karolu Kęstorcie staroście tawruskim 
p majętnośa napwanej Gialowa p dymów 65 w pow. ejragolskim
Kęstortowa Władysławowa Halspka [Alszka] Opiembłowska skarbnikowa Księstwa Żmudpkiego na miejscu 
malponka swego Władysława Kęstorta p majętnośa Waipucian dymy 24 w pow. wilkiskim. Тар na miejscu 
mępa p majętności swej napinanej Podgaje dymów poĄ d] ańskich 43 w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

KenstoĄj\ [w Kop. 1: Kęstowicz] Krpysptof pRombostyspek [sic] w pow. kroskim dymów poddańskich 6 
Kenstort Stanisław Piotrowicp. Andrpej Jan Kostachowskipleban pospiispnńeński p dóbr piemskich od Sta
nisława Piotrowicpa Kenstorta majętności Pospuspu-ieńskiej odespjych, a do kościoła Pospuspinieńskiego
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w Księstwie Żmudgkim w w pow. tendgiagolskim lejących przyłączonych, naginanych Wederaki Kośausgki 
Gulbiny [w Kop. 1 błędnie: Bulbiny] w Posgnsgwiu dymówpoddańskich 12
Kens ton Stanisław cgesgnik halicki g  majętności Posgusgwie w pow. tendgiagolskim dym poddański 1. Ten
ge sptgedaI nieokreślone dobra Danielowi Ławcewicgowi g  Podsgynoławek Bołtmisgek w pow. widuklewskim 
i gprgykiplą dym sglachecki 1
Kęstoijp Teticjan starosta sawiński gjagjelowa w pow. ejragolskim dymów poddańskich 4. Tenge sprgedał Igna
cemu Bntowt Sgylańskiemu imienie kupne Bntow[ty?] wpow.jaswońskim [dym] poddański 1. Tenge g  Gojge- 
wa mia! dymy poddańskie 3 w pow. wilkiskim
Kęston Tomasg g  majętności Podgaja w pow. ejragolskim dymów poddańskich 4

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ges— [LPŻ] czy raczej 
z kęs— [Zinkevicius] i tart—. O drugim członie pisano przy okazji Dowtortów (zob.). Zaś 
pierwszy nie jast tak jednoznaczny. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, były dwa podobne nazwi
ska: Gestartas i Kęstartas. Pierwszy łączy się z litewskim pasi—ges—ti, czyli spostrzegać 
brak czegoś, a drugi — Kęstartas — łączy się z litewskim kęsti, czyli „cierpieć” lub sta
nowi zapożyczenie od kant— czy kent—.

Zdaniem Kojałowicza, używali herbu własnego, czyli Lisa odmiennego.
Zdaniem niektórych badaczy, ród ten pochodzi od Gieysztorów z województwa 

trockiego [Uruski, PSB], W źródłach byl różnie zapisywany: Gesztor, Geysztort, Keysz- 
tort, Kieistor, Kestort, Kenstort itp.

Na Żmudzi znany jest od końca XV w , bo pod 1481 r. wymieniono Michnę Ker- 
stowtowicza, który uczestniczył w  ograniczeniu dóbr Leszcze we włości ejragolskiej. 
Można więc przyjąć, że posiadał dobra w tej włości, niedaleko Leszczów. Jego potom
kiem mógł być Sebestian Mikołajewicz, bojar włości tendziagolskiej spisany w popisie 
1528 r. To ostatnie przypuszczenie byłoby mało prawdopodobne, gdyby nie wzmian
ka z 1540 r. o uczestnictwie Sebestiana Mikołajewicza w sądzie namiestnika tendziagol- 
skiego [Saviscevas, s. 323]. Dalsze losy tej osoby są znane, chodzi bowiem o Sebestiana 
Mikołajewicza Kęstorta, żyjącego w połowie XVI w W latach 1549—1551 miał zatarg 
z altarystą krakinowskim. Był ciwunem birżyniańskim w latach 1550—1571 i wojskim 
żmudzkim w 1566—1570. Był posłem żmudzkim na sejm lubelski 1569 r. Był też kal
winem. Ożenił się z Hanną Szymkowną Poszuszwieńską, z którą miał trzech synów: 
Sebastiana, Piotra i Mikołaja oraz trzy córki: Halszkę, żonę Szymona Woyny, Barba
rę, żonę Andreja Dawidowicza i Hannę, żonę Stanisława Radwiłowicza [Saviscevas]. 
Zmarł w 1577 r., został pochowany w zborze w Giałowie. W miejscowości tej założył 
swoją siedzibę. Leżała ona nad Dubissąna południe od miasteczka Ejragoła, tuż przy 
nim i należała do Kęstortów do 1698 r. Dobra giałowskie liczyły 4 wsie [LI].

Sporo informacji o tej rodzinie znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
Zebrano tu dane pod hasłami: Kestort i Sebestianowicz (Sewastianowicz), a więc 
w dwóch, różnych miejscach. W 1575 r. Sewastian Sewastianowicz sprzedał część dóbr 
Widuklewskich [we włości widuklewskiej] i Szowkockich [we włości tendziagolskiej]. 
W  1576 r. Piotr Sewastianowicz sprzedał część majętności Widuklewskiej. W 1577 r. 
bracia Mikołaj, Piotr i Sewastian Sewastianowicze podzielili się dobrami: Birżyniany 
[we włości birżyniańskiej] i Dubiany [we włości berżańskiej] oraz „ludźmi Zagórskimi”
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[tj. dobrami Żagory we włości berżańskiej]. W innym miejscu wymieniono tych braci 
z patronimikiem: Mikołajewicze [zamiast: Sewastianowicze; Mikołajewicze to ich awo- 
nimik] oraz trochę inne dobra: Birżyniany, Dubiany i grunty: Zagórskie, Gondyńskie, 
Ownowiańskie, Malewskie [bliżej nieznane] i Użwenckie, a więc leżące w różnych wło
ściach. Z nich większość dóbr została nabyta przez Sebastiana Mikołajewicza Kęstor- 
ta wraz z ręką żony — Hanny Szymkowny Mitkiewicz, wdowy po staroście żmudzkim 
Jurgim Bilewiczu: Birżyniany, Dubiany i Żagory [Saviscevas, s. 324]. Natomiast najstar
sze dobra Kęstortów leżały zapewne we włości ejragolskiej i sąsiadującej z nią włością 
tendziagolską.

W 1579 r. Kristina Mikołajewna Nonartowna darowała mężowi Sebestianowi Se- 
bestianowiczowi 400 kop groszy, zabezpieczonych na trzeciźnie majętności Giałowo we 
włości ejragolskiej. Kalka dni później wspomniany mąż zapisał żonie Kristinie tę majęt
ność. W 1582 r. ów Sebestian Sebestianowicz, ciwun ejragolski [a więc Kęstort], kupił 
część majętności Podgaj we włości ejragolskiej, a w 1582 otrzymał majętność Giałowo. 
W 1583 r. tenże, jako Sebestian Sebestianowicz Kęstort, kupił część majętności Podga- 
je we włości ejragolskiej między rzekami Dubissą i Kirsznową. To samo uczynił w  roku 
następnym. Majętność o tej nazwie kupił jeszcze w 1588 r. W 1588 r. tenże, już ciwun ej
ragolski, kupił sioło Pigiany we włości ejragolskiej. W 1590 r. kupił on część majętności 
Giałowo w tej włości. W 1590 r. tenże kupił majętność w polu Pernarowskim we wło
ści wilkiskiej. W tym roku kupił też majętność Lawżi we włości rosieńskiej. Był wów
czas poborcą ziemi żmudzkiej. W 1591 r. kupił dobra Podgaje we włości ejragolskiej. 
W 1592 r. kupił majętność Podubisie we włości ejragolskiej, położoną w widłach rze
ki Dubissy i Upity. W tym roku kupił majętność Ejkszi we włości wilkiskiej. W  1593 r. 
otrzymał część majętności Poszuszwie we włości tendziagolskiej od swojej ciotki Zofii 
Szymkowny Poszuszwieńskiej. W tym roku wziął w zastaw dom Kimontojti we włości 
jaswońskiej. W 1595 r. kupił majętność Żemigoła we włości rosieńskiej. W tymże roku 
kupił też majętność Derbutojti w polu o tej nazwie we włości ejragolskiej i majętność 
w polu Giełowskim [tj. Giałowskim] w tej włości. Otrzymał też nadanie hospodarskie 
w postaci sioła Wedery alias Urneżi we włości dyrwiańskiej. Również w tym roku jego 
ciotka Dorota Szymkowna Mitkiewicz Stanisławowa Szemetowa darowała mu 1000 kop 
groszy, zabezpieczonych na majętności Szowkiany [we włości berżańskiej], potem na 
majętności Wepry we włości wiłkomierskiej. W 1596 r. kupił sioło Ogłony, należące 
do dóbr Żagory we włości Wielkich Dyrwian. Wtedy też kupił część dóbr Okmiany 
we włości berżańskiej i wziął w zastaw majętność Rosienie w Bilewiczach we włości 
rosieńskiej. W 1596 r. wraz z żoną Kristiną Nonartowną nabył sioło Możejki „w Po- 
nizowie” we włości berżańskiej, koło Żoran. W 1597 r. wziął w zastaw 6 siół majęt
ności Gintyliszki we włości telszewskiej w zamian za 2082 kopy groszy litewskich oraz 
5 siół we włości wielońskiej (m.in. Pestie i Judyniany), należących do ziemian „Koro
ny Polskiej” Wojtiecha Kobieryckiego i jego syna Stanisława za 2000 kop groszy litew
skich. W 1598 r. kupił część majętności Poszuszwie we włości wilkiskiej. Zaś od króla 
Zygmunta III otrzymał dożywotnio następujące sioła we włości telszewskiej: Kiewora- 
ny wraz z pobliskim jeziorem [chodzi o Nieworany], Pietrajtie i Berżany pod Siadami 
i sianożęć Gordy. W 1599 r. ziemianin Matiej Hryhorewicz wraz ze swoją majętnością
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Liutkajtie w polu Szylinikach oddał mu się w opiekę. W tymże roku (i następnym 1600) 
kupił majętność Ketiany Poszuszwieńskie we włości wilkiskiej, koło rzeki Szuszwy oraz 
część majętności Ugiany we włości ejragolskiej.

W sumie Sebastian Sebastianowicz Kęstort (zm. 1610) posiadał głównie dobra 
w pow. ejragolskim (Giąłów, Podgaje), w sąsiednich powiatach: wilkiskim, wielońskim, 
tendziagolskim, jaswońskim i rosieńskim oraz w bardziej odległych obszarach w pół
nocnej Żmudzi w powiatach: dyrwiańskim, berżańskim i telszewskim. Była to niewąt
pliwie przynajmniej średnia własność ziemska. W swoim życiu piastował liczne urzę
dy: był wojskim żmudzkim w latach 1588—1594, ciwunem ejragolskim od 1591 i sędzią 
ziemskim żmudzkim od 1594 r. Uczestniczył w sejmach w latach 1588 (komisarz do 
spraw praw i wolności ziemi żmudzkiej), 1598 (komisarz do dróg i składów żmudzkich), 
1601 (komisarz do rozgraniczenia z Księstwem Kurlandzkim), 1607 (komisarz do roz
graniczenia z Prusami i puszcz żmudzkich) i 1609 (komisarz w sprawie korektury praw 
W Ks. Litewskiego). Był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego wiatach 1588, 
1594 i 1610. W 1609 r. otrzymał mandat królewski w sprawie naprawy kościoła para
fialnego w Ejragole (sam był kalwinem). Mieszkał nadal w Giałowie, który stał się jego 
siedzibą. W 1579 r. ożenił się z Krystyną Mikołajówną Nonhartówną, bratanicą Piotra 
Nonharta, starosty orańskiego i budowniczego zamków królewskich, kalwina. Miał jed
nego syna, który zmarł w młodości. Jego dobra przeszły w ręce bratanków [PSB].

Owym synem Sebastiana Sebastianowicza Kęstortabył najpewniej Jan. W 1593 r. 
Jan Sebestianowicz Kestort kupił część „dwóch poddanych” w Kołnujach [we włości 
rosieńskiej]. W 1599 r. tenże, jako ciwun ejragolski [raczej: ciwunowicz] kupił 10 włók 
w majętności Ketiany Poszuszwieńskie we włości ejragolskiej. Tak więc ta linia rodzi
ny wymarła.

Wracam do akt ziemskich żmudzkich i do braci Sebastiana Sebastianowicza Kę- 
storta. W 1584 r. Pietr Sebestianowicz Mikołajewicz sprzedał bratu Sebestianowi, ci- 
wunowi ejragolskiemu, dwa sioła: Okłony zwane Romutajti [tj. Egłona] i Poniżowo we 
włości Wielkich Dyrwian. Tenże z nazwiskiem Kenstort w 1587 r. sprzedał pół majątku 
Kroże we włości kroskiej. W 1590 r. tenże miał dobra Żagory we włości berżańskiej. 
W  1592 r. wraz z żoną Kateriną Awgustowną Somaszkiewicz otrzymał część gruntów 
Bortkiszki i Budryszki, należących do majętności Kołniany w Bordiach we włości po- 
jurskiej od krewnych żony. W 1593 r. dokonał zamiany gruntów: za grunt Wieżysz- 
ki należący do dóbr Kołniany otrzymał pustosz Kuli w dobrach Janowdowo we wło
ści korszewskiej. W tym roku jego ciotka Zofia Szymkowna Poszuszwieńska darowała 
mu „dworec” Lewczyszki we włości użwenckiej. W 1600 r. sprzedał dwa sioła Liułojtie 
i Miżajtie w Poniżowie, należące do dóbr Żagory we włości berżańskiej. Zatem drugi 
syn Sebestiana i brat Sebestiana, czyli Piotr, miał dobra głównie we włości berżańskiej 
(Żagory), nie licząc mniejszych dóbr w kilku dalszych włościach. Skądinąd wiadomo, że 
Piotr miał trzech synów: Jana, Samuela i Stanisława, zanotowanych w 1622 r. i kalwinów 
[Zabytki £ wieku XI 7].

W 1591 r. Halszka Wojnina pogodziła się ze swoim bratem Mikołajem Sebestiano- 
wiczem, sędziągrodzkim żmudzkim, o dobra „ojcziste”, prawdopodobnie o Podgaje we 
włości ejragolskiej. W 1592 r. Dorota Szymkowna Mitkiewicz Stanisławowa Szemetowa
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darowała swojemu „sestrancu” [siostrzeńcowi] Mikołajowi Sebestianowiczowi 300 kop 
groszy, zabezpieczonych na dobrach Szowkiany, Berżany i Gilwiczi we włości berżań- 
skiej. W tymże roku jego siostra Hanna Jurewiczowna Bielewiczowna Kazimierowa 
Orwidowa, sędzina żmudzka, pogodziła się ze swoim bratem Mikołajem Sebestiano- 
wiczem. W 1595 r. żona Barbara Stanisławowna Towtkowna darowała mu majętność 
Podubisie we włości rosieńskiej. W 1596 r. wziął w zastaw część majętności Birżyniany 
we włości berżańskiej. W 1600 r. wziął w zastaw 5 służb ludzi w majętności Kiłajnie we 
włości użwenckiej. W tym roku kupił majętność Podubisie Skorojtie we włości rosień
skiej oraz sprzedał 4 włóki ziemi we włości powondeńskiej i 2 „uczastki ziemi” Birży
niany we włości berżańskiej.

Ostatnim bratem Sebastiana Sebastianowicza Kęstorta byl Mikołaj Sebastianowicz 
Kęstort. Był sędzią grodzkim żmudzkim w latach 1592—1615, popieranym przez Stani
sława Radziwiłła, starostę żmudzkiego, o którym będzie mowa niżej.

Należy stwierdzić, że Kęstortowie w końcu XVI i na początku XVII w. odgrywa
li dużą rolę na Żmudzi jako gorliwi wyznawcy kalwinizmu. W dokumencie fundacyj
nym zboru Szydłowskiego Zofii Poszuszwieńskiej z 1592 r. dwaj Kęstortowie zostali 
uznani za „dozorców” (opiekunów) tego zboru: Sebestian Sebestianowicz i jego brat 
Mikołaj. Uwaga o szczególnych zasługach Kęstortów dla kalwinizmu na Żmudzi doty
czy szczególnie Sebastiana Sebastianowicza Kęstorta, sędziego ziemskiego żmudzkiego 
(zm. 1610). W swoim testamencie uczynił zapis dla kilku zborów na Żmudzi i przede 
wszystkim ufundował zbór w rodzinnym Gialowie wraz ze szkołą. Po jego śmierci dzia- 
łaność wyznaniową kontynuowała jego żona Krystyna z Nonhardów, która była wła
ściwą fundatorką tego zboru w 1611 r. [Vaivadaj. W 1620 r. zbór ten został zniszczony 
i obrabowany przez biskupa żmudzkiego Stanisława Kiszkę, który osobiście uczestni
czył w tej akcji [zgroza!]. Ciekawe, że powstały wówczas konflikt został szybko roz
wiązany na drodze polubownej [nie sądowej], bo w ciągu trzech miesięcy. Krewki bi
skup zobowiązał się przeprosić króla polskiego i Krystynę z Nonhardów Kęstortową 
jako właścicielkę zboru Giałowskiego, zapłacić odszkodowanie w wysokości 3000 zło
tych polskich i zwrócić zrabowane dzwony [sic!]. Zbór w Gialowie został odbudowany 
i funkcjonował w XVII w. [Chodynicki].

W popisie wojskowym 1621 r. spisano pięciu Kęstortów, najpewniej nie wszy
scy byli spokrewnieni ze sobą. Wyraźnie wyodrębniali się od pozostałych Kęstortowie 
(Gieysztorowie) w  pow wilkiskim i korklańskim, którzy składali się na utrzymanie jed
nego konia, byli więc biedni. Pozostali niewątpliwie należeli do omawianej rodziny. Byli 
to: Mikołaj Kęstort z Birżynian i Podubisia, na którego miejscu stanęli jego synowie: 
Samuel i Jan z Siadów w pow. telszewskim; wdowa Sebastianowa z 11 końmi, w tym: 
5 ze Żmudzi w  pow. ejragolskim i 6 z Litwy [Żmudź była czymś odmiennym od Li
twy!] oraz Piotrowicze, czyli synowie Piotra Kęstorta: Jan, Samuel i Stanisław, z 5 koń
mi w  pow widuklewskim.

W czasie Potopu 1655 r. spisano czterech Kęstortów: Jana (Sebastiana), chorążego 
żmudzkiego, który nie uczestniczył w unii kiejdańskiej, a w czasie konfederacji szadow- 
skiej szlachty żmudzkiej o charakterze antyszwedzkim z 1656 r. został zwolniony z peł
nienia obowiązku chorążego „ob sentium” [z powodu starości]; Władysława, skarbnika
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żmudzkiego, uczestnika zjazdu w Jaswojniach i w Kiejdanach, gdzie podpisano unię ze 
Szwecją; innego Władysława, uczestnika unii kiejdańskiej oraz Jana Karola, najbardziej 
aktywnego z Kęstortów: uczestnika zjazdu w Jaswojniach i Kiejdanach w 1655 i konfe
deracji w 1656 r\, kiedy został określony rotmistrzem pow. ejragolskiego [pospolitego 
ruszenia szlachty]. Musiał mieć dobra w tym powiecie.

W taryfie 1667 r. spisano 6 rodzin. Z nich nieżyjący już Jan Karol posiadał dobra 
Lale w pow. widuklewskim: 25 dymów, nie licząc 8 w zastawie. Wdowa po nim posiadała 
duże dobra Giałówwpow. ejragolskim i Gojżew w wilkiskim (101 dymów). O Trojanie 
Kęstorcie nic bliższego nie wiadomo, miał dobra Kiecyny w pow. berżańskim z 7 dyma
mi. Następny był Stanisław, który miał dobra Romboltyszki w pow. kroskim, wiele dy
mów miał w zastawie. Jego syn Władysław Kęstort także posiadał dobra Romboltyszki 
i Poszuszwie, miał 20 dymów. I wreszcie żona Władysława, ale innego, bo skarbniko- 
wa żmudzka, która miała dobra Warpuciany w pow. wilkiskim i Podgaje w ejragolskim, 
w sumie 67 dymów.

Wzmiankowany tu Stanisław Kęstort był synem Piotra [innych Stanisławów nie 
było wówczas w tej rodzinie]. W źródłach notowano go w 1629 r., gdy został pozwany 
przez Jana Kozakiewicza, kanonika żmudzkiego, w sprawie fundacji kościoła w Siadach 
w 1538 r. przez Jana Wacławowicza Bartoszewicza. Konkretnie chodziło o dwa folwar
ki: Kieżgajłowiczowski i Wiekowiczowski w Bołtmiszkach. Sprawa ciągnęła się jeszcze 
w 1642 r., kiedy strona kościelna złożyła pozew na Kęstortów do Trybunału Głównego. 
Tenże Stanisław toczył również spór ze stroną kościelną o rewindykację kościoła w Po- 
szuszwiu, zawierając w końcu w 1665 r. „amicalicem compozitionem” [przyjacielskie 
porozumienie]. Z taryfy 1690 r. wiadomo, że ugoda ta polegała na zwrocie kościołowi 
poszuszwieńskiemu 12 dymów majętności Poszuszwieńskiej, czyli prawie całej.

Z kwestią fundacji kościoła w Siadach wiąże się jeszcze jednak sprawa. W 1629 r. 
sąd ziemski żmudzki wydał dekret w sprawie dziesięciny zapisanej w 1538 r. [sic!] dla ko
ścioła w Siadach z trzech dworów: Siadów, Lal i Chwałojni. Zapis ten był podstawą do 
pozwania właścicieli dóbr siadzkich, czyli Jana Piotrowicza Kęstorta, o uiszczanie dzie
sięciny kościołowi. Wspomniany dekret przyznał rację stronie kościelnej, na co strona 
pozwana, Kęstortowie, zapowiedzieli apelację do Trybunału Głównego [LVIA].

W 1668 r. Halszka Oziembłowska Władysławowa Kęstortowa i jej syn Tomasz 
Kęstort oświadczyli, że zrealizowali zapis Władysława Kęstorta — ich męża i ojca — 
w sprawie darowania 10 000 złotych polskich dla córki Marianny. Została ona żoną Be
nedykta Wojny, starosty gorżdowskiego. Zapis ten zrealizowano nadaniem jej i jej zię
ciowi wsi Ilgiże w pow. ejragolskim, należącej dawniej do Wiktora Konstantego Mleczki. 
Sprawę trochę komplikował fakt, że na wspomnianej wsi miała zapis pieniężny równiej 
druga córka Władysława Kęstorta — Katarzyna. Sprawę tę rozwiązano jednak w ten 
sposób, że zapis ten przeniesiono na majętność Podgaje. Wkrótce, bo w 1669 r., wspo
mniana Halszka spisała testament. Kazała się pochować w kościele ejragolskim w kapli
cy przy swoim małżonku. Powtórzyła swoje dawniejsze zobowiązania odnośnie do córki 
Marianny i jej męża. Druga córka, Katarzyna, otrzymała zapis w wysokości 8000 zło
tych polskich. Resztę, czyli zapis pieniężny i cesja na wójtostwo judrańskie w ciwuństwie 
retowskim, ofiarowała synowi Tomaszowi [VUB].
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Tomasz Kęstort był później stolnikiem połockim i uczestnikiem konfederacji 
Żmudzi w 1704 z pow. ejragolskiego.

W taryfie z 1690 r. spisano przynajmniej 4 rodziny, choć nie można wykluczyć, że 
było ich nieznacznie więcej. Trzeba wykluczyć bowiem wzmiankę o Stanisławie Piotro
wiczu Kęstorcie, który w 1665 r. zawarł ugodę z Kościołem, a w źródłach był notowany 
od początku XVII w. i pewnie już nie żył w 1690 r. Zaś wzmiankowany tam Stanisław 
Kęstort, bez patronimika i z tytułem cześnika halickiego [skądinąd nieznanego] to inna 
osoba, może jego syn? Pozostali Kęstortowie to: Krzysztof, właściciel Romboltyszek, 
a więc zapewne pochodził z linii Stanisława; Felicjan, starosta sawiński, mający 7 dymów 
w pow. ejragolskim i wilkiskim (Gojżew), co wskazuje na związek z Janem Karolem Kę- 
stortem; Tomasz, właściciel Podgaja w pow. ejragolskim (4 dymy), który był synem Wła
dysława, skarbnika żmudzkiego.

W taryfie 1690 r. zwraca uwagę, że jest to chyba pierwsza rodzina żmudzka, któ
rej wszyscy członkowie mieli poddanych. Dodatkowo Kęstortowie mieli wcale niemałą 
liczbę poddanych: 6, 7, 4 z wyjątkiem Stanisława, który miał tylko jednego poddanego. 
Niemniej jednak to on był chyba najbogatszy z tej rodziny, ponieważ uposażył kościół 
katolicki dwunastoma dymami. Należy jednak pamiętać, że były to dymy skarbowe, 
w rzeczywistości były to większe dobra.

Teraz można wrócić do późniejszych Kęstortów Wspomniany Mikołaj Sebestia- 
nowicz Kęstort, sędzia grodzki żmudzki, wraz z Samuelem był „dozorcą” [opiekunem] 
zboru w Szydłowie, przynajmniej w latach 1621—1623 [Buszyński; Uetums Vjnausio- 

j o  TribunolĄ. Jeszcze w 1636 r. wspomniany Samuel był dozorcą zboru w Rosieniach 
[Akta synodówpronincjonalnycJĄ. Wracając do Mikołaja Sebastianowicza, trzeba dodać, że 
miał on dwóch synów: Jana Sebastiana (zm. 1670), wojewodę mińskiego i kasztelana 
trockiego oraz Samuela, skarbnika żmudzkiego i siostrę Annę, żonę Eliasza Rymwida. 
Wspomniany Jan Sebastian był pierwszym senatorem w rodzinie. U źródeł jego kariery 
leżało najpewniej przejście na katolicyzm i związanie się z biskupem Jerzym Tyszkiewi
czem: najpierw żmudzkim, potem wileńskim. Najpierw był chorążym żmudzkim, skąd 
awansował na wojewodę mińskiego w 1658 r., prawdopodobnie za sprawą królowej Lu
dwiki Marii, oraz na kasztelanię trocką w 1667 r. W 1637 r. sprzedał on dobra Birży- 
niany w pow. birżyniańskim, od dawna należące do tej rodziny. Reprezentował Żmudź 
na sejmach w latach: 1627, 1631, 1632 (nadzwyczajny i elekcyjny) i 1633 (koronacyjny 
w Krakowie). Uczestnicząc we wspomnianym sejmie elekcyjnym, był elektorem króla 
polskiego Władysława IV. Kilkakrotnie był deputatem żmudzkim do Trybunału Głów
nego w latach 1623, 1627, 1634 i 1639. Ożenił się dwukrotnie: z Katarzyną Stefanów- 
ną Okuszkówną i z Katarzyną Kopciówną, córką Filona Wasylewicza Kopcia, marszał
ka lidzkiego. Nie miał potomstwa. Miał po ojcu majętność Siady w pow. telszewskim.

Z kolei jego brat Samuel i jego potomkowie pozostali przy kalwiniźmie do wy
marcia rodziny na początku XVIII w. W 1621 r. był dowódcą chorągwi husarskiej na 
Żmudzi, uczestnicząc w kampanii inflanckiej. Samuel był skarbnikiem żmudzkim w la
tach 1635-1643, kiedy zmarł. Używał nazwiska Kęstort lub Kęstort Giałowski, od 
siedziby swoich dóbr. Był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 
1611 i 1630. Początkowo był kalwinem, potem przeszedł na katolicyzm. Ożenił się
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z Elżbietą Chreptowiczówną, z którą spłodził syna Władysława i zapewne Jana Ka
rola [według danych z 1654 r.]. W 1654 r. obaj bracia podzielili się dobrami Warpucia- 
ny w pow. wilkiskim [LNB]. Pierwszy z nich był również skarbnikiem żmudzkim po 
śmierci ojca: w latach 1643—1662, kiedy zmarł. Był deputatem żmudzkim do Trybu
nału Głównego wiatach 1643 i 1662. Ożenił się z ElżbietąMaciejównąOziembłow- 
ską (zm. 1669), starościanką Szymańską, o której pisano wyżej. Ich synem był To
masz. Wspomniana żona, skarbnikowa żmudzka, ufundowała 2 korporały do kościoła 
w Niemoksztach, a jej mąż Władysław: lampę srebrną i antepedium atłasowe dla ko
ścioła w Ejragole [Visitationes 1675—1677].

Znów Jan Karol Kęstort nie osiągnął większych urzędów. Był tylko starostą tawru- 
skim w Inflantach [Tarwast, estońskie Tarvastu, miasto na południowy wschód od Fel- 
lina, obecnie Viljandi w Estonii] przynajmniej w latach 1661 [LI]—1664. W 1650 r. był 
deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego.

Nie wiadomo, czyim synem był Felicjan (Maciej) Kęstort, starosta tawruski w  In
flantach, przynajmniej w latach 1690 [Taryfa 1690 r.]—1698 po Janie Karolu. Był on 
deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1696 r. W 1698 był żonaty z Anną 
(brak nazwiska), kiedy sprzedał rodzinny Giął ów. Być może był synem Jana Karola, na 
co wskazują dwie przesłanki: piastowanie urzędu starosty tawruskiego po nim oraz po
siadanie Gojżewa w 1690 r.

Z innych Kęstortów trzeba wymienić Antoniego Franciszka, strażnika żmudzkiego 
w 1709 r. i oboźnego żmudzkiego w latach 1712—1718, kiedy zmarł. Ożenił się z Bar
barą Aleksandrą Mączyńską, podczaszanką sandomierską. Był on deputatem żmudzkim 
do Trybunału Głównego w 1709 r.

W 1663 r. Stanisław Piotrowicz Kęstort z żoną Annąjerzowną Kurnicką zastawili 
wieś Rymwidzie alias Andrzejajcie, odłączoną od majętności Rombortyszki w pow. kro- 
skim. W 1680 r. Trojan Stanisławowicz Kęstort, wojski czernichowski, zastawił dobra 
rombortyskie. Miał on brata Krzysztofa, z którym toczył spory majątkowe. Ostatnia 
wzmianka o Trojanie pochodzi z 1698 r. [LNB, F 91-221].

Po tych rozważaniach można spróbować przedstawić następującą genealogię tej 
rodziny:

Pokolenie I
1. Mikołaj.

Pokolenie II
2. 1. Sebastian (zm. 1577), ciwun birżyniański, wojski żmudzki, miał trzech synów.

Pokolenie III
3. 1. Sebastian (zm. 1610), ciwun ejragolski.
3. 2. Piotr.
3. 3. Mikołaj. Pochowany w „sklepie” [piwnicy] zboru kalwińskiego w Szydłowie.

Pokolenie IV
4. 1. Jan Sebastianowicz, zmarł młodo.
4. 2. Jan Piotrowicz.
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4. 3. Samuel Piotrowicz.
4. 4. Stanisław Piotrowicz.
4. 5. Samuel Mikołajewicz (zm. 1645), skarbnik żmudzki.
4. 6. Jan Sebastian Mikołajewicz (zm. 1670), wojewoda miński i kasztelan trocki.
4. 7. AnnaMikołajewna. Żona Stanisława Gęsińskiego. Testament spisała w 1637 r., 

prosząc o pochowanie w  „sklepie” jej ojca w zborze Szydłowskim.

Pokolenie V
5. 1. Władysław Stanisławowicz.
5. 2. Władysław Samuelowicz (zm. 1662), skarbnik żmudzki.
5. 3. Jan Karol Samuelowicz (?).

Pokolenie VI
6. 1. Krzysztof Władysławowicz [Stanisławowicz] (?) wzmiankowany w 1690 r.
6. 2. Tomasz Władysławowicz, skarbnikowicz żmudzki, wzmiankowany w latach 

1668-1690.
6. 3. Felicjan Maciej Janowicz Karolewicz (?) wzmiankowany w latach 1690—1704.
W sumie była to szlachta zamożna i utytułowana, posiadała nawet jeden urząd se

natorski, zbliżając się do poziomu magnaterii. Szczególnie dużą rolę odgrywali w koń
cu XVI i w 1. połowie XVII r. Trzy osoby pełniły funkcje poselskie, często wielo
krotnie (szczególnie Sebastian Sebastianowicz i Jan Sebastian), a jeszcze częściej byli 
deputatami do Trybunału Głównego (6 osób). W tym czasie byli też elektorami kró
lów polskich w Warszawie: Jan Sebastian w 1632, Aleksander w 1648 i Tomasz [w tek
ście: Kęstorz] w 1674 r. Należy przyjąć, że konsekwentne wyznawanie kalwinizmu 
utrudniło im karierę polityczną w 2. połowie XVII i w XVIII w. Ostatecznie wymarli 
w XVIII w.
Ź r ó d ł a :  AGAD, AR, Dz. II, nr 1033 (sejm 1631 r.: dane A. Rachuby); Akta synodów prowincjonalnych, 
s. 152; Akta yardów , T. 2, s. 284, 297—298, 310, 349; Codex Mednicensis, T. 1, s. 626; Deputaci, T. 1, s. 75, 
92, 140, 265, 398, 143, 200, 242, 285, 178, 190, 213, 229; T. 2, s. 73; Hektorzy 1648, 1674 r.; Kojałowicz, 
Compendium, s. 155—156; tenże, Nomenclator, s. 286—287; Konfederacja 1704 r., s. 697; Kunowski, s. 146; 
LI, s. 120, 224, 435; Lietuws Tyriausiojo Tńhunolo, s. 302; LNB, F 91—221, s. 500—502, F 130—727, k. 92—93; 
LVIA, F 1671—4—441 (Siady), SA 14688, k. 120-121 (Poszuszwie); ODVCA (Kestort), vyp. 1, s. 136-153; 
vyp. 2, s. 10-158,19-60, 90-91,123-319,130-425,136-528,147-672,171-188,174-234,178-284; vyp. 3, 
s. 2-16, 6-69, 9-112, 13-159, 34-229, 35-243, 43-115, 71-50, 86-285, 87-310, 88-314, 123-8, 129-99, 
135-212, 139-265; vyp. 4, к. 12-94, 32-252, 33-264, 93-272, 102-35, 103-339, 153-109, 158-153, 178- 
34, 264-172, 268-197, 297-53; vyp. 5, к. 140-154, 151-239, 185-494, 229^4, 232-26, 237-63, 25^206, 
257-216, 269-304; (Sebestianowicz): vyp. 1, 29-78a, 35-202 i 203 i  204, 56-208 i 209, 82-81, 121-279, 
124—396, 128—13; vyp. 2, s. 6—100; vyp. 5, k. 167—352; U rudnicy inflanccy, s. 207, nr 2244—2245; Urzędnicy 
żmudzcy, nr 125, 170, 256, 848, 1094, 1147, 1206—1207, 1400; Visitationes DS. 1675—1677, s. 260, 391— 
393; VUB, F 7—ŻP 23, nr 36—37; Zemaitijos fernespHvilegijos, s. 55 (sejm 1569 r.). L i t e r a t u r a :  Boniecki, 
T. 10, s. 2—3; Buszyński, B ryg i, s. 64 przyp. 19; tenże, Historyczne opisanie, s. 18; K. Chodynicki, Sprawa o spa
lenie phoru ewangelickiego w G alowie na Zmudy, „Reformacja w Polsce”, T. 5: 1928, s. 146—151; Kaczorowski, 
Litwini, s. 207; tenże, Sejmy, s. 265 (sejm 1632 r.); LPŻ, T. 1, s. 661: Gestartas, Gestautas; PSB, T. 12, s. 371— 
372: Kęstort: Jan Sebastian, Sebastian Sebastianowicz; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 323—324: Kęstartas, 
384—385: antspaudai (pieczęć); 394 (tablica genealogiczna) i in.; Seredyka, Sejm yawiedyionych, s. 28 (1627 r); 
Szczerbik, s. 182 (sejm 1633 r.); Tyla, Źemaitija, s. 104; Uruski, T. 6, s. 295; Vaisvila, s. 148—149; Vaivada, 
s. 150 (tabela); Valancius, s. 129; Zinkevicius, s. 92,102.
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KĘSTOWICZ (KESTOWICZ)

H. KOTWICZ, ŁABĘDŹ 

Taryfa 1667 roku

KestowicpAdam na miejscu Michała Kgstowicpa pKąstajdów dym 1 szlachecki w pow. telspewskim 
KestowicpAmbropej\ na którego miejscu i na miejscu Piotra Pikt u ma posta/ spisany Jeny Pikturna p Kęstaj- 
ciów dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Kęstonicp Dawid na miejscu Wacława Komaspewicpa Dobspewicpa Z Dobspów, takpę i na miejscu Walenty
na Tomaspewicpa Dobspewicpa spadkiem sobie dostałego na swoją paspnią obrócone dym 1 splachecki w pow. 
telspewskim
Kęstonicpjakub na miejscu Piotra i Andrpeja Domeyków [i] Marcina Kęstonicpa p Kgstajdów. Tenpe p imie
nia Ginty/ajciów na miejscu Augustyna Piotrowicpa 2 poddańskie dymy w pow. telspewskim 
Kęstonicpjerpy na miejscu Ambropeja Kęstowicpa rodpica swego p Witkajaów dym 1 splachecki w pow. tel
spewskim
KęstouicpMarcin, na którego miejscu postał spisany Jópef Laudgin p Kgstajdów dym splachecki 1 w pow. tel- 
spewskim
KęstonicpMatiasppWitkajciów dym 1 splachecki w pow. telspewskim 
KęstonicpMichal DabianowicppGudajciów dym 1 splachecki w pow. niespniańskim
Kęstowicp Piotr, na którego miejscu postał spisany Jópef Kapimierponicp Witkienicp p Witkajaówpoddański 
dym 1 w pow. telspewskim
Kestowicp Stefan p Upupia dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Kestowicp Zygmont na miejscu niebospcpyka Кануна Kęstonicpa rodpica swe\go] dpierpąc sobie i młodspemu 
bratu pastawą и Pyłsuckiego pSpelmeniów Kalminy dym 1 splachecki w pow. berpańskim

Taryfa 1690 roku

Kjstowicpjakub, na którego miejscu postał spisany Jan Stamykiewicp [w Kop. 1: Stanczykiewicz] pKgstaj- 
ciów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Kgstowicpjan sprpedał Andipejoni Narutowiczowi pk/pli Syi'towfyspek w pow. telspewskim[dym\ poddański 1 
Kjstowicp Michał na miejscu Gietowta pDpiekienian [Dziuginian] w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
KestowicpPiotr na miejscu rodpica pokoäcy Pokowkiów wpow. wiespwiańskim [w Kop. 1: Pokowskie] dym 
splachecki 1
Kestowicp Stanisław [w Kop. 1: Kazimierz] na miejscu ojca p Dopspów Kitkajcpów w pow. telspewskim 
[dym] poddański 1
Kestowicp Stanisław na miejscu Stanisławowej Medomieńskiej [w Kop. 8: Mężyńska; MB: Niemeńska] 
£ kupli od Kestowicpów, pastany od Opitlskiego w pow. telspewskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Kęstys, a to od litewskiego kgsti, czyli cier
pieć [LPŻ]. Może być pochodzenia odmiejscowego, od Kęstajciów w pow. telszewskim, 
na wschód od Olsiad.

Najstarsze dane o tej rodzinie pochodzą z popisu wojskowego W Ks. Litewskiego 
z 1567 r., gdzie we włości telszewskiej spisano dwóch Kestojtisów, stawiających po jednym
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koniu: Matieja i Jasiula. Brak jest danych o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Jest 
za to wzmianka o Zachariaszu Kęstowiczu w  1565 r., skądinąd nieznanym \Herbar\s^lachty 
witebskiej. W rzeczywistości chodzi o osobę z końca XVII w. [Wywód z 1819 r.].

Z 1654 r. pochodzi testament Jewy [tj. Ewy] Hrehorowny bywszej Jakubowej Pio
trowicza Witkiewiczowej, a teraźniejszej Matiaszowej Kęstowiczowej. Od pierwszego 
małżonka Jakuba Piotrowicza Witkiewicza, jego braci Kazimierza i Adama oraz ojca 
Piotra Andrzejewicza Witkiewicza miała zapis na imienicze Witkajcie w pow. telszew- 
skim [raczej na jego część]. Wszystko to zapisała obecnemu małżonkowi, ściślej kwotę 
100 kop groszy zabezpieczonych na tych dobrach. Miała dzieci z pierwszego małżeń
stwa, ale nic bliższego o nich nie napisała [VUB, F 7—ŻP 15—15a]. Wspomniany Mate
usz Kęstowicz został spisany w Witkajciach w taryfie 1667 r.

W XVII w. notowano ich w 1655 r., kiedy Jerzy Kęstowicz uczestniczył w  unii 
kiejdańskiej ze Szwecją. W  czasie Potopu Piotr Kęstowicz z okolicy Witkajcie w pow. 
telszewskim poniósł straty wojenne [Obdukcja generalska 1661 r.]. Sprzed 1677 r. po
chodzi wzmianka o Stefanie Kęstowiczu, który ufndował hypocaustum przy kościele 
Telszewskim. Prawdopodobnie chodzi o izbę, pomieszczenie dla kilku ubogich loco ho
spitalis [w miejsce szpitala] [Visitationes DS. 1675—1677].

Byli także w obu taryfach. W 1667 r. spisano 11 rodzin, nie licząc dyskusyjnego za
pisu: Brzoszka Kęstowicz, o którym była już mowa. Spośród tych rodzin zdecydowana 
większość mieszkała w pow. telszewskim (9 na 11) i pojedynczo w sąsiednich powiatach: 
wieszwiańskim i berżańskim. Na ogół nie mieli poddanych (9 na 11). Jedynie 2 rodziny 
posiadały od jednego do dwóch poddanych.

W kolejnej taryfie 1690 r. odnotowano 6 rodzin, również mieszkających głów
nie w pow. telszewskim (5) i wyjątkowo w wieszwiańskim (1). Z nich połowa nie 
miała, a druga połowa miała po jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna 
i nieutytulowana.

W XIX w. oprócz Kęstowiczów herbu Kotwica (czy Kotwicz), którzy zostali wy
legitymowani ze szlachectwa w guberni kowieńskiej, byli tam jeszcze Kęstowicze her
bu Łabędź i bez herbu. Niektórzy Kęstowicze nawiązywali do Kieżgajlów, włączając 
do swego nazwiska ten przydomek. Tak czynił Stanisław Teodor z Kęzgayly Kęstowicz 
już w 1697 r. [AWAK]. Ta legenda rodowa została też zanotowana w wywodzie gene
alogicznym szlachty prowincji witebskiej po I rozbiorze Rzeczypospolitej z 1772 r. Nie 
ma ona podstaw, w każdym razie nie chodzi o magnacką rodzinę Kieżgajlów, wymarłą 
w połowie XVI w. Należy jednak pamiętać, że byli Kieżgajłowie innego pochodzenia.

Wywód tej rodziny herbu Kotwica (czy Kotwicz) można zacząć od Eliasza (poko
lenie I), który byl dziedzicem Kęstajciów w 1. połowie XVII w. Ów Eliasz miał trzech 
synów (II): Jerzego, Jana i Mikołaja. Z nich Mikołaj w 1646 r. otrzymał od króla polskie
go Władysława IV potwierdzenie nadania Kęstajciów dla nich. Wspomniany Jerzy po
zostawił również trzech synów (III): Mateusza, Jana i Jakuba [Uruski], a według Boniec
kiego było ich czterech, żyjących jeszcze w 1733 r.: Maciej, Jan, Jakub i Stefan. Można 
dodać, że wśród nich należy szukać Kęstowiczów spisanych w taryfie z 1690 r.: pewnie 
Jakuba i Jana. Z nich Jan otrzymał od króla Augusta II w 1700 r. wójtostwo Rumni- 
tajcie [Wielądek: Ramutajcie w ekonomii szawelskiej]. Pozostawił on po sobie trzech
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synów (IV): Michała, Antoniego i Stanisława [Umski], a zdaniem Bonieckiego było ich 
pięciu: oprócz wymienionych byli jeszcze Andrzej i Sylwester. Z nich Andrzej miał czte
rech synów (V): Lamberta Klemensa (ur. 1815), Stefana Dominika (ur. 1819), Andrzeja 
Saturnina (ur. 1820) i Albina Piotra (ur. 1822). Z kolei Sylwester (V) dal światu trzech sy
nów: Jana Rafała (ur. 1814), Leona Karola (ur. 1819) i Kleofasa Józefa (ur. 1826). Wszy
scy wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w 1832 r.

Wymieniony wyżej Stanislaw (IV) był żonaty z Marianną Urbanowiczówną, z któ
rą spłodził dwóch synów (V), o których można powiedzieć coś więcej: Michała i Józe
fa. Z nich Michał byl chorążym kawalerii litewskiej, wylegitymowanym ze szlachectwa 
w 1824 r. Miał on trzech synów z Szołkowską [Wielądek] (VI): Jana, Feliksa i Win
centego. Z kolei Józef (1782—1854) był urodzony rzekomo w Fryszkach w woj. wi
leńskim [Bielecki], w rzeczywistości pochodził z miasteczka starościńskiego Tryszki 
w pow. Małych Dyrwian na Żmudzi. Było to stosunkowo niedaleko od dawnych sie
dzib tej rodziny w pow. telszewskim. Już w 1798 r. wstąpił do służby cywilnej rosyj
skiej jako kancelista. W 1802 r. został regentem sekretariatu ds. kryminalnych w sądzie 
grodzkim rosieńskim w pow. o tej nazwie. W 1805 r. miał najniższą, XIV rangę reje
stratora kolegialnego w służbie cywilnej, z której wystąpił w lipcu 1806. Prawdopo
dobnie uciekł wówczas do wojska polskiego w armii Napoleońskiej. We wrześniu 1807 
został szwoleżerem 7. kompanii w 1. pułku ułanów, w 1808 brygadierem, w 1810 wach
mistrzem i w 1813 r. podporucznikiem. Walczył w kampaniach w latach 1808—1814, 
m.in. w Hiszpanii (pod Somosierrą), pod Wagram, w Rosji w  1812 (Smoleńsk, Możajsk) 
i pod Lipskiem w 1813. Był dwukrotnie ranny. W 1814 r. otrzyma! Order Zjednoczenia. 
Wtedy wrócił do Polski wraz z pułkiem. Służył w armii Królestwa Polskiego jako audy
tor w różnych pułkach: w gwardii konnej, pułku strzelców konnych gwardii. W 1825 r. 
został mianowany majorem w 2. dywizji piechoty. Uczestniczył w  powstaniu listopado
wym 1830—1831 r. jako pomocnik komendanta Kwatery Głównej i referent sądu wo
jennego województwa krakowskiego. W 1832 r. ponowił przysięgę wierności carowi 
Mikołajowi I. W 1846 r. został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim. 
Mieszkał w majątku Sawinów koło Buska w pow. stopnickim w guberni kieleckiej. Oże
nił się z Anną Kruszewską, z którą miał syna Ludomira Bronisława (ur. 1832), „żołnie
rza wojsk rosyjskich” i dwie córki.

Ze wspomnianym Józefem, Napoleończykiem, wiązał swoją genealogię Zygmunt 
Kęstowicz (1921—2007), znany aktor polski. Jego zdaniem, ów Józef był jego pradzia
dem, a dziadem był Klemens, który był zesłany na Syberię po powstaniu 1863 r. Ożenił 
się z Elżbietąz Rodziewiczów. Zaś jego ojcem był Józef Klemens (1878—1945), członek 
РСЖ) zesłany do Karelo—Fińskiej SRR w czasie II wojny światowej, potem żołnierz Ar
mii Polskiej w ZSRR, z którą opuścił tę „nieludzką ziemię” w 1942 r., po wojnie osiadł 
w Anglii, gdzie zmarł. Analizując te informacje, należy stwierdzić, że NapoleończykJó
zef nie mógł być pradziadem Zygmunta Kęstowicza. Z drugiej strony nie można lek
ceważyć tradycji rodzinnej o tym Józefie. W grę wchodzą zapewne dwie możliwości. 
Pierwsza: było jeszcze jedno ogniwo między Józefem Napoleończykiem (żył w la
tach 1782—1854) a dziadem Zygmunta — Klemensem (Sybirakiem), czyli wspomniany 
Ludomir Bronisław (ur. 1832). Druga możliwość wydaje się bardziej prawdopodobna:
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ów Klemens (Sybirak) byl bliskim krewnym Józefa Napoleończyka, czyli z linii jego bra
ta Michała. Przypomnę, że Michał miał trzech synów: Jana, Feliksa i Wincentego, o któ
rych brak jest bliższych danych [Z. Kęstowicz],

Inną rodzinę Kęstowiczów herbu Łabędź zapoczątkował Ambroży, syn Macieja 
(pokolenie I i II), który byl dziedzicem Wiłkajciów w pow. telszewskim przed 1661 r. 
Miał on trzech synów (III): Jerzego, Dawida i Tomasza oraz siostrę Annę Kazimierzo- 
wą Pikturnową. Z nich Dawid powołał do życia dwóch synów (TY): Mateusza i Józefa. 
Mateusz był dziedzicem Dobszów i Łukajciów w pow. telszewskim. W 1690 r. dobra 
te należały do Stanisława Kęstowicza, którego w kopii nazwano jednak Kazimierzem. 
Wiadomo zaś, że wspomniany Mateusz pozostawił dwóch synów (V): Jana i Kazimierza 
(pewnie tego z taryfy). Z nich Jan miał dwóch synów (VI): Bartłomieja i Piotra. Piotr 
kupił od brata folwark Pakowskie i pozostawił go swoim synom (VII): Ludwikowi i Sta
nisławowi. Z nich Ludwik ojcował dwóm synom (VIII): Józefowi (ur. 1777) z synem 
Franciszkiem (ur. 1824; IX) i Ludwikowi (ur. 1790), właścicielowi Burniowa, z dwoma 
synami (IX): Michałem Leonem (ur. 1815) i Józefem (ur. 1820). Z kolei brat Ludwika 
Stanisław (VII) miał dwóch synów (VIII): Sykstusa Jana (ur. 1781) i jego syna Grzego
rza Augustyna (ur. 1812; IX) oraz Rocha Bartłomieja (ur. 1803).

Wracam do Józefa (ur. 1673), młodszego brata Mateusza (IV), który w testamencie 
z 1740 r. spisał swoich siedmiu synów (V): Tomasza, Szymona, Antoniego, Wawrzyń
ca, Dominika, Klemensa i Dawida. Z nich Tomasz nabył Kukajcie w 1749 r. Szymon 
był współdziedzicem Lukajć, Dobsz i Franciszkiszek. Dziedzicem tych samych dóbr 
był Antoni, który w  testamencie z 1758 r. zapisał Kukajcie i Dobsze synowi Antonie
mu (VI), a młodszym synom (Tadeusz, Maciej, drugi Antoni i Jakub) zapisał różne sumy 
pieniędzy. Wawrzyniec miał dwóch synów (VI): Stefana (ur. 1764) ijan a (ur. 1771), któ
rzy mieli swoje potomstwo. Z nich Stefan spłodził dwóch synów (VII): Mateusza z trze
ma synami (VIII): Antonim (ur. 1821), Piotrem Janem (ur. 1822) i Franciszkiem Janem 
Chryzostomem (ur. 1825) oraz Antoniego, ojca Leopolda Leona (VIII).

O potomstwie Dominika i Dawida (V) nic nie wiadomo. Pozostał jeszcze Kle
mens, który miał trzech synów (VI): Adama, Jana Bonifacego (ur.1772) i Wawrzyńca 
(ur. 1775). Ów Jan Bonifacy ojcował pięciu synom (VII): Janowi, Jerzemu, Tomaszowi, 
Antoniemu i Stanisławowi. Z nich Jan zostawił po sobie trzech synów (VIII): Feliksa 
Antoniego (ur. 1825), Jana Ambrożego (ur. 1827) i Klemensa (ur. 1830) [Boniecki na 
podstawie materiałów M. Brensztejna jako Kęstowskich, nie Kęstowiczów].

Wspomniane tu dobra Dobsze Kukajcie w pow. telszewskim były okolicą szlachec
ką na północny wschód od Żydyków, nad dolną Wardawą. W końcu XIX w mieszkali 
tu jeszcze: Bukontowie, Gintyłłowie, Girdwojnowie, Kęstowicze (96 dziesięcin ziemi), 
Kontrymowie, Łukowiczowie, Pacewiczowie, Radwiłowiczowie, Semanowiczowie, Sta
niewiczowie i Janczewscy [SG]. Z nich można wspomnieć o Kęstowiczach, którzy póź
niej przyjęli opcję litewską i stali się Kenstaviciusami: Antanas (1906—1997) i Leonas 
(1895—1979), który później przyjął nazwisko Kęsgaila. Obaj urodzili się we wsi Da- 
pśiai (dawne Dobsze). Pierwszy był członkiem Lietuvos Saulią Sąjunga [Związek Strzel
ców Litwy], potem wojskowym i wyższym oficerem policji litewskiej do 1944 r., dzia
łał w ruchu oporu przeciwko ZSRR w latach 1939—1941, w 1944 udał się na emigrację
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polityczną na Zachód, osiadł w Kanadzie, gdzie zmarł, działał w  organizacjach emigra
cyjnych. Drugi z nich był lekarzem wojskowym, walczył m.in. z Polakami na Suwalsz- 
czyźnie w 1920 r., zesłany na Syberię w 1945, skąd wrócił w 1957 r. i pracował w szpi
talach na Żmudzi, nie mając prawa pobytu w Kownie |LKK|.

Drzewo genealogiczne Kieżgajłów—Kęstowiczów (lit. Kęsgailos—Kenstaviciai) 
herbu Kotwicz zostało opracowane w monografii poświeconej Pani Vydie Kęsgailai- 
te—Ragulskiene (1931—2009), profesor nauk technicznych. Protoplastą rodziny został 
uznany Dawid (pokolenie I), żyjący ok. lat 1660-1715. Był on dziedzicem dóbr Kę- 
stajcie w pow. telszewskim. Dobra te przejął jego syn Mateusz [po litewsku błędnie 
przetłumaczono na Motiejus, czyli Maciej; II]. W testamencie z 1733 r. swoje dobra 
podzielił między dwóch synów (III): Dobsze hukajcie otrzymał Kazimierz, a Witkaj- 
cie — Jan. Dobra Kęstajcie przeszły do innej linii Kęstowiczów, do Stanisława Teodo
ra i jego żony Katarzyny Stupejkówny, a od nich do Rymeyków, z nich Jan Antoni za
pisał je rochitom w 1738 r.

Wracam do synów Mateusza (III). Z nich Kazimierz miał dwóch synów (IV): Jana 
i Floriana. Dobra przejął więc wspomniany Jan, który ożenił się z Marcjanną Milewicz. 
Spłodził on dwóch synów (V): Andrzeja (ur. 1778) i Sylwestra (ur. 1783). Ten drugi 
później dziedziczył Dobsze Dukajcie. Ożenił się z Barbarą Janczewską (1796-1869) 
w  1813 r., z którą spłodził trzech synów (VI): Jana Rafała (ur. 1814), Leona Karo
la (ur. 1819), bezpotomnego i Kleofasa Józefa (1826-1883) oraz trzy córki: Apolonię 
(1817—1891), Antoninę (ur. 1821) i Placydę (1823—1869). Z nich Kleofas Józef ożenił 
się z Anną Radziwiłowiczówną, córką Gaudentego, z Pikiel, z którą spłodził siedmioro 
dzieci (VII): Sylwestra (1872-1934), który podzielił się majątkiem z kolejnym bratem; 
Kleofasa Dionizego (1875-1947), Józefa (1876-1878), Michała (1878-1884), Annę 
(ur. 1879), Barbarę (1881-1958) i Grazyldę Różę (1882-1884). Z nich tę linię rodziny 
kontynuował tylko Kleofas Dionizy, ojciec sześciorga dzieci (VIII): Leona (1895—1979), 
znanego lekarza wojskowego i sybiraka, Eugenii (1897—1985), Anny (1902—1981), An
toniego (1906—1997), Stefana (1910—1977) i Władysława (1913—1996). Dwaj z nich: 
Leon i Antoni zostali wyżej omówieni.

Z kolei druga linia rodziny rozpoczyna się od Andrzeja, brata Sylwestra (V). Spło
dził on czterech synów (VI): Lamberta Klemensa (ur. 1815), pozbawionego szlachectwa, 
Stefana Dominika (ur. 1819), Andrzeja Saturnina (ur. 1820) i Albina Piotra (ur. 1822). Ta 
linia osiedliła się w miasteczku Pikiele, albo przeniosła się do Petersburga (Józef Radwi- 
łowicz, ur. 1845, żonaty ze Stanisławą Kęstowiczównąw 1880 r.).

W 1800 r. wywiedli się Kęstowicze herbu Kotwica. Ich protoplastą był Dawid Kę- 
stowicz (pokolenie I), którego syn Mateusz (II) w  1719 r. sprzedał dobra Kęstajcie. 
Wywód ten niemal całkowicie pokrywa się z przedstawionym wyżej. Znaleziono tyl
ko 2 nowe fakty. Po pierwsze, Lambert Klemens (VI) miał syna Andrzeja Tomasza 
(ur. 1834; VII). Zaś po drugie, jego brat Albin Piotr (VI) ojcował trzem synom (VII): 
Władysławowi (ur. 1854), Stanisławowi (ur. 1856) i Aleksandrowi (ur. 1858) [LVIA, 
F 391-8-2570, k. 37].

Wywód ten należy połączyć z następnym wywodem rodziny Kęstowiczów herbu 
Łabędź z 1819 r. Za przodka przyjęto Ambrożego Kęstowicza (pokolenie I). Być może
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chodzi o Ambrożego Kęstowicza, notowanego w taryfie 1667 r. Jego syn Dawid Je
rzy (II) w testamencie z 1734 r. zapisał majątek Wienie Pogawrucie [w pow. korklań- 
skim?] swoim synom (III): Mateuszowi i Józefowi. Zapoczątkowali oni dwie linie tej 
rodziny. Pierwszą, starszą prowadził Mateusz jako ojciec dwóch synów (IV): Jana i Ka
zimierza. W 1739 r. Mateusz Kęstowicz zapisał te dobra wspomnianym swoim synom. 
Wobec braku potomstwa u Kazimierza, linię rodziny kontynuował Jan. Tenże w 1742 r. 
zapisał te dobra synowi Piotrowi (V). W 1757 r. Wawrzyniec, Klemens i Dawid Kęsto- 
wicze z drugiej, młodszej linii, sprzedali te dobra Piotrowi, swemu krewnemu — bra
tankowi stryjecznemu. Ten ostatni w 1763 r. sprzedał te dobra. Ów Piotr ojcował dwóm 
synom (VI): Tudwikowi Leonowi i Stanisławowi. Pierwszy z nich spłodził trzech sy
nów (VII): Józefa (ur. 1787), Ludwika (ur. 1790) i Jana (ur. 1797). Z nich pierwszy miał 
syna Franciszka (ur. 1824; VIII), jego brat Ludwik — dwóch synów (VIII): Michała Le
ona (ur. 1819) i Józefa (ur. 1820), a trzeci brat Jan — jednego: Ludwika (ur. 1820).

Z kolei brat Ludwika Leona — Stanisław (VI), który był ojcem dwóch synów (VII): 
Sykstusa Jana (ur. 1781) i Rocha Bartłomieja (ur. 1803). Pierwszy z nich spłodził syna 
Grzegorza Augustyna (ur. 1812; VIII), a drugi — Feliksa Jakuba (ur. 1834).

Drugą, młodszą linię zaczął Józef (III), który wydał na świat czterech synów (IV): 
Antoniego, Wawrzyńca, Klemensa i Dawida. Tenże w 1739 r. zapisał tym synom swoje 
dobra. Potomstwo mieli tylko dwaj bracia: Wawrzyniec i Klemens. Pierwszy z nich spło
dził syna Stefana (ur. 1761; V), ojca dwóch synów (VI): Mateusza (ur. 1790) i Antoniego 
Roberta (ur. 1798). Mateusz wydał na świat trzech synów (VII): Antoniego (ur. 1821), 
Piotrajana (ur. 1822) i Franciszkajana Chryzostoma (ur. 1825). Ten ostatni miał jeszcze 
potomstwo w postaci pięciu synów (VIII): Feliksa (ur. 1849), Karola (ur. 1860), Domi
nika Piotra (ur. 1862), Aleksandra (ur. 1864) i Ludwika (ur. 1865).

Jego brat Antoni Robert (VI) był ojcem Leopolda Leona (ur. 1829; ATI), bezpo
tomnego.

Z kolei brat Wawrzyńca — Klemens (IV) miał syna Jana Bonifacego (ur. 1772; V), 
ojca czterech synów (VI): Jana (ur. 1796), Jerzego (ur. 1805), Antoniego (ur. 1809) i Sta
nisława (ur. 1814). Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (VII): Feliksa Antonie
go (ur. 1825), Jana Ambrożego (ur. 1827), bezpotomnego i Klemensa (ur. 1830). Wspo
mniany Feliks Antoni ojcował dwom synom (VIII): Konstantemu (ur. 1860) i Adolfowi 
(ur. 1866), a jego brat Klemens — czterem synom (VIII): Kazimierzowi Sewerynowi 
(ur. 1872), Konstantemu Soterowi (ur. 1874), Stanisławowi Izydorowi (ur. 1876) i Jó
zefowi Klemensowi (ur. 1878). Znów Stanisław, brat Jana (VI) zostawił po sobie syna 
także Stanisława (ur. 1865; VII). Brak danych o potomstwie pozostałych braci [LATA, 
F 391-8-2569, k. 65].

Z kolei Kęstowicze herbu Łabędź wywiedli swoje pochodzenie w 1819 r. Ich przod
kiem był Zachariasz Kęstowicz (pokolenie I), który w 1680 r. nabył dobra Szelwienie 
Talmiszki [pewnie w pow. berżańskim], W 1720 r. jego syn Jan Kęstowicz (II) z syna
mi (III): Kazimierzem i Maciejem weszli w posiadanie tych dóbr. Ci ostatni w 1780 r. 
sprzedali te dobra. Na początku XIX w. notowano ich w pow. brasławskim.

Wspomniani bracia: Kazimierz i Maciej (III) zapoczątkowali dwie linie Kęstowi- 
czów. W pierwszej, starszej prowadził Kazimierz jako ojciec Tadeusza (TV). Ten ostatni
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spłodził dwóch synów (V): Marcjana (ur. 1780) i Stefana Wawrzyńca (ur. 1803), bez
potomnego. Wspomniany Marcjan wydał na świat trzech synów (VI): Wincentego 
(ur. 1821), Feliksa (ur. 1823), bezpotomnego i Alojzego (ur. 1825). Z nich Wincenty oj
cował dwóm synom (VII): Franciszkowi (ur. 1859) i Aleksandrowi (ur. 1861), zaś jego 
brat Alojzy — trzem (VII): Dominikowi (ur. 1858), Dionizemu (ur. 1863) i Franciszko
wi (ur. 1865).

Druga, młodsza linia łączy się z Maciejem (III), ojcem dwóch synów (IV): Mar
cjana i Stefana. Z nich Marcjan spłodził dwóch synów (V): Kazimierza Leonarda 
(ur. 1780) i Sylwestra Dawida (ur. 1803). Z nich Kazimierz Leonard dał światu synajó- 
zefa (ur. 1813; VI), a jego brat Sylwester Dawid — dwóch synów (VI): Sylwestra Dioni
zego (ur. 1821) i Stanisława Juliana (ur. 1832).

Teraz kolej na Stefana, brata Marcjana (IV). Był on ojcem Stanisława (1795; V), 
który ojcował dwóm synom (VI): Mikołajowi (ur. 1819) i Hieronimowi Michałowi 
(ur. 1823). Ten ostatni zostawił po sobie syna Jozafata (ur. 1860; VII) [LVLA, F 391—8— 
2570, k. 54].
Ź r ó d ł a :  AG AD, Zbiór Wielądka 26: Kęstowicz; .Akia sjapdów, T. 2, s. 309; AWAK, T. 24, s. 261; Herbaty 
szlachty witebskiej, s. 43; LVIA, F 391-8-2569, k. 65 (skan 00129), F 391-8-2570, k. 37, 54 (skan 00108); Ob
dukcja generalska 1661 r.; Popis 1567 r., kol. 1307; SG, T. 15, cz. 1, s. 422: Dobsze Lukajcie; Szlachta wylegity
mowana, s. 284; Visitationes DS. 1675—1677, s. 841; VUB, F 7—ŻP 15—15a, nr 162. L i t e r a t u r a :  Bielecki, 
Szwoleżerowie, s. 126 (Józef); Boniecki, T. 9, s. 400: Kęstowicz, T. 10, s. 1—2 (błędnie: Kęstowski); LKK, T. 4, 
s. 210—211, 213—214; LPŻ, T. 1, s. 980: Kestavicius; Profesore Vyda Kęsgailaite-Ragulskiene (1931-2009), Kau
nas 2009 s. 144—146 (tekst), 170—171 (drzewo geneal.); Uruski, T. 6, s. 294—295.

KIBORT (KIBORTOWICZ)

H. DESZPOT, JASTRZĘBIEC, ŁOSIATYŃSKI, RAWICZ 

Popis 1621 roku

Kibort Hrehory p »qwjnikami] napodj\e.T.ók\Ą koń 1 wpow. spawelskim 
Kibort Stanisław £ bradąpo kopacku koń 1 w pow. pojurskim

Taryfa 1667 roku

Kibort Adam £ Wałajdów dym 1 szlachecki w pow. kros kim
Kibort Aleksander na miejscu Jana Kiborta a Jarospa Hermanowicpa p kupli swej p Dowgodów dym 1 spla- 
checki w pow. rosieńskim
Kibort Andrpej na miejscu Wojdecha Kiborta £ Powdruwia dym 1 spłachetki w pow. spawelskim 
Kibort Andrpej pDowgod dym 1 splachecki wpow. rosieńskim
Kibort Gabriel Krpysptofonicp na miejscu Krpysptofa Kiborta rodpica p Lakowa Piktum dym 1 splachecki 
w pow. rosieńskim
Kibort Jakub, na którego miejscu posta/ pisany Hrehory Bunar dym 1 poddański p Niemorspan w pow. ni- 
duklewskim
Kibort Jan na miejscu Mateśaa [sic] Kiborta rodpica swefgo] ^ Pilsspud [sic] dym 1 splachecki w pow. kor- 
spewskim
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Kibort Jan Piotrowicz na miejscu Piotra Hrehorowicya Kiborta [GB: pewnie ojca] ~ kupli od Jerzego Karpo
wicza £ Spykutyszęk Podubisia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Kibort Jan Szęzgfanowicz na miejscu Szęzgfana Kiborta ojca swego z Puklów Kaw loków, npryod tym szlachec
kiego, płacono ogrodniczy Фт 1 wpow. rosieńskim
Kibort Jan, na którego miejscu został spisany Aleksander GombrewiczzPodubisia Kibojtów dym 1 szlachecki 
wpow. rosieńskim
Kibort J e r y  na tnijscu Zygmunta Kiborta [GB: rodzica lub brata] swego i na miejscu Kaspra Norwiłowiczą 
ZMowdylanpoddański dym 1 wpow.pojurskim
Kibort Jeryy Z Ptepol i zprtykupli od Józęfa Narewicza i Wojciecha Giedgowda dym szlachecki 1 w pow. wil- 
kiskim
Kibort Józef Stanisławowicz z Żemigojy dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim 
Kibort Józęf zTeterwiników dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
Kibort Kazimierz na miejscu rodzica Hrehorego Kiborta z Kumkojów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Kibort Matiasz Hrehorowicz ySzykutysyek Podubisia z kupli od Jerzego Karpowicza dym 1 szlachecki w pow. 
rosieńskim
Kibort Mikołaj StanisławotticzzMejliszek dym 1 szlachecki w pow. tendcjagolskim 
Kibort Stanisław z Grufdf dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Kibort Stanislaw, na którego miejscu został spisany Stanisław Jagmint z Teterwimków wpow. pojurskim dym
1 szlachecki
Kibort S tani sław S ebastianowicz na którego miejscu został spisany Bałtromiej Ryzgiewicy z Poszawsza wpow. 
kroskim dym 1 szlachecki
Kibort Tomasz na miejscu ojca swego Łukasza Walentynowicza Kiborta z Wodukszj dym 1 szlachecki wpow. 
wielońskim
Kibort Zygmont z Wodukszj Фт 1 szlachecki wpow. wielońskim
Kibortowa Janowa Madami a Adamówna Piotrowicyówna na miejscu Jana Kiborta malyonka swego z Podubi
sia dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Kibortowa Jaroszowa Helena Syrtowtówna jako mieniła być myją chorego na miejscu Jarosya Kiborta z Dowgo- 
dów Podubisia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Kibortowicz Stefan na miejscu Symona Kibortowicya rodzica swego z Chrycyonowicz dym 1 szlachecki wpow. 
sząwelskim

Taryfa 1690 roku

Kibort Aleksander yDowgod wpow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Kibort Bartłomiej z bratem Janem z Worduksyt wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Kibort Daniel z Pikturnów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Kibort Daniel, na miejscu którego zpstal spisany Michał Towiański z Powdruwia [w Kop. 1: Pokudnie] 
wpow. sząwelskim dym szlachecki 1
Kibort Jakub na miejscu Andrzeja Jagmina z Pren w pow. korszęwskim dym poddański 1 
Kibort Jan na miejscu rodzica yMowdilan w pow. pojurskim dym szlachecki 1 
Kibort Jan z Piłsud wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Kibort Kazimierz Z Kumkien w pow. rosieńskim na miejscu Mikołaja Sacewicya [dym] szlachecki 1
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Kibort Micha! p Piepolów wpow. wilkisłdm dym Suchecki 1
Kibort Mikołaj, na miejscu którego postał spisany Jan Mondrpejewski p Mejłispek w pow. tendptagolskim 
i zpnykuplą dym szlachecki 1
Kibort Piotr z Żemigoły w pow. widuklewskim dym spłachetki 1
Kibort Samuel p Purwispek Podubisia w pow. rosieńskim p bratem swoim [dym] spłachetki 1 
Kibort Stanisław p Kiewnar Grupdpiów w pow. kroskim [dym] spłachetki 1
Kibort Wawrpecki Andrpej pjurgajciów Połopisia w pow. rosieńskim na miejscu Stefana Kotkowskiego [dym] 
splachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe, składa się z: ky- o nie
znanym pochodzeniu, ale używane w antroponimii litewskiej oraz z bart—, które pocho
dzi od barti, czyli „walczyć” [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, obydwa człony są pewnie 
zapożyczeniem z języka pruskiego, zaś drugi człon może jeszcze pochodzić od imienia 
chrześcijańskiego Bartłomiej.

Początki tego rodu można przenieść do czasów wielkiego księcia litewskiego Wi
tolda. Przodkiem rodu byl Bernard Klawzgajla (Clausgel itp.), wzmiankowany po raz 
pierwszy w  1390 r. jako jeden ze Żmudzinów, ludzi Witoldowych. Pochodził z wło
ści rosieńskiej, zmarł po 1413 r. W  tym okresie Kławzgajło otrzymał nadanie jednego 
kunicznika od Witolda. Miał on syna Jana Minimonta (fana Kławzgajłowicza, i inne), 
który w unii horodelskiej 1413 r. został adoptowany do polskiego rodu i otrzymał 
herb Oksza. Wspomniane nadanie Witolda zatwierdził Jan Kieżgajłowicz jako staro
sta żmudzki w latach 1449—1485 dla syna beneficjenta, czyli Minimonta. Otrzymał on 
również nadanie we włości rosieńskiej, bliżej nieokreślone. Był świadkiem strony litew
skiej w procesie polsko—krzyżackim z 1413 r. Miał on syna Kiborta. Oprócz rodzin
nych dóbr we włości rosieńskiej miał jeszcze dobra we włościach kiernowskiej, kro- 
skiej (na Żmudzi), ejszyskiej i raduńskiej. Prawdopodobnie byl ciwunem rosieńskim 
wiatach 1470—1471 [Petrauskas].

Wspomniany Kibort miał syna Michała, który prawdopodobnie byl ciwunem prze- 
łomskim i oskim w 1475 r. Może synem tego ostatniego lub jego bratem byl Szymko 
Kibortowicz, postać trochę lepiej znana w źródłach. Był on ciwunem sumiliskim (somi- 
liskim) wiatach 1486—1495, koniuszym trockim ok. 1505—1506 i dzierżawcążołudzkim 
w 1511—1516 [Urzędnicy]. Jednocześnie w 1488 r. był dworzaninem na dworze litew
skim Kazimierza Jagiellończyka. Miał on dwóch synów: Michała (Michajłę) i Mikołaja, 
którzy również zaczynali karierę od dworu królewskiego w latach 1525—1529. W popi
sie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. „Pan Michajlo Szimkowicz Kibortowicza” 
stawił 3 konie, a „Mikołaj Szimkowicz Kibortowicza” stanął z dwoma końmi.

Nie wiadomo, czy z tym Mikołajem, czy raczej z Mikołajem Michajłowiczem, 
dworzaninem królewskim z 1488 r., należy wiązać nadanie Mikołaja Kiborta z 27 maja 
1495 r., który w testamencie zapisał na rzecz kościoła w Widuklach: folwark Usamede 
i 2 dwory: Podubisi i Paarwieni [w kopii: Poarwinie; osada niezłokalizowana]. O ile loka
lizacja Użumedziów nie podlega dyskusji: była we włości widuklewskiej, choć na pogra
niczu z rosieńską, to lokalizacja pozostałych miejscowości jest dyskusyjna. Na pewno
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Podubisie leżały nad Dubissą, ale w którym miejscu: mogło to być zarówno we włości 
widuklewskiej, jak i rosieńskiej lub jeszcze innej. Można jedynie zwrócić uwagę na ma
jętność Kiborty, zwaną, też Kibortowiczy i Kibortojti, notowaną w aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. nad Dubissą i we włości rosieńskiej [Slovar]. Jest zupełnie możliwe, 
że chodzi o dzisiejszą wieś Kybarteliai, położoną w widłach Dubissy i Lukny, przy dro
dze z Rosieni do Grynkiszek. Jest to dość daleko od Widukli. Ostatniej z miejscowości 
nie udało się zlokalizować, ale przykład Podubisia wskazuje, że mogła ona znajdować 
się stosunkowo daleko od Widukli. W sumie przedmiot nadania dla kościoła w Wi- 
duklach z 1495 r. znajdował się na północ (Użumedzie) i północny wschód (Podubisie 
nad Dubissą) od Widukli. Fundator był więc ziemianinem żmudzkim, osiadłym we wło
ści widuklewskiej [LNB],

W dokumencie fundacyjnym dla kościoła w Szydłowie z 1457 r. zanotowano ważną 
informację o Kibortach. Byli trzej bracia: Piotr Giedygolth, fundator kościoła; Minelgo, 
marszałek dwom starosty żmudzkiego [Jana Kieżgajłowicza] i Michał z synem Kibor- 
tem. Niestety, sam dokument jest falsyfikatem, ale to nie dyskwalifikuje zawartych tam 
informacji genealogicznych [bliżej zob.: Błaszczyk w recenzji Codexu Mednicensiś\. Wspo
mniany fundator to członek rodziny Giedgowdów (zob.). O jego bracie Minelgu nie
wiele wiadomo. Około 1442 r. dostał nadanie czterech poddanych we włości rosieńskiej 
[Saviscevas]. Trzeci z braci Michał jest jeszcze mniej znany. Jego syn Kibort jest pewnie 
tożsamy z ciwunem rosieńskim w 1486 r. Był on zapewne ojcem Stecka (Stanisława) 
i Lawryna, notowanych w popisie 1528 r. we włości rosieńskiej oraz, co mniej prawdo
podobne, Paszka i Jana Kibortowiczów we włości ejragolskiej [Saviscevas].

Skądinąd dowiadujemy się, że przed 1526 r. obaj Szymkowicze Kibortowicze: Mi
chał i Mikołaj mieli majętność Szliny we włości kroskiej, którą sprzedali Mikołajewi- 
czowi Pietkiewiczowi, ciwunowi pojurskiemu [LM, Kn. 12]. Lokalizacja tej miejscowo
ści jest dość skomplikowana. Mogłoby się wydawać, że chodzi o dobra Iszliny i rzeczkę 
Iszlinę (Szlinę), płynącą na południe i zachód od Rosieni. Jednak w takim razie musiała
by ona leżeć we włości rosieńskiej. Dlatego też wydaje się, że chodzi o inny rejon Żmu
dzi, a mianowicie o późniejszą majętność Iszliny we włości kroskiej, nad rzeką Szetupią 
[Slovar], czyli na zachód od miasteczka Stulgie, tj. na południe od Kroż, gdzie notowa
no Wojdatany, okolicę szlachecką (1690: Iszliny Wojdatany). W tym rejonie jednak nie 
było rzeczki Iszliny.

Jeszcze inaczej najdawniejszą genealogię Kibortów przedstawił E. Saviscevas. 
Uznał on Kiborta (lit. Kybartas) prawdopodobnie za Żmudzina, który byl ciwunem ro
sieńskim w 1486 r. Być może miał on syna Stecka Kibortowicza, który w popisie woj
skowym 1528 r. wystawił jednego konia we włości rosieńskiej. Jest on zapewne tożsa
my ze Stanisławem Kibortowiczem, dworzaninem królewskim. Ten ostatni w 1523 r. 
zapisał „dworec” Podubisie dla kaplicy w kościele w Betygole. Badacz ten wyraził przy
puszczenie o związkach genealogicznych z Wołodkiewiczami na podstawie tego, że po 
śmierci Stanisława Kibortowicza to właśnie Mikołaj Wołodkiewicz, ciwun ejragolski, 
zaopiekował się ziemią zmarłego i jego siostrą [Saviscevas]. Komentując ewentualne 
związki Kibortów z Wołodkiewiczami, trzeba wskazać, że jest to tylko dość luźne przy
puszczenie. Interesujący jest ciąg dalszy tego zapisu dla kościoła w Betygole. Po śmierci
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Stanisława Kibortowicza wymieniony „dworec” Podubisie zajął Jan Michnowicz Racz- 
kowicza z tytułu bliskości, bo jego żoną była siostra zmarłego. Dopiero interwencja 
króla polskiego Zygmunta I w 1524 r. wymusiła, by ów Michnowicz zwrócił rzeczony 
„dworec” altaryście betygolskiemu. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że nadanie Ki- 
borta z 1523 r. dotyczyło nie tyle fundacji kaplicy, ile altarii i stąd wzmianka o altaryście. 
Zaś feralny „dworec” później byl zwany „dworcem Kibortowskim”, np. w liście kró
la polskiego do starosty żmudzkiego w 1524 r. [LM, Kn. 14]. Nie można wykluczyć, że 
chodzi tu o wspomniane wyżej Kiborty nad Dubissą, przy drodze z Rosieni do Grynki- 
szek. Miejscowość ta znajduje się stosunkowo niedaleko od Betygoły.

Oprócz wyżej wymienionych w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. 
spisano kilku bojarów Kibortowiczów: Lawryna we włości rosieńskiej, Paszka w ejra- 
golskiej, Stecka w rosieńskiej, o którym była przed chwilą mowa, Jana w ejragolskiej 
oraz Janka Kibortojtisa w kroskiej, Gojlusa Kiburowicza w wilkiskiej i Gibortowicza 
w pojurskiej. Razem czyni to 7 bojarów, mieszkających głównie we włości rosieńskiej 
i ejragolskiej (po 2) oraz pojedynczo w innych włościach. Znów w popisie z 1567 r. spi
sano tylko Łukasza Kibortojtisa we włości rosieńskiej.

Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. podano informacje o następują
cych osobach. W 1575 r. Janowicz Kibortowicz sprzedał połowę majętności w Golsze 
[Golszany w Podubisiu] i Roszczach we włości ejragolskiej. Pewnie byl synem bojara 
Jana z popisu 1528 r. Zob. niżej pod 1583 r., gdzie wzmiankowano o podziale Żemigo- 
ły w tej włości.

W 1578 r. Jan Walentynowicz, Hryhory Stanisławowicz i Wojtiech Abramowicz Ki- 
bortowie sprzedali niwę w polu Rimszojtie we włości kroskiej. W 1598 r. Walenty Jano
wicz Kibort sprzedał majętność Poszawszy—Wilajtie we włości kroskiej. W tej włości 
w  1528 r. notowano Janka Kibortojtisa, pewnie ich przodka.

W 1583 r. Bałtromiej Janowicz Kibortowicz wraz z żonąJagnieszkąMikołajewną 
Patsewicz [tj. Pacewicz] sprzedał część ziemi w Mejliszkach we włości tendziagolskiej. 
W 1593 r. tenże pogodził się z innymi w sprawie podziału dóbr Żemigola we włości 
ejragolskiej.

W 1595 r. Stanisław Żigimonowicz Kiburt [tak] pogodził się z matką Zofią Jurew- 
ną Kamieńską w sprawie podziału dziedzicznych majętności: Poszatry i Giedczyszki we 
włości potumszewskiej [błędnie: poszuszwieńskiej]. Tenże w 1596 r. określił się jako 
„ziemianin lidskogo i brasławskogo powietow” i zastawił swej żonie Hannie Pietrownie 
Adamkiewicz majętność Wersoki w pow. lidzkim.

W 1596 r. Adam Andrejewicz Pacewicz Kimbort [tak] sprzedał grunty w polu Wor- 
dukszni [we włości wielońskiej|.

W 1599 r. Pietr i Jan Kasperowicze Kibortowie kupili majętność Tetyrwyniki we 
włości pojurskiej, nad rzekąjurą.

W 1599 r. Mikołaj Kibort darował swoim synom: Hryhorowi ijakubowi majętność 
w polu Poawdruwie we włości szawelskiej, nad rzeką Awdruwą.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano Kibortów w siedmiu 
włościach. Na ogół były to drobne informacje. Zwraca uwagę brak danych o ich poby
cie we włości rosieńskiej.
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Więcej wiadomo o nich w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 
2 osoby w pow. pojurskim i szawelskim, a więc w dawnych miejscach osadnictwa tego 
rodu. Znów w taryfie 1667 r. spisano 25 rodzin, co jest jedną z większych wielkości na 
Żmudzi. Mieszkali oni w 10 powiatach, najwięcej w rosieńskim (9), kroskim (4), pojur
skim (3) i wielońskim (2), w pozostałych pojedynczo. W niektórych powiatach można 
obserwować trwałość osadnictwa od końca XVI w.: w pojurskim Teterwiniki, w rosień
skim Poszawsze i Podubisie, w ejragolskim Żemigola i w szawelskim Poawdruwie. Pra
wie z reguły nie mieli poddanych: 22 na 25. W pozostałych przypadkach była mowa
0 pojedynczych poddanych, w tym w jednym doszło do zmiany statusu dymu: ze szla
checkiego na ogrodniczy (czyli poddański), co stanowi wielką rzadkość. W 1667 r. moż
na ustalić 2 ciągi genealogiczne Kibortów z Szykutyszek Podubisia: 1. Hrehory. 2. Piotr. 
3. Jan oraz z Worduksztów: 1. Walenty. 2. Łukasz. 3. Tomasz.

W taryfie z 1690 r. spisano 14 rodzin, mieszkających głównie w pow. rosieńskim (5)
1 korszewskim (2), a w pozostałych pojedynczo. Prawie wszyscy nie mieli poddanych, 
z jednym wyjątkiem osoby mającej jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna 
i nie utytułowana.

Zdaniem Dworzeckiego Bohdanowicza Kibortowie używali herbu własnego, po
dobnego w ogólnym zarysie do Sulimy. W herbarzu tym nie było bezpośrednich odnie
sień do Żmudzi.

W XIX w. wylegitymowały się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej rodziny z her
bami: Deszpot [Uruski: Desput], Jastrzębiec, Losiatyński, Rawicz i Topór. Kibortów 
z herbem Jastrzębiec notowano w pow. szawelskim [Ciechanowicz].

Z 1799 r. pochodzi wywód Kibortów herbu Deput [tj. Deszpot]. Protoplastą tej 
rodziny był Ambroży Kibort (pokolenie I), który posiadał dobra Dowgody [w pow. ro
sieńskim] w  XVII w. Najstarszy dokument to testament z 1641 r., w  którym Andrzej 
Ambrożejewicz Kibort (1Г) posiadał te dobra. W 1670 r. dobra te posiadali bracia Alek
sander i Jan Andrzejewicze (III). Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, 
starszej linii prym wiódł Aleksander jako ojciec dwóch synów (IV): Michała i Kazi
mierza. W testamencie z 1706 r. nadal dobra te posiadali Michał i Kazimierz. Pierwszy 
z nich spłodził dwóch synów (V): Franciszka i Jana. Z nich Franciszek był ojcem Ma
teusza (VI), ojca trzech synów (VII): Dominika, Rafała i Józefa. Pierwszy z nich miał 
dwóch synów (VIII): Michała (ur. 1819) i Mateusza Jozafata (ur. 1819?) [sprawa jest 
niejasna, mieli się urodzić 25 i 17 września tego roku], bezpotomnego; drugi — jedne
go: Józefa (ur. 1812), także bezpotomnego, a trzeci z braci, Józef — dwóch: Wincen
tego (ur. 1812) i Antoniego Tomasza (ur. 1817?). Z wymienionych Michał zostawił po 
sobie pięciu synów (IX): Izydora (ur. 1848), Antoniego (ur. 1849), Ignacego Grzegorza 
(ur. 1851), Wiktora Karola (ur. 1853) i Kazimierza (ur. 1856).

Z kolei synem Wincentego (VIII) był Walerian Jozafat (ur. 1849; IX), ojciec Kleona 
[sic] (ur. 1873; X), a jego brat Antoni Tomasz (VTII) dał światu synajózefa (ur. 1852; IX).

Natomiast brat Franciszka — Jan (V) był ojcem Dominika (VI), który w świe
tle testamentu z 1778 r. posiadał Dowgody. Ojcował on pięciu synom (VII): Antonie
mu Wincentemu (ur. 1795), Felicjanowi Bonifacemu (ur. 1797), Karolowi Nikodemo
wi (ur. 1805), Józefowi (ur. 1807) i Dominikowi Atanazemu (ur. 1813), ostatni trzej byli
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bezpotomni. Z wymienionych Antoni Wincenty spłodził trzech synów (VIII): Micha
ła (ur. 1820), Józefa (ur. 1822) i Ludwika (ur. 1827). Z nich potomstwo miał tylko ten 
drugi jako ojciec trzech synów (IX): Józefa Juliana (ur. 1872), Izydora Jana (ur. 1877) 
i Wincentego Pawła (ur. 1883). Z kolei brat Antoniego Wincentego — Felicjan Bonifa
cy (VII) zostawił po sobie syna Karola (ur. 1828; VIII), bezpotomnego.

Dalej brat Michała, czyli Kazimierz (JV), który powołał do życia syna, także Kazi
mierza (V), który w 1781 r. władał Dowgodami. Był on ojcem Jana (VI), który wydał na 
świat dwóch synów (VII): Karola (ur. 1800) i Ludwika (ur. 1802). Pierwszy z nich spło
dził dwóch synów (VIII): Józefa (ur. 1822) i Aleksandra (ur. 1822?) [sprawa jest nieja
sna, mieli urodzić się 17 marca i 17 lutego tego roku; może jednak chodzi o bliźniaków?] 
z trzema synami (IX): Adamem (ur. 1869), Stanisławem (ur. 1871) i Janem (ur. 1881). 
Z kolei brat Karola, czyli Ludwik (VII) miał syna Ignacego (ur. 1860; VIII).

Druga, młodsza linia rodziny łączy się z Janem (III), ojcem Wawrzyńca (IV), który 
w 1713 r. posiadał dobra Użumiedzie i Wizgirdy [w pow. widuklewskim]. Ojcował on 
czterem synom (V): Aleksandrowi, Szymonowi, Józefowi, bezpotomnemu i Jerzemu. 
Według testamentu z 1750 r. posiadali oni dobra Porzecze. Pierwszy z nich wydał na 
świat dwóch synów (VI): Franciszka, bezpotomnego i Jakuba, ojca trzech synów (VII): 
Adama Macieja (ur. 1809), Marka Stanisława (ur. 1811) i Wincentego (1813) z synem 
Józefem (ur. 1851; VIII).

Brat Aleksandra — Szymon (V) spłodził trzech synów (VI): Kazimierza (ur. 1764), 
Franciszka (ur. 1766) i Tomasza (ur. 1767). Pierwszy z nich miał trzech synów (VII): Jó
zefa (ur. 1829), Stanisława (ur. 1831) i Leona (ur. 1849) [to chyba niemożliwe, by mieć 
syna wwieku 85 lat]. Z nichjózef spłodził syna Adamajana (ur. 1861; VIII), a jego brat 
Stanisław — dwóch synów (VIII): Józefa (ur. 1880) i Stanisława (ur. 1884).

Brat Kazimierza — Franciszek (VI) zostawił po sobie syna Stanisława (ur. 1812; 
VII), ojca siedmiu synów (VIII): Franciszka Antoniego (ur. 1849), Karola (ur. 1850) 
[wzmianka o utracie dworiaństwa], Stanisława (ur. 1856), Józefa Wincentego (ur. 1859), 
Feliksa (ur. 1861), Aleksandra (ur. 1864) i Kazimierza (ur. 1866).

Kolejny brat Kazimierza, czyli Tomasz (VI) był ojcem trzech synów (VII): Karo
la (ur. 1798), bezpotomnego, Norberta (ur. 1817) i Apolinarego Walentego (ur. 1819). 
Z nich Norbert ojcował dwóm synom (VIII): Józefowi (ur. 1849) i Kazimierzo
wi (ur. 1853), zaś jego brat Apolinary Walenty — jednemu: Wiktorowi Danielowi 
(ur. 1854). Wspomniany tu Karol został pochowany w 1865 r. w wieku 68 lat w Nie- 
moksztach.

Ostatni z braci Aleksandra, czyli Jerzy (V) miał syna Józefa (ur. 1769; VI) i wnuka 
Ferdynanda Adama Onufrego (ur. 1793; VII). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch sy
nów (VIII): Ezechiela Juliana (ur. 1830) i Franciszka Ksawerego (ur. 1830?) [sprawa jest 
niejasna, mieli się urodzić 18 kwietnia i 30 października tego roku; chyba data roczna 
jest błędna?] [LATA, F 391-8-2569, k. 86].

Jeszcze inni Kibortowie herbu Łosiatyński wylegitymowali się w 1799 r. Uznali oni 
swego protoplastę w osobie Jerzego (pokolenie I), który w 1690 r. zapisał dobra Mow- 
delany [w pow. pojurskim] swojemu synowi Janowi (II). O Kibortach jako właścicielach 
Mowdelan (mieli je w 1690 r.) wspomniał Ciechanowicz oraz taryfa z tego roku.
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Wspomniany Jan Kibort był ojcem Andrzeja (III), który w swoim testamencie 
w 1758 r. zapisał Mowdelany z nabytymi Kołnujami i Toszerewnikami [Teterwinika- 
mi] zapisał trzem synom (TY): Janowi, Andrzejowi i Kazimierzowi. Zapoczątkowali oni 
3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej prym wiódł Jan, ojciec Szymona (V) i dziad 
trzech wnuków (VI): Tomasza, Szymona i Kazimierza, bezpotomnego. Wspomniany 
Szymon (V) w 1789 r. sprzedał te dobra, a jego syn Tomasz ojcował dwóm synom (VII): 
Leonowi Franciszkowi (ur. 1781) i Józefowi (ur. 1784) z dwoma synami (VIII): Anto
nim Adamem (ur. 1811) [wzmianka o utracie dworiaństwa] i Adamem Kazimierzem 
(ur. 1819). Z kolei jego brat Szymon (VI) był ojcem Tadeusza (ur. 1786; VII). Pewnie 
ten ostatni podpisał się pod aktem konfederacji generalnej W Ks. Litewskiego z 1812 r. 
jako Tadeusz z Depulta Kibort, „chorąży Wojsk Polskich z Brygady Wojska Polskie
go”. Należy wskazać na używaną przez niego przydawkę pochodzeniową — z Depulta.

Druga, średnia linia łączy się z Andrzejem (TV), ojcem dwóch synów (V): Jerze
go i Mateusza. Pierwszy z nich ojcował trzem synom (VI): Mateuszowi (ur. 1766), Ta
deuszowi (ur. 1770) i Jerzemu (ur. 1780). Z nich Mateusz wydał na świat dwóch sy
nów (VII): Antoniego (ur. 1799) i Wincentego (ur. 1810). Wspomniany Antoni miał 
syna Franciszka (ur. 1812; VIII) [data roczna jest niemożliwa, bo jego ojciec miał wów
czas 13 lat], a jego brat Wincenty — syna Adama Wincentego (ur. 1833; VIII).

Z kolei brat Mateusza — Tadeusz (VI) powołał do życia trzech synów (VII): Felicja
na (ur. 1799), Jerzego (ur. 1811) i Kazimierza (ur. 1817). Z nich potomstwa doczekał się 
Jerzy (VIII), ojciec Wincentego (ur. 1823; IX) i dziad Jozafata Franciszka (ur. 1879; X).

Następny brat Mateusza to Jerzy (VI). Był on ojcem pięciu synów (VII): Augu
styna (ur. 1811), Józefa Kazimierza (ur. 1813), Tomasza (ur. 1815), Izydora (ur. 1818), 
i Jerzego Stanisława (ur. 1821). Z nich Tomasz dał życie synowi Józefowi Klemensowi 
(ur. 1858; ЛТП).

Teraz brat Jerzego — Mateusz (V), który był ojcem pięciu synów (VI): Felicjana 
(ur. 1810), Ignacego, Mateusza, Józefa i Wincentego [należy przyjąć, że bracia ci uro
dzili się w końcu XVIII w., zważywszy na daty urodzenia ich synów]. Pierwszy z nich 
spłodził trzech synów (VII): Leona (ur. 1833), Adolfa Stefana (ur. 1838) i Wincentego 
Napoleona (ur. 1853). Jego brat Ignacy (VI) wydał na świat pięciu synów (VII): Kazi
mierza (ur. 1812), Jakuba Antoniego (ur. 1814), Wincentego Jerzego (ur. 1816), Igna
cego Stanisława (ur. 1821) i Leona Franciszka (ur. 1824). Potomstwa doczekał się tyl
ko ostatni z nich, ojciec pięciu synów (VIII): Stanisława Feliksa (ur. 1846), Stanisława 
(ur. 1855) z synem Konstantym (ur. 1895; IX) oraz Leona Lucjusza (ur. 1856), Anto
niego (ur. 1861) ijó zefa jana (ur. 1862) z dwoma synami (IX): Zygmuntem (ur. 1894) 
i Leonem (ur. 1895).

Kolejny brat Felicjana to Mateusz (VI), ojciec trzech synów (VII): Stanisława Ata
nazego (ur. 1806), Rafała Hieronima (ur. 1809) z synem Pawłem Ambrożym (ur. 1849; 
VIII) oraz Karola Marcjana (ur. 1814).

Następny brat Felicjana — Józef (VI) zostawił po sobie sześciu synów (VII): Mi
chała (ur. 1817), Józefa Mateusza (ur. 1819), Tadeusza (ur. 1821), Władysława Pio
tra (ur. 1828), Joachima Mateusza (ur. 1835) [nie można wykluczyć, że urodził się on 
w 1815 r., jak można by sądzić z kolejności wymienienia ich w wywodzie] i Franciszka
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Hieronima (ur. 1836). Z wymienionych Michał był ojcem dwóch synów (VIII): Kazi
mierza (ur. 1852) i Wincentego (ur. 1859), jego brat Tadeusz — także dwóch (VIII): 
Władysława (ur. 1849) i Bolesława (ur. 1853), a kolejny brat Franciszek Hieronim — 
jednego: Jana (ur 1871?; VIII).

Ostatni, piąty z braci — Wincenty (VI) był ojcem pięciu braci (VII): Józefa Mi
chała (ur. 1814) z trzema synami (VIII): bliźniakami Leonem Wincentym i Janem Pio
trem (ur. 1847) i Stefanem Stanisławem (ur 1851) oraz bliźniaków Mateusza i Ignacego 
(ur. 1821), Napoleona (ur. 1826) i Adolfa (ur. 1828) z synem Piotrem (ur 1879; VIII). 
Można dodać, że wspomniany wyżej Leon Wincenty (VIII) spłodził trzech synów (IX): 
Wincentego (ur 1877), Stanisława (ur 1878) i Feliksa (ur 1880).

Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Kazimierzem (IV). Był on ojcem trzech sy
nów (V): Wawrzyńca, Tadeusza i Andrzeja, bezpotomnego. Pierwszy z nich był ojcem 
Adama Kazimierza (ur 1801; VI), który z kolei ojcował Janowi Józefowi (ur. 1838; VII). 
Był on ojcem trzech synów (VIII): Józefa (ur 1869),Jana (ur 1872) i Antoniego (ur. 1888).

Natomiast jego brat Tadeusz (V) miał syna Dominika (ur. 1785; VI), ojca dwóch 
synów (VII): Tadeusza Bonawentury (ur. 1814) i Wawrzyńca (ur. 1816). Ten ostatni 
wydał na świat czworo dzieci (VIII): Wacława Wawrzyńca (ur. 1847), Albertynę Ju
dytę (ur. 1849), Antoninę Karolinę (ur 1850) i Ildefonsa Polikarpa (ur. 1863) [LVIA, 
F 391-8-2570].

W 1803 r. wywiedli się Kibortowie herbu Jastrzębiec. Ich przodkiem został Mel
chior [ros. Merchel], syn Mikołaja (pokolenie I i II), który w  1745 r. połowę dóbr Mesz- 
kie [w pow. Małych Dyrwian] i Wieksznele [w pow. potumszewskim] podarował synowi 
Janowi (III). W testamencie wspomnianego Melchiora Kiborta z 1748 r. jest zapis na 
dobra ojczyste Montowty dla jego wnuków (IV): Józefa i Mateusza Janowiczów Kibor- 
tów. W 1789 r  ci ostatni sprzedali te dobra.

Wspomniani bracia: Józef i Mateusz zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Pierwszą, 
starszą prowadził Józef (IV) jako ojciec trzech synów (V): Kazimierza (ur 1776) [nie 
można wykluczyć, że urodził się jednak w 1786 r , sądząc po kolejności wymieniania ich 
w wywodzie], Wincentego (ur 1784), i Antoniego (ur. 1790). Z nich potomstwo miał 
tylko Kazimierz jako ojciec czterech synów (VI): Józefa Urbana (ur 1820), Jerzego Eli
giusza (ur. 1823), Dionizego Jakuba (ur. 1825) i Hilarego Pawła (ur 1831). Dwaj z nich 
mieli potomstwo: Józef Urban powołał do życia czworo dzieci (VII): Witolda Izydora 
(ur. 1854), Józefę Paulinę (ur 1856), Jadwigę Wincentę (ur. 1858) i Bolesława Augusty
na (ur. 1865). Jego brat Dionizy Jakub miał więcej, bo pięcioro dzieci (VII): Kazimierza 
Florentyna (ur. 1857), Jana Dionizego (ur. 1859), Marię Ludwikę (ur 1862), Bolesława 
Dionizego (ur. 1864) i Michała (ur 1870).

Druga, młodsza linia została poprowadzona przez Mateusza (IV), ojca dwóch sy
nów (V): Wincentego Eliasza (ur 1788) i Pawia (ur. 1790). Z nich Wincenty Eliasz (V), 
który byl ojcem dwóch synów (VI): Adama Józefa (ur. 1806) [data ta budzi wątpliwo
ści, choć jest możliwa: jego ojciec miałby 18 lat] i Michała Aleksandra (ur 1828). Z nich 
Adam Józef ojcował dwóm synom (VII): Ignacemu (ur. 1831) i Feliksowi Marianowi 
(ur. 1833). Obaj mieli po synu (VIII): pierwszy — Franciszka (ur. 1864), drugi — Alek
sandra (ur. 1870).
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Z kolei jego brat Michał Aleksander ojcował trzem synom (VII): Józefowi Ludwi
kowi (ur. 1858), Ksaweremu (ur. 1860) i Feliksowi (ur. 1862).

Teraz brat Wincentego Eliasza — Paweł (V), który zostawił po sobie dwóch sy
nów (VI): Antoniego Bonifacego (ur. 1827) i Franciszka (ur. 1830), bezpotomnego. 
Z nich Antoni Bonifacy spłodził dwóch synów (VII): Antoniego (ur. 1850) i Feliksa 
(ur. 1862) [LVIA, F 391-8-2569, k. 88].

W 1820 r. wywiedli się Kibortowie herbu Rawicz. Ich przodkiem uznano Hieroni
ma Kiborta (pokolenie I), którego syn Kazimierz (II) chyba w 1736 r. [w tekście błęd
nie: 1836] w swoim testamencie dobra Roszczę [w pow. wielońskim lub ejragolskim] 
po ich podziale z braćmi Antonim, Michałem i Janem zapisał synowi Ludwikowi (III). 
W  1763 r. wspomniany Kazimierz Kibort sprzedał te dobra Józefowi Kuszewskiemu.

Wracam do Ludwika z pokolenia III, ojca trzech synów (IV): Karola Ignacego 
oraz bezpotomnych: Józefa i Macieja. Wspomniany Karol Ignacy ojcował Andrzejowi 
(ur. 1770; V), który wydał na świat trzech synów (VI): Mikołaja (ur. 1792), Józefa Teodo
ra (ur. 1799) i Kleofasa Józefa Stefana (ur. 1815), bezpotomnego. Pierwszy z nich miał 
dwóch synów (VII): Bonawenturę (ur. 1819) ijana (ur. 1823). Z kolei drugi mógł się po
szczycić siedmioma synami (VII): Teodorem (ur. 1823), Ottonem Florianem (ur. 1827), 
Kazimierzem Józefem (ur. 1829), Franciszkiem Józefem (ur. 1836), Józefem (ur. 1838), 
Leonardem (ur. 1839) i Wincentym (ur. 1842). Z nich pierwszy doczekał się syna Karola 
(ur. 1861; VIII) i wnuka Franciszka (ur. 1891; IX) [LVIA, F 391-8-2569, k. 76].
Ź r ó d ł a :  Akcesy do konfederacji, 1812 r., s. 356; CodexMednicensis, T. 1, s. 98-100; Dworzecki Bohdanowicz, 
k. 80v; Kojałowicz, Nomenclator, s. 287; LM, Ujraśymą knyga 3, s. 20; LM, Ujraśymą knyga 12, s. 449M50 
nr 587; LM, Ufrasymą knyga 14, s. 150—151 nr 301; LM, 4 -o ji Teismą byłą knyga, s. 87—88 nr 67; LNB, F 130— 
325 (Widukle), k. 25-30; LVIA, F 391-8-2569, k. 76 (skan 00149), 86 (skan 00170), 88 (skan 00174), F 391- 
8—2570, k. 116 (skan 00232); MACB, F 256-3731 (nadanie dla Betygoły); ODVCA, vyp. 1, s. 21—332, 34— 
173, 94-119; vyp. 3, s. 75-109, 135-202; vyp. 4, k. 124-110,135-199; vyp. 5, k. 64-478,148-211,153-250; 
Perapis 1528 r\, s. 51, 56, 223, 250; Popis 1567 r., kol. 1324; Slovar, s. 124: Iśliny, s. 133: Kiborty; Urzędnicy: 
woj. trockie, s. 599. L i t e r a t u r a :  Błaszczyk, Diecezja jm ud cfa . Uposażenie, s. 23—24; Błaszczyk, Ochmań
ski (rec.), s. 285—289; Boniecki, Pocpet, s. 118; Ciechanowicz, Rody,T. 3, s. 277: Kibort i Kiborsztowicz; tenże, 
Suplement, s. 195; LPŻ, T. 1, s. 985: Kybartas; Petrauskas, Uetuvos diduomene, s. 255—256: Klausgaila Bemar- 
das, 270: Minimantas Jonas i Minimantaids Kybartas; Pietkiewicz, Dwór litewski, s. 106; Saviscevas, Ż.emaitijos 
savivalda, s. 313—314: Gedgaudas, 325: Kybartas, 331: Minelgo; Skłodowski, s. 330; Uruski, T. 6, s. 299—300.

KIBUROWICZ

Popis 1621 roku

fóbiiroiwcjAIikołcj jutpps[tnikarm\ na pod^tzäku] koń 1 w pow. berjańskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego. Zdaniem jednych ma charakter prze
zwiskowy i wiąże się z litewskim kyburys i kybuńuoti, czyli „wisieć”, „huśtać się” [LPŻ], 
a zdaniem Z. Zinkeviciusa jest to nazwisko dwuczłonowe, złożone z: ky— i bur— Pierw
szy człon jest zapożyczeniem z języka pruskiego, a drugi łączy się z litewskim bu r ticzyli 
„wróżyć”. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich w 1563 r. w świetle dokumentu króla polskiego Zyg
munta Augusta. Wymieniono tam dwóch (?) bojarów ejragolskich: Mońka i Łukasza
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ICIEBEKEWICZ (KIEBIELEWICZ) 79

Martinowiczów Lelusz Pietraszewiczów Kaburowiczów, występujących w imieniu 
„wsiej brati swojej Keburowiczów”, którzy skarżyli się na różne gwałty ze strony urzęd
ników i brak odmiany za zabrane im grunty, choć „służyli służbu wojennuju koniem”. 
Na dowód tego pokazali pismo Jana Kieżgajłowicza, starosty żmudzkiego w latach 
1450—1486, w którym była mowa o służbie wojennej „prodkow ich, dedow, pradedow 
Kieburow Wozdowiczow Żontowtowiczow”. Sam dokument z 1563 r. został wpisa
ny do ksiąg ziemskich żmudzkich w 1785 r. Ciekawe, że widymus dokumentu z 1563 r. 
wziął Andrej Lalusz Pietraszewicz, pleban saniski, w 1664 r. [AWAKJ.

Wspomniany dokument jest bardzo interesujący. Po pierwsze, brak jest informacji 
o rodzie Kieburowiczów (Kiburowiczów) w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Nie 
można jednak wykluczyć, że informacje o nim znalazły się np. u Kibortowiczów, łatwo 
bowiem pomylić te dwa różne rody. Po drugie, ród jest znany od 2. połowy XV w. i był 
spokrewniony z „Wozdowiczem” [może Wozgowiczem?] i „Żontowtowiczem” [może 
Żostowtowiczem?]. Po trzecie, należy wskazać na związek z Leluszami (Laluszami), co 
wymaga dalszych studiów Bliżej na ten temat zob.: Leylis. Tu zwraca uwagę wzmian
ka o plebanie Andrzeju Laluszu Pietraszewiczu z 1664 r. Zupełnie na marginesie war
to zauważyć, że w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano pustosz Kiburyszki 
w Gierdziagole we włości berżańskiej, był też grunt Kibury w majętności Ryngowiany 
w tej włości [Slovar].

W XVII w. notowano ich tylko w  popisie wojskowym 1621 r. w pow. berżańskim 
z „uczestnikami”. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 263—265; Slovar, s. 133: Kiburyśki. Literatura LPŻ, T. 1, s. 987: Kyburys; Zin- 
kevicius, s. 80, 102.

KIEBEKEWICZ (KIEBIELEWICZ)

Taryfa 1667 roku

KiebekewiczJan ^Ros^Kiebom^ów dym 1 szlachecki w pow. nielo ós kim
Kiebiekiewicyowa Anna Sebestianoma, na której miejscu został spisany Piotr Mariański p Rospcp KiebonP 
сур w dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Kiebielewicz [MB: Kubielewicz] Józef na miejscu ojca swego Jana z Piotrem Macierpyskim z okolicy Rosycy 
Kiebowiczów w pow. wielońskim dym szlachecki 1

Nazwisko to pisano różnie. W taryfie 1690 r. odczyt „Kiebielewicz” jest wyraźny, choć 
raczej powinien brzmieć: „Kiebowicz” od miejsca pochodzenia Roszczę Kiebowicze. 
Z kolei w taryfie 1667 r. nazwisko to można odczytać jako: Kiebackiewicz[owa], Kie- 
bakewicz, a nawet Kiebaliewicz [najmniej prawdopodobne]. Biorąc pod uwagę fakt nie- 
ustalenia jeszcze formy nazwiska oraz pochodzenie z Roszczów Kiebowiczów przyję
to formę nazwiska. Później nazywali się najpewniej Kiebowiczami, tak notowano ich 
w polskich herbarzach.
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80 ICIELCZEWICZ

Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach. Najpewniej jednak chodzi o formę 
oboczną nazwiska Kiebowicz, notowaną w spisie Gajla. Zresztą pochodzenie Kiebiele- 
wicza z Roszcz Kiebowicz potwierdza tę hipotezę.

Nazwisko rodziny to patronimik nazwiska Kebelis lub podobnego, np. Kebas. To 
pierwsze ma niejasne pochodzenie: albo od litewskiego Kebas, albo od niemieckiego Ke- 
bbel. Z kolei Kebas może być przezwiskiem od litewskiego kebetis, czyli „wykonywać 
brudną, złożoną, zagmatwaną pracę” itp. [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko li
tewskie Kebeli i podobne może łączyć się z imieniem Jakub, a ściślej — z jego zdrobnie
niem Kuba, znanym w Polsce i Niemczech.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Matieja Kiebowicza we 
włości wielońskiej. Tenże został zanotowany wśród bojarów „Roszczyńców”, tj. miesz
kańców pola, późniejszej okolicy szlacheckiej Roszczę we włości wielońskiej, w 1541 r. 
[Istori/os saltinią tyrimaĄ.

W aktach ziemskich żmudzkich jest wzmianka z 1592 r. o Stanisławie Benedyk- 
towiczu, Magdalenie i Szczefanie Markowiczach Kiebowiczach, którzy sprzedali część 
majątku Pupżuby we włości twerskiej. Z kolei w 1590 r. wymieniono Jana Jurewicza Pie- 
trowicza Kiebowicza, toczącego spór o nieznaną sianożęć. W sumie w tych aktach no
towano ich tylko w jednej lub dwóch włościach, brak jednak wiadomości o osadnictwie 
we włości wielońskiej.

W obu taryfach XVII w. byli notowani. W 1667 r. spisano 2, a w 1690 — jedną ro
dzinę. Wszystkie mieszkały w Roszczach Kiebowiczach w pow wielońskim, bez podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Najpewniej gniazdem tego rodu są Kiebowicze, zanotowane w 1690 r. jako Rosz
czę Kiebowicze. Chodzi o miejscowość na północny zachód od Kiejdan i południe od 
Datnowa, nad dolną Smiłgą. W końcu XIX w. mieszkali tu: Jankiewiczowie (181 dzie
sięcin ziemi), Bejnarowiczowie, Rutkiewiczowie i Majewscy (razem 382), Rachlewiczo- 
wie (41) i Szczęsnowiczowie (37) [SG].
Ź r ó d ł a :  Istorijos salfmią tyńmai', T. 3, s. 188—189; ODVCA, vyp. 2, s. 54—233; vyp. 3, s. 30-163; Perapis 
1528 r., s. 249; SG, T. 15, cz. 2, s. 71: Kiebowicze. L i t e r a t u r a :  G aj! s- 451; LPŻ, T. 1, s. 964: Kebelis, 
963: Kebas; Zinkevicius, s. 363: jokübas.

KIEBEDZ ZOB. KIERBEDZ 

KIEBIELEWICZ ZOB. KIEBEKIEWICZ 

KIEBOWICZ ZOB. KIEBEKIEWICZ

KIELCZEWICZ

Taryfa 1667 roku

К1е1с%ешу]е/уу, na którego miejscu został spisany Jan [nazwiska nie udało się odczytać] zDruga ławek 
[Drabuławki Płunksny] dym 1 szlachecki wpow. korsyewskim
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Nazwisko ma nieznaną genezę. Jest to albo błędna forma zapisu, albo „zeslawizowa- 
na” forma nazwiska Kielczewski (zob.). Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korszew- 
skim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

KIELCZEWSKI (KIELCZEWSKI, KILCZEWSICI)

H. ABDANK, NIECZUJA

Taryfa 1667 roku

Kielczewski Daniel z Kempów dym szlachecki 1 w pow. ndlkiskim
KUcyewska Krystyna na miejscu ma/jonka Jana Kilczęwskiego zJurgajciów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Kilczęwskd KayimierzJanondcz zJonajszyspek dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Kilczęwskd Piotr na miejscu józęfa Kilczęwskiego zMelejkondcz Kempów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Kilczęwskd Władysław na miejscu syna swego Krzysztofa Kilczęwskiego zMelejkondcz dym szlachecki 1 w pow.
wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Kilcyewski Mikołaj na miejscu Matiasya Tarwida z Kompów Melejkowicz w pow. ndlkiskim dym szlachecki 1 
Kilcyęwski Piotr [w Kop. 1: Kolenczewicz] yMalejkowicyów w pow. ndlkiskim dym szlachecki 1

Najpewniej należy łącznie ująć rodziny ICiełczewskich, ICielczewskich i Kilczewskich. 
Tych pierwszych notowano później w guberni kowieńskiej, gdzie się wylegitymowali. 
Natomiast Kilczewskich spisano tylko w pow. oszmiańskim i województwie czernihow- 
skim [Uruski].

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego, od nazwiska rodzin szlachec
kich z województwa lubelskiego, poznańskiego czy Mazowsza [Uruski]. Zresztą Ko- 
jałowicz wyraźnie napisał, że był to „dom polski”, który przybył do Litwy w osobie 
[Krzysztofa] Kiełczewskiego, starosty stoklickiego [właściwie: stokliskiego], żonatego 
z [Anną] Pacówną która zmarła jako wdowa w 1631 r. [Wolff]. Tak więc pochodzenie 
polskie ICiełczewskich jest dość przekonujące. Nie można jednak wykluczyć pochodze
nia od litewskiego kiltas, czyli „wysoki”, „szlachetny”, „dobrze zbudowany”, „okaza
ły” czy od kiltis, czyli „ród”, „pochodzenie” [LPŻ]. Za tym ostatnim przypuszczeniem 
opowiedział się Z. Zinkevicius, łącząc Kilćauskasa ze słowem Kilcitts, czyli „szlachetny” 
w znaczeniu przynależności do szlachty.

Na Żmudzi notowano ich już w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1567 r.: 
Pawia ICiłczowskiego we włości rosieńskiej. Później byli notowani w aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. W 1598 r. Jan Jakubowicz Kielczewski kupił grunty w polu Kom- 
pach we włości wilkiskiej. W 1599 r. tenże kupił niwy i sianożęć w Kompach we włości 
wilkiskiej. W 1599 r. Mikołaj Jakubowicz kupił 2 niwy koło ruczaju Smulgupia i siano- 
żęci [w polu Kompach we włości wilkiskiej]. W 1595 r. Bałtromiej Janowicz Kilczewski 
został woźnym żmudzkim. W 1597 r. wziął w zastaw niwę w Kompach, kolo ruczaju
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Stułgupia oraz część „otczizny” w Małoj Gojżowie we włości wilkiskiej. W 1599 r. wziął 
w zastaw „otcziznę” w  polu Kompach. W 1599 r. jego żona Alżbieta Janowna Winksz- 
nowna darowała mu część majętności Roszczę we włości wielońskiej.

W 1592 r. Magdalena Bernatowna Pawłowa Kiłczewska zastawiła swoim dzieciom 
Jaroszowi i Barbarze grunt Stegweliszki we włości rosieńskiej, w  polu Krakszylach. Pew
nie nie żył jej mąż Paweł Kilczewski, znany już z popisu 1567 r. Ow Jarosz w 1597 r. 
kupił ziemię Rekwtiaszki w majętności Połuknie we włości tendziagolskiej, nad rzeką 
Żadyką, a w roku następnym ją sprzedał.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w  notowano Kiełczewskich w czte
rech włościach, głównie w południowo-wschodniej Żmudzi: wilkiskiej, wielońskiej, ten
dziagolskiej oraz leżącej w  głębi Żmudzi — rosieńskiej. We włości wilkiskiej wzmianko
wano o „otczyźnie” w polu Mała Gojżewka.

Skądinąd wiadomo o Janie Kiełczewskim, duchownym, który przed 1579 r. był wika
riuszem w parafii w Rosieniach, ale później stamtąd odszedł. Nie mógł pochodzić z Kielc 
[Lietuws katalikii dvasininkai, s. 169, nr 977], ale bardziej prawdopodobny jest jego związek 
z innym Janem z Kiełczewa (de Kyelczewo, obecnie po litewsku: Kielcevietis), który był 
wyświęcony na kapłana w 1525 r. i był duchownym w diecezji łuckiej. Pochodził on z Kieł
czewa w parafii Prostyń (po litewsku Prostyne), wsi nad Bugiem w pow węgrowskim, na 
północ od Węgrowa w diecezji łuckiej, czyli na Podlasiu, przy granicy z Mazowszem.

Z 1654 r. pochodzi testament Hanny Kasperowny Krupelowny [nie Krutelowny] 
Kazimierzowej Kilczewskiej. Chciała być pochowana w kościele Girtakolskim przez 
małżonka Kazimierza Kilczewskiego. Uczyniła zapisy dla męża oraz córek Zofii i Ka
tarzyny z dóbr Jonajtyszki albo Jonajcie we włości rosieńskiej [VUB, F 7—ŻP 15— 15a]. 
Prawdopodobnie ci Kiełczewscy byli potomkami Pawła z popisu 1567 r. w tej włości.

W 1669 r. Jan Kiełczewski, podkomorzy kowieński, z żoną Dorotą Masalską objął 
majętność Widukle w pow. widuklewskim. Inwentarz wówczas sporządzony objął wieś 
Polepele [VUB].

Notowano ich w obu taryfach XVII w  W 1667 r. było to 5 rodzin, mieszkających 
w pow. wilkiskim (3) i rosieńskim (2). Żadna nie miała poddanych. W taryfie 1690 r. spi
sano tylko 2 rodziny w pow. wilkiskim, bez poddanych. W sumie była to szlachta drob
na i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej Kiełczewscy 
z herbem Abdank i Nieczuja.

W 1799 r. wywiedli się Kiełczewscy herbu Nieczuja. Ich przodkiem był Adam Kieł
czewski, który w 1680 r. zapisał dobra Kimbary [właściwie Kimbary Poupie w pow. wi
duklewskim] swemu synowi Janowi (pokolenie I i II). Ten ostatni w 1716 r. dobra te za
pisał swoim synom: Tomaszowi i Chryzostomowi (III). Ci sprzedali te dobra w  1755 r. 
W swoim testamencie Tomasz Kiełczewski w 1774 r. zapisał dobra Wojdatany [w pow. 
kroskim] synowi Michałowi.

Następne pokolenie IV tworzyli dwaj Michałowie, synowie Tomasza i Chryzosto
ma. Pierwszy z nich dał światu trzech synów (V): Jana Nepomucena Antoniego, Ber
narda Ludwika i Ignacego Antoniego z synem Alojzym (VI). Z kolei drugi Michał z po
kolenia IV, w 1767 r. posiadał dobra Niewordziany [w pow powondeńskim] po swojej
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matce Annie, które sprzedał w 1780 r. Miał on dwóch synów (V): Antoniego i Józefa. 
Pierwszy z nich dał światu także dwóch synów (VI): Adama i Antoniego. Z kolei Józef 
spłodził trzech synów (VI): Hilarego Wincentego z synem Tomaszem Hilarym (VII), 
Szymona z dwoma synami (VII): Konstantym Danielem i Aleksandrem oraz Józefa 
[LATA, F 391—8—2570, k. 49; toż Ciechanowicz],

W 1799 r. Kiełczewscy herbu Abdank wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie, po
czynając od Władysława (pokolenie I), właściciela majętności Kompy Kondratowicze 
[w pow. wilkiskim]. Wiadomo, że w obu taryfach XVII w. posiadali oni dobra w Kom- 
pach, przede wszystkim Melejkowicze. W testamencie z 1724 r. zapisał on dobra Kom
py Kondratowicze synowi Jerzemu (II). Tenże w 1763 r. sprzedał te dobra.

Wspomniany Jerzy miał syna także Jerzego (ur. 1747; III), który ojcował trzem sy
nom (IV): Ignacemu Józefowi (ur. 1778), Józefowi (ur. 1787) i Adamowi (ur. 1788). Za
początkowali oni 3 linie tej rodziny. Pierwszą, najstarszą zaczął Ignacy Józef (IV), ojciec 
trzech synów (V): Kazimierza Macieja (ur. 1806), Antoniego Jana (ur. 1808) i Win
centego Ignacego (ur. 1819). Pierwszy z nich ojcował pięciu synom (VI): Tomaszowi 
(ur. 1840), Józefowi (ur. 1857), Władysławowi (ur. 1860) oraz bliźniakom Antoniemu 
i Ignacemu (ur. 1864). Jego brat Antoni Jan spłodził trzech synów (VI): Kazimierza Jana 
(ur. 1851), Karola (ur. 1854) i Józefa (ur. 1866). Z kolei kolejny brat Wincenty Ignacy 
miał syna Mateusza (ur. 1856; VI).

Druga, średnia linia linia łączy się z Józefem (IV), ojcem trzech synów (V): Micha
ła (ur. 1826), Andrzeja Grzegorza (ur. 1829) i Jerzego Wojciecha (ur. 1833). Ten ostatni 
doczekał się syna Józefa (ur. 1859; VI)

Trzecią i najmłodszą linię zaczął Adam jako ojciec dwóch synów (V): Marcina 
Adama (ur. 1816) i Marcina Franciszka (ur. 1828), bezpotomnego. Wspomniany Marcin 
Adam wydał na świat Jana Juliusza [ros. Joann Julij] (ur. 1849; VI), ojca Marcina Ferdy
nanda Kurta [sic] (ur. 1882; VII) [LVIA, F 391-8-2569].

W 1804 r. wywiedli się Kiełczewscy herbu Abdank. Za swego przodka przyjęli Jana, 
który w XVIII w miał folwark Niemorszany [w pow widuklewskim] [LVIA, F 391-1—991].

W 1820 r. inni Kiełczewscy tegoż herbu wywiedli się także z Niemorszan. Ich 
przodkiem był Adam (pokolenie I). Wiadomo, że w 1740 r. bracia Antoni, Jan i Wawrzy
niec Kiełczewscy (II), synowie Adama, weszli w posiadanie tych dóbr. Z nich Jan miał 
syna Krzysztofa (III), który w testamencie z 1776 r. zapisał te dobra swoim synom (IV): 
Dominikowi, Stanisławowi, Franciszkowi, Józefowi i Tomaszowi. Linię rodziny konty
nuował tylko Stanisław, ojciec dwóch synów (V): Antoniego Łukasza (ur. 1790) i Jakuba 
Filipa (ur. 1794). Z nich Antoni Łukasz spłodził czterech synów (VI): Michała Mateusza 
(ur. 1823), Zygmunta Onufrego (ur. 1829), Bonifacego (ur. 1842) i Ludwika (ur. 1847). 
Wspomniany Michał Mateusz doczekał się pięciu synów (VII): Józefa (ur. 1851), Sta
nisława (ur. 1858), Konstantyna (ur. 1855) z dwoma synami (VIII): Julianem (ur. 1897) 
i Antonim (ur. 1900) oraz Jana (ur. 1860) i Justyna (ur. 1853) [wymienione daty urodze
nia są możliwe, ale pewien niepokój budzi brak konsekwencji w kolejności ich wymie
niania, może to jakiś błąd?]. Z kolei brat Zygmunt Onufry spłodził syna Jana (ur. 1869; 
VII), a kolejny z braci — Ludwik zostawił po sobie także pięciu synów (VII): Michała 
(ur. 1882), Witolda (ur. 1883), Feliksa (ur. 1885), Jana (ur. 1887) i Antoniego (ur. 1897).
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Z kolei brat Antoniego Łukasza, czyli Jakub Filip (V) wydał na świat dwóch sy
nów (VI): Józefa Stanisława (ur. 1823) i Konstantego Adama (ur. 1827) [LVIA, F 391— 
7-1853a],
Ź r ó d ł a :  CodexMednicensis, T. 1, s. 458; Kojałowicz, Nomenclator, s. 287; Lktuvos kataliką dvasininkai., s. 146 
nr 834 i s. 169 nr 977; LVIA, F 391-1-991, k. 181, F 391-7-1853a, k. 110, F 391-8-2569, к  67, F 391-8- 
2570, k. 49; ODVCA, vyp. 1, s. 151-448; vyp. 3, s. 15-192; vyp. 4, k. 174-7, 190 i  191-134, 216-92; vyp. 5, 
k. 14-101, 79-81, 138-135, 179^143, 192-27; Popis 1567 r., kol. 1322; VUB, F 7-ŻP 15-15a, nr 147, ŻP 
23, nr 85. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 277; LPŻ, T. 1 s. 968: Kelcevskis, 991: Kilćauskas; 
Uruski, T. 6, s. 310-312; Wolff, Paconie, s. 95.

KIELPSZ (KIELPSZ, KELPSZ, KIELLPSZ)

H. DOŁĘGA, ODROWĄŻ, PRUS I, ROGALA

Popis 1621 roku

Kiełpspjópef pucpesĄmkami] na pod\\zzäku\ koń 1 wpow.pojurskim

Taryfa 1667 roku

Kie/pspAdam JakubowżcppKie/pspów dym 1 szlachecki wpow. spawdowskim
KiełpspAdam Laury номер на miejscu Ławryna Kiełpspa rodpica swego pimienia Spurajaów w po w. retow- 
skim lejącego do imienia Gintmdajaów [na marginesie: z Gontwidajdów; chodzi o Ejtwidajcie] nale
żącego dymów 6 w po w. spawdowskim. Tenpe na miejscu Ławry na Kie/pspa rodpica swe\go] p Dat kulawka 
dym 1 poddański wpow. pojurskim
Kie/pspAdam Spciefanowicp [sic] na miejscu Pawła Mopeyki i Danida Kambora p Pacajdów dym 1 splachec- 
ki wpow. porańskim
Kie/pspAdam, na którego miejscu postała spisana Magdalena Janowa Kosptowniowa pSpo/pian dym 1 pod
dański wpow. pojurskim
Kie/psp Dawid Janowicp na miejscu Jana Maranowicpa Kiełpspa rodpica swe\go] p Kie/pspajciów dym 1 spła
chetki wpow. spawdowskim
Kiełpspjan Janowicp na miejscu Samuela Krpysptofowicpa Kiełpspa p Ławkowa p Kie/pspajciów dym 1 spła
chetki w pow. spawdowskim
Kiełpspjan pjanowdowa dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Kiełpspjan. Łipspewicpjan na miejscu Stanisława Lipspewicpa rodpica swego p Drabukspt, takpe na miej
scu Stanisława i Jana Stanis/awowicpów Łipspewicpów, takpe i na miejscu Jana Kie/pspy dym 1 poddański 
w pow. powondeńskim
Kiełpspjerpy na miejscu Jerpego Stanis/awowicpa Kiełpspa pKiełpspów dym 1 splachecki w pow. spawdowskim 
Kiełpspjópef na miejscu Jakuba Bortkiewicpa pjanowdowa dym 1 poddański w pow. korspewskim 
Kiełpsp Krpysptof p Kikajn dym 1 splachecki wpow. retowskim
Kiełpsp Krpysptof. Łutyk Matensppo śmiem rodpica swego Jana Łutyka i na miejscu Krpysptof a Kiełpspa, Paw
ła Sołtuspki, Jeipe\go] Łutyka i Matiaspa Kierbecpia p imienia Bugien 1 poddański dym w pow. telspewskim 
KiełpspMalchier\ sic] na miejscu Aleksandra Wołowskiego pEjdinik dym 1 splachecki w pow. medyngjańskim 
KiełpspMatiaspJópefowicpnamiejscu JópefaMikołajewicpaKiełpspa [GB: pewnie ojca] pPenowapoddań
ski dym 1 w pow. pojurskim
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KiełpspMikołaj pPenowia dym 1 szlachecki wpow.pojurskim
KiełpspPiotr, na którego miejscu został spisany KapjmierpJucemcppKiełpspón> dym 1 szlachecki w pow. spa
wdowskim
Kiełpsp Rafał na miejscu Zygmonta Jurewicza Kiełpspa rodzica swego p [La\wkowa dym 1 szlachecki w pow. 
spawdowskim
Kiełpsp Salamon na miejscu Marana Walentinowicpa Dewinakta p Gierdicpów [tj. z Gierduciów] dym 1 
splachecki w pow. korspewskim
Kiełpsp Salamon Jucewicp na miejscu Kataryny Augustynonicpowej p Ejtwidajciów dym 1 splachecki w pow. 
spawdowskim
KiełpspSamuel StanisławowicppPodpjów dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Kiełpsp Stanisław na miejscu Kapjmierpa Pruspewicpa p Kolnicppoddański dym 1 w pow. pojurskim
Kiełpsp Stanisław p Kikajdów dym 1 splachecki w pow. retowskim
Kiełpsp Stanisław p Penowa dym 1 splachecki w pow. pojurskim
Kiełpsp Stanisław. Wałaytysp Piotr na miejscu Adama Songayly i zyprpykupy od Stanisława Kie/pspa p Cpe- 
pojciówpodcĄdśnki] dym 1 w pow. pojurskim
Kiełpsp Adamonicp [syn Adama, brak imienia], na którego miejscu postał spisany Adam Sylewski 
p Kielpspów dym 1 splachecki w pow. spawdowskim
Kiełpspjucewicp Ту то teusp p nabycia od Salamona Kiełpspa p Kielpspów i na miejscu rodpica swego poddań- 
ski dym 1 w pow. spawdowskim
Kiełpsp Rymkiewicp Wacław Malcherowicp na którego miejscu i na miejscu Jana Malcherowicpa Jacewicpa po
stał pisany Abram Wierpbicki pSpołpianpoddański dym 1 w pow. pojurskim. Daniel JanowicpJacewicpna 
miejscu Jana Jacewicp [GB: pewnie ojca], a na miejscu Piotra Skołgirda i Wacława Malcherowicpa Rymkie- 
wicpa Kiełpspa p Społpian poddańskie dymy 2 w pow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Kiełpsp Samuel p Podpiów w pow. wielońskim dym splachecki 1
Kiełps[z\ Malcher p Ejdyników w pow. medyngiańskim [dym] poddański 1
KiełpspAdam Jakubowicpp Kielpspów w pow. spawdowskim dym splachecki 1
Kiełpspjucewicp Daniel £ Birpupola w pow. kor klanskim na miejscu Jerpego Adamkowicpa dym poddański 1
Kiełpsp Danid p Kielpspów w pow. spawdowskim na miejscu Jana Kiełpspa dym splachecki 1
Kiełpspjerpy p Ławkowa Kielpspów w pow. spawdowskim dym poddański 1
Kiełpsp Kapźmierp p Berpów w pow. powondeńskim na miejscu Danida Społtmira [dym] splachecki 1
KiełpspMichał p Społpian w pow. pojurskim na miejscu ojca dym splachecki 1
KiełpspMikołaj p Pompe nowa w pow. pojurskim dym splachecki 1
KiełpspSalomon pŁabkossżów [sic] w pow. pojurskim dym poddański 1
Kiełpsp Samuel trukcpaspy wiłkomierski p dóbr JKMd p Dulków w pow. wilkiskim dymy poddańskie 2. Za 
attestacją grodu niIkomierskiego
Kiełpsp Samuel, na którego miejscu postał spisany Jan Bitowt p Gie[r]dudów w pow. korspewskim dym spla
checki 1
KiełpspStanisław, na którego miejscu postał spisany KapjmierpSteygniło pPompenowa w pow. pojurskim dym 
splachecki 1
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Kiełpsz Wacław, na którego i Walentyna Giedgowda miejscu posta/ spisany Abram Wierpbicki [z] Sgołpian 
Bumiów wpow. pojurskim pprpykuplą dymów poddańskicb 2.

Należy rozróżnić dwie rodziny: Kiełpszów (Talatów—Kiełpszów) i Talatów. O tych 
ostatnich będzie mowa w dalszej części herbarza.

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i może łączy się z litewskim kelpsas, 
czyli „zawiły”, „zagmatwany”, „błędny” itp. [LPŻ].

Geneza tego rodu jest dawna, sięga bowiem czasów wielkiego księcia Witolda. 
Przodkiem rodu był bojar żmudzki Knetas [nazwa współczesna], w  źródłach notowa
ny jako Gnethe w latach 1390-1399. Jego siedziba w źródłach krzyżackich była zwana 
Gnetinhofe, którą badacze lokalizują we włości szawdowskiej, co ostatnio zakwestiono
wał V Almonaitis [zob. Savis cevas].

Synem tego bojara był Kiełpsza, notowany w 1405 r. i w latach następnych. W nie- 
datowanym dokumencie po 1412 r. otrzymał nadanie sześciu „czołowieków” od wiel
kiego księcia Witolda, gdzie wystąpił jako bojar miednicki Kołpszuw w tekście w języ
ku ruskim. Kiełpsz miał dwóch synów: Mońka [obecnie po litewsku Manka] i Talata. 
[obecnie Toljotis]. W  2. połowie XV w. otrzymali oni drobne nadanie po jednej „serni
cy” [rodzinie poddanych] od wielkich książąt litewskich (1440-1498) [1М]. Prawdopo
dobnie w 1481 r. Talat był ciwunem ejragolskim. Obaj bracia zapoczątkowali dwie linie 
rodu, odrębne rodziny: Monkiewiczów (Monkowiczów) i Talatów Kiełpszów. Pierwszą 
linię zaczął Piętko Monkowicz, który w 1491 r. był ciwunem nieokreślonej włości na 
Żmudzi. Jego synem był Pietr Monkowicz, spisany w popisie wojskowym 1528 r. we 
włości szawdowskiej. Spłodził on trzech synów: Pawła, ojca Augustyna w 1582 r. oraz 
Stanisława i Jana. Z kolei Talat Kiełpsza, ów ciwun z 1481 r. (?), miał syna Piotra Tala- 
towicza, znanego z popisu 1528 r. oraz wnuka Urbana Talata—Kiełpszę w 1575 r., ojca 
dwóch synów: Jana i Stanisława w 1607 r. [Saviśćevas].

Podane tu informacje można rozwinąć. W popisie wojskowym z 1567 r. zanotowa
no Jana Pietrowicza Kiełpsza we włości szawdowskiej, który stawił 2 konie; drugi był 
z zastawy. Najpewniej był on synem wspomnianego wyżej Pietra Talatowicza z 1528 r.

O bojarach szawdowskich Kiełpszayciach była mowa w różnych aktach z XVI w. 
W inwentarzu włości retowskiej z lat 1563—1585 [i osobno w dokumencie z 1565 r.] za
notowano Urbana Kiełpszaycia i Mikołaja Stanaycia, bojarów szawdowskich, którym 
dano odmianę gruntów sąsiadującą z kustowiem poddanych pana Szukściowych i zie
miami Połoczanina [AWAK, T. 24 i 25]. Na podstawie tych danych trudno jest zlokali
zować tę odmianę, która sąsiadowała z dobrami Szuksztów, którzy mieli dobra w pobli
skich włościach: żorańskiej i medyngiańskiej, zob.: Szukszta. Zapewne chodzi o o rejon 
na północ od Ławkowa, gdzie była granica z włościami: żorańską, medyngiańską, po- 
wondeńską, a nawet pojurską.

Dużo więcej informacji znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1577 r. Stanisław Kiełpsz zastawił część majątku Kleimy we włości kroskiej.

W 1575 r. Ławryn Stanisławowicz Kiełpsz otrzymał od żony Ławryny [w in
nym miejscu: Barbary] Stanisławowny Tomkowicz majętność Pokłony we włości ro- 
sieńskiej, nad rzeką Probowdą. W 1581 r. kupił część majętności Połuksty we włości
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powondeńskiej, nad jeziorem Łuksztą. W 1594 r. żona darowała mu majętność Łokiany 
w pow. wiłkomierskim i „dworec” Dewiltow nad rzeką Poworkłą.

W 1577 r. Giendruta Pietrowna Jacewicz darowała swemu bratu Pawłowi Pietro- 
wiczowi Jacewiczowi [powinno być: Jucewicz, zob. niżej] Kiełpszowi część gruntów 
dziedzicznych w Ejtwidojtiach we włości szawdowskiej. W 1581 r. Paweł Pietrowicz 
Jucowicz Kiełpsz toczył spór z Urbanem Pietrowiczem [zapewne jego bratem i boja
rem wymienionym wyżej pod 1565 r.] i Talatem Kiełpszem o ziemie i sioło Judajni we 
włości retowskiej. Marina Mackownajamontowicz w testamencie z 1571 r. zapisałamę- 
żowi Urbanowi Pietrowiczowi Kiełpszowi 2 części paszni dwornej majętności Łowko- 
wo we włości szawdowskiej. W 1594 r. Urban Pietrowicz Taliat darował synowi Janowi 
część majętności Kiełpszojti we włości szawdowskiej. Podane informacje pozwalają na 
ustalenie następującej genealogii rodziny: 1. Talat. 2. Piotr 1528 r. 3. Piotrowicze: Jan 
w 1567 r.; Urban w 1565 r., mający dobra Lowkowo i Kiełpszajcie i Paweł, mający dobra 
Ejtwidajcie. 4. Jan Urbanowicz i Augustyn Pawłowicz, mający dobra ojczyste Ejtwidaj- 
cie. Ten ostatni miał dwóch młodszych braci: Józefa i Jana. Ze wspomnianymi dobrami 
Kiełpszajcie była związana jeszcze linia Stanisława: miał syna Marcina i dwóch wnuków: 
Andrzeja i Wojciecha.

W 1579 r. Mikołaj Stanislawowicz Juszkowicz Kiełpsz w swoim testamencie za
pisał żonie Zofii Martinownie Wojtkowicz część majętności nad jeziorem Parszowo 
we włości pojurskiej, w Mostojtiach i Lembach. W 1590 r. Stanisław Stanisławowicz 
Juszkiewicz Kiełpsz zapisał żonie Jadwigie Wawrincownie Wykowskiej w formie wiana 
część majętności Piłardy [pewnie Piłsudy] we włości korszewskiej i Pojurie w pojurskiej. 
Można przedstawić 4 pokolenia tej linii: 1. Kiełpsz. 2. Juszko. 3. Stanisław. 4. Mikołaj 
i Stanislaw Stanisławowicze.

W 1578 r. Jan Pietrowicz Monkiewicz Kiełpsz wziął w zastaw część majętności 
Pienowo we włości pojurskiej, nad rzeką Pienową. W 1589 r. tenże wraz z żoną Hanną 
Jucowną Chwedkowicz zawarł ugodę sądową w sprawie dóbr Pojurie w Pienowiach we 
włości pojurskiej. W tym roku kupił część majątku Pojury w Pienowi, koło rzeki Jury. 
W 1586 r. Jan Jurewicz Kiełpsz skarżył się, że został napadnięty w swoim domu w Pie- 
nowie w  Powiersmiach we włości pojurskiej. W 1590 r. Mikołaj Jurewicz z żoną Kri- 
stinąjanowną Kiełpsz zawarł ugodę sądową z Solomonem, Juriem, Mikołajem i Hry- 
horym Janowiczami Jurewiczami Kiełpszami oraz Barbarą Szymkowną Girkontowicz 
Bałtromiejową Kiełpsz w sprawie posagu i wyprawy z majętności Pienowo we wło
ści pojurskiej ijewtojtie w medyngiańskiej. W 1596 r. Szczefan Janowicz Szymkowicz 
Kiełpsz sprzedał niwę w  Pienowiach we włości pojurskiej. Tu linia Kiełpszów była za
pewne następująca: 1. Kiełpsz. 2. Jan i Juri. 3. Janowicze: Salomon, Juri, Mikołaj i Hry- 
hory oraz Mikołaj Jurewicz. 4. Juri Mikołajewicz, mający dobra Pienowie we włości po
jurskiej. Z tą linią związani byli jeszcze Monkiewicze: Piotr Monkiewicz; Jan Piotrowicz 
oraz Szymkowicze: Jan Szymkowicz i Szczefan Janowicz, wszyscy byli bowiem związani 
z dobrami Pienowie. Wspomniani tu Monkiewicze to druga linia rodu Kiełpszów.

W 1595 r. bracia Jan i Sebestian Ambrożejewicze Kiełpszowie zawarli ugodę są
dową ze Stanisławem Pietrowiczem Grymzą, jego żoną Hanną Kiełpsz oraz „pasynka- 
mi” (pasierbami): Awgusztynem, Jezofem i Janem Pawłowiczami Kiełpszami o dobra
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Biliany w  pow. pojurskim. W tym roku Awgustin Pawłowicz Kiełpsz zobowiązał się za
chować majątek ojczysty Ejtwidwiduty lub Ejtwidy [tj. Ejtwidojtie we włości szawdow- 
skiej] do pełnoletności swoich młodszych braci. W  tymże roku tenże zastawił uroczysko 
w majętności Kiełpszojti we włości szawdowskiej. Ta linia genealogiczna Kiełpszów 
była następująca: 1. Kiełpsz. 2. Ambroży. 3. Jan i Sebastian.

W 1586 r. Mikołaj Janowicz Kiełpsz darował swemu synowi Juriemu 3 folwarki: 
Lawkowo w Kiełpszojdach we włości szawdowskiej, Seweryniszki w Janowdowie we 
włości korszewskiej i Pojury w  polu Pienowskim we włości pojurskiej. W 1588 r. te 
same folwarki Juri Mikołajewicz Kiełpsz [pewnie syn ww.] zastawił swojej żonie Do- 
rotie Juriewnie kniahini Giedrojtskiej. W 1592 r. Mikołaj Janowicz Kiełpsz kupił część 
pustoszy Likiszki w majętności Janowdowo we włości korklańskiej, nad rzeką Rowdą. 
W 1596 r. Juri Mikołajewicz Kiełpsz sprzedał dwa majątki: Seweryniszki we włości kor
szewskiej, nad rzeczką Rawdzą i Kiełpszojti w szawdowskiej. Ta linia rodziny była zaś 
następująca: 1. Kiełpsz. 2. Jan. 3. Mikołaj. 4. Juri.

W 1592 r. Martin Stanisławowicz Kiełpsz darował żonie Dorotie Janownie 
Liawdgin część dóbr w Kiełpszojtiach we włości szawdowskiej. W 1596 r. złożył nastę
pujące oświadczenie, że dawniej miał żonę Barbarę Martinowną Stabrajtewną, z któ
rą „spłodił” dwóch synów: Andreja i Wojtiecha i opuścił ich „propomniewszy [za
pominając] bojazn Bożuju i strogost prawa pospolitego” [tj. III Statutu Litewskiego 
z 1588 r.] i „protiw prikazaniu Bożomu i zwyczaju chrestijanskomu” ożenił się po
wtórnie z wymienioną wyżej Dorotą Janowną. Sąd duchowny skazał oboje (tj. Marti
na i Dorotę) „na gorło” [tj. na śmierć], co zmusiło skazanego do ugody: do uznania 
Barbary za prawowitą żonę i zapisania majętności Kiełpszojti swoim synom. W 1596 r. 
Jakub, Adam, Paweł i Juri Matiejewicze Kiełpszowicze sprzedali część „imieniczka” 
Pampliszkia w Skierdynach we włości pojurskiej. W 1598 r. Jakub Matiejewicz Kiełpsz 
kupił część majętności Talwojszyszki w polu Wentwidojtiach [tj. Ejtwidajcie] we włości 
szawdowskiej. Ta linia genealogiczna rodziny była następująca: 1. Kiełpsz. 2. Stanisław. 
3. Marcin. 4. Andrzej i Wojciech.

W 1599 r. Jan Stanisławowicz Kiełpsz sprzedał część dóbr Wiktiliszki we włości 
żorańskiej.

W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. dają dużo informacji o Kiełpszach. No
towano ich w 9 włościach, skupionych wokół dwóch włości: szawdowskiej i sąsiedniej 
pojurskiej. O tych włościach wiadomo najwięcej, natomiast o pozostałych jest zdecy
dowanie mniej informacji. Sporo jest też danych genealogicznych. Niemniej jednak nie 
wszystko się zgadza, prawdopodobnie z powodu błędów w odczytaniu i zapisaniu nie
których informacji.

Ze sporu sądowego z 1607 r. wiadomo, że wymieniony w linii szawdowskiej 
Jan „Urbanowicz Pietrowicza Talattów Kiełpszów” miał brata Stanisława Qablonskis, 
Nauji Vytautd\.

Skądinąd wiadomo jeszcze o Stanisławie Talat-Kiełpszu [właściwie Kiełpszu-Ta- 
lacie], który otrzymał przywilej w 1597 r. na majątek Deniszki na Żmudzi od króla pol
skiego Zygmunta III. Z kolei Mikołaj Stanisławowicz Tallat Kiełpsz był protoplastą ro
dziny herbu Prus I i posiadał szereg dóbr na Żmudzi (Ławkowo, Szołpiany i Połukszty)
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oraz w pow. wiłkomierskim (Pieniany, Wilkiszki, Kroszty, Szyłejkowszczyzna, Bogu- 
sławszczyzna) i upickim (Danniki). W 1608 r. miał on pięciu synów: Jana, Stanisława, 
podstarościego mścisławskiego, Marcina, Mikołaja i Jerzego [Ciechanowicz].

W popisie wojskowym 1621 r. odnotowano tylko Józefa Kiełpsza w pow. po- 
jurskim, który wystawił konia z „uczestnikami”, co wskazuje na ubóstwo tej rodziny. 
Wspomniany Józef to zapewne syn Pawła Janowicza Piotrowicza Kiełpsza.

W 1655 r. Adam Ławrynowicz Kiełpsz zapisał dobra na rzecz kościoła Ławkow- 
skiego, „który nie ma żadnego opatrzenia”. Chodziło o posiadane „dożywotnim pra
wem sioło Reszkietany i grunty Ejdynickie”, leżące w „trakcie ciwuństwa twerskiego” 
i „za cesjąJMP. Jakuba Bobrowskiego konferowane” [LNB]. W tym czasie, podczas Po
topu, zanotowano dwóch Kiełłpszów [taka pisownia nazwiska]: Piotra i Jerzego: obaj 
byli uczestnikami zjazdu w Jaswojniach, a drugi podpisał jeszcze unię kiejdańską ze 
Szwecją. Wspomnianego fundatora notowano jeszcze w taryfie 1667 r. z 7 dymami.

Z 1656 r. pochodzi testament Melchiora Hrehorewicza Kiełpsza. Miał dobra za
kupione od Mikołaja Stanisławowicza Woytkiewicza Szołpiany w uroczysku Burnie we 
włości pojurskiej, których połowę zapisał synowi Wacławowi, a drugą żonie Hannie 
Szczefanownie Giedwiłownie [LNB]. Wspomnianego Wacława notowano w Szołpia- 
nach Burniach w taryfie 1690 r. Poznajemy 3 pokolenia tej rodziny: 1. Hrehory. 2. Mel
chior (testator). 3. Wacław (1667, 1690).

W taryfie 1667 r. zanotowano 26 rodzin, mieszkających głównie w dwóch powia
tach, o tradycyjnym miejscu osadnictwa tej rodziny: szawdowskim (10) i pojurskim (8). 
W pozostałych powiatach byli znacznie rzadziej reprezentowani: w korszewskim (3) 
i pojedynczo w kilku dalszych. Z rozważań wyłączono jedną osobę (Stanisława) z po
wodu wzmianki o „przykupie”. I choć większość z nich nie miała poddanych (17 na 26), 
to wcale niemałe jest grono szlachty z poddanymi, najczęściej z jednym. Tylko w dwóch 
przypadkach były to większe dobra: trzy i sześciu poddanych. Uwagę zwracają podwój
ne nazwiska: Kiełpsz Rymkiewicz i Kiełpsz Jucewicz. Można ustalić 2 ciągi genealogicz
ne Kiełpszów: w Kiełpszajciach: 1. Marcin. 2. Jan. 3. Dawid oraz w Penowie: 1. Mikołaj. 
2. Józef. 3. Matiasz.

W taryfie 1690 r. spisano 14, a właściwie 13 rodzin, ponieważ trudno jest osobno 
liczyć trzech Samuelów, z których jeden był zastąpiony przez innego szlachcica, a dru
gi miał królewszczyznę i mieszkał w  pow. wiłkomierskim. Z nich najwięcej mieszkało 
w pow. pojurskim (5) i niemało w  sąsiednim szawdowskim (3), w pozostałych mieszka
ły tylko pojedyncze rodziny. Większość z nich nie miała poddanych (8), a z pozostałych 
tylko jeden miał dwóch poddanych, zaś pozostali tylko po jednym.

Uwagę zwraca użycie podwójnego nazwiska Jucewicz Kiełpsz, co nawiązuje do ge
nezy tego rodu (zob. wyżej). Sprawie tej należy poświęcić krótki komentarz. W  obu ta
ryfach XVII w. 3 razy użyto formy Jucewicz Kiełpsz i dotyczyło to miejscowości w pow. 
szawdowskim i w sąsiednim korklańskim. Do tego należy dodać drobne wzmianki z akt 
ziemskich żmudzkich z końca XVI w., zob. pod: Jucewicz. W tym ostatnim przypadku 
w jednym miejscu źle odczytano nazwisko i podano je jako „Jacewicz”, stąd błędna for
ma Jacewicz Kiełpsz [Drungilas]. Zarówno w tych aktach, jak i w  taryfie 1667 r. noto
wano Jucewiczów Kiełpszów w Ejtwidajciach w pow. szawdowskim.
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W sumie była to szlachta zarówno drobna, która dominowała, jak i nieco zamożniej
sza, choć na pewno nie zamożna. Była to również szlachta utytułowana. Jan Talat Kiełpsz 
był pisarzem grodzkim żmudzkim w latach 1624—1627 i wojskim żmudzkim w 1609— 
1627. Jan Hieronim Talat Kiełpsz, starosta rosieński, był podstarościm żmudzkim w la
tach 1654—1658. Ożenił się z Marianną Maciejówną Oziembłowską. Bogusław Talat 
Kiełpsz był mostowniczym żmudzkim w latach 1738—1765, kiedy awansował na podsto- 
lego żmudzkiego w 1765—1769. Był też skarbnikiem wiłkomierskim w latach 1733—1737 
[wtedy był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.], starostą ta- 
wtuskim [Tawtusze to wieś królewska w pow. jaswońskim, leży na południowy wschód od 
Żogiń], był żonaty z Julianną Kalksztejnówną Do tego zestawienia trzeba dodać przynaj
mniej Samuela (Talat) Kiełpsza (zm. przed VII 1702), który był trukczaszym wiłkomier
skim w latach 1688-1701. Był notowany w taryfie 1690 r. Ożenił się z Marianną Drena- 
wzówną (lub Drenhauzówną), zm. 1711. W sumie było to sporo urzędów w ręku jednej 
rodziny, a do tego trzeba dodać funkcję deputata żmudzkiego do Trybunału Głównego. 
Sprawowali ją: Ławryn Kiełpsz w 1589 r. i wspomniany wyżej Bogusław Talat—Kiełłpsz 
w latach 1737 i 1747. Wspomniany tu Lawryn Kiełpsz jest zapewne tożsamy z Lawrynem 
Stanisławowiczem Kiełpszem, wzmiankowanym w aktach ziemskich żmudzkich w końcu 
XVI w. we włości rosieńskiej i lulku innych. Jego synem był pewnie Adam Ławrynowicz 
Kiełpsz, fundator kościoła w Lawkowie w 1655 r., o którym była już mowa.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza Kiełłpszów Talatów herbu Prus I noto
wano głównie w pow. wiłkomierskim, później także w brasławskim, ale ci pochodzili ze 
Żmudzi. Na Żmudzi była tylko wzmianka o Jaroszu, generale żmudzkim [tj. woźnym] 
w 1671 r. Później notowano ich na początku XIX w.

W XIX w  wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbami: Do
łęga, Odrowąż, Prus I i Rogala.

W 1799 r. wywiedli się Kielpszowie herbu Rogala. Ich przodek Jan Kiełpsz (po
kolenie I) zapisał w testamencie dobra Podzie Dyrszyszki [w pow. wielońskim] swo
im synom (II): Józefowi, Wojciechowi i Michałowi w 1739 r. Dobra te należały do 
Kiełpszów przynajmniej od 1690 r. Wymienieni bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodzi
ny: od Wojciecha i od Michała (II), bo Józef nie miał potomstwa. W pierwszej, star
szej linii prym wiódł Wojciech jako ojciec Jana (III). Ten wraz z kuzynem Tadeuszem 
w 1781 r. sprzedał dobra Podzie Dyrszyszki Żemajciany ogólnie zwane Poczgoła alias 
Podzie. O wjan spłodził dwóch synów (IV): Wincentego i Józefa. Pierwszy z nich miał 
trzech synów (V): Jana Stanisława, bezpotomnego, Augustyna Benedykta (ur. 1809) 
i Benedykta Karola (ur. 1812). Z wymienionych Augustyn Benedykt wydał na świat 
dwóch synów (VI): Adolfa (ur. 1846) i Wincentego (ur. 1848), a jego brat Benedykt Ka
rol zostawił po sobie syna Józefa (ur. 1853; VI), ojca dwóch synów (VII): Władysława 
(ur. 1884) i Stanisława (ur. 1891).

Z kolei brat Wincentego — Józef (IV) to ojciec pięciu synów (V): Tomasza Ada
ma (ur. 1802), Józefa Mikołaja (ur. 1817), Eustachego Juliana (ur. 1822), Michała Feliksa 
(ur. 1825) i Feliksa Wacława (ur. 1830). Z nich potomstwa doczekał się tylko Eustachy 
Julian jako ojciec trzech synów (VI): Władysławajózefa (ur. 1877), Zygmunta (ur. 1882) 
ijózefa (ur. 1885).
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Ten ostatni, czyli Józef, był dorpatczykiem. Urodził się w majętności Gilwicze 
w pow. szawelskim w gub. kowieńskiej. Syn Eustachego (zm. przed 1911) i Kajetany 
córki Klemensa (brak nazwiska). Gimnazjum ukończył w Szawlach. Studiował prawo 
na Uniwersytetach w: Petersburgu w latach 1905—1911 ijuriewie w 1911-1913, z przer
wami. Studiów nie ukończył. Wzmiankowany we wspomnieniach Wacława Korabiewi- 
cza w 1912 r. jako wodzirej, salonowiec i przewrażliwiony co do swego arystokratyczne
go pochodzenia: „jak zawsze wytworny i elegancki”, „dziwny człowiek i dziwne jakieś 
sprawy”, „On wszystko stara się nazywać w obcym języku, a rozmawia tylko o arysto
kracji”, „Ale on zawsze robi z siebie wielkiego arystokratę i stara się wmówić, że nazwi
sko jego jest arystokratyczne” (co jest nieprawdą). Ten negatywny obraz zweryfikował 
Edmund Jakubowski, Żmudzin, podając, że Józef Kiełpsz dobrze służył w Wojsku Pol
skim: „szybko był w sztabie w Warszawie, w misjach na Ukrainie, w kwietniu 1919 r. na 
Białorusi, a potem długie lata adiutantem ministra Obrony i gen. Sosnkowskiego” [Źró
dła: AA 24272; EAA, F 402—1—11977 (akta osobowe) i 402-12-63 (immatrykulacja); 
W Korabiewicz, Pokusy [Wspomnienia], Warszawa 1986, s. 22-23. Literatura: Jakubow
ski, O Żmud^inach, s. 217; Tyla, Pietuviai, s. 152 nr 1224: Kelpś Osip; Uruski, T. 6, s. 315].

Druga, młodsza linia od Michała (II) była następująca. Miał on syna Tadeusza (III) 
i wnuka Szymona (IV). Ten ostatni wydal na świat dwóch synów (V): Aleksandra An
toniego (ur. 1810) i Ignacego Adama (ur. 1814). Pierwszy z nich ojcował Władysławo
wi (ur. 1841; VI), ojcu dwóch synów (VII): Adolfa (ur. 1869) i Zenona (ur. 1873). Z ko
lei Ignacy Adam (V) miał syna Aleksandra (ur. 1850; VI) [LVIA, F 391—8—2570, k. 36].

W 1799 r. wywiedli się Kielpszowie herbu Dołęga. Protoplastą tej rodziny był Piotr 
Kiełpsz (pokolenie I), który w 1703 r. władał dobrami Jankajcie [chodzi o dobra Jan- 
kajcie ze 140 dziesięcinami ziemi w  gminie Kołtyniany, na północny zachód od tego 
miasteczka, w dawnym pow. korszewskim]. Danych tych nie potwierdza jednak taryfa 
z 1690 r. W testamencie z 1753 r. jego syn Franciszek (II) posiadał te dobra. Miał on 
syna Jakuba (III), ojca trzech synów (IV) Michała (ur. 1788), Jakuba (ur. 1790) i Jana 
Chryzostoma (ur. 1793). Zapoczątkowali oni 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej 
prym wiódł Michał jako ojciec czterech synów (V): Marcelego Tadeusza (ur. 1818), Jó
zefa Maurycego (ur. 1820),Jana Gwalberta (ur. 1832) ijana Klemensa (ur. 1837). Pierw
szy z nich spłodził trzech synów (VI): Juliana (ur. 1850), Mateusza (ur. 1852) i Jana 
(ur. 1855). Jego bratjózef Maurycy wydał na świat czterech synów (VI): Andrzeja Kazi
mierza (ur. 1849), Juliana Edwarda (ur. 1852), Władysława (ur. 1854) i Józefa Aleksandra 
(ur. 1855). Trzeci z braci, Jan Gwalbert ojcował Marcinowi (ur. 1870; VI), a czwarty — 
Jan Klemens miał Cyriaka (ur. 1865; VI).

Drugą, średnią linię prowadził Jakub (IV) jako ojciec Mateusza (ur. 1814; V), ojca 
trzech synów (VI): Adolfa Mikołaja (ur. 1839), bezpotomnego, Leonarda Ludwika 
(ur. 1841) i Aleksandra (ur. 1852). Potomstwo mieli dwaj ostatni bracia: Leonard Lu
dwik miał syna Zygmunta (ur. 1891; VII), a Aleksander — pięciu synów (VII): Ildefon
sa (ur. 1875), Tadeusza (ur. 1876), Jerzego [ros. Gieorgij] (ur. 1878), Stefana (ur. 1889) 
i Wiktora (ur. 1891).

Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Janem Chryzostomem (IV). Był on ojcem 
Kaspra [ros. Gasper] (ur. 1822; V), który mógł poszczycić się siedmioma synami (VI):
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Józefem (ur. 1839), Franciszkiem Tomaszem (ur. 1840), Antonim (ur. 1842), Ignacym 
Feliksem (ur. 1846), Zenonem (ur. 1848), Janem (ur. 1851) i Dominikiem (ur. 1857). 
Z nich potomstwa doczekali się: Antoni — dwóch synów (VII): Pawła (ur. 1880) i An
toniego (ur. 1890); Zenon jako ojciec trzech synów (VII): Stefana (ur. 1874), Marcina 
(ur. 1883) i Feliksa (ur. 1885) oraz Dominik — pięciu synów (VII): Piotra (ur. 1884), Mi
chała (ur. 1887), Władysława (ur. 1890), Pawła (ur. 1894) i Aleksandra (ur. 1899) [LVIA, 
F 391-8-2569, k. 74].

W 1847 r. wywiedli się Tallat Kiełłpszowie herbu Prus I. Ich przodkiem został Sta
nisław Tallat Kiełłpsz (pokolenie I), który w 1597 r. dostał przywilej od króla polskiego 
Zygnunta III na wieś Deniszki [może Dainiśke według redakcji; taka wieś jest do dzisiaj 
pod Ławkowem]. Spłodził on syna Marcina (II), który w 1605 r. kupił dobra Kiełpszaj- 
cie Mażejkiszki [we włości szawdowskiej] od Salomona Chrustowskiego. Po sobie zo
stawił trzech synów (III): Jana, Krzysztofa i Wojciecha. W 1611 r. pierwsi dwaj weszli 
w posiadanie Kiełpszajciów, a w 1644 r. kupili Janowdowo [chyba w pow. kroskim, tj. na 
północ od Kołtynian] od „Goikonta” [nazwisko zlituanizowane].

O Kiełpszajciach będzie jeszcze wiele razy mowa, stąd kilka słów o nich, pewnie 
gnieździe tego rodu. W źródłach XVII—XVIII w. różnie je zapisywano: Kielpszysz- 
ki Ruskie, Ławków Kiełpsze, Ruzgie [nie Ruskie] Kiełpszy itp. W aktach żmudzkich 
XVI w. notowano Kiełpsze i formy doń zbliżone, np. Kiełpszojti, to było sioło we wło
ści pojurskiej, koło dworu Bawble oraz majętność i pole w  Łowkowie [Slovar]. W koń
cu XIX w. notowano 2 dwory Kiełpszajcie w gminie Wornie: Kiełpszów (188 dziesię
cin ziemi) i Jacewiczów (36) [SG]. Dzisiaj to Kelpśaićai, leżące tuż przy Ławkowie, przy 
drodze do Płungian. Właśnie w tym rejonie, na północny zachód od Ławkowa notowa
no wymienione wyżej nazwy: Ruzgie (obecnie Ruskiai) i Kiełpszajcie [Błaszczyk, Geo
grafia historyczna].

Wspomnieni trzej bracia byli twórcami trzech linii tej rodziny. W pierwszej, najstar
szej linię prowadził Jan, który w 1644 r. zapisał Kiełpszajcie swoim synom (IV): Dawi
dowi i Janowi. Pierwszy z nich otrzymał od króla polskiego Jana Kazimierza przywilej 
na wieś „Jaudaićiai” [nazwa zlituanizowana, może być błędnie odczytana. Może chodzi 
o Janowdowo jak zapisano w taryfie w języku urzędowym W Ks. Litewskiego, obecnie 
to Jaunodava] w 1661 r. Był woźnym żmudzkim i razem z bratem Janem i swoimi syna
mi (V): Kazimierzem, Aleksandrem i Józefem w 1689 r. dostali list ochronny od staro
sty żmudzkiego [Piotra] Michała Paca. Wspomniany Aleksander w 1699 r. w testamen
cie zapisał swojemu synowi Józefowi (VI) dobra „Jaudaićiai”, a Jerzemu — ojcowiznę 
Kiełpszajcie. Z nich Józef wydał na świat dwóch synów (VII): Konstantego i Jana, któ
rzy sprzedali „Jaudaićiai” Połubińskim w 1700 r. Wspomniany Konstanty kupił dobra 
Montwidzie [pewnie w pow. telszewskim, ale nie można wykluczyć innych lokalizacji] 
od Sutkiewiczów w 1717 r., a w 1750 zapisał synowi Stefanowi (VIII) pod warunkiem 
spłacenia swego brata Stanisława. Był jeszcze trzeci brat — Jerzy. Z nich Stanisław po 
śmierci ojca zapisał Kiełpszajcie Stanisławowi, synowi Jana, czyli swemu kuzynowi. Zaś 
Stefan w 1771 r. zapisał swemu synowi, rotmistrzowi smoleńskiemu, dobra Pikajcie 
[w pow. pojurskim], kupione od Straszewicza. Z kolei w 1812 r. uczynił inny zapis: Fran
ciszek i Leopold otrzymali Montwidzie, a Marcin Teodor, sędzia graniczny rosieński —

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



ICIEŁPSZ (ICIELPSZ, KELPSZ, KIELŁPSZ) 93

Pikajcie. Ten ostatni ojcował: Michałowi [?] Janowi Wiktorowi i Wawrzyńcowi Ignace
mu, tj. dwóm lub trzem synom.

Wspomniany Jan, syn Józefa (VII) zapisał wieś Batajcie [może w pow. telszewskim, 
koło Pikielów] synowi Franciszkowi (VIII) w 1751 r. Po nim dziedziczył jego syn Flo
rian (IX) w 1781 r. Onże w 1802 r. kupił dobra Towcze [nazwa zlituanizowana Tauciai], 
pewnie leżące w pow. telszewskim koło Gadonowa, od Wojnowskiego. Florian zostawił 
po sobie dwóch synów (X): Antoniego i Aleksandra.

Z kolei Jerzy, syn Aleksandra (VI), w 1768 r. zapisał Kiełpszajcie swoim pięciu sy
nom (VII): Franciszkowi, Janowi, Jerzemu, Kasprowi i Antoniemu. Z nich Jerzy wiatach 
1793 i 1803 nabył dobra Kieberkszty [w pow. pojurskim] od Słaboszewicza iDziawgia- 
ny [tamże] od Rymkiewicza.

Znów Dawid Janowicz (IV) zapisał Kiełpszajcie synowi Józefowi (V), który 
w 1710 r. testamentem zapisał je swojemu synowi Janowi (VI). Ten ostatni w 1746 r. 
zapisał je synowi Stanisławowi (VII), który w 1775 r. dokupił część Kiełpszajciów od 
Stanisława, syna Konstantego (VII), swego kuzyna, o czym była już mowa. Następnie 
ów Stanisław zapisał Kiełpszajcie swoim synom (VIII) w 1778 r.: Ludwikowi, Janowi 
i Tadeuszowi. Jeszcze w 1806 r. zapisał Pesie na północ od Kołtynian [w formie zlitu- 
anizowanej dwór Pesią], kupiony od Woytrkiewiczów. Z wymienionych Ludwik zapisał 
Kiełpszajcie swoim synom w 1803 г (IX): Stanisławowi, Franciszkowi i Wincentemu. 
Jego brat Jan spłodził syna Bartłomieja (IX), ojca dwóch synów (X): Tadeusza i Dawida. 
Zaś Tadeusz ojcował dwóm synom: Maciejowi (IX), który był ojcem dwóch synów (X): 
Antoniego Jana i Jana Stefana oraz Franciszkowi Michałowi (IX).

Druga, średnia linia wywodzi się od Krzysztofa Marcinowicza (III). Na świat wydał 
on syna Samuela (IX7), który w 1658 r. zapisał Kontowcie Kiełpszajcie synowi Andrzejo
wi (V). Ten w 1737 r. [sic] zapisał je synowi Antoniemu (VI) pod warunkiem spłacenia 
swoich braci: Szymona i Jerzego. Z nich Szymon nabył dobra Wojtkajcie [ptrzynaleź- 
ność powiatowa trudna do ustalenia] od Gotowta w 1766 r., a Jerzy — Gielżycie [w pow. 
medyngiańskim] od Jelszewskich (?) w  1772 r. Wspomniany Antoni w 1774 r. sprzedał 
Kontowcie Siuciłom. Po sobie zostawił trzech synów (VII): Pawła, Kaspra i Michała, 
którzy w 1818 r. kupili dobra Szukie od Januszewicza. Z nich Kasper w  1811 r. kupił 
dobra Jankajcie od „Pzezkovskiego” [nazwisko zlituanizowane] i Woytkiewicza. Chodzi 
najpewniej o dwór Jankajcie w parafii Koltyniany, koło wspomnianej wsi Pesie. W koń
cu XIX w  dobra te należały do Kiełpszów. Wspomniane dobra Kasper zapisał synowi 
Janowi Jerzemu (VIII), regentowi sądu apelacyjnego w Rosieniach i „dowódcy” [lit. va- 
dovas] parafii Poszyle koło K[ołtynian], gdzie mieli swe dobra Kiełpszowie. Jego bracia 
mieli następujące potomstwo: Paweł zostawił po sobie trzech synów (VIII): Feliksa, Ka
rola Rajmunda i Jana Arnulfa. Zaś Michał wydał na świat pięciu synów (VIII): Leopolda 
Michała, Józefa Daniela, Teofila Benedykta, Wiktora i Jana Jerzego.

Z kolei Szymon, syn Andrzeja (VI), zapisał dobra Wojtkajcie, zakupione w 1766 r., 
synowi Florianowi (VII). Ten ostatni miał brata Wiktora, od którego w 1784 r. kupił do
bra Kosztownałe [lit. Kaśtonalie] [w pow pojurskim], leżące na południe od Ławkowa. 
Wspomniany Florian spłodzi! trzech synów (VIII): Dominika z synami: Symforianem 
Antonim i Walerianem Kalikstem oraz Apolinarego Romualda i Jana Ludwika.
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Wreszcie Jerzy, syn Andrzeja, (VI) wydał na świat trzech synów (VII): Nikodema 
z synem Adamem (VIII), Apolinarego z czterema synami (VIII): Jerzym Piotrem, Alek
sandrem, Janem i Józefem Romualdem oraz Jana z synem Onufrym Andrzejem (VIII).

Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Wojciechem Marcinowiczem (III). Spłodził on 
syna Adama (IV), ojca Piotra (V). Dowodzi tego dokument z 1713 r., kiedy ów Piotr 
zastawił dobra ojczyste i dziadowskie Gielgudyszki Blauzdyszki [forma zlituanizowana: 
Blauzdiśkiai] swojej żonie Annie Bortkiewiczównie. W 1719 r. kupił on Jankajcie Jano- 
wdowo od Woydyly. Na świat wydał syna Franciszka (VI), który w 1736 r. kupił część 
dworu Janowdowo od Norwiły. Wspomniany Franciszek kupił jeszcze Mejnarty, które 
sprzedał w 1758 r. Wreszcie w 1775 r. sprzedał Janowdowo Jankajcie Antoniemu Kiełp- 
szowi. Do życia powołał on syna Hilarego (VII), ojca Józefa, Antoniego Michała, „Sa
lona” [jakiś błąd: może Salomona, Samona czy Apollona] i Macieja.

Z powyższym wywodem koresponduje inny wywód tej rodziny i tegoż herbu 
z 1819 r. Protoplastą rodziny był Ambroży Tallat Kiełpsz (pokolenie I), który posiadał 
dobra „Miednikus, Pielćius” [nazwy zlituanizowane] we włości medyngiańskiej. Dobra 
te przekazał naturalną koleją losu synowi Janowi (II), a ten synowi Krzysztofowi (III). 
W następnym pokoleniu ponownie Krzysztof (IV) przejął dobra „Miednikus, Gielżikus” 
w 1649 r. Chodzi o Miedniki i najpewniej Gielżycie we wspomnianej włości. Nie należy 
utożsamiać tych Miedników ze stolicądiecezji miednickiej, czyli żmudzkiej z późniejszymi 
Worniami. Było bowiem więcej miejscowości o nazwie Miedniki w  tym regionie Żmudzi.

Wspomniany Krzysztof wydał na świat syna Samuela (V). Oprócz wspomnianych 
dóbr posiadał on jeszcze Kiełpszajcie oraz: „Domska, Paskarbiśkai i Mazutiśkai” we 
włości „Drozdą” [włości takiej nie było na Żmudzi]. Ożenił się z Anną Danilewiczów- 
ną [czy Danii owiczówną, nazwisko znane tylko z wersji zlituanizowanej], z którą wydał 
na świat syna Andrzeja (VI). Ten ostatni spłodził sześcioro dzieci (VII): Szymona, Je
rzego, Antoniego, Martę, Magdalenę i Judytę. Na mocy testamentu Andrzeja z 1737 r. 
majątek został podzielony między wyżej wymienionych. Najstarszy Szymon otrzymał 
część Kiełpszajciów oraz Wojtkajcie w pow. szawelskim. W związku małżeńskim z Apo
lonią Straszewiczówną wydał na świat dwóch synów (VIII): Wiktora i Floriana, którym 
zapisał połowę swoich dóbr, przeznaczając drugą połowę dla żony i córek. Jego żona 
po jego śmierci wyszła ponownie za mąż za Ignacego „Imkaceviciusa” [nazwisko zlitu
anizowane i przekręcone]. Swemu nowemu mężowi zapisała ona czwartą część zapisa
nych jej dóbr Kiełpszowskich w 1799 r.

Z kolei Florian (VIII) (ur. 1767) ożenił się z Katarzyną Rymkiewiczówną, któ
ra wniosła mu w posagu Kosztownale alias Butyszki [forma zlituanizowana: Butiśkes]. 
Na świat wydał on trzech synów (IX): Dominika (ur. 1794), Apolinarego Romualda 
(ur. 1797) i Jana (ur. 1803).

Teraz należy wrócić do Jerzego, syna Andrzeja, (VII). Oprócz ojczystych Mied
ników i Gielżyciów posiadał on Wincentyszki i Mikołajtyszki. Ożenił się z Rozalią 
„Mosceviciüte” [nazwisko zlituanizowane, nie wiadomo, jaka była jego prawdziwa for
ma], z którą powołał do życia trzech synów (VIII): Nikodema (ur. 1782), Apolinarego 
(ur. 1784) i Jana Piotra (ur. 1787). Z nich Nikodem ożenił się z Agnieszką Pluszkiewi- 
czówną. Zostawił po sobie syna Adama (ur. 1803).
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Z kolei brat Jerzego i syn Andrzeja to Antoni (VII)- Na świat wydał on trzech sy
nów (VIII): Pawia (ur. 1771), Kaspra (ur. 1776) i Michała (ur. 1777). Pierwszy z nich 
miał dwóch synów (IX): Feliksa i Karola Rajmunda. Z kolei Kasper z żoną Antoniną 
Drukteniówną w 1809 r. miał syna Jana Jerzego. Posiadał dobra na Żmudzi: „Tamam 
dova” [nazwa zlituanizowana, może chodzi o Janowdowo?] i Trakiszki. Zaś jego brat 
Michał posiadał dobra Senkajcie i „Izynova” [nazwa zlituanizowana, niejasna] w pow. 
telszewskim. Ożenił się z Ludwiką Lenkiewiczówną „Skarbnikovną” [ciekawa forma, 
nawiązująca do tytułu skarbnika jej ojca; właściwa forma to skarbnikówna], która dała 
mu syna Leopolda Michała (ur. 1816) \Tallat—KelpśągenealogiiĄ.

O dawnych właścicielach Podywicia w pow. szawdowskim można co nieco powie
dzieć. Na początku XIX w. posiadał je Marcin Teodor Kiełpsz (ur. 1783). Miał on kil
koro dzieci, spośród których Michał Jan (ur. 1819) przejął Pikajcie, a najmłodszy syn 
Wawrzyniec Ignacy (ur. 1826) pozostał w Podywiciu. Ożenił się z Konstancją Leonardą 
Tallat—Kiełpszówną z Jankajciów, która dała mu syna Kazimierza Anastazego (1862— 
1910). Ten z kolei ożenił się z Anną Zofią Bitowtówną z Chorążyszek, z którą spłodził 
czworo dzieci. Tu urodzili się: Kazimierz, Stanisław i Tadeusz Tallat—Kiełpszowie, zna
ni bardziej jako Kazys, Stasys i Tadas Tallat—Kelpśa. Z nich Kazys (1893—1968) był ge
nerałem brygady w armii litewskiej i emigrantem politycznym po II wojnie światowej, 
osiadł i zmarł w USA. Jego brat Stasys (1898-1981) był wojskowym weterynarzem, słu
żył w armii litewskiej i radzieckiej do 1941 r., dochodząc do stopnia kapitana, emigrował 
na Zachód w 1944 r., osiadł w USA, gdzie zmarł [LKKJ. Natomiast Tadas (1897—1979) 
był długoletnim dowódcą oddziału Lietuvos Saulią Sąjunga [Litewski Związek Strzel
ców] w Lawkowie [Uetmm dvarą sodybą atlasaĄ.

Z kolei w herbarzu Ciechanowicza notowano Kiełpszów herbu Odrowąż w pow. 
telszewskim w XIX w. W 1882 r. Kiełpszowie w guberni kowieńskiej posiadali sporo 
dóbr: Kurkle [Kurkli], Pimpi, Rogali, Gilwicze, Pukie, Mingince, Senkajc[i]e, Szukie, Sm 
dymty, Kiełpszajc[i]e i Mażule. Z nich przynajmniej Gilwicze, Pukie, Szukie, Sudymty 
i Kiełpszajcie leżały na Żmudzi. We wspomnianych Gilwiczach we włości kurtowiań- 
skiej [nomenklatura XX-wieczna] urodził się Zygmunt Kiełpsz (Zigmas Kelpśa, 1886- 
1942), absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Juriewie (Dorpacie), ochotnik armii li
tewskiej w 1918 r., w  której służył do 1923 r. w charakterze wojskowego weterynarza, 
aresztowany w 1941 r. i zesłany do Kraju Ałtajskiego w ZSRR, gdzie zmarł [LKK]. 
Jeszcze dwóch Kiełpszów notowano w Litwie międzywojennej w historycznej Żmudzi: 
K[brak imienia] w  Grawżach w gminie Kroki i Władysława w Gierdziagole [błędnie: 
Gierdziugoła] w gminie Kielmy [Żenkiewicz].
Ź r ó d ł a :  Akta yja^liw , T. 2, s. 286, 323; AWAK, T. 24, s. 280, T. 25, s. 440; Deputaci, T. 1, s. 77, T. 2, s. 174, 
213, 417; Dworzecki, Bohdanowicz, к  80v—81; Elektorzy 1733 r ;  Jablonskis, Nauji Гytauto, s. 385—387; Ko- 
jalowicz, Nomenclator, s. 287; LKK, T. 4, s. 206 (zdj.), 8 s. 15—16 (zdj.); LM, Uprasymą knyga 3, s. 4-8—49; LNB, 
F 130-727, k. 98-99, F 130-2480, к  42-45; LVIA, F 391-8-2569, k. 74 (skan 00145), F 391-8-2570, к  36 
(skan 00073); ODVCA, vyp. 1, s. 19-296, 27-49, 31-117, 41-309, 57-223, 61-5, 70-140, 74-219, 207- 
194; vyp. 2, s. 16-7,17-22,122-295,128-396,129-422,137-551; vyp. 3, s. 43-104, 58-85, 109-163 i 169, 
135-203; vyp. 4, к. 36-280, 43-333, 68-94, 76-145, 86-221, 124-115 i 114, 162-178; vyp. 5, к. 35-263, 
224—160; Perapis 1528 r ,  s. 355; Popis 1567 r., kol. 1261; SG, T. 15, cz. 2, s. 73: Kiełpszajcie; Talht—Kelpsąge- 
nealogia, tłum. z języka rosyjskiego [na litewski] A. Vojevodskaite, w: Laukuva, T. 2, Vilnius 2008, s. 173—182
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(VCykaz z lat 1819 i 1847); Taryfa woj. wileńskiego, s. 263; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 485, nr 3691, s. 507, 
nr 3887; Urzędnicy żmudzcy, nr 829, 882, 1032, 1086, 1406. L i t e r a t u r a :  Błaszczyk, Geografia historycy 
na, s. 149; Boniecki, T. 10, s. 36; Ciechanowicz, Roefi, T. 3, s. 278: Kiełpsz, T. 5, s. 254 (Talat Kiełpsz); ten
że, Suplementy s. 195; Drungilas, Laukuvos apylinkiii^ s. 191, 198; Lietuvos dvani sodybą atlasas^ T. 1, s. 162—163: 
Padievytis [tamże pojedyncze wzmianki o innych Kiełpszach]; LPZ, T. 1, s. 969: Kelpśas; Paknys, s. 166; 
Saviscevas, Źemaitijos savivalda, s. 83—84,107, 234, przyp. 102 (lokalizacja Gnetinhofe), 393 (tablica geneal.); 
Uruski, T. 6, s. 315; Żenkiewicz, s. 102.

KIEN STOWT ZOB. KNISTOWT

KIERBEDŹ (KERBEDZ, KIEBEDZ, KIERBEC, KIERBECZ, 
KIERBEDZ, KIERCBEDZ)

H. ŚLEPOWRON

Popis 1621 roku

Kierbeyć [może Kurbeyć?] Wojciech p ucpesĄahkaroĄ na^o^ezdku] koń 1 wpow. spawdowskim

Taryfa 1667 roku

KierbecpMatiasp Lutyk Mateusppo śmierci rodpica swego ]ana Lutyka i na miejscu Rrgysptofa Kiełpspa, Paw- 
ia Soltuspki, Je/ge\go] Lutyka i Matiaspa Kierbecpia p imienia Bugien 1 poddański dym w pow. telspewskim
Kierbedpjan p Chwal on spłachetki dym 1 w pow. korklańskim
Kierbedpjan, na którego miejscu postał spisany Jan IłakowicppBugieniów i pyprpykupli od Ab rama Hrehoro- 
wicpa dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
Kierbedpjerpy na miejscu Walente[go\ Dargiewicpa pPolesia jurgispek dym 1 splachecki wpow. berpańskim 
Kierbedpjerpy pBogieniów [tj. Bugieniów] Lutyków poddański dym 1 w pow. telspewskim 
KierbedpMatiasp p majętnośa Żoran pastawnej od Marcina Zaleskiego 2 podjdjańskie dymy w pow. berpańskim 
KierbedpMiko/aj pprpykupli swej od Krpysptoja Kierbedpia pSpylan [dym] 1 splachecki w pow. berpańskim 
Kierbedp Piotr, na którego miejscu postał spisany Stanisław Pacewicp p Chwałon dym 1 splachecki w pow. kor
klańskim

Taryfa 1690 roku

Kerbedp Chypostom p Pukieniów Lutyk w pow. telspewskim [dym] poddański 
KiebedpKonstanty pErmanispek Dowkspyspek w pow. berpańskim dym splachecki 1 
Kierbec Balcer p Gorajń w pow. korklańskim dym poddański 1.
Kierbec Jan na miejscu [brak nazwiska] £ Chwa/ojń w pow. korklańskim dym splachecki 1
Kierbec [w Kop. 1: Kierbed] Balcer na miejscu Kapimierpa Labunowskiego [z Labunowa w pow.
wieszwiańskim?] dym splachecki 1
Kierbec [w Kop. 2: Kierbedz] Kapjmieip p Pobutkania w pow. korklańskim dym splachecki 1 
Kierbecp [w Kop. 11: Kierbedz] Kjpysptoj' pNutowciów w pow. berpańskim dym splachecki 1 
Kierbedpjeigy p Jurgispek w pow. beigańskim dym splachecki 1 
Kierbedp Wojciech p Półnosów w pow. W. Dy mian dym splachecki 1 
KiercbedpMikołaj pSpylan w pow. beigańskim pprpykupli dym splachecki 1
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Nazwisko rodziny ma charakter przezwiska i pochodzi od litewskiego kerbedjnas, czyli 
„rozłożysty krzew” lub od kerbedukas, czyli „kluseczka” itp. [LPŻ]. Natomiast na cał
kowitym nieporozumieniu opiera się etymologia, szukająca genezy nazwiska Kierbedź 
w języku polskim, a konkretnie w  nazwie obuwia z jednego kawałka skóry [Jabłoński, 
s. 15—16]. Skoro jest to nazwisko litewskie, a to chyba nie ulega wątpliwości, to nie moż
na szukać etymologii w  innym, nielitewskim języku (!).

Używali herbu Slepowron. Niemniej jednak w XVI w ich herb wyglądał inaczej: 
dwa półłuki, między którymi był krzyż [Saviscevas].

Najstarsza wzmianka o Kierbedziach na Żmudzi odnosi się do Stanisława Janowi- 
cza Kierbedzia, który był ciwunem twerskim przed 1527 r., nie żył w 1528. Jego ojciec 
Jan Kierbedź w  końcu XV w. nabył ziemię od bojara Możryma. Miał troje dzieci: Wa
cława i Stefana, którzy wystawili dwa konie we włości korklańskiej w  1528 r. i nieznaną 
z imienia córkę, żonę Adama Hanusowicza Bejnarta [Saviscevas].

Przy genealogii Kierbedziów jesteśmy w dość szczęśliwej sytuacji, bo w 1743 r. zo
stała sporządzona genealogia tej rodziny na postawiony wówczas zarzut o jej nieszla- 
checkim pochodzeniu. Według tej genealogii, zamieszczonej w herbarzu Bonieckiego, 
przodkiem rodziny był Stanisław Kierbedź [na pewno nazwisko to pisano wówczas 
inaczej], dziedzic dóbr Chwałojnie na Żmudzi (pokolenie Г). Spłodził on syna Stefa
na (II), który w 1545 r. sprzedał część majątku ojca i pozostawił po sobie trzech sy
nów (III): Mikołaja, Stanisława i Wawrzyńca. Dwaj ostatni byli notowani w źródłach 
w 1584 r., a Mikołaj i Piotr, syn Wawrzyńca, nabyli dobra Kierbedyszki w pow. korklań- 
skim w 1628 r. Z nich Stanisław ożenił się z Cecylią Szuciłówną i zostawił po sobie 
dwóch synów (IV): Stanisława i Adama. W 1608 r. otrzymali oni część Chwalojni. Sta
nislaw kupił dobra Atława w pow. korklańskim w 1634 r., a Adam — Poatłowie tamże. 
Z nich linię rodziny kontynuował Adam, bo o potomstwie Stanisława nic nie wiadomo. 
Adam spłodził czterech synów (V): Jana, Jerzego, Józefa i Piotra. Z nich Jan miał dwóch 
synów (VI): Balcera i Jerzego, niemających potomstwa męskiego [Balcer spłodził córkę 
Konstancję, żonę Puykiewicza]. To samo dotyczy Józefa i Jerzego, a więc linię rodziny 
kontynuował tylko Piotr. Sprzedał on Chwałojnie i Kierbedyszki w latach 1659 i 1663. 
Spłodził on syna Matiasza (VI), ojca Kazimierza (VII). W tym miejscu trzeba zmienić 
wywód z 1743 r., powtórzony przez Bonieckiego, zgodnie z ustaleniami Jabłońskiego. 
Wspomniany Piotr ożenił się z Halszką Bohuszewiczówną [w tekście: Bohuszewoczów- 
ną] Okmińską z którą miał syna Kazimierza. Skądinąd, bo z testamentu Jerzego, syna 
Jana, Kierbedzia z 1695 r. wiadomo, że odziedziczył on dobra Jurgajcie w  pow. rosień- 
skim, które zapisał synowi Kazimierzowi. W tej sytuacji miało być dwóch Kazimierzów: 
syna Piotra i syna Jerzego. Może jednak we wspomnianym testamencie z 1695 r. napi
sano o Kazimierzu nie jako synu, lecz np. bratanku, co rozwiązywałoby cały problem. 
Zresztą nie ma to większego znaczenia, choć zakładając, że synem Piotra był Kazimierz, 
trzeba zmniejszyć późniejsze pokolenia o jedno.

Wspomniany Kazimierz Piotrowicz Kierbedź pozostawił po sobie czterech synów 
(VIII, choć nie można wykluczyć, że VII): Jerzy z synem Antonim (IX), Józef ksiądz 
[zakonnik minorytów obserwantów], Mateusz i Stanisław. Z nich Mateusz był właści
cielem Szałtropi [Gorajniów], w małżeństwie z Eleonorą Jacewiczówną pozostawił
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KIERBEDŹ (KERBEDZ, KIEBEDZ, KIERBEC, KIERBECZ, KIERBEDZ, KIERCBEDZ)

siedmiu synów (IX): Mateusza, Hieronima księdza, Leona, Józefa, Tadeusza, Sykstu
sa i Wawrzyńca (testament z 1787 r.). Wszyscy synowie Mateusza wylegitymowali się ze 
szlachectwaw 1799 r. Z nich Wawrzyniec w 1789 r. kupił dobra: Gurczynie, Krejwolisz- 
ki i Stangajcie [właściwie Stungajcie] w  pow. szawdowskim. Potomstwo mieli tylko trzej 
z nich. Leon spłodził syna Józefa (ur. 1810; X), Józef zaś Benedykta (ur. 1801; X), któ
ry był ojcem czterech synów (XI): Józefa Aleksandra (ur. 1832), Antoniego Marcelego 
(ur. 1833), Karola (ur. 1835) i Hieronima Wilhelma (ur. 1836). I wreszcie Wawrzyniec 
spłodził Jozafata Wincentego (X), ojca Mieczysława Aleksandra (ur. 1820; XI).

Najmłodszy z synów Kazimierza, czyli Stanisław (VIII), wywodził pochodzenie 
szlacheckie w  1743 r. Posiadał on dobra Pokierszynie w  pow. szawelskim i Nowy Dwór 
w upickim, a więc poza Żmudzią. W testamencie z 1788 r. zapisał żonie Helenie Jagmi- 
nównie, trzem córkom: Annie, Antoninie i Benignie oraz trzem synom swoje dobra (IX): 
Antoniemu, Walerianowi i Ignacemu, bernardynowi w  klasztorze w Towianach. W 1794 r. 
dobra te podzielili między sobą: Antoni dostał Pokierszynie, a Walerian — Nowy Dwór. 
Z nich Antoni był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego, kiedy ożenił się z Lu
dwiką Szukścianką, pisarzówną ziemską upieką z którą spłodził syna Daniela (X), ojca 
córki Kazimiery. Z kolei Walerian ożenił się dwukrotnie: z Marianną Szemetówną ciwu- 
nówną retowską i Wiktorią Eydrygiewiczówną z którymi pozostawił światu dwie córki: 
Marcjanellę, żonę Tomasza Landsberga i Anielę, żonę Chodorowicza oraz siedmiu sy
nów (X): 1. Euzebiusza; 2. Teofila [zm. 1857 i pochowanego na cmentarzu parafialnym 
w Szawlanach], sędziego granicznego, żonatego dwukrotnie: z Ludwiką Erdmanówną 
i Julią Korzeniowską 3. Stanisława (1810—1899), dziedzica Pokierszynia, generała ro
syjskiego, rzeczywistego radcy tajnego, inżyniera komunikacji, twórcy mostu Kierbedzia 
w Warszawie [na jego miejscu filarach postawiono most Śląsko-Dąbrowski w  1948 r.],
0 którym niżej; 4. Michała (1811—1894), właściciela Nowego Dworu, ożenionego dwu
krotnie z: Julią Suszczewską i Zofią Meysztowiczówną z którymi spłodził syna Henry
ka, bezpotomnego; 5. Maksymiliana [1848—1908; pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Bejsagole], żonatego z Józefiną Bonowską z którą miał dwóch synów: Władysława 
(1850—1909), inżyniera agronoma, właściciela Traupów [właściwie Troupów] i Edwar
da, bezpotomnego oraz córkę Ludwikę (1855—1873), pannę; 6. Roberta, bezpotomnego
1 7. Hipolita (ur. 1812), żonatego z Felicją Dąbrowską z którą spłodził pięcioro dzieci: 
Marię, żonę Władysława Komara; Michała (1847—1910), inżyniera komunikacji; Stanisła
wa (1845—1910), inżyniera komunikacji, właściciela dóbr w guberni witebskiej, żonatego 
z Eugenią Kierbedziówną Waleriana (ok. 1849—1905), obywatela ziemskiego, żonatego 
z Gabrielą Malińską Maksymiliana [podstawą jest Boniecki; uzupełnienia Jabłońskiego]. 
Ich ojciec Walerian (1760—1820) został pochowany w krypcie kościoła w Datnowie.

Wzmiankowany wyżej Stanisław Kierbedź (1810—1899) to najwybitniejszy przed
stawiciel tej rodziny. Miał on siedmioro dzieci: Paulinę (1847—1889), pannę; Mikoła
ja (1851—1872), bezpotomnego; Michała (1854—1932), inżyniera komunikacji, żonate
go z Katarzyną Turczaninową bezpotomnego; Eugenię (1855—1946), żonę Stanisława 
Kierbedzia; Stanisława (ur. 1858), zmarłego w dzieciństwie; Waleriana (ur. 1860), zmar
łego również w dzieciństwie i Zofię (1870—1963), żonę Lubomira Dymszy (1860—1915), 
prawnika, profesora Uniwersytetu Petersburskiego.
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ICIERDEY 99

Skądinąd wiadomo o Kierbedziach, co następuje. Przed 1542 r. Szczepan Stanisła- 
wowicz Kierbed sprzedał połowę ziemi Wencławowej z dworu chwałońskiego [LM].

W aktach ziemskich żmudzkich notowano ich rzadko. W 1594 r. Stanisław i La- 
wryn Szczefanowicze Kierbedy kupili niwę Atlawa kalnas koło rzeki Wenty we włości 
korklańskiej. Z kolei w 1597 r. Baltazar Kerbed wziął w zastaw majętność Rubeżajtie we 
włości wieszwiańskiej. W 1600 r. Jacuś Pietraszewicz z synami darował Baltazarowi Ja
kubowiczowi Kierbedowi „otczyznę” Norkie we włości telszewskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich notowano na ogól znanych Kierdedziów, 
z wyjątkiem Baltazara (Balcera).

W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Wojciecha Kierbedzia w pow. szaw- 
dowskim, skądinąd nieznanego. O jego ubóstwie świadczy fakt, że kilku szlachty skła
dało się na wyposażenie jednego konia.

W taryfie 1667 r. zanotowano 8 rodzin, mieszkających tylko w trzech powiatach: 
telszewskim i berżańskim (po 3) oraz korłdańskim (2). Większość z nich to szlachta bez 
poddanych (5 na 8), a pozostali mieli od jednego do dwóch poddanych.

W kolejnej taryfie 1690 r. zanotowano 10 rodzin. Najwięcej mieszkało w dwóch po
wiatach: berżańskim (4) i korklańskim (3), w dalszych pojedynczo. Zdecydowana większość 
z nich nie miała poddanych (8 na 10), pozostałe miały po jednym. W obu taryfach notowa
no ich tradycyjnie w Chwałojniach i w Jurgiszkach w pow berżańskim, czyli pewnie w  Jur- 
gajciach. Notowano też sporo Kierbedziów, niewymienionych w genealogii Bonieckiego.

W sumie była to szlachta drobna i tylko wyjątkowo nieutytułowana. Były 2 wyjątki: 
Stanisław Janowicz Kierbedź ciwun twerski na początku XVI w. i Stanisław Kierbedź, 
który był horodniczym żmudzkim w 1764 r. Jego synem był Antoni, zwany horodni- 
czycem, który był deputowanym żmudzkim do Trybunału Głównego w 1780—1781 r.

W XIX w. Kierbedziowie herbu Slepowron mieszkali w pow. szawelskim, gdzie 
mieli dobra Jurgajcie i Gorajnie [Ciechanowicz].

Interesująca jest wzmianka o Janie Krzysztofowiczu z Chwała Kierbedziu, zob.: 
Piotrowicz. W tym przypadku forma — z Chwała raczej nie jest przydawką pochodze
niową, lecz raczej jest to zniekształcona nazwa miejscowości — z Chwał on [czyli Chwa- 
łojń], z którą Kierbedziowie byli związani.
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 2, s. 347; Kojałowicz, Nomenclator, s. 287; LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 242, nr 357; 
LVIA, F 391—8—2570, k. 47 [pominięto]; ODVCA, vyp. 3, s. 91—9; vyp. 4, k. 261—150; vyp. 5, к  260—235; 
Urzędnicy żmudzcy, nr 443, 612. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 10, s. 38—39 (genealogia); Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 279—280 (właściwie nie dotyczy Żmudzi); L. T. Jabłoński, Z dziejów rodu Kierbedziów, Warszawa 
2003, s. 31 i  tablica genealogiczna II; LPŻ, T. 1, s. 974: Kerbedis; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 323: Ker- 
bedis; Skłodowski, s. 289, 298, 353.

KIERDEY 

H. BEŁTY 

Taryfa 1667 roku

Kierdey Władysław Eustachi wojski Wiłkomirski ~ majętności Żogiń, takje i z miasteczka Żogiń jako i siół 
do tej majętności należących 74, p młynajednego, ż karcyrnyjednej dymów 76 poddańskich w pow. rosieńskim
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100 ICIERNOŻEWICZ (KIERNOZOWICZ)

Kierdey Władysław wojski Wiłkomirski у  dyżeryany ejragolskiej ya rok 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 
i  1667, potrąciwszy co wojsko brało intrati rocyną [w 1662 r.] ya łat «[umero] 5 medietatempnychodyiło ył  
200. Na ti sumi do /MP Kimbara skarb nego yesylego WXL dał ył 120. Teray ya lat //[umero] 2 na rok 
po ył 40 do skarbu wniósł 80 [Królewszczyzny 1667 r.]

Nazwisko rodziny jest pochodzenia ruskiego, od nazwiska Kierda, czyli: kiernoz, Świ
nia, knur, stadnik [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Byli silnie rozsiedleni w pow. gro
dzieńskim, gdzie piastowali lokalne urzędy.

Na Żmudzi zanotowano tylko Władysława Ostafiego Kierdeja, wojskiego wiłko- 
mierskiego w latach 1656—1671. Był on synem Eustachego Kierdeja, kasztelana żmudz- 
kiego. W 1667 r. posiadał dobra Żoginie w pow. rosieńskim z 76 dymami i dzierża
wił starostwo ejragolskie, które posiadał przynajmniej od 1662 r. Trzy lata wcześniej 
(w 1664 r.) dobra te zastawił Zygmuntowi Drzewieckiemu, sporządzając inwentarz tych 
dóbr. Wspomiany Drzewiecki był bratem Bronisława, jego szwagra, bo jego siostra 
Katarzyna Kierdejówna wyszła za mąż za Bronisława Drzewieckiego w 1671 r., pew
nie z Drzewicy w pow. opoczyńskim herbu Ciołek. Ożenił się z Anną Grużewską, sę- 
dzianką ziemską żmudzką, z rodziny należącej do elity żmudzkiej. Później nie notowano 
Kierdejów na Żmudzi.
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Compendium, s. 25; tenże, Nomenclator; s. 287—289; Królewszczyzny 1667 r.; LI, 
s. 227—230. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 152: Kierda, Kierdej; LPŻ, T. 1, s. 998: 
Kirda, Kirdejus; Uruski, T. 6, s. 317-318. Dane A. Rachuby.

KIERDUT[OWICZ] ZOB. GIERDUT 

KIERKOSZ ZOB. KORKOZ

KIERNOŻEWICZ (KIERNOZOWICZ)

H. KORNIC 

Taryfa 1667 roku

Kiernoyowicy Marcin Jóyefowicy na miejscu na miejscu Jóyefa Kiernoyowicya rodyica swego у  Gierul dym 1 
syłachecki w pow. telsyewskim
Kiernoyowicy Gierulski Jan Jurewicy. Lewgowd Ambroyy Kasperowicy [z] yastawy od Jana Jurewicya Kierno
yowicya Gierulskiego у  Gierul у  kupli dym 1 syłachecki w pow. telsyewskim

Nazwisko rodziny to patronimik od Kiernoza lub podobnego. Ma nieznaną genezę. 
Może łączy się z litewskim kerna, czyli „niewysoki”, „małego wzrostu” itp. [LPŻ], 
Chyba bardziej prawdopodobny jest związek z kiernoyem, czyli „samcem świni”, 
„knurem”. Byłoby to więc nazwisko przezwiskowe. Nazwiska tego nie notują pol
skie herbarze.

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć tylko jeden 
raz. W 1599 r. Stanislaw Pietrowicz Kiernaz kupił majętność Gieruli w Dumitrach we 
włości telszewskiej.
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KIERSNOWSKI 101

Później byli notowani tylko w taryfie 1667 r.: dwie rodziny w Gierulach w pow. tel- 
szewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.

Zwraca uwagę podwójne nazwisko: Kiernozowicz Gierulski. Druga część tego na
zwiska ma charakter odmiejscowy, od posiadanych dóbr Gierule od końca XVI w.

W 1836 r. wylegitymowali się ze szlachectwa Karnazewicze herbu Kornic. Ich pro- 
topolastą został Augustyn Karnazewicz (pokolenie I), dworzanin królewski. Jego syn 
Andrzej (II) miał tytuł cześnika mozyrskiego. Syn tego ostatniego Antoni (III) był pod- 
stolim orszańskim, zanotowanym pod 1759 r. oraz dziedzicem dóbr Gierule [w pow. 
telszewskim] i Kulszyszki w pow medyngiańskim. IV pokolenie stanowił także Anto
ni, syn Antoniego. Posiadał on dobra ojczyste oraz Szekście alias Mieszkuny w okolicy 
Szekściach w pow. szawelskim, które sprzedał w latach 1772—1780. Wydał on z żoną. 
Zofią Stankunówną dwóch synów (V): Adama Karola, majora wojska i Onufrego Paw
ła, rotmistrza „Wojsk Polskich”. Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (VI): Józefa 
(ur. 1799) i Ignacego Feliksa (ur. 1802). Z kolei jego brat Onufry Paweł dał światu syna 
Ignacego (ur. 1797; VI), ojca dwóch synów (VII): Józefa Stefana (ur. 1824) i Stanisława 
Jana (ur. 1833) [LVIA, F 391-1-1053].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-1-1053, k. 68-69; ODVCA, vyp. 5, k. 151-238. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 976: 
Kemevicius.

KIERNOŻYŃSKI 

H. KOŚCIESZA ?

Taryfa 1667 roku

Kernopyński Adam Marcinowicp na którego miejscu postał spisanj Krpysptof Kugielenicу у Rubepajdów, 
a na miejscu Jarosza Rttbepewicpa dym 1 poddański w pow. wiespwiańskim

Nazwisko rodziny to spolonizowana forma nazwiska Kiernożewicz (itp.), utworzona 
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.

Na Żmudzi notowano ich tylko w  taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wieszwiań- 
skim, z jednym poddanym. Była to zatem szlachta drobna i nieutytulowana.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Kiernożyckich [nie Kierno- 
żyńskich] herbu Kościesza. Na Żmudzi były tylko 2 wzmianki o tej rodzinie: Jan był zie
mianinem żmudzkim w 1637 r., a Dorota, córka Jerzego, została żonąjana Stancewicza 
w 1711 r.

Ź r ó d ł a :  Dworzecki Bohdanowicz, k. 82.

KIERSNOWSKI

Taryfa 1667 roku

Kiersnowski Paweł, na którego miejscu posta/ spisany jóp ef PacewicppPeteklan dym 1 spłachetki w pow. birgy- 
niańskim
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102 KIERSZAŃ SKI

Nazwisko rodziny to zapewne forma „zeslawizowana”, właściwie spolonizowana, od 
nazwiska Kirsnys, które jest zapożyczeniem z języka pruskiego i jaćwieskiego i ozna
cza: czarny, ciemny [LPŻ; Zinkevicius]. Byli jednak Kiernowscy (lub Kierznowscy) po
chodzący z Podlasia z pow. brańskiego. Może to być również nazwisko odmiejscowe, 
np. od Kiersnowa na Podlasiu.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. birżyniań- 
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Z kolei byli dobrze zna
ni w województwie nowogródzkim, gdzie piastowali miejscowe urzędy.
L i t e r a t u r a :  Dacewicz, s. 343; LPŻ, T. 1, s. 1001: Kirsnauskas, 977: Kersnauskas; Uruski, T. 6, s. 326— 
327, 329—330; Zinkevicius, s. 561.

KIERS ZAŃSKI

Taryfa 1690 roku

Kiersyańska Barbara Janom у Janem Paszkiewiczem z Posyog w pow. wiebńskim dym poddański 1

Nazwisko to notowano jako: Kierszański, Kirszański, zapewne też Kijszański.
Nazwisko rodziny to spolonizowana forma nazwiska litewskiego Kerśis, które za

pewne łączy się z litewskim kerśas, czyli „pstry”, „różnokolorowy” itp. [LPŻ]. Może to 
jednak nazwisko odmiejscowe? Może łączy się z nazwą rzeki Kirszyna, prawym do
pływem Niewiaży na południe od Szadowa na pograniczu wielońsko—upickim, czyli 
Żmudzi z województwem trockim? Rzekę tę notowano w aktach ziemskich żmudzkich 
XVI w jako Kirszyn [Slovar]. Warto zwrócić uwagę, że Poszoki, w których notowano 
Kierszańskąw 1690 r., leżały stosunkowo niedaleko od tej rzeki, były w tym samym po
wiecie i polu Laudańskim, lecz bardziej na południe.

Prawdopodobnie należy ich wiązać z pow. upickim w województwie trockim. W ta
ryfie tego województwa z 1690 r. notowano Kierszańskich w „Polu Sabany na Pomu- 
szu” i Kijszańskich w „Polu Podbirże Krajszany” (w kopii: Kijszany) w północnej czę
ści pow upickiego. Według wywodu Kirszańskich herbu Łuk z 1819 r. ich protoplastą 
byl Jan Wincenty Gintyllo Władysławowicz Kierszański, żyjący na początku XVIII w. 
\LY1A, F 391-8-2596].

Na Żmudzi w tym czasie spisano tylko jedną rodzinę w pow wielońskim, przylega
jącym do pow upickiego. Była to jedna rodzina, z jednym dymem poddańskim. Była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1819 r. w  rodzina herbu Łuk Napięty została wylegitymowana ze szlachectwa 
w późniejszej guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a :  LVLA, F 391—8—2596, к  329v; Slovar, s. 136: Kirśin. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, 
s. 287: Kierszański i  291: Kirszański; LPŻ, T. 1, s. 977: Kerśanskas, Kerśis; Uruski, T. 6, s. 327.

KIERSZKOWICZ

Taryfa 1690 roku
Kiersykowiczowa Zofia [z Rustejkowicz w pow. wielońskim?] dym szlachecki 1
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KIETURNAGIS 103

Nazwisko rodziny ma nieznaną genezę. Jest to patronimik od formy Kierszko, Kiersko 
itp. Taka nazwę osobową notowano w 1402 r. w źródłach polskich [SSNO].

Rodziny te] nie notowano w polskich herbarzach.
Może chodzi o Kieszkowiczów lub Kierzkowskich, notowanych w polskich herba

rzach. Na jeszcze inną możliwość wskazują dane polskich językoznawców, którzy za
notowali Kierzka i Kierzkowicza i łączyli ich genezę ze słowem kierpek, czyli „krzak” 
[Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Wreszcie nie można zapominać o członie girś— w an
troponimii litewskiej, od którego powstały nazwiska typu Girśas, Girsovicius itp. [Zin- 
kevicius]. W sumie może to być nazwisko różnego pochodzenia: litewskiego, ruskiego, 
nawet polskiego.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 152: Kierzko (—wicz); SSNO, T. 2, s. 584: Kirs(z) 
ko; Zkike vicius, s. 94: girś.

KIESLER

Taryfa 1667 roku

Kiesler Walenty, mając majętność w nastawie od Jana i Samuela Paplińskich spoinie p Andrpejem Hewkm 
p Dyrwian dymów poddańskich 56 w pow. W. Dyrwian. Tenpe, mając w opiece po pespjym Stanisławie Skurwi- 
dpie p Dynajciów [sic] poddański dym 1 w pow. telspewskim

Nazwisko jest pochodzenia niemieckiego [LPŻ]. Nazwiska tego nie notowano w pol
skich herbarzach.

Na Żmudzi notowano tylko jedną rodzinę w pow. Wielkich Dyrwian i telszewskim: 
były to dobra zastawione i będące w opiece.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 979: Kesleńs.

KIKSMIN ZOB. KĘSMIN

KIETURNAGIS

Taryfa 1667 roku

Kieturnagis Jakub p Gostyń dym 1 spłachetki w pow. kros kim

Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch części: 
ketur i nagas (nagis). Pierwszy oznacza czwartego, najpewnie czwarte dziecko urodzone 
w rodzinie. Zaś nagis to paznokieć po litewsku, forma używana w antroponimii litew
skie] [Zinkevicius].

Na Żmudzi zanotowano w aktach ziemskich żmudzkich w 1590 r. Bałtromieja 
Matysowicza Kieturnogisa, który po podziale z braćmi „otczyzny” Keturnogiszki we
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104 KIEWICZ (GIEWICZ)

włości telszewskiej zastawił swoją część za 20 kop groszy litewskich. Dobra te — czyli 
gniazdo rodzinne, bo raczej nie rodu — można zlokalizować w dobrach, czy w rejonie 
dóbr Gowdikojtie koło jeziora Tawsała [Slovar], Chodzi o obszar na północ od Telsz 
w kierunku jeziora Tawsoła, zaczynający się tuż przy Telszach.

Później, w taryfie 1667 r., spisano jedną rodzinę w pow. kroskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 143—624; Slovar, s. 133: Ketumagiśki. L i t e r a t u r a :  Zinkevicius, s. 495 
(Ketuńs), 571 (Nagas).

KIEWICZ (GIEWICZ)

Taryfa 1667 roku

GiewiczJakub. Talwayszewicz Samuel Joachimowieу na miejscu Marcina Miłaszewicza i na miejscu Jakuba 
Giewicpajako nastawnika z Ejtwidajciów dym 1 szlachecki w pow. snawdowskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Kieva lub może Keva. Jest nieznanego 
pochodzenia. Może jednak należy je łączyć z nazwiskiem Gyvis, które pewnie pochodzi 
od litewskiego gyvas, czyli „żywy”, „ruchliwy”, „żywotny” [LPZ]. Brak jest tego nazwi
ska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Sta
nisław Kiewis z żoną Barbarą Milaszewicz ugodził się w sprawie „upłaty dani” Miłasze- 
wiczom za pole Matiany we włości wielońskiej. W 1595 r. Martin Kiewicz z Mikołajem 
Stanisławowiczem sprzedał majętność Szyło we włości kroskiej.

Z kolei w taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. szawdowskim, bez 
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 126—372; vyp. 4 ,к. 3—19. L i t e r a t u r a :  LPŻ,T. 1 ,s. 679: Gyvis,989: Kieva.

KIEWIL ZOB. GIEWIŁ

KIEWNARSKI 

H. LUBICZ 

Taryfa 1667 roku

Kiewnarski Adam, na którego miejscu został spisany Jan Slawecki у majętności GiewilpoddJ&ńskidĄ i ga- 
grodjniczych] [...] ogółem dymów 9 w pow. widuklewskim
Kiewnarski Daniel [na miejscu] Jarosya Dowginia nDonginiówpodĄański] dym 1 w pow. kroskim 
Kiewnarski Jan Piotrowicz у Poskierdynia dym 1 szlachecki w pow. kroskim 
Kiewnarski Józef JasiewiczzKiewnarpodĄański] dym 1 w pow. kroskim
Kiewnarski Kazimierz na [miejscu] Jana Kiewnarskiego zMikniszek dym 1 szlachecki w pow. kroskim 
Kiewnarski Kazimierz Z Wirmian dym 1 szlachecki w pow. telszęwsldm
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KIEWNARSKI 105

Kiemorski jasien iep Krpysptof i Jópef, na których miejscu postał spisany Mikołaj Sulows/d p Pobijatyspek 
dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Kiewnarski Krpysptof Jasienicy Z KiewnarpoddJańskĄ dym 1 wpow. kroskim
Vienmars ki Mikołaj Adamonicp na miejscu rodzica swego Adama Kiewnars kiego z PospawspaMezajciów dym 
1 splachedd w pow. kroskim
Kiewnarski Samuel [na miejscu] Stanisława Kiewnarskiego rodzica swefgo] dymów ogrodniczych 3 jednego 
dziedzicznego, a dwóchpodĄmskióĄ wolnych [oraz] dymów trzech ludpi wolnych, wszystkiego ogółem dymów 
Zągrodniczych i/w^djańskich] 6 w pow. kroskim
Kiewnarski Samuel na miejscu Jakuba Kiewnarskiego zPoobela dym 1 szlachecki wpow. spawelskim
Kiewnarski Samuel, na którego miejscu został spisany KapimierzLaucewicz Z Zastanyjak° № imieniu nazwa
nym Kiewnarach podĄańsksch] dymów 3 w pow. kroskim
Kiewnarski Stanisław na miejscu rodzica swego Jana Kiewnarskiego pMilginc dym 1 szlachecki w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Kiewnarski Grupdp Wojciech na miejscu Jópefa Witkiewicza z Witkajć w pow. telspewskim [dym] poddański 1 
Kiewnarski Kaptmierpzimienicpa Giewil w pow. widukkwskim dymy poddańskie 2 
Kiewnarski Kazimierz Z Ponirpppia w pow. berpańskim dym szlachecki 1
Kiewnarski Mikołaj i Stanisław Klonowski ̂  okoliy Mężyk Pospawspa w pow. kroskim [dym] poddański 1
Kiewnarski Samuel z Poobelów w pow. spawelskim dym szlachecki 1
Kiewnarski Samuel z Pospawspa i Kiewnar wpow. kroskim [dymów] poddańskich 3

Należy przypuszczać, że rodzina ta wywodzi się od Grużdziów (zob), na co wskazuje 
choćby użycie podwójnego nazwiska jeszcze w 1690 r.: Kiewnarski Gruźdź. Samo na
zwisko pochodzi od miejscowości Kiewnary, znanej w XVI w. we włości kroskiej i łą
czonej z Gruźdiami, położonej koło rzeki Szymszy. Chodzi o miejscowość w parafii 
Kurtowiany, na południowy wschód od tego miasteczka, przy trakcie bitym z Szawli do 
Rosieni (lit. Kiaunoriai).

Niemało informacji o tej rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1578 r. Stanisław Janowicz Skiewnar [sic] otrzymał od żony Uliany Matwiejewny 
Bukontowny grunty w polu Kiewnarskim we włości kroskiej. W tym roku kupił on 
grunty Kieldyszki w Kiewnarach. Tenże w 1593 r. jako Stanisław Janowicz Kiewnar
ski sprzedał ziemię Tubakiszki w Pobiatyszkach we włości kroskiej. W 1591 r. potwier
dzono mu posiadanie folwarku Podurupis, nadanemu mu przez poprzednich właścicie
li dóbr Kielmy. W 1597 r. dokonał zamiany dóbr z nowym właścicielem Kielm Jerzym 
Grużewskim (zob.): za wspomniany folwark (w źródle zaścianek) otrzymał sioło Sznu- 
lecsztajce. W 1600 r. sprzedał służbę ludzi w Kierczagole [w Gierdziagole] we włości 
berżańskiej, nad rzeką Nendrupią. W 1590 r. Walenty Janowicz Kiewnarski darował żo
nie Hannie Stanisławownie Hryhorewicz część majętności w Kiewnarach i Pobiatysz
kach we włości kroskiej. W 1599 r. tenże został woźnym żmudzkim [tj. jednej z włości 
żmudzkich], W 1593 r. Matys Janowicz Kiewnarski przekazał bratu Stanisławowi przy
padającą mu część dóbr Kiewnary i Pobiatyszki.

W 1592 r. Jan Jakubowicz Kiewnarski wziął w zastaw ziemię w polu Lubotoki we 
włości gondyńskiej. W 1593 r. Hanna Janowna Bukontowna darowała mężowi Janowi
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106 KIEWNARSKI

Jakubowiczowi Kiewnarskiemu 150 kop groszy litewskich, zabezpieczonych na części 
dóbr Kiewnary. W 1593 r. Mikołaj Jakubowicz Kiewnarski sprzedał bratu Janowi część 
majętności Kiewnary. W  1600 r. tenże kupił część tej majętności od swoich krewnych 
Walentego Janowicza [w akcie błędnie: Jacowicza] i jego żony Hanny.

Z powyższych danych rodzi się następujący obraz tego rodu. Można wydzielić 
jego dwie gałęzi, związane z Kiewnarami: linia Jan owić zó w (3 synów: Stanisław, Ma
ciej [Matys] i Walenty) i Jakubowiczów (Jan i Mikołaj). Właściwie wszyscy z nich byli 
związani z Kiewnarami we włości kroskiej, pewnie gnieździe rodu czy rodziny. Do 
wyjątków należy wzmianka o dobrach w pobliskiej włości berżańskiej oraz w odległej 
włości gondyńskiej.

W czasie Potopu w 1655 r. Adam Kiewnarski podpisał unię kiejdańską ze Szwecją.
Podczas sprzedaży dóbr Pokrożoncie Pikajcie w 1675 r. zostali odnotowani Sa

muel Jakubowicz z Mindowga i Anna Janówna Juchniewiczówna Kiewnarscy [LNB]. 
Uwagę zwraca przydawka pochodzeniowa Kiewn ars kich: z Mindowga. Jest to wyjątko
wa informacja. Oczywiście nie chodzi tu o pierwszego i jedynego króla Litwy Mendoga 
[lit. Mindaugas] z połowy XIII w.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 13 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. kroskim (10) oraz pojedynczo w widuklewskim, telszewskim i szawelskim. 
Stosunkowo wiele z nich (6 na 13) posiadało poddanych: najczęściej jednego, ale były też 
dobra złożone z trzech, sześciu i dziewięciu poddanych. W kilku przypadkach używali po
dwójnego nazwiska Kiewnarski Jasiewicz, pewnie pochodzili od Jasiewiczów (zob.)?

W taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających w różnych powiatach, z tego sto
sunkowo najwięcej w  kroskim (2). Zwraca uwagę, że aż 4 rodziny (na 6) miały podda
nych: od jednego do trzech. Tylko 2 rodziny nie miały poddanych. W sumie Kiewnarscy 
nie należeli do biednych. Dwóch z nich piastowało urzędy na Żmudzi: Kazimierz był 
strażnikiem w 1691 r., a drugi miał urząd w końcu XVIII w.: Józef z Mindowga Jasie
wicz Kiewnarski, podczaszy rzeczycki, był też cześnikiem w latach 1774—1791. O pozy
cji tego ostatniego świadczy małżeństwo z Joanną Karpiówną, ciwunówną ejragolską. 
Jeszcze jeden, Marcin Kiewnarski, był stolnikiem parnawskim i właścicielem dóbr Gie- 
wile [w pow. widuklewskim] w 1725 r. [Raganą teismaĄ.

Kiewnarscy wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1851 r. Jed
na linia tej rodziny wywiodła się w 1805 r. z herbem Lubicz. Za swego przodka uzna
ła Józefa Kiewnarskiego (pokolenie I), właściciela majętności Kiewnary. Kiewnary na
leżały do nich jeszcze w 1882 r. Miał on czterech synów (II): Jerzego, Konstantego, 
Balcera i Samuela. Pierwsi trzej w  1688 r. przekazali dobra Kiewnary swojemu bratu 
Samuelowi, wyłączając z dóbr folwark Rodutrie. Wspomniany Samuel został spisany 
w taryfie 1690 r.w Poszawszu i Kiewnarach. Z nich linię kontynuował właśnie Samuel, 
ojciec Kazimierza (JII). Właśnie Kazimierz w 1722 r. nabył dobra Kiewnary i Laszy- 
niszki. Jego synem był Józef Jan (IV), który w 1774 r. został nominowany przez króla 
polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na leśnika Słonimskiego i posiadał do
bra Kiewnary Pomierty Bogdaniszki Poszuszwie Kropy Mieszkiszki Mitujkie Kompo- 
szyszki. Ow Józef Jan Kiewnarski był ojcem Wincentego Klemensa (ur. 1777; V) i dzia
dem Ksawerego Jana Euzebiusza (ur. 1807; VI). Ten ostatni okazał się bardzo płodny,
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KILBISIEWICZ (KILBIS) 107

skoro pozostawił po sobie ośmioro dzieci (VII): Eugenię Różę (ur. 1835), Wirginię Ze
nobię Monikę (ur. 1839), Ksawerę Paulinę (ur. 1845), Stanisława Arnolfa Wincentego 
(ur. 1846), Józefa Jana (ur. 1855), Władysława Ludwika (ur. 1856), Edwarda Walente
go Antoniego (ur. 1859) i Antoniego Ludwika (ur. 1867) [LV1A, F 391—8—2569, k. 71].
Ź r ó d ł a :  Akta sgasęlów, T. 2, s. 340; LNB, F 91-221, к  190; LVIA, F 391-8-2569, k. 71 (skan 00141); 
ODVCA, vyp. 1, s. 39-268, 48-67(w obu: Skiewnar), 137-172, 149-390; vyp. 2, s. 131^450, 167-133; 
vyp. 3, s. 19-10, 70-36, 83-239, 90-344; vyp. 4, k. 272-223; vyp. 5, k. 226-197, 236-56; Ragami teismai, 
s. 341-342; Slovar, s. 129: Kevnary, Urzędnicy żmudzcy, nr 584,1330. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, 
T. 3, s. 287; Uruski, T. 6, s. 336.

KIEŻGAJŁO (KESGAYLO)

Taryfa 1690 roku

Kesgay/o gŁapkosiów w po w.pojurskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest dwuczłonowe, pochodzenia litewskiego: kęs— i gad— O drugim 
była mowa przy okazji Bargayłów (zob), a pierwszy człon łączy się z litewskim kęsti, 
czyli „cierpieć” [LPŻ].

Oczywiście ród ten nie ma nic wspólnego z możnowładczym rodem żmudzkim 
Kieżgajłów, który wymarł w połowie XVI w. [Pietkiewicz], Niemniej jednak w później
szym czasie niektóre rodziny dodawały do swego nazwiska przydomek „Kieżgajło”, 
np. Zawiszowie, spadkobiercy prawdziwych Kieżgajłów. Przydomek ten używali, nie 
wiedzieć dlaczego, Kęstowicze (zob.).

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, bez poddanych. 
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1807 r. Jan, syn Piotra, Kieżgajło wywiódł swoje pochodzenie szlacheckie z her
bem Nieczuja i został zapisany do ksiąg szlachty (późniejszej) guberni kowieńskiej.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 957: Kazgaila; Pietkiewicz, Kieżgajłome; Uruski, T. 6, s. 337.

KILBISIEWICZ (KILBIS)

Taryfa 1667 roku

Kilbis Jan Michałowicz na miejscu Aleksandra Michałowicza Kilbisa rodzica swe [go] у Kretkompia dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
Kilbisiewicz]ózpf Z kretkompia dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Kilbisiewicz S amuel Michałowicz na miejscu rodzica z Kretkompia w pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimk od nazwiska Kilbis, co po litewsku oznacza gatunek 
ryby [Zinkevicius]. Nazwisko to błędnie odczytano w taryfie 1690 r. jako Kilbiniewicz. 
Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.
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108 KILPIN

Niemniej jednak najstarsza wzmianka o tej rodzinie pochodzi z akt ziemskich 
żmudzkich z 1599 r. Wtedy Łucja Lawrynowna Chrzczonowicz darowała drobne grun
ty w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej m.in. Krystynie i Hannie Bałtromiejewnom 
Kilbisiewiczom.

Później spisano ich dopiero w taryfach XVII w.: w 1667 r. 2 rodziny w pow. wilki- 
skim, bez poddanych i w 1690: jedna rodzina w pow. wilkiskim, także bez poddanych. 
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 5, k. 221—159. L i t e r a t u r a :  Zinkevicius, s. 312.

KILCZEWSKI ZOB. KIELCZEWSKI 

KILPIN

Taryfa 1667 roku

Kilpin Dawid Jurewicz z Kilpin dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Kilpin Jan. Dobkiewicy Daniel у  kupli od Dawida i Stefana Bogdanowiczów i Jana Kilpina zJanowdowa dym 
1 szlachecki w pow. korszęwskim
Kilpin Matiasz na miejscu Wacława Mikolajeniczą Giedowga zMikintławkia dym 1 poddański w pow. kor- 
szęwskim
Kilpin Stanisław na miejscu Jakuba Januszewicza z Kilpin dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Kilpin Wojciech Urbanowicz na miejscu Hrehorego Wojciechoniczą [Kilpina?] z Kilpin dym 1 szlachecki
w pow. korszęwskim
Kilpin Zygmont na miejscu Jana Hrehorowiczą [Kilpina?] z Kilpin dym 1 poddański w pow. korszęwskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego, być może, od litewskiego kli
p a ., czyli „zwiędła, marna kobiecość” [LPŻ].

Najstarsza wzmianka o bojarach włości korszewskiej Kilpindaylach [czy raczej Kil- 
pindaytiach] pochodzi z pomiary włości korszewskiej z 1562 r. Zanotowano tam tych 
bojarów koło dwóch siół hospodarskich: Mizukwieciów i Kumelników oraz ziem boja
rów Putwiów i Jurgajciów [AWAK|. Skądinąd wiadomo o majętności i polu kilpińskim 
we włości korszewskiej, bliżej nieokreślonym [Slovar]. Pozwala to zlokalizować Kilpiny 
na południe od Szyłeli i na północ od Putwiów (lit. Putve). Do dzisiaj tam znajduje się 
maleńka osada o nazwie Kilpines.

Ciekawe, że choć brak jest danych o Kilpinach jako bojarach w  aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w., to są tam informacje o Kilpinach jako miejscowości. Warto je 
prześledzić. Najstarsza wzmianka dotyczy testamentu Urbana Szymkowicza Janowi- 
cza [wystąpił w indeksie pod „nazwiskiem” Janowicz] z 1599 r. Był tam zapis dla żony 
połowy majętności w polu Kilpiny. W tymże roku Szymko Janowicz darował syno
wi Wojtiechowi Szymkowiczowi 2 części majętności Poakmeny [tj. leżących nad rze
ką Okmianą] w polu Kilpinach. Trzecia i ostania wzmianka odnosi się do sprzedaży 
części gruntów dóbr Kilpiny za rzeką Sermą i stąd nazwane Użsermie przez Hryhora
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Stanisławowicza dla Sebestiana Stanisławowicza w 1599 r. W sumie jest całkiem moż
liwe, że wymienieni tam bojarzy należeli do rodu Kilpinów. Można też zarysować pe
wien ciąg genealogiczny: 1. Jan (dziad). 2. Szymko. 3. Urban i Wojciech. Można zwró
cić uwagę, że w taryfie 1667 r. w Kilpinach wymieniono m.in. Wojciecha Urbanowicza 
Kilpina, który zastąpił Hrehora Wojciechowicza [pewnie Kilpina, czyli zapewne jego 
syna]. Zatem można przypuszczać, że w 1667 r. zanotowano następujący ciąg genealo
giczny: 1. Urban (dziad). 2. Wojciech. 3. Hrehory. Zatem zbieżność imion jest zaska
kująca i pozwala przypuszczać, że mamy do czynienia z Kilpinami. Idąc dalej, można 
wskazać, że we włości korszewskiej w popisie 1567 r. wymieniono tylko jednego Szym- 
ka Janojtisa, zapewne tożsamego z Szymkiem Janowiczem, stawiającego jednego ko
nia. Wniosek ostateczny byłby taki, że nazwisko Kilpin pojawiło się stosunkowo póź
no, na pewno w taryfie 1667 r.

Według Kojałowicza, notowano Piotra Kilpina w spisie szlachty żmudzkiej 
w 1621 r. [tj. w ówczesnym popisie, brak go jednak w samym wykazie].

Z 1669 r. pochodzi testament Zygmunta Janowicza Juszkiewicza Kilpina. Zapisał 
swojej żonie Barbarze Woysznarównie dożywocie i 100 kop groszy, zabezpieczonych 
na swoim „imieniczu” Kilpinie w pow. korszewskim. Pozostawił jej wolny „szafunek” 
na majętności Ławrajcie. Dwie córki: Alszka i Krystyna miały otrzymać posag w wy
sokości 50 kop groszy litewskich. Z kolei dwaj synowie: Hrehory i Jan mieli otrzy
mać „równy na kondycji ojczystej podział”. Wśród opiekunów małoletnich dzieci był 
m.in. Hrehory Birzyszko [VUB]. W taryfie 1667 r. notowano testatora jako Zygmun
ta Kilpina.

W 1674 r. testament spisał Dawid Janowicz Iwaszkiewicz [dalej wyraźnie jest 
mowa o Juszkiewiczu] Kilpin. Chciał być pochowany w kaplicy. Miał majętność Kilpi- 
nie w pow korszewskim oraz leżące w innym miejscu tego powiatu Ryszko, nabyte od 
Woydyłów. Te pierwsze zapisał żonie Katarzynie Wojciechownie Norwilownie Dawido
wej Juszkiewiczowej Kilpinowej, a po jej śmierci mieli przejąć jego synowie: Samuel, Jan 
i Aleksander Dawidowicze Juszkiewicze Kilpinowie w równej części. Poczynił też dys
pozycje w sprawie tych drugich dóbr oraz pobliskich Ryszków Kujzyniszek. Te ostatnie 
zapisał synowi Aleksandrowi, pod warunkiem spłacenia swoich braci [VUB, F 7 ŻP 26]. 
Wspomniane testamenty pozwalają na wytyczenie następującego ciągu genealogiczne
go Kilpinów: 1. Kilpin. 2. Juszko. 3. Jan. 4. Zygmunt (1669) i Dawid (1674). 5. Hryhory 
i Jan Zygmuntowicze, Samuel, Jan i Aleksander Dawidowicze.

Byli spisani w taryfie 1667 r.: 4 rodziny w pow. korszewskim. Polowa z nich miała 
po jednym, druga połowa nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieuty- 
tułowana. Natomiast dziwi pominięcie ich w taryfie 1690 r. może jednak w tej ostatniej 
chodzi o Stefana Juszkiewicza z Kilpin z Tomaszajciów i z okolicy Wortulan w  pow. po- 
jurskim. Przemawia za tym to, że w testamentach z lat 1669-1674 Kilpinowie używali 
formy Juszkiewicz jako części nazwiska.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 72—73, 79; Kojałowicz, Nomenclator, s. 293; ODVCA, vyp. 5, k. 155-266, 182— 
472, 196—58; Popis 1567 t ,  kol. 1334; Slovar, s. 134: Kilpiny, Kil piny; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 129; VUB, 
F 7—ŻP 23, nr 113, ŻP 26, nr 11. L i t e r a t u  r a  : LPŻ, T. 1, s. 994: Kilpis.
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KILTYŃSKI (KILTYNOWICZ)

H. SYROKOMLA 

Taryfa 1690 roku

Kiltyński Samuel £ Stawtupia w pow. pojurskim dym szlachecki 1

Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach. Najpewniej jednak chodzi o Kiltynowi- 
czów, których notowano na Żmudzi w pow. rosieńskim [zapewne XIX—wiecznym] i wy
legitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w XIX w. Zaś forma „Kiltyński” 
to najpewniej spolonizowana forma nazwiska Kiltynowicz, utworzona przez dodanie 
polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Nazwisko Kiltynowicz to patronimik od nazwiska 
Kiltyn, które nawiązuje do litewskiego kiltat. zob. Kielczewski.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę Kiltyńskich w pow. pojurskim, bez 
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1799 r. Kiltynowicze herbu Syrokomla wylegitymowali się ze szlachectwa. 
W 1680 r. Samuel Kiltynowicz (pokolenie II), syn Jerzego (I), wszedł w posiadanie dóbr 
Starkławek Lapków [w pow. pojurskim; ta druga nazwa chyba zniekształcona]. W te
stamencie z 1740 r. syn Samuela Mateusz (III) zapisał te dobra synowi Michałowi (IV). 
Ten ostatni ojcował dwóm synom (V): Szymonowi i Maciejowi, którzy w 1783 r. we
szli w posiadanie tych dóbr. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej 
prym wiódł Szymon jako ojciec dwóch synów (VI): Kazimierza i Bartłomieja. Pierwszy 
z nich powołał do życia syna Józefa (ur. 1781; VII), ojca dwóch synów (VIII): Kazimie
rza (ur. 1818) i Romualda (ur. 1832). Z nich Kazimierz miał syna Ignacego (ur. 1866; 
IX), a Romuald — Juliana (ur. 1864; IX).

Z kolei brat Kazimierza — Bartłomiej (VI) wydał na świat syna Antonie
go (ur. 1786; VII), ojca czterech synów (VIII): Jana Onufrego (ur. 1821), Szymona 
(ur. 1827), Antoniego (ur. 1831) i Wincentego (ur. 1836), bezpotomnego. Z nich Jan 
Onufry wydał światu dwóch synów (IX): Antoniego Etimona [lub Etiliuna] (ur. 1859) 
i Juliana (ur. 1864). Jego brat Szymon spłodził pięciu synów (IX): Franciszka [polskie 
imię rosyjskimi literami] (ur. 1853), Szymona (ur. 1859), Feliksa (ur. 1861), Aleksandra 
(ur. 1863) i Antoniego (ur. 1865). Kolejny brat, Antoni, wydał na świat także pięciu 
synów (IX): Antoniego (ur. 1859), Józefa (ur. 1862), Stanisława (ur. 1869), Franciszka 
(ur. 1872) i Tadeusza (ur. 1881).

Drugą, młodszą linię zaczął Maciej (V), ojciec dwóch synów (VI): Jana, bezpotom
nego i Adama. Ten drugi wydał na świat trzech synów (VII): Nikodemajózefa (ur. 1784), 
bezpotomnego, Marcina (ur. 1786) i Wincentego (ur. 1791). Wspomniany Marcin ojcował 
Karolowi Marcinowi (ur. 1823; VIII), bezpotomnemu. Z kolei jego brat Wincenty spło
dził dwóch synów (VIII): Jana Franciszka (ur. 1818) i Macieja Jana (ur. 1828), bezpotom
nego. Natomiast Jan Franciszek zostawił po sobie dwóch synów (EX): Stanisława Jana 
i Zygmunta Wolfganga [sic, ros. Zigmund Wolgang] (ur. 1857) [LVIA, F 391—8—2570].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2570, k. 56 (Kiltynowicz; skan 00112). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, 
T. 3, s. 288; Uruski, T. 6, s. 342.
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KIMBAR ZOB. KOMBAR

KIMINOWICZ (KAMINOWICZ)

H. ZŁOTA WOLNOŚĆ 

Taryfa 1667 roku

Kiminowicp Damd na miejscu Piotra Plusp/denicpa p Łunajdów dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim 
Kiminowicpjakub Jurewicz Z dominiów Smi$g\ ów dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim 
KiminowiczJan na miejscu Jerpego Rymspy zJĄw]spajdów dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim 
Kiminowicz Kazimierz Z Ospukułów 1 podĄtaiski] dym w pow. medyngiańskim 
KiminowiczMichał ̂  Wirmian dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Kiminowicz Pawełna miejscu Macieja Kiminowicpa z Klajspów 1 ywiĄdański] dym w pow. medyngiańskim

Taryfa 1690 roku

KaminowicpPiotr\w Kop. 1: Kiminowicz] na miejscu Jana Macpuka zPodeginiów w pow. mespniańskim 
dym szlachecki 1
Kiminowicz Daniel na miejscu teściów z Pluszkiów w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1 
Kiminonicz Dawid, na którego miejscu posta/ spisany Jan Narwaysp Z Dunajciów w pow. medyngiańskim
[dym] szlachecki 1
KiminowiczJakub Jurewicz Z Smilgjów w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1 
Kiminoimpjan Kazimierz na którego miejscu oraz na miejscu ojca posta/ spisany Jan Rymspa pjawspajć oku
piwszy Z niedzielnej kondycji z bratem i z cząstki Augustina Dargiewicpa [dym] szlachecki 1
KiminowiczJan z Ufjjminów w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1. Jest zapewne tojsamy z Kiminowi- 
cpem, na którego miejscu postał spisany Lawryn Butmin [w Kop. 1: Butrym] p Upminiów w pow. medyn- 
gjańskim [dym] szlachecki 1
Kiminowicpjerzy na miejscu ojca p Smilgiów w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1 
Kiminowicp Stanisław p K/ojspów w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Kimin, które jest pochodzenia litewskie
go. Geneza tej nazwy nie jest całkiem jasna, może pochodzi od litewskiego kiminas, c o  
oznacza „mech”, „torfowisko” [LPZ]. Z kolei Z. Zinkevicius nie miał wątpliwości, że 
jest to nazwisko dwuczłonowe: ky— i min~.

W 1644 t\, co potwierdziła w 1656, Giendruta Żutowtówna bywsza Krzysztofo- 
wa Perskowdowa, a teraźniejsza Kazimierzowa Kiminowiczowa zapisała co następuje 
w swoim „liście dobrowolnym”. Miała „imienicze” Oszukułe Butajtyszki i Judgolwie 
w pow. medyngiańskim, nabyte prawem zastawnym od pierwszego męża. Wszystko to 
zapisała swemu drugiemu mężowi, na czym zabezpieczyła sumę 190 kop groszy litew
skich. Zawarowała sobie, by jej córki z pierwszego małżeństwa otrzymały wyprawę 
w razie wyjścia za mąż [LNB]. W taryfie 1667 r. dobra Oszukuły w pow. medyngiańskim 
posiadał wspomniany Kazimierz Kiminowicz.

W XVII w. notowano ich w obu taryfach. W 1667 r. było to 6 rodzin w pow. me
dyngiańskim: większość nie miała poddanych (4 na 6), pozostałe miały po jednym.
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112 ICIMONT

Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, prawie wszystkie (7) mieszkały w pow. me- 
dyngiańskim z jednym wyjątkiem (sąsiedni pow. wieszwiański). Żadna z nich nie miała 
poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Najczęściej powtarzała się miejscowość Smilgie w pow. medyngiańskim. Była to 
okolica szlachecka, położona na północ od Medyngian przy drodze z Płungian do Zo
ran. Tu należy lokalizować Kiminy Smilgie, znane z taryfy 1667 r.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Kiminowiczów herbu Zło
ta Wolność. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1665 r., kiedy Jan mieszkał w pow. medyn
giańskim i sąsiadował z dobrami Kłajsze. W 1681 r. Michał Ambrożewicz i Piotr Mi
chałowicz sprzedali Użminie w pow. żorańskim. Brat wspomnianego Piotra, Stanisław, 
ojcował trzem córkom: Justynie, Katarzynie i Cecylii w 1673 r. W 1705 r. notowano Je
rzego i Stanisława. Można dodać, że w świetle obu taryf XVII w. notowano przynaj
mniej niektórych z wymienionych Kiminowiczów, także mieli dobra Użminie i Kłajsze.
Ź r ó d ł a :  Dworzecki Bohdanowicz, k. 84; LNB, F 130—727, k. 266—267. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 995: Kiminius; Zinkevicius, s. 212: Kyminas.

KIMONT

H. BAWÓŁ, SZELIGA 

Taryfa 1667 roku

KimoHt Adam Chrzęzpnowicz у Kimont dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim 
Kimont BntkiewiczSebestian pKimontów dym 1 poddański wpow. jaswońskim
Kimont Jan na miejscu Piotra Dowgina i zpipykipli od Magdaleny Jakubówny Dowginówny z Dowkontławek
dym 1 sylachecki w pow. kroskim
Kimont Jan Wjclawowicz Z Kimont dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim 
Kimont Kasper z Rftgry dym 1 szlachecki w pow. niebliskim
Kimont Krzysztof Szęzyfanowicz Z Kuniasz Loyry i zpi'tyktpli od Sebestiana Szęzyfcmonicza brata swego 
dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Kimont Malcher Chrzęzpnowicz [na miejscu] Sebestiana Chiyęzpnowiczą Kimonta z Kimont dym 1 szlachec
ki w pow. jaswońskim
Kimont Malcher Waclawowicz [na miejscu] Wjc/awa Kimonta rodzica z Kimont dym 1 szlachecki w pow. 
jaswońskim
Kimont Piotr [na miej scu] Ławryna Kimonta rodpica z Kimont dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Kimont Piotr Janowicz Z Kimont dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Kimont Stanisław ChrzęzpnowiczzDerbut dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Kimon [t] Gabńel zRłmont Medpiów w pow. jaswońskim [dym]poddański 1 
Kimont Jan z Kimont w pow. jaswońskim [dym] szlachecki 1 
Kimont Konstanty zBudrajciów w pow. jaswońskim [dym] szlachecki 1 
Kimont Malcher zokolicy Kimontów w pow. jaswońskim [dym] szlachecki 1
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KimontMikołaj ̂ Lejlów wpow. ejragolskim i zptgykupli dym szlachecki 1 
Kimont Piotr z Rosycz Raminie zpipykiplą wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Kimont Piotr, na miejscu którego i na miejscu Stanisława Januszewicza Kowgialowiczą zpstał spisany Jan 
Dawgiłowicz zMejliszek Lawbów wpow. tendgiagolskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch członów: ky— 
(zob. Kiburowicz) i mant— (zob. Dowmont), szczególnie ten drugi człon jest bardzo 
popularny w antroponimii litewskiej [LPŻ]. Niektórzy chyba błędnie łączą to nazwisko 
z imieniem Klimont [Abramowicz, Citko, Dacewicz].

Najstarsza wzmianka dotyczy Kimonta, bojara żmudzkiego w 1409 r. Trudno po
wiedzieć o nim coś bliższego [Petrauskas].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r. spisano Romana Kimentojtisa, 
bojara we włości tendziagolskiej. Brak jest o nim danych w następnym popisie z 1567 r. 
i w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Skądinąd wiadomo, że w XVI w. protopla
stą rodziny herbu Szeliga byl Bartłomiej (pokolenie I), który miał syna Wacława (II) 
i dwóch wnuków (III): Jana i Melchiora. Posiadali oni dobra Wojniany—Rytyki i Sudym- 
ty w pow. rosieńskim [w rzeczywistości pierwsze były w pow. szawelskim, a drugie — 
w telszewskim],

Z 1571 r. pochodzi informacja o Marynie Wojtkowej Kimentowicza, bojarce wło
ści widuklewskiej, której zabrano ziemie i przyłączono do siół Niemorszany i Sujany, 
w zamian za co dostała odmianę koło wspomnianych Niemorszan [AWAKJ.

W dokumencie pt. „Prawo przedażne Szczefanowiczów i bliskich”, niedatowanym, 
przedstawiono dzieje dóbr Kimonty Poszołtunie w  pow. rosieńskim (?). Najpierw posia
dał je Jan Matusowicz Masłowski, który sprzedał to „imienicze” Malcherowi Węcławo- 
wiczowi Kimontowi (pokolenie I i II). Miał on dwóch synów (III): Marcina i Kazimierza 
oraz córkę Apolonię. Z nich córka wyszła za mąż za Piotra Janowicza Narkiewicza, któ
ry „imienicze” w Kimontach sprzedał Witkiewiczom: Stefanowi Błażejewiczowi z Lan
ka Witkiewiczowi, potem miał je jego syn Samuel. Z kolei obaj bracia Malcherowicze 
Kimontowie. Marcin miał żonę Mariannę Franciszkównę Jankiewiczównę, która miała 
dwie córki: Zofię, żonę Bartłomieja Niekrasza i Annę, żonę Samuela Chwaszczewskie- 
go. Pierwsza, czyli Zofia, urodziła Bartłomieja i Kazimierza Niekraszów. Z kolei Anna 
miała troje dzieci: Michała, Jana i córkę Barbarę, która wyszła za mąż za Jana Goyżew- 
skiego. Spłodziła z nim troje dzieci: Tomasza, ożenionego z Marianną Girsztowtówną, 
Magdalenę, żonę Jakuba Matusewicza i Urszulę, pannę.

Z kolei druga linia rozpoczęła się od Kazimierza (III), który ożenił się z AnnąMa- 
ciejówną Waszkiewiczówną. Spłodził z nią córkę Katarzynę, która „była za Adamem 
Towginem”. Pożycie musiało być szczęśliwe, bo zaowocowało sześciorgiem dzieci: An
tonim, Jadentą (?), Anną, Jadwigą, żoną Jana Syrtowta, Magdaleną i Agnieszką. Z nich 
potomstwo miała chyba tylko Jadwiga. Później dopisano imiona jej dzieci: Jan i Leon.

Ciekawy dokument pochodzi z 1659 r., kiedy bracia Daniel, Matiasz, Sebestian 
i Piotr Zbutkiewiczowie [w innej wersji: z Butkiewiczowie, z Budkiewiczom] Kimon
towie zostali oskarżeni o pochodzenie z „prostego stanu”, a nie szlacheckiego. W od
powiedzi król polski Jan Kazimierz uznał ich za szlachtę, wysoko podnosząc to, że nie
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zdradzili króla w czasie Potopu, „ale szczyrze przeciwko nieprzyjacielowi zamorskiemu 
[tj. Szwedowi] cum dispendio zdrowia i chudoby swojej pomagając”. Jednym z dowo
dów szlacheckości Kimontów miał być przywilej Witolda [ML — Ks. wpisów nr 131]. 
Można dodać, że brak jest wiadomości o tym przywileju Witolda dla Kimontów. Uwagę 
zwraca związek Kimontów z Butkiewiczami, który widać nie tylko w tym dokumencie. 
Trzeba przypomnieć, że w taryfie 1667 r. zanotowano Sebestiana Butkiewicza Kimonta 
z Kimontów w pow. jaswońskim.

W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. jaswońskim (7) 
i ejragolskim (2) oraz pojedynczo w kroskim i wielońskim. Z jednym wyjątkiem żadna 
rodzina nie miała poddanych. Tu włączono Kimonta Butkiewicza, którego nie umiesz
czono przy Butkiewiczach z powodu zamieszkania w Kimontach.

W taryfie 1690 r. odnotowano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow. jaswoń
skim (4) oraz w sąsiadujących z nim powiatach: ejragolskim, tendziagolskim i wieloń
skim. Była to na ogól szlachta bez poddanych, tylko dwaj posiadali po jednym podda
nym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Gniazdem rodu są Kimonty w pow. jaswońskim, od których pochodzą Kimont- 
medzie (medis po litewsku znaczy „drzewo”). Później notowano tam okolice szlachec
kie. Wspomniane Kimonty (lit. Kymantai) leżą kilka kilometrów na wschód od mia
steczka Betygoła, a Kimontmedzie (lit. Kimentmedis) leżąbardziej na północ pod wsią 
i lasem Budrajcie.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Kimontowie 
herbu: Bawół, Łabędź i Szeliga.

W 1799 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Kimontowie herbu Szeliga. Za 
swego przodka przyjęli Wacława Kimonta, syna Bartłomieja (pokolenie I i II). Spłodził 
on dwóch synów (III): Jana i Melchiora, którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. 
Piewszą, starszą linię prowadził Jan, którego synowie (JV): Samuel, Mikołaj i Kazimierz 
w 1690 r. otrzymali od ojca dobra Wojniany Rytyki. Chodzi o dobra w  pow. wielońskim, 
przy granicy z pow. upickim, na północny wschód od Bejsagoly. Jeszcze dzisiaj notuje 
się tam wsie Ritikiai i Vainiunai.

Wspomniany wyżej Samuel (IV) wydał na świat syna Józefa (V), który w  1756 r. 
sprzedał dobra Wojniany Rytyki ze wsią Kadniele. Był on ojcem Onufrego (VI) i dzia
dem Antoniego (ur. 1790; VII). Ten ostatni pozostawił po sobie trzech synów (VIII): 
Ignacego Jana (ur. 1821), bezpotomnego, Wincentego Kornela [ros. Kornelij] i Józefa 
Mojżesza [ros. Mojsiej] (ur. 1825). Z nich Wincenty Kornel miał dwóch synów (IX): 
Antoniego (ur. 1850) i Józefa Ludwika (ur. 1856), a jego brat Józef Mojżesz — jedne
go: Jana (ur. 1859; IX).

Z kolei brat Samuela — Mikołaj (IV) spłodził syna Jana (V), który z kolei ojcował 
Tomaszowi (VI). Ten wydał na świat dwóch synów (VII): Bartłomieja (ur. 1764) [w tek
ście ewidentny błąd: 1864] i Macieja (ur. 1773). Pierwszy zostawił po sobie czterech sy
nów (VIII): Wincentego Nikodema (ur. 1792), Antoniego (ur. 1799), Józefa (ur. 1814) 
i Macieja (ur. 1821). Wszyscy z nich mieli potomstwo (IX): Wincenty Nikodem miał syna 
Piotra (ur. 1839); Antoni — dwóch synów: Bolesława (ur. 1848) i Jana (ur. 1854); Jó
zef — czterech: Adama (ur. 1850), Piotra Norberta (ur. 1852), Jana (ur. 1855) i Kazimie
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rza (ur. 1858); Maciej — także czterech: Czesława [ros. Wiaczesław] Mamerta (ur. 1866), 
Władysława (ur. 1868), Porfiriusza Mateusza (ur. 1874 \Lietuvos gyventoją genocidas, Ge- 
nocidas: 1869; Vaisvila: 1870]-ok. 1941) i Floriana Macieja (ur. 1884) [później dopisa
ny]. Wspomniany wyżej brat Bartłomieja — Maciej (VII) był ojcem Michała Tadeusza 
(ur. 1808; VIII), bezpotomnego. Trzeba dodać, że Porfiriusz Mateusz zginął na zesłaniu 
w Republice Korni w ZSRR, konkretnie w łagrze Ust—Lokczym razem z całą rodziną: 
żoną Teklą (ur. 1885), synami: Maciejem (ur. 1911) i Hipolitem Izydorem (1917—1943) 
oraz córkami: Heleną ur. 1908) i Ireną (ur. 1922) [Uet/ziosgymitojiigenocidas, Genocidas].

Trzeci z braci — Kazimierz (IV) doczekał się syna Stanisława (V) i wnuka tak
że Stanisława (VI). Ten ostatni powołał do życia dwóch synów (VII): Kazimierza 
Marcjana (ur. 1807) i Józefa Beniamina (ur. 1809). Pierwszy z nich miał dwóch sy
nów (VIII): Wincentego (ur. 1859) i Józefa (ur. 1865), a drugi — jednego: Zygmunta 
Piotra (ur. 1866; VIII).

Druga, młodsza linia pochodzi od Melchiora (III), ojca Piotra (IV), dziada Bartło
mieja (V) i pradziada Kazimierza (VI). Ten ostatni w swoim testamencie z 1736 r. za
pisał dobra nabyte od różnych osób swojej żonie Magdalenie i synom (VII): Kasprowi 
i Piotrowi. Pierwszy z nich miał syna Jana (VIII), ojca dwóch synów (IX): Kazimierza 
(ur. 1794), bezpotomnego i Antoniego Bonifacego Jana (ur. 1800). Ten ostatni wydał 
na świat czterech synów (X): Teodora Lucjana (ur. 1825), Zenona Ludwika (ur. 1839), 
Antoniego (ur. 1841) i Albina (ur. 1847). Z nich potomstwa doczekał się Antoni jako 
ojciec trzech synów (XI): Ignacego (ur. 1865), Klemensa Bolesława (ur. 1868) z dwoma 
synami (XII): Jerzym [ros. Georgij] (ur. 1889) i Tadeuszem (ur. 1900) oraz Stanisława 
(ur. 1878). Wspomniany tu Ignacy to dorpatczyk, o którym niżej będzie mowa.

Z kolei brat Kaspra — Piotr (VII) ojcował Tomaszowi (VIII), który spłodził 
troje dzieci (IX): Jana Piotra (ur. 1815), Konstancję Apolonię (ur. 1836) i Józefa Jana 
(ur. 1838), bezpotomnego [uwagę zwraca duża różnica wieku między rodzeństwem — 
21 lat: teoretycznie możliwa, ale równie możliwa jest pomyłka w rzędzie dziesiątek 
w dacie 1815 r.: np. 1835]. Z nich Jan Piotr miał syna Kazimierza (ur. 1856; X) [LVIA, 
F 391-8-2570, k. 58].

W tym miejscu trzeba przedstawić podobny, ale trochę inny, wywód Kimontów herbu 
Szeliga z 1820 r. Ich protoplasta Wacław Bartłomiejowicz Kimont (pokolenie I) w 1642 r. 
zapisał dobra Kimonty [w pow. jaswońskim] swoim synom (II): Janowi i Malcherowi. Za
początkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej Jan w swoim testamencie z 1691 r. 
zapisał te dobra czterem synom (III): Samuelowi, Gabrielowi, Mikołajowi i Kazimierzo
wi. Z nich Samuel dał światu trzech synów (IV): Jana, Jakuba i Józefa według dokumentu 
z 1792 r. Wspomnianyjan spłodził synajakuba (V), którego synowie (VI): Bartłomiej i Jerzy 
według świadectwa testamentu ich ojca z 1763 r. czynili niniejszy wywód.

Z kolei brat Jana, czyli Jakub Samuelowicz (IV) zostawił po sobie syna Stefana (V), 
z którego pochodził syn Stanisław (VI), wzmiankowany w testamencie ojca z 1793 r. 
także się wywodził.

Trzeci syn Samuela — Józef (IV) powołał do życia trzech synów (V): Onufrego 
z dwoma synami (VI): Antonim i Józefem oraz Samuela i Józefa, czego dowodem był 
dokument zrzeczny z dóbr ojczystych na rzecz Onufrego z 1787 r.
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Z kolei drugi syn Jana Wacławowicza, czyli Gabriel (III), był bezpotomny. Natomiast 
trzeci z braci — Mikołaj odziedziczył dobra Żemelany, czyli Derbuty [w pow. ejragol- 
skim; raczej chodzi o Żemigolę, a nie o Żemelany, leżące w zupełnie innej części Żmu
dzi] i „syna Jana spłodził” (TY). Ten zostawił po sobie trzech synów (V): Stefana i Anto
niego, bezpotomnie zeszłych oraz Tomasza, czego dowodem było prawo zrzeczne tego 
ostatniego na rzecz jego braci z 1764 r. Pomieniony Tomasz spłodził czterech synów (VI): 
Bartłomieja i Macieja, teraz się wywodzących oraz Józefa i Piotra, bezpotomnie zeszłych.

Czwarty syn Jana — Kazimierz Janowicz Kimont (III) nabył dobra Peliszki [sąPe- 
liszki w pow. wiłkomierskim, ale tu chodzi o Paliszki w pow. jaswońskim w dawnej oko
licy Golnie na południe od Kroków, później w pow. kowieńskim, gdzie jeszcze w końcu 
XIX w. Kimontowie mieli 158 dziesięcin ziemi; SG] i zapisał je swoim synom (IY): Jano
wi i Stanisławowi w 1765 [lub 1763] r. Z nich Jan wydał na świat Ignacego (V), chorąże
go „byłych Wojsk Polskich” [ściślej: w chorągwi 2. buławy wielkiej litewskiej w 1793 r.: 
Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego]. Jego brat Stanisław miał dwóch synów (V): Wincen
tego i Józefa.

Drugą, młodszą linię rodziny zaczął Melchior, brat Jana (II), „dziedzic Roszczów 
Romin” [w pow. wielońskim], który ojcował Piotrowi (III). Ten zaś spłodził syna Bar
tłomieja (IV), o czym świadczy dokument zastawu z 1686 r. Rzeczony Bartłomiej wy
dał na ten padół łez syna Kazimierza (V), który sprzedał rodzinne Roszczę Bohdano
wiczom i osiadł w Dowborach. Po sobie zostawił trzech synów (VI): Kaspra, Piotra 
i Antoniego, którym zapisał wspomniane dobra w swoim testamencie z 1736 r. Z nich 
Kasper doczekał się dwóch synów (VII): Michała i Jana. Jego brat Piotr miał „takoż 
dwóch synów”: Mateusza i Tomasza, a kolejny z braci — Antoni — jednego: Józefa, 
wywodzących się [BN, rkps 10055].

Z 1799 r. pochodzi wywód Kimontów herbu Bawół. Za swego przodka przyjęto 
Jana Kimonta, syna Krzysztofa (pokolenie I i II), który w 1735 r. posiadał dobra: Lej- 
le, Rymejki, Jankajcie, Wiłajcie i Podubiś. Trudno je zlokalizować, ale wspomniane Lej- 
le to okolica szlachecka na północnym skraju pow. ejragolskiego, na północ od okolicy 
Raczę (obecnie po lit.: Roćiai) koło dużej wsi Ilgiżiai III. W 1762 r. syn Jana Piotr Ki
mont (III) zapisał te dobra swoim pięciu synom (IV): Stanisławowi, Tadeuszowi, Fran
ciszkowi, Michałowi i Władysławowi. W 1793 r. wspomniani wyżej bracia (z wyjątkiem 
Stanisława) ustąpili z tych dóbr na rzecz właśnie swego brata Stanisława. W tymże roku 
Władysław Kibort sprzedał dobra Wiłajcie i Podubiś.

Z wymienionych pięciu synów Piotra Kimonta dwóch nie miało potomstwa (Ta
deusz i Michał), a pozostali zapoczątkowali 3 linie tej rodziny: od Stanisława, Franciszka 
i Władysława. Pierwsza, najstarsza linia łączy się ze Stanisławem (IV) jako ojcem sześciu 
synów (V): Ignacego (ur. 1780), Józefa (ur. 1782), Jana (ur. 1786), Kajetana (ur. 1789), 
Tomasza (ur. 1792) i Kazimierza (ur. 1795). Pierwszy z nich spłodził pięciu synów (VI): 
Feliksa (ur. 1820), Piotra (ur. 1822), Józefa (ur. 1829), Ludwika Onufrego (ur. 1830) 
i Ignacego Bonifacego (ur. 1834). Z nich potomstwo mieli tylko dwaj: Piotr i Ignacy 
Bonifacy. Pierwszy z nich wydał na świat dwóch synów (VII): Marcina (ur. 1860) i An
toniego (ur. 1863), a drugi — czworo dzieci (VII): bliźniaków Mikołaja i Annę Joannę 
(ur. 1860), Jerzego (ur. 1862) i Ignacego (ur. 1866).
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Brat Ignacego — Józef (V) był ojcem dwóch synów (VI): Franciszka Ignacego 
(ur. 1808) i Kazimierza (ur. 1810), bezpotomnego. Zaś pierwszy wydał na świat Leonar
da Benedykta (VII)- Kolejny brat Ignacego to Jan (V), ojciec dwóch synów (VI): Jana 
(ur. 1824) [w tekście ewidentny błąd: 1724] i Gracjana (ur. 1826). Z nich pierwszy miał 
dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1851) i Jana (ur. 1853), a drugi — jednego: Antoniego 
(ur. 1873; VII). Następny brat, Kajetan (V) zostawił po sobie syna Wincentego Karola 
(ur. 1822; VI), ojca Jerzego (ur. 1878; VII). Brat Ignacego, Tomasz (V) ojcował dwóm 
synom (VI): Teodorowi Telesforowi (ur. 1827) ijakubowi Antoniemu (ur. 1829), bezpo
tomnych. Ostatni z braci Ignacego — Kazimierz (V) miał dwóch synów (VI): Michała 
(ur. 1828) i Wincentego (ur. 1834), także bezpotomnych.

Druga, średnia linia łączy się z Franciszkiem (IV), który ojcował dwóm sy
nom (V): Antoniemu (ur. 1790) i Aleksandrowi (ur. 1812). Pierwszy z nich wy
dał na świat dwóch synów (VI): Kajetana Ludwika (ur. 1813) i Mateusza Teodora 
(ur. 1828), bezpotomnego. Natomiast pierwszy spłodził syna Wincentego (ur. 1837; 
VII). Z kolei brat Antoniego — Aleksander (V) miał syna Teodozjusza (ur. 1836;
VI) , bezpotomnego.

Założycielem trzeciej, najmłodszej linii był Władysław (IV) jako ojciec czterech sy
nów (V): Kazimierza, bezpotomnego, Józefa [I], Józefa [II] i Antoniego. Pierwszy z nich 
Józef spłodził dwóch synów (VI): Franciszka Bonifacego (ur. 1822), bezpotomnego 
i Ignacego (ur. 1826), ojca Jana (ur. 1862; VII). Z kolei drugi Józef ojcował także dwóm 
synom (VI): Feliksowi Jakubowi (ur. 1815) i Wincentemu Antoniemu (ur. 1826), bezpo
tomnemu. Natomiast Feliks Jakub wydał na świat czterech synów (VII): Leona Augu
styna (ur. 1844), Aleksandra (ur. 1851) z synem Ignacym (ur. 1880; VIII) oraz Wincen
tego (ur. 1858) ijózefa (ur. 1869).

Ostatni z braci, Antoni (V) był ojcem sześciu synów (VI): Józefa (ur. 1811), An
toniego (ur. 1815), Jana Augustyna (ur. 1819), Kajetana (ur. 1822), Ignacego (ur. 1825) 
i Onufrego (ur. 1827). Z wymienionych potomstwo mieli dwaj bracia: Kajetan spłodził 
trzech synów (VII): Antoniego (ur. 1866), Józefa (ur. 1868) i Jana (ur. 1875), a Igna
cy — dwóch (VII): Ignacego (ur. 1860) i Wincentego (ur. 1862) [tych dwóch ostatnich 
skreślono z adnotacją o wykluczeniu z rodosłownej knigi decyzją Senatu Rządzącego 
z 1889 r.] [LVIA, F 391-8-2569, k. 78].

Kolejny to wywód Kimontów herbu Szeliga z 1799 r., którzy przyjęli, że pocho
dzą od Samuela, syna Jana (pokolenie I i II). Zapoczątkował on 2 linie tej rodziny jako 
ojciec Jana i Jakuba (III). Pierwszą, starszą prowadził Jan, syn Samuela, który w  swo
im testamencie z 1731 r. zapisał dobra Kimonty alias Posałtrogie [w pow jaswońskim] 
synowi Jakubowi (IV). Ta druga nazwa nawiązuje do rzeki Sałtrogi (lit. Saltragys), do
pływu Kirkszniawy, płynącej na południe od Kimontów. Wspomniany Jakub ojcował 
dwóm synom (V): Bartłomiejowi i Jerzemu. W 1785 r. sprzedali oni te dobra. Pierwszy 
z nich spłodził syna Józefa Mateusza (ur. 1795; VI), ojca Ignacego Stanisława (ur. 1826;
VII) . Zaś jego brat Jerzy zostawił po sobie dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1799) 
i Szymona (ur. 1802). Wspomniany Wincenty powołał do życia trzech synów (VII): Mi
chała Feliksa (ur. 1831) oraz bliźniaków Karola i Józefa (ur. 1845). Z nich Karol wydał 
na świat dwóch synów (VIII): Michała (ur. 1874) i Wincentego (ur. 1885), a jego brat

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



118 ICIMONT

bliźniakjózef — czterech (VIII): Kaliksta (ur. 1874), Antoniego (ur. 1885), Kazimierza 
(ur. 1888) i Anicetego [ros. Aniketij] (ur. 1891).

Z kolei Szymon, brat Wincentego (VI), który był ojcem także trzech synów (VII): 
Nikodema Stanisława (ur. 1828), Piotra Pawła (ur. 1832) i Hipolita (ur. 1836), bezpo
tomnego. Pierwszy z nich zostawił po sobie syna Józefa (ur. 1861; VIII), a drugi — 
Władysława (ur. 1864; VIII).

Druga, młodsza linia łączy się z Jakubem (III), ojcem Stefana (IV) i dziadem Jerze
go (V). Ten ostatni wydał na świat dwóch synów (VI): Andrzeja i Wincentego. Pierw
szy z nich ojcował Ezechielowi Mateuszowi (ur. 1826; VII), ojcu dwóch synów (VIII): 
Antoniego (ur. 1854) i Aureliusza [ros. Avrelij] Rudolfa (ur. 1861). Z kolei brat Andrze
ja — Wincenty (VI) miał syna Józefa Aleksandra (ur. 1835; VII), bezpotomnego [LVIA, 
F 391-8-2569, k. 80].

I wreszcie wywód Kimontów herbu Szeliga pochodzący z 1837 r. Jest on zbieżny 
z podanym wyżej wywodem z 1820 r\, ale przynosi nowe, interesujące informacje. Ich 
przodek to Bartłomiej Kimont (pokolenie I), którego syn Wacław (II) kupił majątek Ki- 
monty w 1642 r. Po sobie zostawił dwóch synów (III): Jana i Melchiora, którzy w 1658 r. 
kupili dobra Meczkompie Toliszki [Mieczkompy to dawne Medykompy w dzierżawie 
jaswońskiej, sioło w wójtostwie betygolskim lub w majętności Tałajtyszki pod Bety- 
gołą. W końcu XIX w. był to dwór w gminie Betygoła, nie znaleziono go na mapach]. 
Wspomniani Jan i Melchior zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej linii Jan oj
cował czterem synom (IV): Samuelowi, Gabrielowi, bezpotomnemu, Mikołajowi i Ka
zimierzowi. Z nich ten ostatni zrzekł się schedy rodzinnej w Kimontach na rzecz bra
ta Samuela i z żoną kupił dobra Golnie Paliszki w 1728 r. Miał on dwóch synów (V): 
Jana i Stanisława. Ten pierwszy miał syna Ignacego (VI), bezpotomnego. Z kolei Sta
nislaw kontynuował linię rodziny, płodząc dwóch synów (VI): Stanisława Wincente
go (ur. 1767) i Józefa, bezpotomnego. Ten drugi zrzekł się swoich praw do Paliszek na 
rzecz brata (1796). Znów Stanisław Wincenty spłodził dwóch synów (VII): Kazimierza 
Marcjana (ur. 1807) i Józefa Beniamina (ur. 1809), obu bezpotomnych.

Teraz o Janie Mikołajewiczu (V), który miał trzech stryjów (IV): Samuela, Gabrie
la i omówionego wyżej Kazimierza. Zrezygnował on z praw do majątku rodzinnego 
i z żoną Judytą z Chrzczonowiczów kupił dobra Żemelany Derbuty [w pow ejragol- 
skim] od Olechnowiczów w 1727 r. Po sobie zostawił on dwóch synów (VI): Stefa
na i Tomasza. Pierwszy z nich nie zostawił potomstwa płci męskiej, „zatem opuszcza 
się” [w wywodzie]. Jego brat Tomasz wydał na świat dwóch synów (VII): Bartłomieja 
(ur. 1764) i Macieja (ur. 1773). Z nich pierwszy spłodził czterech synów (VIII): Wincen
tego Nikodema (ur. 1792), Antoniego (ur. 1799), Józefa (ur. 1814) i Macieja (ur. 1821). 
Zaś jego brat Maciej doczekał się tylko syna Michała Tadeusza (ur. 1813; VIII).

Po wyjaśnieniu trzech linii Kimontów w wywodzie przystąpiono do ostatniej li
nii, pochodzącej od Samuela Janowicza (IV). Było to niezgodne z zasadami genealogii, 
opartej na chronologii faktów genealogicznych. Wspomniany Samuel spłodził synajó- 
zefa (V). Posiadał on majątek ojczysty Kimonty w 1751 r. Jego żoną była Barbara z Ja- 
nowiczów, która dała mu trzech synów (VI): Onufrego (ur. 1752), Samuela i Józefa. 
Z nich Samuel i Józef zmarli bezpotomnie, a linię rodziny prowadził Onufry jako ojciec
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Antoniego (ur. 1790; VII) i dziad trzech wnuków (VIII): Ignacego (ur. 1816), Wincen
tego Korneliusza (ur. 1821) i Józefa Mojżesza (ur. 1825).

W drugiej linii Melchior (III) wydał na świat syna Piotra (IV). Spłodził on syna 
Bartłomieja (V), który w 1686 r. zastawił żonie dobra Roszczę. Na świat wydał on 
syna Kazimierza (VI), ojca czterech synów (VII): Szymona, Kaspra, Piotra i Antoniego 
[na drzewie genealogicznym wymieniono tylko dwóch: Kaspra i Piotra, bo o Szymonie 
i Antonim niczego nie udało się ustalić]. Natomiast Piotr spłodził dwóch synów (VIII): 
Mateusza i Tomasza, którym w testamencie z 1795 r. zapisał Dowbory. Z nich Tomasz 
miał syna Jana Piotra (ur. 1815; IX). Z kolei jego brat Kasper (VII) ożenił się z Roza
lią Strodomską, która wniosła mu w zastawie majątek Jawczyki (1759). Zrzekł się ma
jątku rodzinnego Dowbory na rzecz brata Piotra (1791). Po sobie zostawił dwóch sy
nów (VIII): Michała i Jana. Z nich Michał nie miał potomstwa i dlatego zrzekł się praw 
do majątku na rzecz brata Jana w 1794 r. Ów Jan zostawił po sobie dwóch synów (IX): 
Kazimierza (ur. 1794) i Antoniego Bonifacego Jana (ur. 1800). Ten drugi ojcował Teo
dorowi Lucjanowi (ur. 1825) [LVIA, F 391-1-1058].

O swojej rodzinie wspomniała Aldona Kimontt, córka Michała, lekarza w Tyfłisie. 
Jej pradziad w linii macierzystej stracił rodowy majątek, a dziad, też lekarz na Kauka
zie, tęskniąc do swojej ojczyzny, kupił mająteczek Dąbrowa na pograniczu guberni su
walskiej i kowieńskiej. Obaj Kimontowie: ojciec i dziad Aldony ukończyli Uniwersytet 
Dorpacki. Ojciec w czasie studiów należał do korporacji „Polonia”, z której wystąpił 
na znak protestu wobec przyjętej uchwały o przyjmowaniu do korporacji tylko Polaków 
(tj. z wyłączeniem ewangelików i Żydów). Później był ordynatorem szpitala w Tyfli- 
sie. Ojciec jak relikwię traktował karabelę po swoich pradziadach, która była „we krwi 
ochrzczona pod Wiednia murami”, czyli jej właściciel pewnie uczestniczył w kampanii 
wiedeńskiej 1683 r. Wiadomo, że wojska litewskie rzeczywiście uczestniczyły w  tej kam
panii, choć nie pod Wiedniem, bo w czasie sławnej bitwy byli na Węgrzech [w ówcze
snej Słowacji], gdzie zajmowali się rabunkiem miejscowej ludności. Do obozu króla pol
skiego jana III Sobieskiego przybyli dopiero w drodze powrotnej do kraju.

Wspomniany Michał Kimontt wychowywał swoje dwoje dzieci w  polskiej (ści
ślej polsko-litewskiej) tradycji historycznej i patriotycznej: Witolda (ur. 1903) i Aldonę 
(1905—1994). W 1919 r. podjął decyzję o porzuceniu dorobku swego życia w Tyfłisie (tu 
się urodził) i powrocie do ojczyzny, do Polski. Zmarł w drodze do kraju w Konstantyno
polu. W 1920 r. jego syn Witold walczył ochotniczo w obronie Ojczyzny przed najeźdź
cami ze Wschodu. Ukończył Akademię Rolniczą w Cieszynie. W czasie II wojny świa
towej walczył prawie na całym świecie. Ożenił się z Polką ze Lwowa w Indiach. Sama 
Aldona ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas II wojny świa
towej walczyła w ruchu oporu, w powstaniu warszawskim 1944 r. i ponownie w  1945 r. 
przystąpiła do odbudowy swojej Ojczyzny. Była nauczycielką i redaktorką w wydawnic
twie naukowym. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Tę wypowiedź Kimonttówny można uzupełnić o inne dane. Pierwszym dorpa- 
tczykiem, czyli studentem Uniwersytetu Dorpackiego, był Ignacy Kimont (1865—po 
1889), urodzony w majątku Urniaże w pow. kowieńskim [podział XIX-wieczny]. Nie 
ma jednak pewności, o jakie Urniaże chodzi. Były bowiem dwie okolice szlacheckie
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120 KIMONT

o tej nazwie, które w XIX w. leżały rzeczywiście w pow. kowieńskim. Sprawę kompliku
je fakt, że w obu w końcu XIX w. mieszkała szlachta Urniaże, z tym zastrzeżeniem, że 
większe dobra posiadali w  okolicy w pow. kowieńskim [przedrozbiorowym]. Niemniej 
jednak w okresie przedrozbiorowym okolica Urniaże leżała w dwóch różnych jednost
kach administracyjnych: na Żmudzi w pow. wielońskim oraz w województwie trockim 
w pow. kowieńskim [nie notowano ich w tym województwie w taryfie 1690 r.]. Urniaże 
żmudzkie znajdowały się na południe od Datnowa, a Urniaże kowieńskie — na północ 
od Bobtów, po drugiej stronie granicznej Niewiaży.

Wracam do dorpatczyka Ignacego (XI), który był synem Antoniego i Ewy Urniaż. 
Najpierw studiował na Uniwersytecie w Petersburgu, potem w Dorpacie — medycynę 
w 1888 r. Brak o nim bliższych danych. Trudno ustalić pokrewieństwo między owym 
Ignacym a drugim dorpatczykiem, czyli wspomnianym wyżej Michałem. Ten ostatni 
miał ojca Piotra i dziada Ignacego, ale tego ostatniego nie można utożsamić z pierwszym 
dorpatczykiem Ignacym, choć jest to możliwe. Wspomniany Piotr Kimont, ojciec Micha
ła i dziad Aldony, na pewno nie był dorpatczykiem [wbrew sądowi Aldony], może cho
dzi o jej pradziada Ignacego? W każdym razie Piotr (zm. ok. 1899) ożenił się z Michaliną 
Jakubowską. Jego udziałem jest duża kariera wojskową w służbie rosyjskiej na Kaukazie: 
naczelny lekarz wojskowy na Kaukazie, generał i rzeczywisty radca stanu [IV wysoka ran
ga]. Po przejściu na emeryturę wrócił wraz z żoną „do domu i kupił majatek na Litwie”, 
właściwie do „Priwislanskiego kraju” [tj. byłego Królestwa Polskiego], a więc nie do Li
twy, i kupił dobra Dąbrowa w guberni suwalskiej [Źródła: AA 13655; EAA, F 402-12-60 
(immatrykulacja). Literatura: Bednarski, s. 100; Tyla, Uetumai, s. 124, nr 635].

Z kolei dorpatczyk Michał (1870—1919), syn Piotra. Studiował medycynę na Uniwer
sytecie Dorpackim (w tym czasie zmianiono nazwę Uniwersytetu na Juriewski) w  latach 
1889—1895. Był członkiem Konwentu Polonia [formalnie miał inną nazwę]. Po ukończe
niu studiów wrócił do Tyflisu, gdzie pracował w szpitalu miejskim. Po kilku latach został 
ordynatorem chirurgii, potem naczelnym lekarzem. Miał też własną klinikę. W 1902 r. 
ożenił się z Anną Rossmann, której stryjem i także dorpatczykiem, bo studiował w Dor
pacie w latach 1851-1856, był Henryk Wilhelm Rossman. Wspomniany Michał był nie 
tylko rozmiłowany w swoim zawodzie, ale stale rozwijał się jako lekarz i naukowiec. Pro
wadził korespondencję z wybitnymi lekarzami w Rosji i poza jej granicami, np. z profeso
rem Bronisławem Kaderem (1863-1937) z Uniwersytetu Jagiellońskiego i swoim kolegą 
ze studiów dorpackich, także Żmudzinem z pochodzenia. Sporo publikował, prowadził 
kursy dla pielęgniarek i miał wykłady dla młodszych lekarzy w swoim szpitalu w Tyfłisie. 
Kilkakrotnie bywał w Warszawie, w 1912 r. byl kilka miesięcy w Berlinie dla pogłębienia 
wiedzy lekarskiej. Jego drugą wielką pasją była historia i literatura. Był patriotą polskim, 
w bibliotece gromadził polskie książki. Dzieci były wychowywane w kulcie polskości, 
m.in. na utworach Adama Mickiewicza. W domu mówiono po polsku. Podczas I wojny 
światowej organizował szpitale wojenne, wyjeżdżał na front. Na początku 1919 r. zaraził 
się durem, długo i ciężko chorował. Zmarł w Konstantynopolu w drodze do ukochanego 
kraju — do Polski [Źródła: AA 14139; AA, III, s. 737; AY; BN, rkps 10054—10056; Boń- 
cza—Kunicki, s. 91; EAA, F 402—12—60 (immatrykulacja); Heinrich, s. 135; LVIA, F 708— 
2—2389, k. 10, 16, 72 i in.;. Literatura: Bednarski, s. 100—101 (obszernie); tenże, Doktor
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KINICKI 121

M. Kimont, „Wiadomości Lekarskie”, T. 34: 1981, z. 15, s. 1313—1315; A. Kimont, Z Sak
sonii, Żmudni i  Kaukazu, „Tygodnik Powszechny”, R. 33: 1979, nr 10, s. 5].

W archiwum rodzinnym, dostarczonym do Biblioteki Narodowej w Warszawie 
przez wspomnianą Aldonę Kimontt, znalazły się jeszcze następujące dokumenty. Naj
starszy dotyczył nadania urzędu woźnego żmudzkiego [urząd woźnieński generalstwo 
dworne] przez króla polskiego Władysława IV z 1645 r. Drugi dokument to list kró
lewski Jana Kazimierza z 1649 r., dotyczący szlachectwa „z Butkiewiczów Kimontów”,
0 czym już pisano. Można jedynie zwrócić uwagę na przydawkę pochodzeniową: z But
kiewicza. Trzeci dokument to patent na namiestnika chorągwi husarskiej w  brygadzie
1 dla Ignacego Kimonta z 1792 r. Wydał go rotmistrz tej chorągwi Józef Wołodkie
wicz, a w samym dokumencie była mowa o służbie wojskowej Ignacego od siedmiu lat.
0  wspomnianym Ignacym Kimoncie była już mowa. Czwarty dokument to patent na 
szarżę chorążego dla Ignacego z 1793 r. Dalsze dokumenty są późniejsze. Z 1871 r. po
chodzi testament Wincentego Bartłomiejewicza Kimonta, który dzierżawił dobra Mej- 
liszki od Burbów. Uczynił tam zapis dla syna Piotra Wincentowicza, lekarza. Zaś jego 
córką, czyli Wincentego, była Katarzyna, żona Dominika Jerzewicza Sipowicza, aseso
ra kolegialnego. Ostatni, szósty dokument to testament wspomnianego lekarza, Piotra 
Wincentowicza Kimonta, posiadacza dóbr Dombrowna. Podano tam informację o jego 
synu Michale i siostrze Adeli „Dal—Trocco” [właściwie Dal—Trozzo] [BN, rkps 10054]. 
Dokumenty te wyjaśniają m.in. genealogię przodków Aldony Kimontt: 1. Bartłomiej 
(pokolenie VII w wywodzie z 1799 r.). 2. Wincenty (VIII). 3. Piotr, lekarz (IX). 4. Mi
chał (X). 5. Aldona (XI).

W XIX w. notowano Kimontów herbu Bawół w pow. szawelskim [Ciechanowicz]. 
W 1882 r. posiadali oni następujące dobra w guberni kowieńskiej, głównie na Żmu

dzi: Jawczyki, Kimonty, Poliszki [właściwie Paliszki], Maciejuny—Kompy, Martinajce
1 Bizwic[i]e. Były to dobra w dawnym pow. wilkiskim (Jawczyki, Maciejuny Kompy), 
jaswońskim (Kimonty, Paliszki) i chyba w pobliskim tendziagolskim (Martynajcie), od 
dawna przez nich zasiedlone.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 345—346; BN, rkps 10054, 10055, 10056: A. Kimontt, Dziedzictwo i  spadkobier
cy...-, LVIA, F 391-1-1058, k. 92-96, F 391-8-2569, k. 78 (skan 00154), 80 (skan 00158), F 391-8-2570, 
k. 58 (skan 00116); ML, Ks. wpisów nr 131, s. 179, nr 608; Perapis 1528 r., s. 250; SG, T. 12, s. 818—819: Ur- 
niaże, T. 15, cz. 2, s. 430: Paliszki; Slovar, s. 184: Medykompy. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dace- 
wicz, T. 1, s. 153: Kimont; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 288; tenże, Suplement, s. 196; Lietuvosgyrentojągenoci- 
das, Genocidas, T. 1, s. 423: Kimontas; LPŻ, T. 1, s. 994: Kymantas; Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego, s. 73 
(błędnie: Klimont); Petrauskas, Zemaitijos bajorai, Uruski, T. 6, s. 343; Vaisvila, s. 252—253 (zdj. Porfirego 
Kimonta), 542.

KINEYKO ZOB. GINEYKO

KINICKI

Taryfa 1667 roku

Ki nickt Piotr na miejscu Stanisława Grochowskiego -jjadowgów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
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Nazwisko rodziny to pewnie spolonizowana forma nazwiska Kinas, które w wielu wy
padkach jest pochodzenia niemieckiego [LPŻ]. Jednak wg. Z. Zinkeviciusa forma Kinas 
jest pochodzenia litewskiego i łączy się z członem kin— Równie prawdopodobny jest 
sąd o pochodzeniu Kinickich z Kinie w pow. płońskim na Mazowszu [Uruski].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim, 
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 997: Kinis, 995: Kynas; LTruski, T. 6, s. 344; Zinkevicius, s. 102 (kin—), 285 
(Kinas).

KINTYŁO ?

Taryfa 1690 roku

Kinfy/o [raczej nie Knityło jak w Taryfie Żmudzi 1690 r.], na którego miejscu postał spisany Krpysptof 
Butkiewicp pprpykupli [z Wańków w pow. powondeńskim] dympoddański 1

Nazwisko nie jest znane. Może łączy się z formą Kintas, które ma pochodzić od mia
steczka w rejonie szyłuckim w dawnym Kraju Kłajpedzkim, czyli poza Litwą historycz
ną [LPŻ]. Chyba bardziej przekonuje opinia Z. Zinkeviciusa, że nazwisko typu Kintas 
pochodzi od członu kint-, znanego w antroponimii litewskiej, który wskazuje na coś 
lub kogoś przetrzymującego, przechodzącego przez zimę. Może być pożyczką pruską. 
Do tych uwag można dodać, że może to być oboczność nazwiska Gintylo (zob.).

Na Żmudzi zachowała się tylko wzmianka z taryfy 1690 r. o posiadaniu jednego 
dymu chłopskiego przez niejakiego Kintyłę w pow. powondeńskim.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 997: Kintas; Zinkevicius, s. 103: kint—, 285: Kintas.

KIRKIŁO (KIERKIŁŁO)

H. LIS ? LUBICZ 

Taryfa 1667 roku

Kirki/o Piotr na miejscu Jakuba Kirkiła rodzica swego p Bertaspun dym 1 splachecki w pow. wieMskim

Taryfa 1690 roku

Kirki/o Stanisław p Kir kiło w w pow. wielońskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i pochodzi od litewskiego kirkilas, c o  
znaczy m.in. „krzykacz” [LPŻ], Z kolei Z. Zinkevicius uznał, że chodzi o nazwisko 
dwuczłonowe: kir— i kil—. Zasadniczy, pierwszy człon łączy się z czasownikiem kińnti, 
czyli „wzruszać”, „podniecać”, „wzbudzać” itp., a drugi: k il- łączy się z kilti, czyli „uno
sić się”, „podnosić się”, „wzbijać” itp.

Rodzina pochodzi z pow. upickiego, gdzie jeszcze w taryfie z 1690 r. spisano „Pole 
Kirkiły alias Podbirże” i zanotowano kilku członków tego rodu.
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KIRKUT (KIRKUC, KIRKUTOWICZ) 123

Na Żmudzi zanotowano ich już w 1596 r., kiedy Polonia Lenartowna Jurewaja Ma- 
tiejewa Kirkiłowa darowała rzeczy ruchome swemu mężowi Juriemu Matiejewiczowi 
Januszkiewiczowi Kirkile.

W taryfie Żmudzi z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, sąsia
dującym z pow. upickim. Nie miała ona poddanych. Zanotowano tam osadę Kirkiły, 
żmudzkie gniazdo tego rodu. Można je bliżej zlokalizować za pomocą akt ziemskich 
żmudzkich, gdzie podano wzmiankę o Kirkiłach w polu Poszakach. Chodzi o Poszo- 
ki, wieś w gminie Skiemie, należącą później do dóbr Bejsagoła i leżącą na południowy 
wschód od tego miasteczka. Jest na mapie Chrzanowskiego. Do dzisiaj jest pojedyncza 
osada Kirkilai przy drodze z Grynkiszek do Pacuneli, tuż przy tym ostatnim miasteczku.

W 1803 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Kirkiłłowie—Stacewicze herbu 
Lubicz. Ich przodkiem był Piotr, który w 1657 r. kupił majętność Lepary [w pow. upic
kim] [LYIA]. W XIX w. notowano ich jednak w pow rosieńskim z herbem Lubicz [Cie
chanowicz] . Rodzinę tę należy raczej łączyć ze Stacewiczami.

Zwraca uwagę podwójne nazwisko Kirkiło—Stacewicz, w  skazujące na związek obu 
rodzin. Raz przyjmowali oni nazwisko Kirkiło, raz — Stacewicz.

W XIX w Kierkiłłowie wylegitymowali się w guberni kowieńskiej z herbem Syro
komla. Ci, którzy mieszkali „w różnych powiatach ziemi żmudzkiej”, mieli też używać 
herbu Lis. Rangę tej wiadomości osłabia fakt, że Ciechanowicz pod Żmudzią rozu
miał powiaty nie tylko żmudzkie, ale i inne w guberni kowieńskiej, w tym poniewieski 
i wilkomierski.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2576, k. 30; ODVCA, vyp. 4, k. 81—185; Slovar, s. 135: Kirkiły; Taryfa woj. troc
kiego, s. 197. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 281: Kierkiłło i 289: Kirkiłło; tenże, Suplementy 
s. 196; LPŻ, T. 1, s. 999: Kirkilas; Uruski, T. 6, s. 321: Kierkiłło, 345: Kirkiłło; Zinkevicius, s. 103: kir—, 213: 
Kirkilas, 312: Kirkas.

KIRKUT (KIRKUC, KIRKUTOWICZ)

Taryfa 1667 roku

Kirkuc Ba/tromiej na miejscu Walentego Kirkuaa rodzica swe\go\ p \S\Kierdyn dym 1 szlachecki w pow. po- 
jurskim
Kirkuc Krpysptoj na miejscu Krpysptoja Kirkuda phampartów poddański dym 1 w pow. pojurskim 
Kirkut Stanislaw. Моргуm Sebestian na miejscu Zygmunta Mopryma rodpica swe\go] i pj>rpyk/pli od Stani
sława Kirkucia pjonajńów dym 1 poddański w pow. pojurskim
Kirkutonicp Stanislaw na miejscu Jana Wipbora p Popenowa pastawy dym 1 splachecki w pow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Kirkutonicp Bartłomiej p[S\Kierdon pSon sławek w pow. pojurskim dym spbchecki 1

Obie formy: Kirkutowicz i Kirkułowicz są możliwe, choć bardziej prawdopodobna jest 
ta pierwsza. Brak jest tych nazwisk w polskich herbarzach. Jedynie w spisie Gajla jest 
wzmianka o Kirkutajtisie, bojarze żmudzkim w 1528 r. W rzeczywistości chodzi o Jurisa 
Kirtutajtisa z włości korklańskie].
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124 KIWOWICZ (KIWAYTIS)

Wśród współczesnych nazwisk litewskich notuje się tylko Kirkutisa, które może 
pochodzić od litewskiego kirkutis, czyli „pierwsze jajko młodej kury” [LPŻ]. Jednak 
chyba bardziej przekonuje sąd Z. Zinkeviciusa, że nazwisko to łączy się z formą Kirkas 
(kir— i kant—) i jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe. Oczywiście, nieprawdopo
dobne jest łączenie tego nazwiska z kirkutem, czyli cmentarzem żydowskim.

O rodzie Kirkuta pisano przyjuszkiewiczach (zob.). Kirkut był bojarem żmudzkim 
z początku XV w., który dał początek dwóm rodzinom: Woyniatom i Juszkiewiczom. 
Nie można wykluczyć, że ci ostatni, byli związani z Kirkutowiczami. W każdym razie 
Juszkiewicze w XVI w. używali tego patronimiku i pochodzili z włości pojurskiej, jak 
i omawiani teraz Kirkutowicze.

Według wpisu do akt ziemskich żmudzkich z 1594 r. w  dokumencie z 1507 r. po
dano, że Kirkut miał trzech synów: Olechnę, Juszkę i Bartosza oraz córkę Dorotę. Ta 
ostatnia wyszła za mąż za Wojtka Seltiła [może jednak Siutiła?]. Sprzedał on swojej żo
nie część dóbr ojczystych nad rzeką Lokistą we włości szawdowskiej [МАСВ].

Warto wskazać, że w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zanotowa
no bojara pojurskiego Juszka Skirkutewicza, chyba protoplasty tej rodziny. Kolejna in
formacja dotyczy dopiero popisu 1621 r., gdzie zanotowano Krzysztofa Kirkutowicza 
[Kojałowicz]. Brak go jednak w tym popisie.

W 1669 r. Krzysztof Krzysztofowicz Kirkutowicz spisał testament. Kazał się po
chować w kościele Chwejdańskim. Swoją „ojczyznę” w Lubortach w pow. pojurskim za
pisał synowi Kazimierzowi. Z tego miał on wydzielić trzeciznę dla żony testatora Kry
styny Jurewn у Szulciowny [w innym miejscu była mowa o Krzysztofie Szolciu]. Z kolei 
jego córki: Justyna, Maryna i Anna miały otrzymać wyprawę w wysokości 30 kop gro
szy litewskich: pierwsze dwie miał uposażyć syn, a trzecią— żona [VUB]. Tego testato
ra notowano w taryfie 1667 r. w Lampartach [w testamencie lepiej: w Lubortach]. Były 
3 pokolenia tej rodziny: 1. Krzysztof. 2. Krzysztof (1669). 3. Kazimierz.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny mieszkające 
tylko w pow. pojurskim: dwie nie miały, a jedna miała jednego poddanego. Z obliczeń 
wyłączono jedną osobę (Stanisława) z powodu wzmianki o „przykupli”. W kolejnej ta
ryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, bez poddanych. W sumie 
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 296; MACB, F 256—3526, k. 20; Perapis 1528 r., s. 250, 337; VUB, 
F 7—ŻP 23, nr 84. L i t e r a t u r a :  Gajl, s. 452; LPŻ, T. 1, s. 1000: Kirkutis; Zinkeyićus, s. 312: Kirkas.

KIRMONT ZOB. SKIRMONT 

KIWOWICZ (KIWAYTIS)

Taryfa 1667 roku

Kiwaytis Malchier [sic] Jtmwic.£ na miejscu rodzica swego Jerzego Kiwaycia yKomp [właściwie z Kowp] dym 
1 szlachecki w pow. medyngiańskim.
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KIZIEWICZ (KIZEWICZ, ICIŻEWICZ) 125

Taryfa 1690 roku

Kimmc^Malcher -^Kiwajc wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest zdaniem Z. Zinkeviciusa pochodzenia litewskiego i złożo
nym z dwóch członów: ky— i vain—, z których drugi uległ skróceniu. Człony te zo
stały już omówione, zob.: Kiburowicz i Dargwoyn. Może jest to nazwisko odmiej- 
scowe?, zob. niżej.

Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach. Niemniej jednak zanotowano je 
w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1594 r. Matiej Jakubowicz Kiwajtis darował 
swemu zięciowi Ambrożemu Janowiczowi majętność Radzja ICalnas we włości me- 
dyngiańskiej.

Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w tymże pow. medyngiań
skim, bez poddanych. Gniazdem rodziny były Kiwajcie w tym pow., które w XIX w. 
oznaczały dwie miejscowości. Pierwszą była okolica szlachecka w pow. telszewskim 
w gminie Zorany, tj. na południe od Żoran i północny wschód od Twerów. W końcu 
tego wieku mieszkali tu: Wojszwiłłowie (9 dziesięcin ziemi), Kunejkowie (297), Margie- 
wiczowie (9) i Piewcewiczowie (30). Drugą były pobliskie Adomajcie—Kiwajcie, również 
okolica w tej gminie, gdzie mieszkali: Więckiewiczowie (25 dziesięcin ziemi), Żylewiczo- 
wie (55), Piewcewiczowie (114) i Pietkiewiczowie (21) [SG].
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 4, k. 2—11; SG,T. 15, c2 . 1, s. 12: Adomajcie, cz. 2, s. 80: Kiwajcie. L i t e r a t u 
r a :  Ziiikevicius, s. 312: Kyvas.

KIZIEWICZ (KIZEWICZ, ICIŻEWICZ)

H. CHOLEWA, LEWART 

Taryfa 1667 roku

Kizewicz Krzysztof у Kompów Milejkowiczpw dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Kipewicz Balcer zMi/ejkowic-p w pow. wilkiskim dym szlachecki 1 
KizjewiczJózpf zJankim w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Kizjewicz razem z Janem Woytkiewiczęm iMatiaszęm Wilgirdem [z Gojkon w pow. wielońskim?] dym 
szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego i pochodzi od imienia Kizis. 
Może ono pochodzić od litewskiego kizenti, czyli „śmiać się”, „kaszleć”. Może mieć jed
nak związek z białoruskim: Kizja, Kizewicz, Kizjuk itp. [LPŻ].

Choć rodziny tej nie notowano w źródłach XVI—wiecznych, to zachowała się in
formacja o „dworcu” Kizewskim we włości wielońskiej, leżącym kolo rzeki Ormeny 
w polu Goniuny (Ganiuny) i Rustejkowskim oraz folwarku Mołdiuszki. Chodzi o rze
kę Ormenę (lit. Armena), dopływ Niemna na zachód od Średników, równoległy do
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126 KIZIEWICZ (KIZEWICZ, KIŻEWICZ)

dolnej Dubissy. Wspomniany folwark leżał zapewne nad dolną. Ormeną, gdzie notowa
no wzmiankowane wyżej pola.

Notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę 
w pow. wilkiskim i bez poddanych, a w 1690 r. spisano 3 rodziny mieszkające w pow. 
wilkiskim i wielońskim, a więc w południowo-wschodniej Litwie. Żadna nie miała pod
danych. Była to więc szlachta drobna i nieutytulowana.

Z 1681 r. pochodzi testament Krzysztofa Kizewicza Stankuna, niestety bardzo uszko
dzony [niedostępny]. Zapisał on synowi Baltazarowi dom i majątek ruchomy w Kompach, 
a swoim bratankom: Dawidowi i Staisławowi Butkiewiczom — zakupiony plac [LNB].

W XIX w. Kiziewicze wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej guber
ni kowieńskiej z herbem Cholewa oraz Kiżewicze herbu Lewart. Ci ostatni mieszkali 
w pow. szawelskim [Ciechanowicz],

Zdaniem Ciechanowicza, „od wieków dziedziczyli dobra Podratwienie—Talwanisz- 
ki w pow. widuklewskim”. Miejscowość Podratwinie nawiązuje do położenia nad rzeką 
Dratwinią (lit. Dratvuo), dopływem Dubissy, uchodzącym w Lidowianach. Do dzisiaj 
nad tą rzeką notuje się wieś Padratvinis, leżącą na południowy wschód od Lal.

Z wywodu z 1799 r. dowiadujemy się, że protoplastą tej rodziny był Jerzy Kizie- 
wicz, syn Kazimierza (pokolenie I i II), który wspomniane wyżej dobra zapisał synowi 
Wawrzyńcowi (III) w 1681 r. W testamencie z 1754 r. wspomniany Wawrzyniec zapisał 
te dobra swoim czterem synom (IV): Mikołajowi, Janowi, Tomaszowi i Marcinowi. Do
bra te sprzedali Mikołaj i Jan Kiziewicze w  imieniu swoich krewnych w 1783 r.

Wspomniani bracia (IV) zapoczątkowali 3 linie tej rodziny, bo czwarty z nich (Mi
kołaj) nie miał potomstwa. W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł Jan jako ojciec 
trzech synów (V): Jerzego (ur. 1779) [o ile nie jest to pomyłka; w wywodzie umiesz
czono go po obu niżej wymienionych braciach], Leonarda Karola (ur. 1802) i Fran
ciszka Kajetana (ur. 1804). Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (VI): Hieroni
ma Michała (ur. 1834), Józefa Nikodema (ur. 1836) i Hieronima Ludwika Bartłomieja 
(ur. 1838). Jego brat Leonard Karol wydał na ten padół łez syna Jana (ur. 1844; VI), jego 
brat Franciszek Kajetan chwalił się dwoma synami (VI): Feliksem Mikołajem (ur 1834) 
i Kazimierzem Stanisławem (ur. 1850).

Drugą, średnią linię rodziny zaczął Tomasz (IV), ojciec Józefa (ur 1781; V), który 
zostawił po sobie dwóch synów (VI): Dominika Adalberta (ur 1814) i Adama Rafała 
(ur. 1820), bezpotomnego. Pierwszy z nich spłodził trzech synów (VII): Juliana Wincen
tego Franciszka (ur 1843), Władysława Marka (ur. 1847) i Antoniego (ur 1851).

Trzecia, młodsza linia łączy się z Marcinem (IV), który zostawił po sobie trzech 
synów (V): Karola Wincentego (ur. 1790), Izydora Fortunata (ur. 1793) i Ignacego 
(ur. 1795). Z nich pierwszy zostawił po sobie dwóch synów (VI): Antoniego „Baliga” 
[sic] (ur 1824) i Józefa (ur 1830). Jego brat Izydor Fortunat wydał na świat syna Anto
niego (ur. 1827; VI), a trzeci z braci, Ignacy — trzech: Franciszka Cypriana (ur. 1816), 
Leonarda (ur. 1826) i Józefa (ur. 1828) [LVIA, F 391—8—2570].
Ź r ó d ł a :  LNB, F 94—1026; LVIA, F 391—8—2570, k. 59 (skan 00120); Skwar, s. 134: Kizevskij dvorec. 
L i t e r a t u r a  : Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 293; tenże, Suplement, s. 197; LPŻ, T. 1, s. 1010: Kizis; Uruski, 
T. 6, s. 364: Kiżewicz, Kiżewski.
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KLEPACKI 127

KLENIOWICZ ZOB. KLIMOWICZ

KLENOWSKI 

H. LESZCZYC 

Taryfa 1667 roku

Шепот ki Jan, na którego miejscu postał spisany J e r y  Hermanowicz p Pokłon dym 1 szlachecki w pow. ro- 
sieńskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. W herba
rzach polskich notowano Kleniewskich z Kleniewa w województwie płockim [Uruski], 
co raczej przemawia za polskim pochodzeniem. Może jest to jedna rodzina z Klonow
skimi (zob.)r

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim, 
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. notowano Klenowskich herbu Leszczyc w  pow. rosieńskim i szawelskim 
[Ciechanowicz].

L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement., s. 198; LPŻ, T. 1, s. 1017: Klenauskas; Uruski, T. 6, s. 375.

KLEPACKI 

H. STRZEMIĘ 

Taryfa 1667 roku

Mepacski Baltromiej у Butwiłów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Klepacki Zigmmit [w Kop. 1: Symon] z Gojżęwki Małej alias Bufalewiczę w pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny ma być formą „zeslawizowaną” od imienia chrześcijańskiego Kle
ofas, po litewsku: Kleopas [LPŻ]. Inni badacze łączą nazwisko Klepacki z nazwą miej
scową Klepacze oraz z narzędziem do klepania lnu lub określeniem kowala [Abramo
wicz, Citko, Dacewicz].

Rodzina ma pochodzić z ziemi drohickiej na Podlasiu, od wsi Klepacz. Stąd mieli 
rozprzestrzenić się po różnych ziemiach Rzeczypospolitej [Uruski],

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną 
rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych. Z kolei w 1690 r. zarejestrowano te same 
dane. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. rodzina herbu Strzemię została wylegitymowana ze szlachectwa w póź
niejszej guberni kowieńskiej.

W 1804 r. wywiedli się Klepaccy herbu Strzemię. Za swego przodka przyjęli Bar
tłomieja Klepackiego (pokolenie I), którego syn Szymon (II) w 1720 r. zapisał dobra
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128 KLIMONT

Jankiszki Pobole w pow. wilkiskim synowi Stefanowi (III), a pozostali: Bartłomiej, Ja
kub, Stanisław i Mateusz dostali zapisy pieniężne. W testamencie z 1750 r. wspomnia
ny Stefan Klepacki zapisał te dobra synowi Jerzemu (IV). W 1794 r. ten ostatni sprze
dał wspomniane dobra. Pozostawił on po sobie sześciu synów (V): Józefa, Kazimierza, 
Adama, Wincentego, Jerzego (ur. 1794) i Marcina, także bezpotomnego. Pozostali czte
rej zapoczątkowali 4 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej prym wiódł Józef jako oj
ciec trzech synów (VI): Wincentego (ur. 1796) [na drzewie genealogicznym brak bezpo
średniego połączenia między nim a ojcem], Piotra Kajetana (ur. 1800) i Kajetana Jakuba 
(ur. 1805), bezpotomnego. Z nich Wincenty spłodził trzech synów (VII): Adamajózefa 
(ur. 1826), Ignacego Karola (ur. 1829) ijózefa Grzegorza (ur. 1833). Jego brat Piotr Ka
jetan wydał na świat syna Klemensa (ur. 1833; VII).

Druga linia była krótka: Kazimierz (V) miał syna Kazimierza Józefa (ur. 1840; 
VI), bezpotomnego. Trzecią linię prowadził Adam (V) jako ojciec Ludwika Kajetana 
(ur. 1830; VI), bezpotomnego. Czwarta i ostatnia linia zaczęła się od Jerzego (V), ojca 
trzech synów (VI): Adama Konstantego (ur. 1821), Piotra Pawła (ur. 1825), bezpotom
nego ijózefa (ur. 1830). Pierwszy z nich wydał na świat syna Michała (ur. 1858; VII), 
a ostatni — trzech synów (VII): Józefa (ur. 1866), Jarosława (ur. 1873) i Tadeusza [po 
polsku rosyjskimi literami] (ur. 1882) [LVIA, F 391—8—2569].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2569, k. 102 (skan 00202). L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, 
T. 1, s. 155: Klepacki, Klepacz; LPŻ, T. 1, s. 1017: Klepackas, Kleopackas; Uruski, T. 6, s. 377.

KLIMONT

Taryfa 1667 roku

Klimo иt Aleksander na miejscu Barba/y Justyny Stanisławowej Klimontów ej rodzicielki swej z Wolmontomcz
dym 1 scjachecki w pow. wiekńskim
Klimont Je/py у Wo/montowicz dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Klimo nt Jan z WolmontowiczLawdy w pow. wielońskim dym szlachecki 1

Brak jest podstaw do połączenia Klimontów z Klimontowiczami (zob.), mieszkającymi 
w różnych powiatach. Byli jeszcze Klementowie herbu Ręka Zbrojna w pow. telszew- 
skim [Ciechanowicz].

Nazwisko rodziny pochodzi od imienia łacińskiego Klemens, które u Słowian 
wschodnich przybrało formę Kliment. Sporo nazwisk urobionych od tego imienia no
towano w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. Nie było ich na Żmudzi, 
a szczególnie liczni byli w ziemi bielskiej w województwie podlaskim.

W kolejnym popisie wojskowym 1567 r. zanotowano Agusztyna Klimantonowi- 
cza we włości wilkiskiej. Kilka informacji jest również w aktach ziemskich żmudzkich 
XVI w. W 1592 r. Szymon i Andrej Awgusztynowicze Klementowicze kupili „imienicz- 
ko” w polu Kompach we włości wilkiskiej. W 1596 r. wspomniany Awgusztyn Kle- 
mentowicz z innymi bojarami kupił grunt Dobes w Kompach. W 1600 r. wspomniany
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KLIMOWICZ 129

Andrej Klementowicz kupił 6 niw w polu Kompach. Zatem mamy tu następujący ciąg 
genealogiczny: 1. Klement. 2. Augustyn. 3. Szymon i Andrzej.

Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 2 rodziny 
w pow. wielońskim, bez poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną rodzi
nę w pow. wielońskim, na Laudzie, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 138—192; vyp. 4, k. 155—125; vyp. 5, k. 233—33;Popis 1567 r., kol. 1313. L i 
t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplementy s. 197.

KLIMONTOWICZ (KLIMENTOWICZ)

Popis 1621 roku

KlimontonicpPiotr,pachołek, wysłany napopisprpepjanaStankiewicza у majętności p/mjdpkiejpo kopacku 
koń 1 w pow. rosieńskim, a sam się chorobą pałoiył

Taryfa 1667 roku

Klimentonicpjerpy pastawnymprawem od Chrypostoma Wilhelma Barbetyuspa [z] pastany swej p Poalksnia 
Pirklispki splachecki dym 1 w pow. korklańskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Klimont (zob. wyżej). Tam też zebrano 
nieliczne wzmianki o Klementach (Klimentach), Kiementowiczach (Klimentowiczach) 
w źródłach XVI w.

Na Żmudzi notowano ich także w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 
ich w pow. rosieńskim i w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korklańskim, bez pod
danych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1804 r. Klimontowicze wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej guberni 
kowieńskiej z herbem Pielesz.

L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 6, s. 389.

KLIMOWICZ

Taryfa 1667 roku

Klimowicpjan na miejscu Baltromieja Maciejewicpa pMacian dym splachecki 1 w pow. wielońskim 
KlimowicpKrpysptof pMacian dym splachecki 1 w pow. wielońskim
Klimo wicp Piotr na miejscu S tanislawa Klimowicpa rodpica swego p Macian dym 1 splachecki w pow. wielońskim 
Klimowicpowa [w tekście: Klimowicza] Piotrowa terapniejspa, bywspa Matiaspowa Liutostańska Regina 
Prospyńska p imienia pastawnymprawem od Jarospa Prospyńskiego napwanego Kibntispki [na marginesie: 
z Pokrożonc] dym 1 splachecki w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Klimowicp Piotr na miejscu ojca p [Roszcz Misztowtów w pow. wielońskim?] pipy kupli dym splachecki 1
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Nazwisko rodziny to patronimik od imienia chrześcijańskiego Klim (cerkiewne: Kli- 
mientij). Nazwisko Klimowicz spotyka się w języku polskim i białoruskim [LPŻ]. Oczy
wiście, bardziej prawdopodobna jest ta druga możliwość.

Na Żmudzi zanotowano Baltromieja Klimowicza we włości wielońskiej w  popisie 
wojskowym W Ks. Litewskiego w 1567 r.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. wspomniano o Awgusztynie Klimkowi- 
czu lub Klimowiczu. W 1582 r. sprzedał on „otcziznę” w  uroczysku Wołmontowiczach 
w Liawdie we włości wielońskiej. W 1583 r. został rozstrzygnięty jego spór z Paleckimi
0 zastawione dobra Paleki we włości widuklewskiej.

Z 1599 r. pochodzi zaświadczenie szlachciców żmudzkich: Wojtiecha Jurewicza, 
Wojtiecha Janowicza, Jana i Marka Tomaszewiczów Miniatowiczów, że Stanisław To- 
maszewicz Klimowicz nie jest „chłopcem prostogo stanu”, lecz ich „rodstwiennikiem
1 utcziwym szlachticzem”.

W sumie notowano Klimowiczów w latach 80. XVI w. we włości wielońskiej, gdzie 
byli już w 1567 r. Jeden z nich był spokrewniony z Miniatami (zob.).

Później był notowany w źródłach XVII w. W taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny, 
mieszkające głównie w pow wielońskim (3) i pojedynczo w kroskim. Żadna nie miała 
poddanych. Z kolei w 1690 r. odnotowano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, tak
że bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Klimowicze herbu Kościesza wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 80M9, 104—285; vyp. 5, k. 390; Popis 1567 r\, kol. 1283. L i t e r a t u r a :  
Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 157: Klimowicz; LPŻ, T. 1, s. 1022—1023: Klimas, Klimavicius; LTru- 
ski, T. 6, s. 390.

KLONOWSKI 

H. ABDANK, LESZCZYC 

Taryfa 1690 roku

Klonowski Stanisław yMęiyków Kontudów wpow. kroskim [dym] poddmiski 1. Klonowski Stanisław i Mi
kołaj Kiewnarski % okolicy Mężyk Pospawspa w pow. kroskim [dym] poddański 1

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego, może z Klonowa w pow. radomskim lub 
z ziemi dobrzyńskiej? Ci drudzy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w późniejszej 
guberni kowieńskiej w 1798 r. W każdym razie Kojałowicz wyraźnie wspomniał o ich 
pochodzeniu z Korony. Nie można wykluczyć związku z rodziną Klenowskich (zob.).

Są skromne informacje o Klonowskich na Żmudzi, pochodzących z ziemi do
brzyńskiej i herbu Leszczyc. Niektórzy członkowie tej rodziny osiedli na Litwie. Z nich 
Józef Klonowski, syn Grzegorza, był właścicielem Sieliszcz w województwie połockim 
i kolejno był: stolnikiem połockim w 1618 r., pisarzem skarbowym litewskim w latach 
1640-1647, podkomorzym połockim w 1643, kasztelanem witebskim w 1647 i woje
wodą brzesko-litewskim w 1652, wkrótce zmarł (przed 6 maja 1653). Jego związek ze
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KLONOWSKI 131

Żmudzią był skromny: zdaniem R. Trimoniene, miał nabyć jakieś dobra na Żmudzi. 
Pewne jest, że był starostą kojrańskim [wójtostwo w pow. jaswońskim z trzema siołami] 
i kubiluńskim [wójtostwo z trzema siołami w pow. wielońskim]. W 1651 r. jedno z siół, 
Pipie nad Szuszwąna południe od Grynkiszek, zostało przezeń nadane na utrzymanie 
szpitala w Krokach [Visitationes DS. 1675—1677; tu błędnie nazwany kasztelanem upic- 
kim]. Piastował również urząd na Żmudzi, był bowiem surogatorem grodzkim żmudz- 
kim w 1643 r., był nim kilka lat do 1647 r. Był deputatem żmudzkim do Trybunału 
Głównego w latach 1621, 1632 i 1636 (stolnik połocki, sekretarz królewski). Po jego 
śmierci jego żona Aleksandra Radzimińska Klonowska w 1660 r. prosiła króla polskiego 
Jana Kazimierza o scedowanie tych królewszczyzn na ręce jej córki Anny i jej męża Mi
kołaja Szołkowskiego, podczaszego wileńskiego, na co otrzymała zgodę od króla [ML]. 
Tu można jeszcze wskazać na małżeństwo z Aleksandrą Radzimińską, ze znanej rodzi
ny polskiej osiadłej na Żmudzi (zob.). Wspomniany Józef Klonowski miał tylko jedną 
córkę, a więc ta linia Klonowskich zanikła na Żmudzi.

W 1682 r. jeden z Klonowskich, może Stanisław z taryfy z 1690 r.?, kupił dobra 
Mitrajcie—Kantucie w pow. rosieńskim [Ciechanowicz]. W rzeczywistości chodzi o Kan
tacie w pow. kroskim.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. kroskim, mające po jednym pod
danym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytałowana.

W XIX w. Klonowscy herbu Abdank, Bończa i Teszczyc wywiedli swoje pocho
dzenie w guberni kowieńskiej.

W 1800 r. wylegitymowali się Klonowscy herbu Abdank [w tekście Brog—Abdank]. 
Za swego przodka przyjęli Stanisława Klonowskiego (pokolenie I), który w 1682 r. po
siadał dobra Mej łajcie Kun tacie. Chodzi o Kontucie w pow. kroskim, a wspomniany 
Stanislaw Klonowski byl tam notowany w taryfie 1690 r. Dobra te otrzymał od Doroty 
Narwoyszownej, w pierwszym małżeństwie Tałuciewnej, wraz z synem Marcinem (II). 
W testamencie z 1740 r. ów Marcin Klonowski zapisał te dobra swoim synom (III): An
toniemu, Józefowi, Jakubowi i Mikołajowi. W 1786 r. wspomniany Antoni w imieniu 
swoich krewnych sprzedał te dobra.

Wspomniani czterej bracia (III) zapoczątkowali 4 linie tej rodziny. Pierwszą, naj
starszą zaczął Antoni Maciej jako ojciec Kaspra (IV), który okazał się bardzo płodny. 
Zostawił on bowiem po sobie ośmiu synów (V): Antoniego Wincentego (ur. 1800), Mi
kołaja (ur. 1806), Jerzego (ur. 1810), Andrzeja (ur. 1813), Józefa Franciszka (ur. 1816), 
Alojzego Ignacego (ur. 1818), Sylwestra (ur. 1821), Dominika (ur. 1825); ostatni czterej 
nie mieli potomstwa. Z wymienionych Antoni Wincenty spłodził syna Wincentego To
masza (ur. 1823; VI), ojca Stanisława (ur. 1859; VII). Jego brat Mikołaj zostawił po sobie 
dwóch synów (VI): Dominika (ur. 1841) i Felicjana (ur. 1843). Kolejny brat Jerzy wydał 
na świat dwóch synów (VI): Damazego (ur. 1837) i Antoniego (ur. 1842) z synem Kon
stantym (ur. 1874; VII), zaś ostatni z braci, Andrzej, miał dwóch synów (VI): Stanisława 
(ur. 1842) i Józefa (ur. 1852).

Druga linia łączy się z Józefem (III), który ojcował dwóm synom (IV): Józefowi 
i Filipowi. Pierwszy z nich spłodził trzech synów (V): Teodora Martyriusza [ros. Mar- 
tos] (ur. 1783) [w tekście oczywisty błąd: 1883], Mikołaja (ur. 1788) z synem Janem
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132 KLOT (KLOTT)

(ur. 1857; VI) i Kaspra (ur. 1798). Zaś jego brat Filip ojcował Józefowi (ur. 1793; V), 
ojcu Stefana Dominika (ur. 1832; VI).

Trzecią, linię prowadził Jakub (III) jako ojciec Piotra (IV). Ten ostatni wydał na 
świat pięciu synów (V): Kazimierza (ur. 1825), Leona (ur. 1835), Antoniego Piotra 
(ur. 1836), Wincentego (ur. 1840) i Ignacego (ur. 1846).

Czwarta i najmłodsza linia łączy się z Mikołajem (III) jako ojcem Jakuba (IV), bez
potomnego, na którym wygasła ta linia [LVIA, F 391—8—2570].
Ź r ó d ł a :  Deputacii, T. 1, s. 172, 206, 219; Kojałowicz, Compendium, s. 34; LVIA, F 391-8-2570, k. 68 (skan 
00136); ML. Księga wpisów nr 131, s. 214, nr 733; Urzędnicy żmudzcy, nr 1380; Visitationes DS. 1675—1677, 
s. 707-708. L i t e r a t u r a  : Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 299; LPŻ, T. 1, s. 1012: Klanauskas; Trimoniene, 
Svetimsalin, s. 510; Uruski, T. 7, s. 3—5.

KLOT (KLOTT)

H. WŁASNEGO 

Taryfa 1667 roku

Klot]an Olbrycht na miejscu Engelbrechta Klota rodpica swego p Upupia dym 1 szlachecki wpow. telspewskim. 
Tenpe na miejscu Samuela i Jana Paplińskich p dóbr dpiedpicpnych [z] pas tany na ten cpas będących dymów 
22 w pow. bezpańskim

Taryfa 1690 roku

Klot [Jan] Olbzycht p dóbr lennych napinanych Posypmy w pow. W. Dy mian poddańskich p młynem dymów 
poddańskich 5. Tenpe, stolnik brasławski, p dóbr JKMd napinanych Powenty w pow. W. Dy mian poddań
skich dymów 5. Klot Olbyt stolnik brasławski p dóbr wieczystych napinanych Swierbucie w pow. bezpańskim 
dymów poddańskich 2.
Klot Jerpy kapitan JKMci p dóbr JKMd napinanych Kutymy i paśdanek Giedelispek w pow. pojurskim dymów 
poddańskich 4

Ród niemiecki pochodził z Inflant, z Heidenfeldu. Majątek ten był w ich ręku od po
czątku XVI w., kiedy otrzymał go Niclas (Mikołaj) [Boniecki] czy Claus [GH]. Może 
pochodzili z Westfalii.

Wnukiem wspomnianego Mikołaja był Jerzy, a raczej Engelbrecht, który otrzy
mał od króla polskiego Zygmunta III w 1601 r. dobra Micajcie na Żmudzi. Był on 
założycielem linii polskiej tej rodziny, pominiętej w herbarzu niemieckim „Genealogi
sches Handbuch der baltischen Ritterschaften”. Linia polska została jednak dość do
brze opracowana w herbarzu Bonieckiego. Wspomniany Engelbrecht (I) miał syna En- 
gelbrechta (II) i wnuka Jana Engelbrechta, którego należy chyba utożsamić z Janem 
Albrychtem (Olbrychtem) z taryfy z 1690 r. Pierwsze nadanie na Żmudzi dotyczy wsi 
Tawsolany alias Micajcie „od Telsz” [odłączone od starostwa telszewskiego] i ziemi 
Uźupie pod Telszami. Dobra nadal król polski Zygmunt III przed 1631 r. dla Engel
brechta I Klotta [dane A. Rachuby].

W 1668 r. Engelbrecht Klot spisał swój testament. Chciał być pochowany w ko
ściele Greżewskim albo „gdzie jej [tj. żonie] zręcznie będzie uczciwie pochować”.
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Chodzi zapewne o zbór kalwiński w Greżach, a nie kościół katolicki. Był dwukrot
nie żonaty: z Anną Harenówną i Katarzyną Funkówną. Miał dwoje dzieci: Jana En- 
gelbrechta i Annę Zofię, „teraźniejszą Prozorową”, żonę Pawła Prozora. Uczynił też 
zapisy dla swojej wnuczki Katarzyny Prozorówny [córki wspomnianej Anny Zofii] 
i dwóch siostrzenic: Alżbiety i Zofii Knistowtówien. Były to z reguły zapisy pienięż
ne, dość duże (po 4000 złotych polskich), a synowi zapisał jeszcze „majętności in
flanckie” [VUB]. Prawdopodobnie jest on tożsamy z „Hengelbrechtasem Klotasem” 
[XX—wieczne nazwisko litewskie], który był starostą w dobrach Szweksznie Denhof- 
fa w latach 1647-około 1664. Miał być bardzo surowy dla poddanych, a legendy na 
ten temat krążyły jeszcze przed I wojną światową [SvekJna] . Najpewniej chodzi o En- 
gelbrechta II.

Z kolei wspomniany Jan Albrycht (Olbrycht), czyli Jan Engelbrecht, jego syn. 
Ów Jan Albrycht (zm. przed 7 VII 1695) jest postacią lepiej znaną. Był on stolnikiem 
brasławskim w latach 1678-1680. Ożenił się z Marianną Puciatówną, córką Tobiasza, 
chorążego brasławskiego i Zofii Grużewskiej, z którą miał syna Jana Zygmunta. Ten 
ostatni był stronnikiem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego. Był on długolet
nim strażnikiem żmudzkim w latach 1721—1752. Był trzykrotnie żonaty, w tym przy
najmniej z dwoma Żmudzinkami: Zofią Chrząstowską, Marią Billewiczówną i Teodora 
Ginejtówną. Miał z nimi 10 dzieci, z których większość osiadła w pow. brasławskim 
i tam piastowała lokalne urzędy. Na Żmudzi pozostała na pewno Marianna, która była 
żoną Franciszka Górskiego, podstolego żmudzkiego. Jeszcze jego syn Antoni miał być 
strażnikiem żmudzkim w 1750 r. W tym czasie urząd ten piastował jeszcze jego ojciec, 
może więc chodzi o często spotykana pomyłkę: Antoni był strażnikowiczem, a nie 
strażnikiem?

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę 
z 23 dymami, prawie wszystkie stanowiły dobra zastawione. W 1690 r. były to 2 rodziny 
z 12 (głównie jednak królewszczyzny) i 4 dymami poddańskimi. Zatem była to szlachta 
zamożna, stopniowo umacniająca swoją pozycję na Żmudzi. Była także utytułowana, bo 
dwóch Klottów posiadało urząd strażnika żmudzkiego w XVIII w.: Jan Zygmunt Sta
nisław z [HJEydenfelda w latach 1721—1752 i Antoni w 1750 r. Dodatkowo Jan Klott, 
strażnik pow. brasławskiego, był zanotowany w konfederacji Żmudzi w 1704 r. jako 
mieszkaniec pow. Wielkich i Małych Dyrwian oraz birżyniańskiego, a w 1710 r. podpisał 
instrukcję Żmudzi na walną radę warszawską.

Kilku Klotów było elektorami królów polskich w Warszawie: Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego w 1669 (Stanisław) oraz Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. (Jan puł
kownik JKMci, Ludwik Antoni i Jan Antoni). Możliwe, że tu należy umieścić Krzysztofa 
Knota [może Klota?] w 1648 r.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Klota na Żmudzi tylko 
w 1612 r. jako Albr[ychta]. O ile nie jest to pomyłka, bo informacje o tej rodzinie po
chodzą w tym herbarzu od końca XVII w. i niemal z reguły odnoszą się do pow. bra
sławskiego.

W XIX w. Klottowie [tak wówczas się pisali] wylegitymowali się ze szlachectwa 
w guberni kowieńskiej.
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134 KLAWZGAYLO

Ź r ó d ł a :  Diariusz walnej rady, s. 274; Dworzecki Bohdanowicz, k. 86; Elektorzy 1648, 1733 r\; Elektorowie 
królów, s. 92; Konfederacja 1704 r\, s. 744; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 594, nr 4649; Urzędnicy żmudzcy, 
nr 1352, 1357; VUB, F 7—ŻP 23, k. 5—6. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 10, s. 147—148 (genealogia); Ciecha
nowicz, Rody, T. 3, s. 303; GH: Livland, Bd. 1, s. 89—102, głównie 91; Sveksna, s. 93—94; Uruski, T. 7, s. 5—6. 
Dane A. Rachuby.

KŁADYGAYLO ZOB. KLAWZGAYLO 

KLAWZGAYLO

Taryfa 1667 roku

K/awgga/o Adam na miejscu Zachariasza janowskiego pŁawmieknkówpoddański dym 1 wpow. telspęwskim

Taryfa 1690 roku

K/adygay/o Władysław na miejscu ojca pŁowmokkie wpow. telsgewskim [dym] poddański 1 
Kławzgayło Abraham pjutgalm [w Kop. 1 błędnie: Suligalwy] wpow. medyngiańskim [dym]poddański 1

Komentarza wymaga forma nazwiska Kładygayło, wyraźnie zanotowana w taryfie 1690 r. 
Jest to nazwisko skądinąd nieznane, najprawdopodobniej jest to albo pomyłka pisarza, 
albo oboczna forma nazwiska Kławzgayło. Wyraźnie widać związek między Kładygay- 
łem z taryfy 1690 r. z Kławzgayłem z taryfy 1667 r.; pochodzili z tej samej miejscowości.

Nazwisko rodziny Kławzgayło jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: 
klaus— i gaił—. O drugim pisano przy Bargayłach (zob.), a człon gaił-, bardzo produk
tywny w antroponimii litewskiej, wiąże się z litewskim klansyti, klausus, czyli „słuchać”, 
„być posłusznym” itp. [Zinkevicius].

Przodkiem rodu był najpewniej Klowzgajl (Kławzgayło), który otrzymał nadanie 
kunicznika Mizyka od wielkiego księcia Witolda w okresie lat 1412—1430. Należał do 
otoczenia Witolda, skoro uczestniczył w podpisaniu ważnych aktów państwowych z lat 
1398 i 1401 (unia wileńsko—radomska). Jego chrześcijańskie imię brzmiało Bernard. 
Prawdopodobnie nie jego, ale do jego syna Jana Kławzgajłowicza dotyczą późniejsze 
wzmianki. W liście wielkiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza z lat 1434—1437 była in
formacja o wielu bojarach medyngiańskich, w tym o Kłowzskajle [LM, Kn. 6]. Z kolei 
w 3. księdze zapisów, czyli księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498, 
podano lakoniczną informację: „A Kłowzkgajłu u Mednicoch Wizkgajlowa udowa, ku- 
nicznik” [LM, Kn. 3]. Informacja ta mówi o posiadaniu poddanego kunicznika we wło
ści miednickiej na Żmudzi. Chodzi tu o Miedniki, późniejsze Wornie, czyli siedzibę die
cezji żmudzkiej, która później leżała we włości powondeńskiej. Niemniej jednak sprawa 
ta nie jest wcale prosta, ponieważ nazwa Miedniki odnosiła się do dwóch pobliskich 
włości: medyngiańskiej i żorańskiej [Slovar]. Te ostatnie powiaty sąsiadowały z włością 
powondeńską: dochodziły do samego jeziora Łukszta (medyngiański i żorański) lub 
przebiegały w pobliżu Worni (żorański).

Brak jest danych o potomkach Jana Kławzgajłowicza. Zdaniem E. Saviscevasa, 
jego potomkiem byl Gabryjał Juszkowicz, bojar włości rosieńskiej spisany w popisie
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1528 r. Dalsza genealogia jest pewniejsza. Ow Gabryjał Juszkowicz był chorążym ro- 
sieńskim w 1552 r. i ojcem trzech synów: Stanisława, chorążego rosieńskiego w 1567 r., 
Piotra Kławzgajłowicza Skorojcia i Michała Skorojcia. Dobra Skorojciów były we wło
ści rosieńskiej nad Dubissą i, sądząc po popisie 1528 r., były nieduże.

Zdaniem R. Petrauskasa, Jan Kławzgajłowicz, zwany Janem Minimontem, otrzy
mał w  Horodle od Polaków herb Oksza (1413 r.). Herb ten używał jego syn Kibort Mi- 
nimontowicz, który miał syna Michała. Jego dobra ojczyste były we włości rosieńskiej, 
a poza tym miał dobra we włości kroskiej oraz poza Żmudzią: w Kiernowie, Raduniu 
i Ejszyszkach.

Następne dane o tym rodzie pochodzą dopiero z 2. połowy XVI w. W 1590 r. Pietr 
Gabryjałowicz Juszkiewicz Kłowzgojłowicz kupił część majętności Podubisie we wło
ści rosieńskiej, nad Dubissą. W 1592 r. ów Pietr Kławzgojłowicz Skorojtis darował żo
nie Zofii Janownie Flurianowicz [tj. Florianowicz] i synowi Gabryjałowi połowę swego 
majątku „otcziznago” i „kupnym obyczajem nabytogo” w Podubisiach we włości ro
sieńskiej. W 1596 r. wspomniany Gabryjał kupił 2 pola we włości rosieńskiej nad rze
ką Twerkondczą [tj. Twarkończa, dopływ Dubissy, płynie w parafii Szydłów] i sianożęć 
nad rzeczką Dobilą.

W 1592 r. chorąży wołkowyski Stanisław Pukszta Kłazgiełowicz podpisał doku
ment fundacyjny dla zboru szydłowskiego. Niewątpliwie był wówczas kalwinem. W  tym 
roku wraz z żoną Ewą Frydrychowną Gorajnowną sprzedał 4 sioła w województwie ki
jowskim oraz wziął w zastaw dzierżawę hospodarską rosieńską, tj. miasteczko Rosienie
1 sioło Miniany. W 1595 r. darował żonie majętność Rudewiczi i Montiaki wpow. wołko- 
wyskim. W 1597 r. pożyczył, będąc namiestnikiem wielońskim, 2000 kop groszy litew
skich, zabezpieczonych na trzech siołach. Jeszcze w 1621 r. należał od do „dozorców” 
zboru szydłowskiego. Zdaniem Uruskiego, wyżej wymienieni należeli do rodu Puksz- 
tów, który używał przydomek Klausgiełowicz.

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. rysuje się prawdopodobień
stwo związków Kławzgayłowiczów ze Skoroyciami (zob.). Ich ciąg genealogiczny byłby 
następujący: 1. Kławzgajło. 2. Juszko. 3. Gabriel. 4. Piotr, Stanisław, Michał. 5. Gabriel 
Piotrowicz. Z kolei rodzina Puksztów pochodziła pewnie z pow. wołkowyskiego w wo
jewództwie nowogródzkim [Uruski],

Później notowano Kławzgayłów w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano jedną 
rodzinę w pow. telszewskim, z jednym dymem poddańskim. W taryfie 1690 r. spisano
2 rodziny w pow. telszewskim i medyngiańskim, mające po jednym dymie poddańskim. 
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Uetnvos Vyriausiojo Tńbunolo, s. 302; LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 269, nr 398; LM, Uyrasymą kny- 
ga  5, s. 50; ODVCA, vyp. 2, s. 129M06; vyp. 3, s. 2-16, 17-209, 35-246, 58-88; vyp. 4, k. 2-12, 129-149, 
191—135; Skwar, s. 62: Vomi i 183: Medniki; Urzędnicy żmudzcy, nr 56; Vitoldiana, s. 121—122. L i t e r a 
t u r a :  Petrauskas, LJetuvos didnomene, s. 255—256: Klausigaila Bernardas, 270: Minimantas Jonas, Miniman- 
taitis Kybartas; Saviscevas, Żemaitijos samvalda, s. 325—326: Klausgailaitis, 396: Klausgailos gimine (ród Kła- 
wzgayły); Semkowicz, s. 129; LTruski, T. 6, s. 366: Klausgiełowicz, T. 15, s. 79: Pukszta; Zinkevicius, s. 87: 
gaił—, 103: klaus—.
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136 KŁOPOTOWSKI

KŁOPOTOWSKI

H. POMIAN

Popis 1621 roku

Kłopotowski Jergy na uc%esĄnM\protestował, od siebie stawił po kozacku koń 1 wpow. widuklewskim. Tenge 
g  majętności kurklańskiej na //ĉ jTjniki] protestując po kogacku koń 1

Taryfa 1667 roku

Kłopotowski Hrehory. Ostrowski g  Pacewicga Sam и eł na miejscu Hrehora Kłopotowskiego i na miejscu Miko
łaja Cigima g  [okolicy] Zołpiańskiej dym 1 poddański wpow. widuklewskim
Kłopotowski Jakub Janowicg na miejscu rodgica swego Jana Kłopotowskiego g  Wojgowa gagrodnicge dymy 2 
wpow. ugwentskim
Kłopotowski Jergy na miejscu ojca swego Jakuba Kłopotowskiego g  Wojgowa dym 1 sglachecki wpow. ugwent
skim. Kłopotowski Jergy g  majętności Żołpieńskiej poddanych dymów 3, a gagrodnicgych dymów 5. Tenge [z] 
gastany od Stanisława Kęstorta g  dymów poddańskich 5. Tenge [z] gastany od Aleksandra Hołowina dym 1 
poddański wsgytkiego cgyni 14 dymów wpow. widuklewskim
Kłopotowski K/gysgtoj', niebosgcgyk, na którego miejscu gostał spisany Paweł Prgespołewski gjudy sglachecki 
dym 1 wpow. birćyniańskim
Kłopotowski Mikołaj, na którego miejscu gostał spisany Jan Jasiewicg g  Wiggird Wojgowa dym 1 sglachecki 
w pow. ugiventskim. Synid Zygmont na miejscu Mikołaja Kłopotowskiego g  Wiggird Wojgowa dym 1 sgla
checki wpow. ugwentskim
Kłopotowski Tehodor odpoĄd]anych dymów gastawnych od Konstantego Sgemetapodkomorgego derbskiego ge 
wsi Saudynik poĄd]ańskie dymy 2 w pow. niduklewskim
Kłopotowski Tehodor ge wsi Kusów miesgkających od Jergego Kłopotowskiego brata rodgonego gpodgiału Sga- 
domisgek pod[d]ańskich dymów 4 w pow. widuklewskim

Taryfa 1690 roku

Kłopotowski Jergy, na którego miejscu gostał spisany Jan Kontrym g  Wojgowa Wiggird w pow. ugwenckim 
[dym] sglachecki 1
Kłopotowski Mikołaj Janowicg na miejscu rodgica g  Wojgowa wpow. ugwenckim [dym] poddański 1 
Kłopotowski Teodor, na którego miejscu gostał spisany Aleksander Legiecki g  imienia Sgadonisgek wpow. m- 
duklewskim poddański dym 1
Kłopotowski Zygmont [w Kop. 1: Jan] g  Zołpiów w pow. widuklewskim i gprgykupli od Krgysgtofa U wtry
nią dym poddański 1

Rodzina jest najpewniej pochodzenia polskiego, z Kłopotów w województwie podla
skim, skąd „przenieśli się w różne strony Rzeczypospolitej” [Uruski].

Na Żmudzi byli już w 1567 r., kiedy Stanisława Kłopotowskiego spisano w popisie 
wojskowym W Ks. Litewskiego we włości widuklewskiej.

Trochę więcej danych jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1571 r. 
trzej bracia: Stanislaw, Jaś (!) i Urban Kłopotowscy pogodzili się z sąsiadami w  spra
wie gruntów w majątku Żoli we włości widuklewskiej. Najpewniej chodzi o Żołpie
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KŁOPOTOWSKI 137

w tym powiecie, położone na północ od Widukli, co potwierdzają, inne dokumenty oraz 
dane z taryfy z 1690 r. Z nich Stanisław Jakubowicz Kłopotowski, znany już z popisu 
z 1567 r., w 1576 r. był żonaty z Hanną Aleksandrowną, której matka darowała mu niwy 
i sianożęć we włości widuklewskiej w polu Zołpieńskim i Krikszleńskim. Wszyscy trzej 
bracia żyli jeszcze w 1593 r. i najpewniej mieszkali w  Żołpiach. W 1596 r. wspomniany 
Jan Jakubowicz przekazał swoje prawa do sioła Żwiłojti w  dzierżawie botockiej swemu 
„krewnemu” Janowi Stanisławowiczowi Uwojnie. Należy przyjąć, że raczej chodzi o po
winowatego niż krewnego. To samo powiedział Stanisław o swoim „krewnym” Uwoj- 
niu w 1597 r. W 1599 r. Urban zastawił majętność Żołpie.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. mamy informacje o dwóch poko
leniach Kłopotowskich: Jakubie (znany tylko z patronimika) i jego trzech synach: Sta
nisławie, Janu i Urbanie. Wszyscy byli związani z Żołpiami przynajmniej od 1571 do 
1690 r. Nie wiadomo, czy wymieniony Stanisław Jakubowicz jest tożsamy ze Stanisła
wem Jakubowiczem Kłopotowskim, zanotowanym w Kłopotach-Zalesznych na Pod
lasiu w 1586 r.? [Uruski],

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym spisano jednąoso- 
bę w pow. widuklewskim, stawiającą jednego konia „z uczestnikami”. W taryfie 1667 r. 
zanotowano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. widuklewskim (3) i użwenckim (2) 
i pojedynczo w birżyniańskim. Zwraca uwagę ich stosunkowo duża zamożność: prawie 
wszyscy posiadali poddanych, i to na ogół dwóch, czterech lub nawet 15.

W taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w dwóch powiatach: widuklew
skim i użwenckim (po 2). W tym pierwszym chodzi o znane nam Żołpie, w  drugim 
o Wajgów. Tylko jedna rodzina nie miała poddanych, pozostałe 3 miały po jednym pod
danym. W sumie była to nie tylko szlachta drobna, ale i mająca kilku, a wyjątkowo kil
kunastu poddanych. Nie należeli do szlachty utytułowanej.

Sprzed 1677 r. pochodzi informacja o Eliaszu Kłopotowskim, który na ołtarzu 
w kaplicy Pana Jezusa w kościele wojnuckim umieścił serce srebrne jako wotum [Visi
tationes DS. 1675-1677].

W XIX w. wylegitymowały się ze szlachectwa Kłopotowscy herbu Pomian i Sle- 
powron w guberni kowieńskiej. W nieznanym czasie posiadali oni dobra Klopotowsz- 
czyznawpow. szawelskim [Ciechanowicz błędnie: telszewskim] i Powiększy. W XIX w. 
Kłopotowszczyzna to folwark w gminie Błagowieszczeńsk (8 wiorst), czyli na zachód 
od Wajgowa (obecnie po lit.: Klapatauskiai).

Z 1833 r. pochodzi wywód Kłopotowskich herbu Pomian. Najstarszy dokument 
pochodzi z 1599 r., kiedy Urban Kłopotowski, syn Jakuba, (pokolenie I i II) sprzedał 
3 „semiejstwa krestian”. Spłodził on dwóch synów (III): Jakuba i Jana, którzy zapo
czątkowali 2 linie tej rodziny. Pierwszą, starszą prowadził Jakub, który w 1675 r. odzie
dziczywszy dobra Kłopotowszczyzna i Powienszy [Powieksznie?], zapisał je swoim 
synom (IV): Janowi, Bartłomiejowi i Jerzemu. Z nich potomstwo miał tylko Bartło
miej, ojciec Jana (V). Ten ostatni wydał na świat sześciu synów (VI): Stanisława, Ja
kuba, Jerzego, Teodora, Aleksandra i Andrzeja. W 1790 r. sprzedali oni Powieksznie. 
Pierwszy z nich miał czterech synów (VII): Adama (ur. 1796), Józefa (ur. 1798), Igna
cego (ur. 1800) i Stanisława (ur. 1804). Z nich Adam ojcował dwóm synom (VIII):
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138 KŁOPOTOWSKI

Benedyktowi (ur. 1821) i Apoloniuszowi (ur. 1831). Ten pierwszy miał jeszcze trzech 
synów (IX): Franciszka (ur. 1863), Benedykta (ur. 1866) i Wincentego (ur. 1871).

Jego brat Józef miał syna Nikodema Marcelego (ur. 1832; VIII).
Znów brat Józefa — Ignacy (VII) wydał na świat trzech synów (VIII): Antonie

go Bazylego [ros. Wasilij] (ur. 1828) z synem Józefem (ur. 1862; IX) oraz Onufrego 
(ur. 1844) i Jana (ur. 1845). Kolejny brat Józefa — Stanislaw (VII) powołał do życia 
pięciu synów (VIII): Benedykta Franciszka (ur. 1838), Ignacego Apolinarego (ur. 1840), 
Aleksandra (ur. 1847), Kazimierza (ur. 1860) i Wincentego (ur. 1862).

Z kolei brat Stanisława— Jakub (VI) zostawił po sobie trzech synów (VII): Karola 
Józefa (ur. 1798), Stanisława (ur. 1801) i Chryzostoma (ur. 1807), bezpotomnego. Pierw
szy z nich byl ojcem dwóch synów (VIII): Piotra (ur. 1822) i Jana Bonifacego (ur. 1825). 
Natomiast Stanisław spłodził trzech synów (VIII): Franciszka (ur. 1827), Michała Sta
nisława (ur. 1834) i Rocha (ur. 1837). Z nich Franciszek miał dwóch synów (IX): Anto
niego Jana (ur. 1860) i Kazimierza (ur. 1866).

Kolejny brat Stanisława, Jerzy (VI), spłodził rekordową liczbę synów, bo dziesię
ciu (VII): Wincentego (ur. 1787), Józefa (ur. 1792), Jana (ur. 1795), Antoniego Ignacego 
(ur. 1814), bezpotomnego, Ignacego Michała (ur. 1818), Benedykta (ur. 1820), Ludwi
ka (ur. 1823), Józefa Jerzego (ur. 1834), Kaliksta Franciszka (ur. 1838) i Izydora Jerze
go (ur. 1841). Z wymienionych Wincenty spłodził trzech synów (VIII): Józefa Tomasza 
(ur. 1817), Marcina (ur. 1819) i Franciszka (ur. 1825). Jego brat Józef (VII) miał czterech 
synów (VIII): Antoniego (ur. 1814), Ignacego (ur. 1822), Józefa (ur. 1824) z synem Kle
mensem (ur. 1850; IX) oraz Kazimierza (ur. 1827). Następny brat to Jan (VII), ojciec 
trzech synów (VIII): Aleksandra Franciszka (ur. 1836), Stanisława Józefa (ur. 1842) i Ka
zimierza (ur. 1844). Dalszy brat, Ignacy Michał (VII), wydał na świat dwóch synów (VIII): 
Wincentego (ur. 1860) i Ignacego (ur. 1861). Następni bracia to (VII): Ludwik ojciec także 
Ludwika (ur. 1862; VIII) i Kalikst Franciszek — ojciec Stanisława (ur. 1862; VIII).

Ostatni z braci Stanisława (VI), czyli Andrzej, powołał do życia trzech synów (VII): 
Jana (ur. 1789), Antoniego (ur. 1797) i Feliksa (ur. 1799). Z nich potomstwo miał tylko 
pierwszy jako ojciec dwóch synów (VIII): Ignacego Kazimierza (ur. 1826) i Stanisława 
Franciszka (ur. 1831).

Drugą, młodszą linię prowadził Jan (III), właściciel dóbr Wajgowo w 1616 r. i oj
ciec Mikołaja (TV). Ten ostatni w 1681 r. zapisał dobra wajgowskie swoim synom (V): 
Balcerowi, Janowi i Maciejowi, ostatni dwaj nie mieli potomstwa. Zaś Balcer wydał na 
świat pięciu synów (VI): Jana, Macieja, Piotra, Franciszka i Antoniego, którym w 1715 r. 
zapisał te dobra do równego podziału. Tenże Balcer w 1730 r. dobra rodowe Konko- 
je [Kumkoje w pow. rosieńskim] zapisał synowi Antoniemu, który cztery lata później 
wszedł w ich posiadanie. Dobra te zostały sprzedane w 1735 r. Z kolei w  1755 r. Jan, 
Maciej i Antoni sprzedali Wajgowo.

Z wymienionych synów Balcera potomstwa doczekał się tylko Antoni jako ojciec 
trzech synów (VII): Ambrożego, Fabiana i Benedykta. Z nich Ambroży spłodził także 
trzech synów (VIII): Benedykta (ur. 1783) z synem Franciszkiem Łukaszem (ur. 1827; 
IX) oraz Felicjana (ur. 1784) i Adama (ur. 1837) [niemożliwe, by między braćmi była 
tak duża różnica wieku: 1783 i 1837: albo ta ostatnia data jest błędna, albo mamy do
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ICŁUICSZTYIC (KLLTKSZTYK) 139

czynienia z relacją ojciec — syn], Z kolei jego brat Fabian zostawił po sobie dwóch sy
nów (VIII): Ludwika Ambrożego (ur. 1803) i Hilarego Wincentego (ur. 1809). Z nich 
ten drugi miał syna Ignacego (ur. 1837; IX) [LYIA, F 391—8—2570].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-8-2570, k. 119 (skan 00240); ODVCA, vyp. 1, s. 2-21, 58-255; vyp. 3, s. 76-140; 
vyp. 4, k. 198—194; vyp. 5, k. 139—145; Popis 1567 г., k. 1292; Visitationes DS. 1675—1677, s. 118. L i t e 
r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 158: Kłopotowski; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 303; Uru- 
ski, T. 7, s. 25-26.

KŁOSOWSKI

Popis 1621 roku

Kłosowski Kr^ys^tof ypół konia у  »^/[talkami] po kozacku koń 1 wpow. birmańskim

Taryfa 1667 roku

Kłosowska Ambroipjowa Brygida Adamowa Lachowicyowa у  Bordyiów szlachecki dym 1 wpow. potumsyewskim

Nazwisko rodziny wskazuje na pochodzenie polskie [LPŻ]. Rodzinę taką notowano 
w polskich herbarzach. Nie można jednak wykluczyć polonizacji nazwiska ruskiego 
typu Kłosowicz czy Kołosowicz, notowanych w herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym 1621 r.w pow. birżyniańskim, gdy 
stawiano jednego konia z „uczestnikami”, co nie najlepiej świadczy o ich pozycji mająt
kowej. W taryfie 1667 r. była to tylko jedna rodzina w pow. potumszewskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.

W 1819 r. w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa 
Kłosowscy herbu Rola.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1012: Klasauskas; Uruski, T. 7, s. 29.

KŁOWSUT ZOB. BERŻAŃSKI

KŁUKSZTYK (KLUKSZTYK)

Popis 1621 roku

Kluksytyk Piotr у  »^[stoikami] po koyacku koń 1 w pow. telsyewskim

Taryfa 1667 roku

Klnksytyk Malcher yjamontów dym 1 szlachecki w pow. wiesywiańskim

Nazwisko rodziny ma nieznane pochodzenie, brak u Z. Zinkeviciusa i w  LPŻ. Może 
należy je łączyć z nazwiskiem Kukśtas, czyli „szeptać”, „pęk”, „klak” itp.? [Zinke- 
vicius]. Może ma pochodzenie odmiejscowe?, zob. niżej. Nie notowano go w polskich 
herbarzach.
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140 ICŁUICSZTYK (KLUKSZTYK)

Notowano ich natomiast w źródłach. Po raz pierwszy było to w popisie wojsko
wym W Ks. Litewskiego 1567 r., kiedy zanotowano bojara wieszwiańskiego Jankusa 
Kuksztykisa [sic]. Z kolei w inwentarzu kilku siół we włości żorańskiej z 1568 r. wspo
mniano o bojarach wieszwiańskich Kłuksztykach, mieszkających koło sioła żorańskie- 
go Ławka Posada, późniejszego sioła Ławkosody (obecnie Lauko Soda), położonego na 
południe od Telsz, przy drodze do Zoran [IA].

Więcej informacji podano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1575 r. Hanna 
Pietrowna Gawryłowicz z zięciem Alekszejem Matiejewiczem Kłuksztykiem sprzedali 
część majętności Piwiany we włości telszewskiej. W 1590 r. sąd ziemski żmudzki roz
strzygnął spór o podział „rodowych imienij”: Golkontowicze i Kłuksztyki we włości 
wieszwiańskiej między Golkontowiczami oraz Alekszejem Matiejewiczem Beniuszewi- 
czem Kłuksztykiem i innymi Kłuksztykami. W tym roku wspomniany Alekszej z żoną 
Gendrutą Stanisławowną zastawił dobra Kłuksztyki Jankowszczyznę (Janowszczyznę). 
W 1592 r. tenże [z błędnym patronimikiem: Martinowicz] zastawił połowę majętności 
Kłuksztyki synowi Wojtiechowi Alekszejewiczowi. Wtedy też Dorota Witkowna [w in
nym miejscu: Wojtkowna] Beniuszowna Kluksztykowa darowała swoim dzieciom: Woj
tiechowi i Jadwigie Pietrowiczom Kłuksztykom majętność Guntyny nad rzeką o tej 
nazwie w „obrubie” Gintełojskim w Kłuksztykach we włości wieszwiańskiej. Osob
no uczyniła podobny zapis dla syna Matieja Pietrowicza Kłuksztykowicza. W 1594 r. 
znany nam Alekszej Kłuksztyk sprzedał synowi Wojtiechowi trzeciznę Kłuksztyków. 
W 1598 r. wspomniana Dorota, tym razem Witkowna Piętrowa Kłuksztynowa [zamiast: 
Kluksztykowa] darowała swoim wnukom Luce i Ambrożejowi Jurewiczom „otczyznę” 
Gintyłajtie nad rzeką Guntyn we włości telszewskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są interesujące dane o tej ro
dzinie. Po pierwsze, zwraca uwagę wspólne pochodzenie Kłuksztyków i Golkontowi- 
czów (Gołkontowiczów). Po drugie, najbardziej znany z Kłuksztyków, Alekszej, był 
synem Macieja i wnukiem Beniusza, miał syna Wojciecha. Po trzecie, obie miejscowo
ści: Golkontowicze i Kłuksztyki leżały zapewne blisko siebie we włości wieszwiańskiej 
i nad rzeką Guntyn, w pobliżu granicy telszewskiej. Lokalizacja Kłuksztyków jest trud
na, a sama nazwa nie zachowała się do dzisiaj. Można ją w przybliżeniu zlokalizować 
w rejonie na południe od Telsz: koło wsi Ławkosody, z którą graniczyła w 1568 r. oraz 
okolicy szlacheckiej Gołkonty (obecnie Galkanćiai), na północ od Lawkosodów. W po
bliżu płynie rzekajudra z dopływami, może jeden z nich to poszukiwana rzeka Guntyn?

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 
tylko jedną osobę w pow. telszewskim, która wystawiła jednego konia z „uczestnikami”. 
W taryfie 1667 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w  pow. wieszwiańskim, bez podda
nych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

Szczególnie interesujący jest podpis Fabiana Giestowta Kłuksztyka z Ginwiła, 
uczestnika unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. Wskazuje na pochodzenie tej rodziny 
z Ginwiłów (zob.) i związek z Giestowtami.

Ź r ó d ł a :  Akta ̂ ja^doiv, T. 2, s. 297, 321; IA, kol. 166; ODVCA, vyp. 1, s. 2—19,132—81 i 82; vyp. 2, s. 86— 
24, 93-130; vyp. 3, s. 1-2, 29-156, 3CU169, 110-198; vyp. 5, k. 132-91; Popis 1567 r., kol. 1290; Skwar, 
s. 137: Klukstyki. L i t e r a t u r a :  Zinkevicius, s. 597: Kukśtas.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



KMITA 141

KMITA 

H. SZRENIAWA 

Popis 1621 roku

Kmita Szymon z uczestnikami napodj\£zäka\ koń 1 w pow. wielońskim

Taryfa 1667 roku

Kmita ]an na miejscu rodzica swego Sebestiana Kmity zjPoniemonia zągrodnicty dym 1 w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Kmita Stefan z Poniemonia w pow. wielońskim dym szlachecki 1

W popisie wojskowym 1621 r. nazwisko to dość wyraźnie zapisano jako „Konita”, co 
jest najpewniej pomyłką. Nazwiska tego nie notują polskie herbarze ani współczesny 
słownik nazwisk litewskich. Jest natomiast Kmita, i to na Żmudzi, notowany w obu ta
ryfach XVII w. Sprawę rozstrzyga herbarz Kojałowicza, gdzie wyraźnia zanotowano Si
mona (lub Szymona) Kmitę w popisie 1621 r. na Żmudzi. We wspomnianym herbarzu 
podano jeszcze: „nie wiem, jeśli tego [są] herbu [czyli „Radwan sowity”].

Nazwisko jest pochodzenia słowiańskiego: polskiego (Kmita) lub białoruskiego 
(Kmit, Kmita) [LPŻ],

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich w  XVI w. w formie patro- 
nimiku — Kmitycz. W 1582 r. Anton Rmitycz darował żonie Polinii Jurewnie 30 kop gro
szy, zabezpieczonych na majętności Kmityszki we włości wielońskiej. W 1599 r. Andrej, 
syn wyżej wymienionego, z żoną Polonia Mikołajewną Kulniewną zastawił 8 niw „imie- 
niczka” Rymgojłowiczi w polu Posztowskim [we włości wilkiskiej]. Znów w 1586 r.Jezof 
Griszkowicz Kmitycz toczył spór sądowy o dobra Kmityszki we włości wielońskiej.

Z powyższych uwag wynika, że w końcu XVI w przynajmniej 2 rodziny mieszkały 
w Kmityszkach w pow. wielońskim i miały dobra w sąsiednim pow. wilkiskim. Wspo
mniane Kmityszki leżały nad Niemnem, koło sioła hospodarskiego Żuklej i „Swieto- 
szynskiego dworca Mitianców”. W pierwszym przypadku chodzi o późniejsze Żukle- 
wo, wieś na południowy zachód od Kruków, leżących na Zaniemeniu żmudzkim mniej 
więcej naprzeciwko ujścia Dubissy do Niemna. Zaś druga nazwa odnosi się do Swiato- 
szyna, ośrodka dóbr, położonego zapewne na wschód odeń (nie zlokalizowano go na 
mapie). Jeszcze w XIX w. notowano sioło Kmietyszki w gminie Swiatoszyn w parafii 
Iłgowo, czyli trochę bardziej na zachód od Żuklewa i Kruków [SG].

Notowano ich również w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spi
sano jedną osobę w pow. wielońskim z „uczestnikami”, którzy razem składali się na 
jednego konia. W taryfach z 1667 i 1690 r. spisano tylko po jednej rodzinie w pow. 
wielońskim, nad Niemnem, co zdaje się wskazywać, że może chodzić o wspomniane 
Kmityszki. W 1667 r. mieli jednego poddanego (zagrodnika), a w 1690 — nie mieli pod
danych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wprawdzie Samuel Kmicic 
był krótko ciwunem szawdowskim (1675—1676), ale nie ma on nic wspólnego z Kmita
mi żmudzkimi, lecz ze sławnym bohaterem z „Potopu” Henryka Sienkiewicza.
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142 KMITA

Kmitowie herbu Sz[r]eniawa wylegitymowali się ze szlachectwa w 1800 r. Mieszkali 
w dobrach Sienkały na Żmudzi [Ciechanowicz, nazwa przekręcona]. Chodzi o Senka- 
ny w pow. wielońskim, które w 1681 r. Jan, syn Michała, Kmita (pokolenie I i II) zapi
sał swemu synowi Aleksandrowi (III). Ten ostatni w swoim testamencie z 1735 r. zapi
sał te dobra swoim synom (IV): Jerzemu i Mikołajowi. Zapoczątkowali oni dwie linie 
tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Jerzy, który sprzedał wspomniane dobra 
w 1763 r. Był on ojcem trzech synów (V): Józefa, Jana Tadeusza i Antoniego, bezpotom
nego. Z wymienionych Józef zostawił po sobie trzech synów (VI): Tadeusza (ur. 1778), 
Antoniego Dominika (ur. 1781), bezpotomnego i Józefa (ur. 1786). Wspomniany Ta
deusz powołał do życia syna Jozafata (ur. 1812; VII), a jego brat Józef — czterech sy
nów (VII): Józefa Juliana (ur. 1812), Antoniego Dominika (ur. 1814), Juliana Stanisława 
(ur. 1818) z synem Pawłem (ur. 1866; VIII) i Jana Wincentego (ur. 1831) [nie można wy
kluczyć pomyłki w  dacie urodzenia tego ostatniego: 1813 zamiast 1831, co może suge
rować kolejność wymienienia braci w  wykazie].

Teraz brat Józefa — Jan Tadeusz (V) to ojciec pięciu synów (VI): Józefa (ur. 1780), 
Antoniego (ur. 1785), Tadeusza (ur. 1789), obu bezpotomnych, Wincentego Stanisława 
(ur. 1794) i Onufrego (ur. 1796). Z wymienionych Józef ojcował czterem synom (VII): 
Benedyktowi Pawłowi (ur. 1818) z synem Wincentym (ur. 1846; VIII) oraz Francisz
kowi Konstantemu (ur. 1825), Pantaleonowi [ros. Pantalion] Wawrzyńcowi (ur. 1827) 
i Wincentemu Ezechielowi (ur. 1829).

Z kolei Wincenty Stanisław, brat Józefa (VI), miał dwóch synów (VII): Antonie
go (ur. 1819) i Dominika Felicjana (ur. 1832), a jego brat Onufry — także dwóch (VII): 
Antoniego Ludwika (ur. 1819) i Onufrego (ur. 1826). Ten ostami ojcował trzem sy
nom (VIII): Jerzemu (ur. 1863) oraz bliźniakom Tomaszowi [po polsku rosyjskimi lite
rami] i Józefowi (ur. 1866).

Druga, młodsza linia łączy się z Mikołajem (IV), ojcem Stanisława (V). Ten ostat
ni wydał na świat dwóch synów (VI): Józefa Jana (ur. 1817) iPiotra (ur. 1819). Pierwszy 
z nich spłodził pięciu synów (VII): Hieronima Michała (ur. 1846), Stanisława (ur. 1858), 
Jana Gustawa (ur. 1860), Dominika (ur. 1867) i Edwarda (ur. 1870), a drugi — jednego: 
Hieronima (ur. 1851) [LVIA, F 391—8—2570].

Inny wywód Kmitów herbu Szreniawa pochodzi z 1800 r. Ich protoplastą był Jakub 
(pokolenie I), ojciec Jerzego i Michała (II). Wspomniany Jakub w testamencie z 1776 r. 
zapisał dobra Niemajcie [o nieznanej lokalizacji: może chodzi o Momajcie czy Niemajcie 
itp.?] swoim synom. Wspomniany Jerzy Jakubowicz w testamencie z 1789 r. zapisał te do
bra synowijerzemu (III). Jego synami byli (IV): Jerzy (ur. 1802) i Ignacy (ur. 1806). Pierwszy 
spłodził czterech synów (V): Tadeusza Ferdynanda (ur. 1826), Jana Stanisława (ur. 1828), 
Konstantego Józefa (ur. 1830) i Jerzego Wincentego (ur. 1841). Z kolei Ignacy pozostawił 
po sobie dwóch synów (V): Platona Cezarego (ur. 1835) i Szymona Piotra (ur. 1838).

Znów Michał (pokolenie II) był ojcem Antoniego (III), dziadem Ignacego (IV) 
i pradziadem Józefa (V) [LVIA, F 391—7—1852].
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Compendium, s. 257—258; tenże, Nomenclator, s. 310; LVIA, F 391—7—1852, k. 10, 
F 391-8-2570, k. 74 (skan 00148); ODVCA, vyp. 1, s. 83-109, 136-140, 210-239; SG, T. 4, s. 191: Kmie- 
tyszki; Urzędnicy żmudzcy, nr 399. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 304; LPŻ, T. 1, s. 1031.
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KNIAŻEWICZ (KNIAZEWICZ)

H. MURDELIO 

Taryfa 1667 roku

Kniayewic^ Tomasy; na miejscu ]ana Syo Stawickiego stolnika jmujdykiego у majętności Lub [tj. Łub] poddam 
skich 47 dymów w po w. telsyewskim

Taryfa 1690 roku

KniayewicyjMichał ̂ majętności Kurto wian w po w. berjańskim dymów poddań skich 11.

Nazwisko to patronimik od nazwiska Knezius (po litewsku: mitrężyć, guzdrać się) lub 
Kneża (marny, zwiędły człowiek lub zwierzę) [LPŻ],

Geneza tej rodziny jest niejasna. Nawiązywali oni do książąt Lubeckich, stąd mitra 
książęca na herbie Michała Kniaziewicza z 1705 r. [dane A. Rachuby]. Zdaniem J. Wolf
fa, byli to pseudokniaziowie. Na pewno w połowie XVII w. występowali na Litwie. Póź
niej w XVIII w. mieszkali w Kurlandii, dokąd zapewne przenieśli się z Litwy. Właśnie 
z tej gałęzi pochodzi Karol Otto Kniaziewicz, syn Jana, ziemianina „na pół zniemczo
nego” i Konstancji Korf. Ów Karol Otto (1762—1842) byl znanym generalem polskim 
i emigrantem politycznym. Niemniej jednak początki jego drogi życiowej były skom
plikowane: dzieciństwo w Warszawie, nauczenie się języka polskiego, przejście z pro
testantyzmu na katolicyzm, służba w armii koronnej, generał w czasie powstania ko
ściuszkowskiego 1794 r., jeden z dowódców Legionów Polskich, uczestnik wyprawy 
Napoleona na Rosję w 1812 r. i emigrant polityczny po powstaniu listopadowym 1830— 
1831 r\, zmarły we Francji [PSB],

Ze Żmudzią związany był Tomasz Kniaziewicz, wzmiankowany po raz pierwszy 
w 1658 r., kiedy król polski Jan Kazimierz ogłosił moratorium na spłatę przezeń dłu
gów, powstałych wskutek „częścią przez wojenne ekspedycyje, częścią przez popalenie 
od nieprzyjaciela majętności swoich”. W 1661 r. byl starostą jo [h]ansberskim Pawła Jana 
Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego. Chodzi tu zapewne 
o zarządzanie dobrami Szkudy, należącymi wtedy do Sapiehów. Z kolei w 1674 r. kupił 
on wraz z żoną Konstancją Szostowicką dobra Kurtowiany.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. była to jedna rodzina w pow. tel- 
szewskim z 47 dymami, a w 1690 — także jedna rodzina w pow. berżańskim z 11 dy
mami. Była to więc szlachta zamożna i utytułowana. Jerzy Kniażewicz byl cześnikiem 
żmudzkim w 1701 r., był wtedy towarzyszem w chorągwi jazdy Michała Wiśniowieckie- 
go, a w latach 1719-1724 był podczaszym żmudzkim.

W 1690 r. Kurtowiany należały do Michała Kazimierza z Lubcza (Lubecki) Knia- 
żewicza (Kniaziewicza, zm. XI 1710), syna wspomnianego wyżej Tomasza. W 1697 r. 
był sędzią kapturowym w czasie bezkrólewia i elektorem ze Żmudzi króla Augusta II. 
Wiatach 1697-1703 był stolnikiem brasławskim, w 1698 r. sędzią grodzkim żmudzkim, 
w 1703 ciwunem użwenckim (nie utrzymał się), w 1704—1710 ciwunem Małych Dy- 
rwian, pisarzem grodzkim w 1705—1706 i podstarościm żmudzkim w latach 1706—1710. 
Był posłem żmudzkim na sejmy: pacyfikacyjny warszawski w 1698 i nadzwyczajny
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lubelski w 1703 r. Ożenił się dwukrotnie z: Marianną Puciatówną, chorążankąbrasław- 
ską i Bibianną [Drucką] Horską podkomorzanką mińską (w 1708 r.). W instrukcji po
selskiej Żmudzi na walną radę warszawską w 1710 r. była prośba o jego uwolnienie, bo 
był wówczas „sub custodiam żołnierza pruskiego” [pod strażą], co się nie udało. Został 
ścięty w Królewcu za zabójstwo trzech osób. Okoliczności tej zbrodni omówi! Krzysz
tof Zawisza w swoim „Pamiętniku”. Okazuje się, że Kniażewicz „o małą rzecz bardzo 
powadziwszy się, bo tylko o miejsce, na którem miał spać”.

W XIX w. Kniażewicze i Kniażewscy herbu Murdelio wylegitymowali się ze szla
chectwa. W tym czasie notowano Kniażewskich herbu Murdelio w pow. telszewskim 
[Ciechanowicz].

W 1820 r. rodzina herbu Murdelio została wylegitymowana ze szlachectwa w póź
niejszej guberni kowieńskiej. Najstarsza wiadomość pochodzi z 1752 r., kiedy Stanisław 
Kniażewicz (pokolenie Г) zapisał dobra Tomkie Radyszki Kniażę, o nieznanej przyna
leżności powiatowej [może chodzi o wieś Tomkie w parafii Poszyle w pow. rosieńskim, 
XłX-wiecznym?; obecnie Tamkiai], synowi Grzegorzowi (II). Ten ostatni w 1768 r. na
był te dobra od brata Jana, a dokument wpisano do ksiąg ziemskich rosieńskich. Wreszcie 
w 1784 r. sprzedał on te dobra. Miał on syna Marcina (ur. 1793; III), wnuka Emeryka Fe
liksa (ur. 1824; IV) i prawnuka Narcyza Antoniego (ur. 1852; V) [LATA, F 391—8—2568].

Z 1820 r. pochodzi wywód Knieżewskich [sic] herbu Murdelio. Protoplastą ro
dziny był Augustyn Knieżewicz (pokolenie I), ojciec Stanisława i Pawła (II) z synem 
Mikołajem (III). Linię rodziny kontynuował jednak wspomniany Stanisław. Najstarszy 
dokument pochodzi z 1640 r., kiedy Stanisław Knieżewicz wszedł w posiadanie dóbr 
Kibojcie [w pow. rosieńskim]. Tenże w 1649 r. dostał od żony dobra Salkie Gościany. 
W swoim testamencie z 1711 r. zapisał on wspomniane dobra synowi Filipowi (III). 
W 1713 r. sprzedał on dobra Salkie Gościany. Ów Filip Knieżewicz w  1745 r. zapisał 
rodowe Kibojcie swoim synom (IV): Józefowi, Antoniemu Dementiemu i Benedyktowi 
Stanisławowi. Z nich Józef sprzedał swoją część w 1749 r. W przywileju króla polskiego 
Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1760 r. Antoni Dementy Knieżewicz został zwol
niony ze służby wojskowej w stopniu porucznika „Polskich Wojsk”.

Wspomniani bracia (IV), z wyłączeniem Benedykta Stanisława, bezpotomnego, za
częli 2 linie rodziny. W pierwszej, starszej Józef spłodził syna Dominika Benedykta (V), 
ojca dwóch synów (VI): Bartłomieja i Tadeusza (ur. 1785), ojca trzech synów (VII): Win
centego Pawła (ur. 1818), Franciszka Benedykta (ur. 1820) i Dominika Ignacego (ur. 1823).

Z kolei druga, młodsza linia łączy się z Antonim Dementym (IV), ojcem Anto
niego Benedykta (ur. 1766; V). W 1794 r. wspomniany Antoni Benedykt oświadczył, 
że utracił dokument z przywilejem króla polskiego. Ten ostatni był ojcem dwóch sy
nów (VI): Tomasza Wincentego (ur. 1799) i Franciszka Antoniego (ur. 1802) z synem 
Aleksandrem Franciszkiem (ur. 1849; VII) [LVIA, F 391—8—2570, k. 77].

Ź r ó d ł a :  Diariusij  walnej rady, s. 272 (1710 r.); LI, s. 258, 316; LVIA, F 391—8—2568, k. 17, F 39—18—2570 
k. 77 (skan 00156); ML, Księga npisów nr 131, s. 113nr382, s. 195nr669, s. 288nr915, s. 352 nr 1058; LTrzęd- 
nicy: woj. wileńskie, nr 4658; LTrzędnicy żmudzcy, nr 215, 406, 475, 543, 899, 967; VUB, F 7—ŻP 46, k. 128— 
129 (sejm 1703 r.; dane A. Rachuby); Zawisza, s. 194 (sejm 1698 r\), 264, 276. L i t e r a t u r a :  Boniecki, 
T. 10, s. 204; Ciechanowicz, Suplement, s. 200; LPŻ, T. 1, s. 1032: Knezius, Kneża; PSB, T. 13, s. 117—120: 
Kniaziewicz Karol; Uruski, T. 7, s. 37—38. Wolff, Kniaziowie, s. 660, Dane A. Rachuby.
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KNIECZUN 

H. JUNOSZA 

Taryfa 1667 roku

Kniecgun Abram Adamowie^ [na miejscu] rodzica swego Adama Pawłowicga Kniecsguna g  Kotku// dy[m] 1 
poddański wpow. rosieńskim
Kńecgun Abram na miejscu Mikołaja janowicka Korkoga g  Korkogów dym sglachecki 1 w pow. nielońskim 
Kj/iecgun Bałtromiej na miejscu Adama Kniecguna rodgica swego gMackun dym 1 sglachecki w pow. ejragolskim 
Kniecgun Jógef na miejscu Malchera Kniecguna ojca swego g  Girdwojn dym 1 sglachecki w pow. rosieńskim 
Kniecgun Matiasg [na miejscu] Stanisława Kniecguna gMartynajciów Kniecgunów dym 1 sglachecki w pow. 
tendgiagolskim
Kniecgun Stanislaw Tomasgewicg g  Dowgirdów dym 1 sglachecki w pow. tendgiagolskim
Kniecgun Tondgiagolski Miko/aj, na którego miejscu gostał spisany Kagimierg Witort gMartynajciów dym 1
sglachecki w pow. tendgiagolskim

Taryfa 1690 roku

Kniecgun Bartłomiej, na którego miejscu gostał spisany Jan Maćkun Jógefowicg gprgykupli gMackun w pow. 
ejragolskim dym sglachecki 1
Kniecgun Gabńel g  Giejsgów w pow. rosieńskim [dym] sglachecki 1
Kniecgun Kagimierg g  imienia Gincgajae i Kontuj w pow. rosieńskim [dym] poddański 1
Kńecgun Stanisław g  Dowgirdów w pow. tendgiagolskim dym sglachecki 1
Kńecgun Tondgiagolski Stanisław gMartynajciów w pow. tendgiagolskim dym sglachecki 1

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, od imienia Knieta. Może łączy się z litewskim 
kniesti, czyli „piec”, „ćmić”, „świerzbić”, „czuć podrażnienie w jakiejś części ciała” [LPŻ].

Ród jest notowany tylko w herbarzu Ciechanowicza. Najdawniejsze dane o Knie- 
czunach pochodzą z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1594 r. Jakub, Awgusztyn 
i Pietr Szymkowicze Knieczewicze kupili majętność w Jakszowiczach we włości ten- 
dziagolskiej. W 1597 r. wspomniany Jakub darował swym synom: Stanisławowi i Mar
tinowi część wymieniowej wyżej majętności. Zatem były 4 pokolenia tej rodziny we 
włości tendziagolskiej: 1. Kniecz. 2. Szymko. 3. Jakub, Augustyn, Piotr. 4. Jakubowicze: 
Stanisław i Marcin.

W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow. tendziagol- 
skim (3) i rosieńskim (2), pojedynczo w innych powiatach. Była to na ogół szlachta bez 
poddanych; tylko jedna rodzina miała jednego poddanego.

W taryfie 1690 r. odnotowano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. tendzia- 
golskim i rosieńskim (po 2). W pow. tendziagolskim byli notowani już w końcu XVI w. 
i tam leżały Knieczuny. Z nich większość nie miała poddanych z jednym wyjątkiem 
szlachcica z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zwraca uwagę, że jeden z Knieczunów używał podwójnego nazwiska Knieczun 
Tondziagolski. Nazwisko Tendziagolski (zob.) czy Tondziagolski przyjęli od pobliskiej 
stolicy powiatu — Tendziagoły.
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146 KNISTOWT (KIENSTOWT ?, KNISZTOWT)

Gniazdem tego rodu były Knieczuny. Nazwa ta nie zachowała się do dzisiaj, ale 
można ją zlokalizować we włości tendziagolskiej, na południowy zachód od miasteczka 
Grynkiszki. W aktach ziemskich żmudzkich notowano bowiem Knieczuny koło siół Le- 
wikojnie i Bargałajtie i rzeczki Gerszup [Slovar]. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano Marty- 
najcie Knieczuny, czyli właśnie w tym rejonie — na zachód od Grynkiszek. Jeszcze do 
dzisiaj notuje się tam Martynaićiri miśkas [las Martynajcki], samej miejscowości nie ma.

W XIX w. Knieczunowie herbu Junosza mieszkali w pow. szawelskim i rosieńskim 
(tu Knieczunowicze) [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 3, s. 117—313; vyp. 5, k. 77—67; Slovar, s. 138: Knećuny. L i t e r a t u r a :  Ciecha
nowicz, Rody, T. 3, s. 305: Knieczun, Knieczunowie z; LPZ, T. 1, s. 1033: Knieta.

KNISTOWT (KIENSTOWT ?, KNISZTOWT)

H. ZAGŁOBA

Taryfa 1667 roku

Knistowt Adam pDpjuginian dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
Kjiistowt Dawid na miejscu Jópef a Knisptowta [w tekście: Krusztowt] ojca swego p Norwajdów pfrpykupli 
od Jakuba Mihołajewicpa dym 1 poddański wpow. pojurskim
KnistowtJan. MontrymowicpAbram Kapimierp sekretarpJKMd [...] od Augustyna Mopryma i od ]ana Kuk 
stowta po Wojdechu Babinie nabytych pjanowdowa dymów poddańskich 22 w pow. korspewskim 
Knistowt Jópef po niebospepyku Janie Japdonicpu i ma/ponkijego Krystyny Jurewicpówny Giedgowdówny Jano
wej Japdowicpowej pDpiuginian dym poĄd]ański 1 w pow. telspewskim
Knistowt Matiasp na miejscu Matiaspa Druktenia p Senkajaów dym 1 splachecki w pow. retowskim 
Knistowt Samuel. JuchniewicpJan w pastanie p Dpiuginian od Samuela Knistowta dym 1 splachecki w pow. 
telspewskim
Knistowt Samuel. SymtowicpJan na miejscu Samuela Knistowta p Syrajdów i pprpykuplią od Jana Towtom- 
epa dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Knistowt Zygmont Wojdechowicp na miejscu Jerpego Siemaspkiemcpa p Ejtnddajdów dym 1 splachecki w pow.
spawdowskim

Taryfa 1690 roku

Kienstowt\w Kop. 11 inaczej: Gieysztowt] Jakub AdamomcppGilnicpwpow. berpańskim dym splachecki 1 
Knistowt Kapimieip p Nanrojniów w pow. pojurskim dym splachecki 1
Knistowt, na miejscu którego postał spisany Jakub Ulatonicp p Ruppub [tj. z Pubzub] w pow. twerskim dym 
splachecki 1
Knisptowt Jópef, na miejscu którego postał spisany Jópef Zylewicp pprpykuplą Dpiuginian wpow. telspewskim 
[dym] poddański 1
KnisptowtSamuelna miejscu SymonaŁenartowicpa p Giejspwpow. rosieńskim [dym] splachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch części: knys— 
i taut—. Pierwszy człon jest niejasnego pochodzenia [LPŻ], a zdaniem Z. Zinkeviciusa,
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KNISTOWT (KIENSTOWT ?, KNISZTOWT) 147

pochodzi od członu kins— z dialektu auksztockiego. Z kolei człon taut— został wyjaśnio
ny przy Jatowtach (zob.).

Ród pojawił się w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498. Lako
niczna wzmianka: „Knistowtu u Knetowe czolowiek Priżkgint” pozwala zlokalizować 
nadanie dla Knistowta we włości knetowskiej. Włość ta później zanikła, ale leżała ona 
nad rzeką Knituwą, prawym dopływem Wenty. Rzeka ta zasadniczo dzieliła dwie włości 
żmudzkie: berżańską (prawy brzeg) i użwencką (na lewym brzegu). Później włość kne- 
towska stanowiła część powiatu berżańskiego.

Warto dodać, że we wspomnianej księdze nadań jest jeszcze jedna wzmianka, którą 
chyba można wiązać z omawianym rodem: „Koistowtu u Kołtianech czolowiek Ejbo- 
ros” [LM]. Prawdopodobnie owym beneficjentem nadania we włości kołtyniańskiej był 
jednak Knistowt, a nie Koistowt, a pomyłka była rzeczywiście niewielka („o” zamiast 
„n”). W tym przypadku nadanie można zlokalizować w rejonie miasteczka Kołtyniany, 
później wraz z całą włością włączonego do powiatu korszewskiego. Tu trzeba przypo
mnieć pewne nadanie wielkiego księcia Witolda dla bojarów kołtyniańskich z 1415 r. 
Wymieniono tam bowiem „Keistowta, Wizborawu bratanicza”, któremu dano dwóch 
„czołowieków”. Rodzi się pytanie, czy ów Keistowt, bratanek Wizbora, wymieniony 
w tymże nadaniu, nie jest przodkiem kołtyniańskiej linii rodu?

Później notowano ich dopiero w taryfie 1667 r.: 7 rodzin, mieszkających głównie 
w pow. telszewskim (4) i pojedynczo w trzech dalszych. Na ogół była to szlachta bez 
poddanych (5 na 7), pozostali mieli po jednym poddanym.

W 1670 r. Józef Knistowt spisał testament. Miał „imienicze” Lewgowdyszki i Wy- 
bryszki alias Grybiszki Tyszkowszczyzna w Dziuginianach w pow telszewskim. Wszyst
ko to zapisał swojej żonie Magdalenie Jerzewiczównie Giedgowdównie oraz córkom 
i ich mężom: Annie, żonie Wojciecha Legaczyńskiego i Judycie, żonie Zylewicza [VUB]. 
Warto wskazać, że wspomnianego testatora zanotowano w taryfie 1667 r. jako posiada
cza Dziuginian.

W taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w różnych powiatach, w tym 
w berżańskim. Większość nie miała poddanych z jednym wyjątkiem (z jednym podda
nym). W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1850 r. [Uruski]. Skąd
inąd wiadomo, że Knistowtowie wywiedli się w 1820 r. z herbem Zagłoba. Ich przod
kiem był Samuel Knistowt z synem Szymonem (pokolenie I i II), który w 1730 r. nabył 
dobra Narwojsze [może chodzi o Narwojnie w parafii Szylele, gdzie notowano ich w ta
ryfach XVII w.?]. Całkiem prawdopodobne, że wspomniany Samuel jest tożsamy z Sa
muelem Knistowtem z taryfy 1690 r. Wspomniany wyżej Szymon w swoim testamencie 
z 1757 r. zapisał te dobra swoim synom (III): Jakubowi i Maciejowi, a trzeciemu Tade
uszowi uczynił zapis pieniężny.

Wspomniani bracia zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej prym 
wiódł Jakub jako ojciec dwóch synów (IV): Józefa i Kaspra. Z nich Józef sprzedał wspo
mniane dobra w 1786 r. Wydal on na świat syna Adama Antoniego (ur. 1792), bezpotom
nego. Natomiast jego brat Kasper (IV) miał dwóch synów (V): Jana (ur. 1792) i Joachima 
Mateusza (ur. 1794). Pierwszy z nich ojcował trzem synom (VI): Antoniemu (ur. 1810),
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148 KOBYLIŃSKI

Leonowi Pawłowi (ur. 1825) z synem Wojciechem (ur. 1867; VII) oraz Ignacemu Janowi 
(ur. 1827). Również jego brat Joachim Mateusz (V) powołał do życia trzech synów (VI): 
Felicjana (ur. 1822), Piotra Pawła (ur. 1824) i Felicjana Rufina (ur. 1827).

Drugą, średnią linię prowadził Maciej (III), który w 1794 r. sprzedał wspomniane 
wyżej dobra. Ojcował on trzem synom (IV): Wincentemu (ur. 1789),Józefowi (ur. 1792) 
i Stanisławowi (ur. 1794). Z nich potomstwa doczekał się tylko ten pierwszy, który spło
dził trzech synów (V): Jozafata (ur. 1815), Antoniego (ur. 1817) [w tekście chyba ewi
dentny błąd: 1877] i Tadeusza Edwarda (1823). Znów tylko jeden z nich miał potom
stwo — Antoni, który wydał na świat trzech synów (VI): Mikołaja (ur. 1834) [data ta 
budzi wątpliwości, bo ojciec miał wówczas 17 lat. I choć teoretycznie jest to możliwe, 
to równie prawdopodobny jest tzw. czeski błąd, czyli przestawienie cyfr: 1834 zamiast 
1843, co bardziej koreluje z datami urodzenia jego braci], Napoleona (ur. 1847) i Edwar
da Leona (ur. 1850). Z nich potomstwo miał tylko ten pierwszy jako ojciec czterech sy
nów (VII): Napoleona (ur. 1858), Adolfa Jana (ur. 1860), Hilarego Leonarda (ur. 1866) 
i Bronisława (ur. 1879).

Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Tadeuszem (III) jako ojcem czterech sy
nów (IV): Franciszka Mikołaja (ur. 1766), bezpotomnego, Jana Stanisława (ur. 1771),Jó
zefa Bonifacego (ur. 1774) i Antoniego (ur. 1777), bezpotomnego. Z nich Jan Stanisław 
ojcował dwóm synom (V): Józefowi (ur. 1809), bezpotomnemu i Andrzejowi (ur. 1811). 
Ten ostatni zostawił po sobie syna Jana Andrzeja (ur. 1866; VI).

Z kolei brat Jana Stanisława — Józef Bonifacy (IV) miał syna Wiktora Aleksandra 
(ur. 1803; V), bezpotomnego [LATA, F 391-8—2570; częściowo: Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  LM, Ugraśymu knyga i ,  s. 50; LVIA, F 391-8—2570, k. 76 (skan 00152); Slovar, s. 138: Knito- 
va; T 7toldiana, s. 85, nr 89; VUB, F 7-ŻP 23, k. 160—161 (cz. 2). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Redy, T. 3, 
s. 305; LPŻ, T. 1, s. 1034: Knystautas; Uruski, T. 7, s. 40; Zinkevicius, s. 103, 148.

KOBYLIŃSKI

H. ŁODZIĄ, POBÓG, PRAWDZIC, PRUS 

Popis 1621 roku

Kurowski Jan p bratem Ko były nem, na niego protestował, po usarsku koń 1 w pow. płotelskim

Taryfa 1667 roku

Kobylin Andrpej, na którego miejscu posta/ spisany Aleksander Iwaspewski p Ławmeleków pagrodnicpy dym 
1 w pow. płotelskim

Taryfa 1690 roku

Kobyliński Jakub pŁawkolelków w pow. płotelskim [dym] splachecki 1

Nazwisko może pochodzić od nazwiska Kubilinskas, które najpewniej jest formą 
„zeslawizowaną” od nazwiska Kubilius, czyli „bednarz” po litewsku [LPŻ]. Jeszcze cie
kawszą genezę pokazał Z. Zinkevicius, który skłonił się do uznania rodziny litewskiej
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KOBYLI X SKI 149

Kobelinskas za formę litewską, utworzoną od nazwiska Kobas (ko— i but—). Nie wiado
mo, dlaczego nie wzięto pod uwagę genezy polskiej, skoro w polskich herbarzach no
towano licznych Kobylińskich w  Wielkopolsce, na Mazowszu (ziemia łomżyńska) czy 
na Podlasiu [Uruski]? W tym konkretnym przypadku geneza jest jeszcze bardziej skom
plikowana, o czym niżej będzie mowa. Byli bowiem zarówno Kobylińscy pochodzenia 
ruskiego (moskiewskiego), jak i polskiego, natomiast nic nie wiadomo o Kobylińskich 
pochodzenia litewskiego. O bojarach moskiewskich i nowogrodzkich Kobylinach zob. 
pracę S. Wesełowskiego.

Najstarsza wzmianka odnosi się do Pilipa Kobylina, który stawił 2 konie do popisu 
we włości telszewskiej na popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. Dziesięć lat 
później synowie wspomnianego Pilipa: Jan i Mikołaj Filipowicze Kobylinowie sprzedali 
część majętności Gruście we włości telszewskiej. W 1588 r. Jan Filipowicz Iwanowicz 
Kobylin sprzedał połowę „dworca” Ławmeleski Ostrów we włości płotelskiej. Są to 
dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w.

W sumie mamy 3 pokolenia rodziny Kobylinów: Iwana (znany z patronimiku) 
i jego syna Filipa z dwoma synami. Najpewniej pochodzili oni z Rusi. Można ich utożsa
mić z Kobylińskimi z taryfy z 1690 r., skoro mieszkali w  Ławkolelkach (Ławmelelki itp.), 
zarówno w końcu XVI w., jak i w 1690 r. Chodzi o późniejsze Ławmoleńki, wieś w gmi
nie Ginteliszki, położoną na wąskim przesmyku między największym na Żmudzi jezio
rem Płotelskim a jeziorami Berżory i Ilgis. Tym samym, Kobylińscy z taryfy z 1690 r. 
nie byli Polakami, jak można by przyjąć na pierwszy rzut oka, lecz spolszczyli oni swo
je nazwisko przez dodanie szlacheckiej, polskiej końcówki—ski do ruskiego nazwiska.

Najstarsze wzmianki o Kobylinach na Litwie wiążą się z Wasilem Kobylinem, dwo
rzaninem królewskim w 1522 r., który był marszałkiem na dworze Olbrachta Gasztoł- 
da, wojewody wileńskiego, a w 1524 r. był wiceregentem bielskim na Podlasiu [Boniecki, 
Poc-~et\. Jednak przedtem był na dworze wielkiej księżny Heleny Iwanówny, ruskiej żony 
Aleksandra Jagiellończyka [Ragauskiene]. Całkiem możliwe, że znajdował się w orszaku 
tej księżnej, przybyłej z Moskwy do Wilna w 1495 r.

Niemniej jednak na Żmudzi byli też Polacy o nazwisku Kobyliński. Chodzi tu
0 Mateusza Kobylińskiego, długoletniego plebana jaswońskiego (1593—1622), potem 
kanonika żmudzkiego (1622—1652), autora wierszy łacińskich, wydanych w latach 1592
1 1593. Zdaniem Kojałowicza, Kobylniccy [tak w  herbarzu, niemniej chodzi o Kobyliń
skich] pochodzili z Mazowsza i używali herbu Prawdzie. Jeśli byłaby to prawda, to po
chodziliby z Kobylnik w pow. wyszogrodzkim.

W popisie 1621 r. prawdopodobnie spisano Józefa Kobylina [Kojalowicz], w sa
mym popisie jest trudna do interpretacji wzmianka o Kobylynie i jego bracie Kurowskim.

Później notowano ich w obu taryfach XVII w  Wiatach 1667 i 1690 notowano tyl
ko jedną rodzinę w pow. płotelskim: z jednym poddanym (1667) lub bez poddanych 
(1690). Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej zarówno Ko
bylin—Filipowicze, jak i Kobylińscy różnych herbów. Na Żmudzi mieszkali Kobylińscy 
herbu Prus w  pow. rosieńskim i Łodzią w pow. szawelskim oraz Kobielinowie herbu 
Grzymała w telszewskim [Ciechanowicz]. Warto zwrócić uwagę, że Kobylin—Filipowicze
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150 KOCHAN

to właśnie potomkowie rodu ruskiego, osiadłego na Żmudzi w XVI w. i wyżej omówio
nego. Wywiedli się w 1819 r. z herbem Pobóg [LVIA].
Ź r ó d ł a :  Kojałowicż, Nomenclator, s. 312; LVIA, F 391—11—11; ODVCA, vyp. 1, s. 56—222; vyp. 2, s. 2—22; 
Popis 1567 z, kol 1305. L i t e r a t u r a :  Boniecki, Pocpet, s. 136; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 305—306; Lie- 
timos katoliku dvasininkai, s. 241: Matas Kobilinskas (czyli Mateusz Kobyliński); LPŻ, T. 1, s. 1036: Kobilin- 
skas, Kobelinskas, 1097-1098: Kubilinskas, Kubüius; R. Ragauskiene, Lietums didpiosios knnigaikśtienes Plenos 
(1476—1513 m.)patronatas, w: Lietums didysis knnigaikstis Aleksandras ir jo  epocha, sud D. Steponaviciene, Vil
nius 2007 s. 106; VeseWskij, s. 145.

KOCHAN 

H. RAWICZ ?

Popis 1621 roku

Kochan Krpysptof p bratem po kopać ku koń 1 w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Kochan Tomasp p imienia Pokropąty w pow. kros kim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego [LPŻ]. W polskich herbarzach no
towano Kochanów i Kochanowiczów w pow. oszmiańskim, w gub. mińskiej i kijowskiej.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W testamencie Raj- 
ny Fedorowny Kochanowny Stanisławowej Okurowskiej z 1590 r. wiadomo o posiada
niu przez nią majętności Bojany we włości wilkiskiej i jej braciach: Tymofieju i Ławry- 
nie oraz dzieciach: Hannie, Halszce i Barbarze. W 1591 r. Timofiej Fedorowicz Kochan, 
pisarz dochodów szawelskich, dzierżył w zastawie majętność Lidowiany [we włości wi- 
duklewskiej]. W 1595 r. zapisał wiano pieniężne (232 kopy groszy) swojej żonie Halszce 
Krisztofownie Skinderownie, zabezpieczone na dobrach lidowiańskich. W 1596 r. był 
pisarzem grodzkim żmudzkim i wziął w zastaw sioło Żyzdry należące do dóbr Wysoki 
Dwór we włości rosieńskiej. W 1599 r. kupił grunty w majętności Podubisie we wło
ści rosieńskiej. Zatem we wspomnianych aktach żmudzkich notowano właściwie tylko 
Tymofieja Fedorowicza Kochana, urzędnika żmudzkiego i posiadacza dóbr Lidowiany.

W aktach zachowała się „Linia Kochanów”, b.d., ale pochodząca z XVII w Jej pod
stawę tworzył Tymofiej, brat Krzysztofa, „aktora” Lakowa Szawkot. Ów Krzysztof był 
sterilis i zapisał swoją część Lakowa Szawkot Tymofiejowi. Ten ostatni miał czterech sy
nów: Pawła, który „na wojnie zginął”; Aleksandra, „similiter na wojnie dług śmierci wy
płacił”; Filona, sterilis oraz Jana, ojca pięciu synów: Jakuba, Janusza, Stanisława i Gabriela, 
sterilis; oraz Aleksandra, który mając „Bohumoczankę” [córkę Bohumatki] spłodził z nią 
czterech synów: Adama, sterilis [dalej jednak podano jego syna Stanisława, także sterilis]; 
Symona „ad praesens procedujący, który ma córkę Mariannę, primo voto Myskieka (?); 
Stanisława i Jana, obu sterilis [...]. W ten sposób poznajemy 4 pokolenia Kochanów

Według Kojałowicza, Krzysztof Kochan był wspomniany w pewnym panegiryku 
z około 1621 r. W rzeczywistości chodzi o panegiryk pt. „Honor Academicus” ku czci 
Gabriela Woyny, podkanclerzego litewskiego, z 1615 r. Zamieszczono tam wiele wierszy
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łacińskich, w tym Krzysztofa Kochana [Index librornnĄ. Musiał być człowiekiem wykształ
conym, przynajmniej w  kolegium kroskim jezuitów, może też w Akademii Wileńskiej.

W 1650 r. Krzysztof Kochan spisał testament, w którym kazał się pochować w ko
ściele Szydłowskim. Jego żona Hanna Ukolska, córka Zofii Umiastowskiej Maciejowej 
Oziembłowskiej, już nie żyła, nie miał też dzieci. Swoją majętność „ojczystą” zwaną Łą
kowo w pow. rosieńskim zapisał bratu Tymoteuszowi, „któregom od dawnego czasu nie 
widział”. Również drugą majętność Szowkoty w pow. tendziagolskim zapisał temu bra
tu. Gdyby jednak nie odnalazł się ów brat, to majątek ten miał przejść na braci stryjecz
nych i ich potomstwo. Natomiast siostrę rodzoną Samuelową Gruździową oddalił od 
praw do tych dóbr, chcąc zachować swój herb rodowy. Wspomniał, że przodkowie jego 
rodu mieszkali w województwie nowogródzkim, na których mogą przejść prawa do jego 
majątku. W przypadku gdy nie będzie wymienionych wyżej spadkobierców, to dobra te 
przechodzą do Kościoła katolickiego — kapituły żmudzkiej: 40 000 złotych polskich na 
Lakowie i 15 000 na Szowkotach dla utrzymania czterech kapłanów kursorów [tj. mansjo- 
narzy] w kościele Szydłowskim. Osobno wspomniał o swojej siostrze rodzonej Jadwidze 
Kochanównie, która została oddana do klasztoru św. Klary przez jego stryja Wawrzyńca. 
Była ona 6 lat w tym klasztorze, nie wiadomo „za jakim przejrzeniem z klasztoru wyszła” 
i tułała się po świecie. Prosił swoich opiekunów o zatroszczenie się o nią: umieszczenie 
przy jakimś kościele „między dywotkami” albo w klasztorze, by tam dokonała żywota 
[MACB, F 12—4331; szeroko omówił go i cytował w  tłumaczeniu litewskim A. Vaisvila].

Wzmiankowany w tym testamencie Wawrzyniec Kochan, stryj Krzysztofa, był oso
bistym sekretarzem Mikołaja Krzysztofa „Sierotki” Radziwiłła. Oprócz łaciny znał rów
nież język niemiecki i ruski, był więc człowiekiem wykształconym. Sporządził „Metrykę 
spraw województwa trockiego” w czasie urzędowania swego pana jako wojewody troc
kiego w latach 1591—1604. W 1598 r. zarządzał majątkiem Radziwiłłowskim Bychowsz- 
czyzną. W latach 1603—1604 był namiestnikiem nieświeskim [jeden z majątków Radziwił
ła] i podskarbim książęcym. W latach 1600-1609 był jeszcze dzierżawcą Janiszek, części 
ekonomii szawelskiej. Może jego bratem był Jerzy Kochan, który w 1586 r. był cyrulikiem 
książęcym, a w 1604 r. lekarzem w Mirze [Г. Kempa]. Można dodać, że Wawrzyniec Ko
chan uczestniczył w konwokacji antyrokoszowej w Wilnie w 1606 r. [Akta yaylóiĄ .

Zatem Kochanowie pochodzili z województwa nowogródzkiego. Najpewniej byli 
pochodzenia ruskiego. Swoje losy wiązali z Radziwiłłami. Dotyczy to nie tylko wymie
nionych wyżej Wawrzyńca i Jerzego, ale również Tymoteusza Kochana. Był on właśnie 
pisarzem grodzkim żmudzkim w latach 1595-1596, prawdopodobnie z jego protekcji. 
Był ewangelikiem.

Wiadomo jeszcze o Tomaszu Kochanie z Lakowa, po którego śmierci w 1616 r. 
przejął jego majątek syn Andrzej [Vaisvila].

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano Krzysz
tofa Kochana z braciąw pow. rosieńskim. W taryfie 1690 r. była to tylko jedna rodzina 
w pow. kroskim, z jednym dymem poddańskim. W sumie w 2. połowie XVII w. mala
ła rola Kochanów, w końcu tego wieku notowano tylko jedną rodzinę, drobną i nieuty- 
tułowaną. Z kolei w  taryfie województwa nowogródzkiego w 1690 r. nie notowano już 
Kochanów w tym województwie.
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Ź r ó d ł a :  у 1 kta zjagdów, T. 2, s. 160; Index librorum larinomm, nr 94 s. 49; Kojalowicz, Nomenclator, s. 312; 
MACB, F 112—4331; ODVCA, vyp. 2, s. 103-12 i 16; vyp. 3, s. 35-247, 103-70; vyp. 4, k. 40-308, 79-171, 
149—82; vyp. 5, k. 133—100; Urzędnicy żmudzcy, nr 877; Visitationes DS. 1675—1677, s. 312. L i t e  r a t  u - 
r a : Blaszczyk, Diecegja Zymidgka, Uposażenie, s. 44; Boniecki, T. 10 s. 268; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 306; 
T. Kempa, Urcydnicy i  klienci Mikołaja KrsQisptofa Radpinilla „Sierotk i”, LSP, T. 9, s. 216—217; Uruski, T. 7 s. 69; 
Vaisvila, s. 122-123, 154, 182-184, 200-201.

KOCHANOWSKI

Taryfa 1690 roku

Kochanowski Krzysztof z [S]Powdgiów wpow. berjańskim dym szlachecki 1

Rodzina jest albo pochodzenia polskiego, albo stanowi spolszczoną formę nazwiska 
Kochan, chyba o ruskim pochodzeniu. Bardziej prawdopodobna jest ta pierwsza możli
wość, zważywszy na licznych Kochanowskich na ziemiach polskich z których niektórzy 
przenieśli się do Litwy.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, bez poddanych. 
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 7 s. 69-77.

KOCHAŃSKI

Taryfa 1667 roku

Niewiardowski Sypltmir Stanisław zJanem Kochańskim na jednym podwórzu w jednej iybie mieszkający na 
miejscu Adama Kasperowiczą Gowdzjewskiego z Kiełpszpw dym 1 szlachecki w pow. sząwdowskim 
Kochański Piotr gę wsi alias zjolwarku Papiszęk nazwanego dymy 2 poddańskie w pow. wiebńskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. Polską szlachtę Kochań
skich notowano bowiem na Mazowszu, w ziemi dobrzyńskiej i Prusach Zachodnich 
[dawne Prusy Królewskie] [Uruski].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. sząwdowskim 
i wielońskim. Jedna z nich żyła w ubóstwie, druga miała 2 dymy poddańskie. Była to za
tem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1037: Kochanskas; Uruski, T. 7, s. 77—78.

KOCHLEWSKI ZOB. KACHLEWSKI

KOCIEL (KOCIOŁ, KOCIELŁ)

H. PELIKAN 

Taryfa 1690 roku
Kocioł Leon podcgąsty mśasławski z dóbr JKMci nazwanych Kiława w pow. ejragobkim poddańskdch dy
mów 10. Penje Z majitnośd wieczystej Poszusywia w pow. jaswońskim po nieboszczyku Kryysytofie Skindetye 
spadło [dymów] poddańsłdch 2

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 
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Nazwisko może być pochodzenia polskiego [LPŻ]. Niemniej jednak ród jest zapewne 
pochodzenia ruskiego.

Najstarsze wzmianki o nim pochodzą z powiatu krzemienieckiego na Wołyniu 
z 1440 r. Później osiedlili się głównie w pow. oszmiańskim „gdzie doszli do znacz
nych majętności i znaczenia” [Boniecki] i w województwie mścisławskim. Protoplasta
mi rodu byli dwaj bracia: Stanisław i Mikołaj. Nas interesuje linia Mikołaja, syna Woj
ciecha, dziedzica dóbr Olszyna w pow. oszmiańskim. Miał on czterech synów, w tym 
syna Macieja (Matysa), który z kolei posiadał również czterech synów Z nich Kazimierz 
był ojcem dwóch synów: Gabriela, bliżej nieznanego i Leona Michała (zm. po 1710), 
spisanego w taryfie z 1690 r. Był on podczaszym mścisławskim w 1688 r., stolnikiem 
wendeńskim w 1703 i strażnikiem żmudzkim w latach 1699—1710. Był deputatem ze 
Żmudzi do Trybunału Głównego w latach 1688 i 1705. Uczestniczył w konfederacji 
Żmudzi w 1704 r. z pow. wilkiskiego. Posiadał następujące dobra: Poszuszwie i Czeki- 
szki na Żmudzi, Giedrojcie w pow. wileńskim [Boniecki błędnie: na Żmudzi] i Binikow- 
ce w województwie nowogródzkim. Wspomniane dobra Poszuszwie w pow. jaswoń- 
skim „spadły” na niego dzięki małżeństwu z Zofią Praksedą Skinderówną, z którą miał 
trzech synów: Krzysztofa, podczaszego mścisławskiego, Kazimierza i Samuela, straż
nika żmudzkiego po ojcu w latach 1712—1727. Znana jest tylko linia Krzysztofa, który 
przejął po ojcu dzierżawę Kiławę w pow. ejragolskim (w 1711 r.) i nabył dobra Dziaki- 
szki [raczej Diakiszki] w pow kowieńskim, gdzie zapewne osiadł. W każdym razie brak 
jest danych o pobycie Kociełów na Żmudzi w późniejszym czasie [Boniecki]. Skądinąd 
wiadomo, że przenieśli się oni do pow. wiłkomierskiego, gdzie w XIX w. wywodził się 
Wiktor, syn Krzysztofa, podczaszy mścislawski, posiadający tu majątek Wojszkany i po
tomek Leona Kocieła [LATA].

Skądinąd, bo z akt ziemskich żmudzkich, wiadomo o posiadaniu przez Kociełów 
dóbr na Żmudzi już w końcu XVI w. W 1585 r. Mikołaj Kotieł skarżył się na zabicie 
mu poddanego. W 1590 r. Mikołaj Kotieł (zm. 1597), starosta zygwolski [w Inflantach, 
obecnie Sigulda w Łotwie] miał sioło Tubiny we włości szawdowskiej.

W nieokreślonym czasie, między 1658 [kiedy został wojskim] a 1677 r., Adam Jerzy 
Kocieł, wojski starodubowski, ufundował lampę srebrną, wiszącą nad ołtarzem bractwa 
św. Różańca w kościele w Szawlach [Visitationes DS. 1675—1677].
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 1, s. 370, T. 2, s. 59; Kojałowicz, Compendium, s. 211; Konfederacja 1704 r., s. 691; 
LVIA, F 391—1—1690, k. 114; ODVCA, vyp. 1, s. 178—110; vyp. 2, s. 96—166; Taryfa woj. nowogródzkiego, 
s. 108—109; Urpgdnity inflanccy, s. 109, nr 1014, s. 203, nr 2201; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 329, nr 2603; 
Urzędnicy żmudzcy, nr 1336, 1347; Visitationes DS. 1675—1677, s. 484. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 10, 
s. 298—299 (dobra genealogia); LPŻ, T. 1, s. 1037: Kociela.

KOLENCZEWICZ ZOB. KILCZEWSKI

KOLMIN ZOB. GOLMIN
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154 KOLNICKI (KULNICKI)

KOLNICKI (KULNICKI)

H. TRĄBY

Taryfa 1667 roku

Kolnicki Aleksander pKolnicpdym szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
KolnickiJan MaciejewicppKolnicpdym szlachecki 1 w pow. mlkiskim
Kolnicki Miko/aj, na którego miejscu posta/ spisany Jakub Misiu rkiewicp p Kolnicp dym spłachetki 1 w pow. 
wilkiskim
Kolnicki Paine/ p Kolnicp p Pocptowa dym spłachetki 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Kolnicka Halspka p Kolnie dym splachecki 1 w pow. wilkiskim 
Kolnicki Andrpej pEjkspów dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Kolnicki Jan, na którego miejscu posta/ spisany Jerpy Spatyński p Kolnie w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
Kulnickijan [w Kop. 1: Kolnicki] £ Wirbielon w pow. wilkiskim dym splachecki 1

Nazwisko może być pochodzenia polskiego (od Kolnicki) lub, najczęściej, to „zeslawi- 
zowana” [tj. spolonizowana przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski] forma 
nazwiska litewskiego Kulnys, które zapewne łączy się z litewskim kulnius, czyli „czło
wiek o dużych nogach” [LPŻ]. Jednak zdaniem Uruskiego była to „stara wielkopolska 
rodzina”. Bardziej prawdopodobne jest pochodzenie z Kolnie w pow. wilkiskim, jak po
dano w taryfie z 1690 r. Nazwa ta nie zachowała się do dzisiaj. Można ją w przybliżeniu 
zlokalizować dzięki informacji z taryfy dymów z 1667 r., kiedy spisano Kolnicze Pocz
tów. Druga z tych miejscowości odnosi się do okolicy miasteczka Wilkija: na południo
wy wschód odeń. W sumie pochodzenie nazwiska nie do końca jest jasne i obie możli
wości — polska i litewska — są możliwe.

Brak jest tej rodziny w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Niemniej jednak no
towano wtedy pole, okolicę i majętność Kolnice (Kolnicze) we włości wilkiskiej. Przy
kładowo, w 1585 r. Jan i Mikołaj Stanisławowicze Martinkiewicze sprzedali „otcziznę” 
„w pole okolicy Kolniczow” Zygmuntowi Jurewiczowi Kamieńskiemu.

W 1674 r. Jan Maciejewicz Kolnicki spisał swój testament. Chciał być pochowany 
w kościele Sapieżyskim przez żonę Alszkę Strabską. Miał „chudobę” Kolnicze w polu 
Pocztowskim w pow. wilkiskim, którą swego czasu zapisali Jerzemu Szatyńskiemu pod 
warunkiem dożywocia dla siebie i żony Drugie dobra to Żemigoła Ginejty w  polu Pocz
towskim, które sprzedał Janowi Gineytowi, ale nie otrzymał pełnej zapłaty za te dobra 
[VUB, F 7-ŻP 26]. Testator był notowany w taryfie 1667 r. w  Kolniczach.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny w pow. wilki
skim, bez poddanych. Również w 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w pow. wilki
skim, prawie wszystkie w Kolnicach. Nie mieli poddanych. Zatem była to szlachta drob
na i nieutytułowana.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Kolniccy her
bu Trąby
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W 1820 r. wywiedli się Kolniccy herbu Trąby, uznając za swego przodka Antonie
go (pokolenie I), który w swoim testamencie z 1763 r. zapisał dobra Piepole Urniaże 
alias Urniażajcie [wpow. wilkiskim] synom (II): Jerzemu i Józefowi. Z nich główną linię 
rodziny prowadził Jerzy, bo Józef miał tylko syna Pawła (ur. 1783; III) i wnuka Fran
ciszka (ur. 1815; IV), bezpotomnego. Wspomniany Jerzy (II) zostawił po sobie czte
rech synów (III): Szymona Teofila (ur. 1783), Adama Marcjana (ur. 1788), Mateusza 
(ur. 1791) i Franciszka Mikołaja (ur. 1793). Pierwszy z nich był ojcem Ludwika Piotra 
(ur. 1807; IV) i dziadem Wincentego Wawrzyńca (ur. 1833; V). Z kolei jego brat Adam 
Marcjan dał światu trzech synów (IV): Franciszka (ur. 1828), Daniela Karola (ur. 1831) 
i Jana Józefa (ur. 1833). Wszyscy mieli potomstwo (V): Franciszek spłodził syna Pio
tra (ur. 1864); Daniel Karol miał trzech synów: Jana Macieja (ur. 1863) z dwoma syna
mi (VI): Alfredem (ur. 1894) i Alfonsem (ur. 1897) oraz Bolesława (ur. 1870) i Józefa 
(ur. 1874); Jan Józef — syna Jana Adama (ur. 1870).

Do omówienia są jeszcze dwaj bracia z pokolenia III: Mateusz i Franciszek Miko
łaj. Pierwszy z nich miał dwóch synów (IV): Justyna [ros. Ustin] Joachima (ur. 1815) 
i Aleksandra (ur. 1819). Z nich Justyn Joachim był ojcem trzech synów (V): Alfonsa 
(ur. 1868), Józefa (ur. 1876) i Dominika (ur. 1880), a Aleksander — dwóch synów (V): 
Romualda (ur. 1846) i Aleksandra (ur. 1863). Z kolei jego brat Franciszek Mikołaj po
wołał do życia syna Konstantego Mateusza (ur. 1820; IV), który wydał światu dwóch 
synów bliźniaków (V): Bolesława i Szymona (ur. 1869) ЦАТА, F 391—7—1852].

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—7—1852, k. 24 (skan 00041); ODVCA, vyp. 1, s. 110—85; Skwar, s. 140: Kol'nicy; 
VUB, F 7—ŻP 26, nr 65. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 312; LPŻ, T. 1, s. 1042: Kolnickas, 
1116: Kulnickas, Kulnys; Uruski, T. 7, s. 104.

KOŁAKOWSKI (KUŁAKOWSKI)

H. TRĄBY

Popis 1621 roku

Ko /akowski p Hrehorym Laudańskim po kopacku koń 1 wpow. telspewskim

Taryfa 1667 roku

Kołakowski Stanisław na miejscu Dy mijana Kołakowskiego rodpica swego p Grąśaów dym 1 splachecki w pow. 
telspewskim
Kułakowski Stefan pdpierpany swej Byspkian pa rok 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667H668, 
które sig skońcpą in *»/[no] 1669 na rok po pł 5:3:2,25 pa łat //[umero] 8 wniósł 40:25 [Królewszczy- 
zny 1667 r.]

Taryfa 1690 roku

Kołakowski Stanisław na miejscu ojca p Gronściów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Kołakowski Tomasp p majętności Osptiiany Mejp [w Kop. 1: Oszmiany Mesz] wpow. M. Dynvian dym
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Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia polskiego, choć nie można wykluczyć 
białoruskiego [LPZ]. Wydaje się, że w świetle źródeł w  grę wchodzi pochodzenie pol
skie, najpewniej z Kołaków w ziemi łomżyńskiej na północnym Mazowszu.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zachowała się tylko jedna wzmianka 
z 1579 r. o ugodzie Piotra Stanisławowicza Kołakowskiego z ziemianami żmudzkimi
0 majętność Dżowszyn we włości pojurskiej. Nazwa jest zapewne zniekształcona i naj
pewniej chodzi o Dziawgiany (itp.) we włości pojurskiej.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. była to jedna oso
ba, stawiająca konia z inną osobą w pow. telszewskim. Nie należała więc do zamożnych.

W 1654 r. testament spisał Domijan [sic] Stanisławowicz Kułakowski, „ziemia
nin JKMci Ziemi Żmudzkiej i Korony Polskiej” . Oświadczył, że w miasteczku Zydy- 
ki w pow. telszewskim po wyjściu z kościoła i zatrzymaniu się „przed butką”, gdzie za
mówił sobie piwo, został napadnięty przez Dawida Rymgayłę, Adama Danowskiego
1 innych Rymgayłów, i ciężko pobity, m.in. od tego pierwszego otrzymał szablą dwie 
rany. Oskarżał przede wszystkim tego pierwszego, który miał „dawny gniew i rankor” 
na niego w związku ze sprawą kupna gruntu Kułakowskiego Wiliatiszki pod Żydyka- 
mi. W tej sytuacji testator rozporządził swoim majątkiem. Grunty „w gniście” [pewnie 
w Gruściach] Wiliatiszki w pow. telszewskim zapisał swojej żonie Krystynie Symonow- 
nie Zmayłance, tj. mieszkanie i dożywocie. Po niej grunty ma przejąć jego syn Stanisław 
Kułakowski, z obowiązkiem spłacenia córek: Doroty, Anny i Maryni w  przypadku wyj
ścia za mąż (po 40 kop groszy posagu) [VUB, F 7-ZP 15—15a]. Wspomnianego Stani
sława Kołakowskiego notowano w tej miejscowości w obu taryfach z XVII w.

Również w taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w tym powiecie, w Gron- 
ściach [dawnych Gruściach], bez poddanych. Do tego trzeba dodać Stefana Kułakow
skiego, posiadającego dzierżawę królewską Ryszkiany w pow. wieszwiańskim, którą miał 
od 1661 r. [Królewszczyzny 1667 r.]. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny, 
mieszkające tradycyjnie w pow. telszewskim oraz w pobliskim pow. Małych Dyrwian. 
Obie miały po jednym dymie poddańskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytuło- 
wana. Tylko Stefan Kołakowski był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wi- 
śniowieckiego w 1669 r. w  Warszawie.

W XIX w. Kołakowscy wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
z herbami Ogończyk i Trąby

W 1799 r. wywiedli się Kołakowscy herbu Trąby. Za swego przodka przyjęli Jana Ko
łakowskiego (pokolenie 1), który zapisał dobra Kołnuje [w pow. rosieńskim] swoim synom: 
Tomaszowi i Michałowi (II). Główną linię kontynuował ten pierwszy, ponieważ Michał 
miał tylko syna Macieja (III) i dwóch wnuków (IV): Władysława Wincentego Ignacego 
(ur. 1828) i Józefa Lucjana (ur. 1834), bezpotomnych. Wspomniany Tomasz był ojcem 
dwóch synów (III): Franciszka i Mateusza (ur. 1791), którzy zapoczątkowali 2 linie rodzi
ny Pierwszy z nich dał światu trzech synów (IV): Onufrego (ur. 1812), Sylwestra (ur. 1816) 
i Karola (ur. 1823). Z nich Onufry spłodził dwóch synów (V): Kazimierza (ur. 1836) z dwo
ma synami (VI): Emilianem Janem (ur. 1878) i Wacławem Erazmem (ur. 1879) oraz Anto
niego Klemensa (ur. 1858). Z kolei Sylwester był ojcem dwóch synów (V): Józefa (ur. 1848) 
i Franciszka (ur. 1861), a jego brat Karol miał syna Franciszka (ur. 1860; V).
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Z kolei druga linia rodziny pochodziła od Mateusza (III). Był on ojcem trzech sy
nów (IV): Wiktora Benedykta (ur. 1822), Mikołaja (ur. 1823) i Teodora (ur. 1853)? [data 
urodzenia jest wątpliwa, choć teoretycznie możliwa. Raczej jednak chodzi o tzw. czeski 
błąd: przestawienie cyfr: 1853 zamiast np. 1833?], bezpotomnego. Z nich pierwszy miał 
dwóch synów (V): Józefa (ur. 1855) z trzema synami (VI): Romualdem (ur. 1889), Anto
nim (ur. 1893) i Józefem (ur. 1901) oraz Michała (ur. 1857). Z kolei jego brat Mikołaj dał 
światu dwóch synów (V): Franciszka (ur. 1856) i Teofila (ur. 1858) [LVIA, F 391-7-1852].
Ź r ó d ł a :  Elektorowie królów, s. 95; Królewszczyzny 1667 r.; LVIA, F 391—7-1852, k. 56 (skan 00101); 
ODVCA, vyp. 1, s. 58-244; Skwar, s. 94; VUB, F 7 ŻP 15-15a, nr 199. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 1040: 
Kolakauskas, 1111: Kulakauskas; Uruski, T. 7, s. 111.

KOLODA

Taryfa 1667 roku

Kołodajan SzęzęfanowiczzGostup dym 1 szlachecki w pow. nielońskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia słowiańskiego: albo od kołody, czyli „kłody”, „pnia”, 
„bierwiona”, albo od nazwiska, które występowało w języku białoruskim, ukraińskim 
i polskim [LPŻ].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim. 
Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 163: Kołodka; LPŻ, T. 1, s. 892: Kalade.

KOLOTOWSKI (KOLOTOWSKI, KOLATOWSKI, KOLOTOW)

H. POBÓG 

Popis 1621 roku

Kołotomki Ambroży zlmaciąpo kozacku koń 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1667 roku

Kołotowski Jakub, na którego miejscu został spisany Jerzy Woydyl z Ryszkiów dym 1 poddański w pow. po- 
jurskim
Kołotowski Jan AndrzejenńczzKo/otowa dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Kołotowski Jan, na miejscu rodzica swego została spisana Katarzyna Janowiczówna Kołotowska Teodorowa Ro- 
sientowa [Rosenowa?] zKołotowa w pow. wilkiskim dym 1 szlachecki
Kołotowski Krzysztof na miejscu rodzica swe[go\ Ambrożego Kołotowskżego z Kołotowa dym szlachecki 1 
w pow. wilkiskim. Tenpe na miejscu rodzica swe[go] Ambrojeje\go] Kołotowskie\go\ z Kumasz L eszęz 
dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Kołotowski Łukasz na miejscu Jana Karolia [sic] Kęstorta starosty tawruskiego z Skrebin dym szlachecki 1 
w pow. wilkiskim
Kołotowski Samuel na miejscu Jana Karolia [sic] Kgstorta z Skrebin dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
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158 KOŁOTOWSKI (KOŁOTOWSKI, KOLATOWSKI, KOŁOTOW)

Taryfa 1690 roku

Kołotowski Jan, na którego miej си został spisany Dawid Korkoz £ Dolotowa wpow. wilkiskim dym szlachecki 1 
Kołatowski]an zKnniasyew wpow. ejragolskim na miejscu rodyica dym szlachecki 1 
Kołotowski]an [w Kop.l: Kołontowski] na miejscu rodyica yKo/otowa wpow. wilkiskim dym szlachecki 1 
Kołotowski Samuel z [S]Krebin wpow. wilkiskim z bratem Łukaszem dym szlachecki 1

Rodzina ta została zanotowana tylko w spisie Gajla. Jest zapewne ruskiego pochodzenia, 
ale w taryfie z 1690 r. używali spolonizowanej formy przez dodanie polskiej, szlachec
kiej końcówki. W końcu XVI w. w aktach ziemskich żmudzkich notowano ich z nazwi
skiem Kołotow. Zdaniem Kojałowicza, ich nazwisko było odmiejscowe, od Kołotowa.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako Kołotow. 
W 1585 r. Łukasz i Martin Kołotowy toczyli spór sądowy o „imieniczko” w uroczysku 
Chodkuniszki w polu Lozdony nad rzeczką Łoszyszą [we włości ejragolskiej]. W 1591 r. 
Mikołaj i Baltromiej Pietrowicze Kołotowy ustąpili Martinowi Stanisławowiczowi Koło- 
towi niwę w uroczysku Paklewinajtie we włości wilkiskiej. Ten ostatni został mianowany 
woźnym żmudzkim w 1596 r. [jako Kołopow]. W 1597 r. Stanisław, Ambroży i Jan Marti- 
nowicze kupili część dóbr Kołotowo nad Niemnem [we włości wilkiskiej]. W 1599 r. Stani
sław Martinowicz Kołotow został określony wnukiem Lucji Lawrynowny Chrzczonowicz 
i z tego tytułu otrzymał wraz z innymi „imienejce” Lucyi we włości wilkiskiej. W 1600 r. 
Łukasz Stanisławowicz Ajwilt Kołotow zamienił się gruntami z braćmi Stanisławem i Am
brożym Martinowiczami Ajwiltami Kołotowymi: za część Kołotowa dostał część majęt
ności Leszcze we włości ejragolskiej, w  uroczysku Didłowkis. Interesujące jest również po
dwójne nazwisko: Ajwilt Kołotow. Jest to zapewne nawiązanie do rodujawiłtów, których 
notowano także w pow wilkiskim, choć w Pernarowie (zob.) i z którym się spokrewnili.

W sumie można wydzielić 2 linie Kołotowych w końcu XVI w.: braci Stanisława i Pio
tra z synami oraz Marcinowiczów Wszyscy byli związani z dobrami Kołotowo w pow. wil
kiskim. W XIX w był to folwark przy drodze wzdłuż Niemna z Wilkii do Kowna, leżący 
prawie w połowie tej drogi. Obecnie to Kulautava, uzdrowisko nad Niemnem.

W notatkach К  Jablonskisa są informacje o tym rodzie. W 1554 r. był on zapisany 
jako Stanisław Jawidowicz Kołotow (wwersjizlituanizowanej: Stoszkus Jovydaitis Kulan- 
tiszkis). Potem zanotowano Łukasza Stanisławowicza Kołotowa w 1577 r. i Bałtromieja 
Pietrowicza Kołotowa w 1593 r. Z kolei w  1615 był to Juri Mikołajewicz Kołotowski, żo
naty z Rusteykówną. W  tym czasie notowano jeszcze Ambrożeja i Andreja Kołotowskich 
[МАСВ]. Wszyscy z wyłączeniem Andrzeja byli notowani wyżej. Zaś patronimik Jawi
dowicz to może trochę zmieniona Ajwilt, o której pisano wyżej. O ile Z. Zinkevicius nie 
notował formy Ajvilt, to zna on nazwiska Jawid i dwuczłonowe typu ei— [nie ai—] i vilt—.

Znanym członkiem tej rodziny był Wojciech Kołotowski (ok. 1625—1676), jezuita. 
W latach 1661—1665 był superiorem w Worniach, stolicy diecezji żmudzkiej, w  1665— 
1667 był rektorem kolegium jezuitów w Poszawszu na Żmudzi. Wtedy został spisany 
w taryfie 1667 r. z dobrami ziemskimi tego kolegium: z majętności Uśjtmedzja Widuklpod- 
^/[ańskich] dymów 15 w pow. widuklewskim, £ majętności nazwanej Poszywszy poddanych dymów 
45 w pow. kros kim, £ majętności nazwanej Barszcpyce 50 dymów poddańskich w pow. telszęwskim. 
Zmarł w Wilnie \Encykbpedia wiedzy o jezuitadĄ.
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Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko jed
ną osobę, która „z bracią” wystawiła jednego konia w pow wilkiskim. W czasie Potopu 
w 1656 r. Aleksander i Kazimierz Kołotowscy uczestniczyli w  konfederacji antyszwedz- 
kiej szlachty żmudzkiej w  Szadowie.

W taryfie 1667 r. odnotowano 6 rodzin, mieszkających prawie bez wyjątku w pow. 
wilkiskim. Tylko jedna z nich miała jednego poddanego. W kolejnej taryfie 1690 r. spisa
no 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. wilkiskim; tylko jedna była w sąsiednim pow. 
ejragolskim. Żadna z nich nie miała poddanych. Aż 2 rodziny mieszkały w rodzinnym 
Kolotowie. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. notowano ich z herbem Pobóg w pow rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 349; Kojałowicz, Nomenclator; s. 316; MACB, F 256—998 k. 23; ODVCA, 
vyp. 1, s. 178—113; vyp. 2, s. 172-191; vyp. 3, s. 78—145; vyp. 4, k. 137-2, 269-207; vyp. 5, k. 221-159, 270— 
308. L i t e r a t u r a :  Qechanowicz, Suplement, s. 200; Encyklopedia medpy ojezuitach, s. 294; Gajl, s. 455; Zin- 
kcvicius, s. 85: ei—, 209: Jovydas.

KOŁYSZKO 

H. KOTWICA, LELIWA 

Taryfa 1667 roku

Kołyspko Krpysptof p Berp Poniekocpa na miejscu Jana p Tawra Ku/aspewicpa i Jana Szydłowskiego 6podda
nych dymów w pow. powondeńskim
Kołyspko Władysław cpeśnik bras/awski p majętności Berppoddański[ch] 14 dymów w pow. powondeńskim 
Kołyspko Władysław cpeśnik bras/awski p je j M Panią małpąką swą pe wsi Skrablów na rok po pł 17:15. 
A pe wsi Spylan na rok po pł 24:26:9 pa rok 1666, skońcpony in an[no] 1667 d[nia] WFebruary wniósł 
do skarbu 21:5:13,50 [I-Crólewszczyzny 1667 r.]

Taryfa 1690 roku

Kołyspko Dominik Jan pmajętności Wżespwżan Borkowspcpypny i pPytyn [w Kop. 1: Ruszym] dożywotnich 
w pow. wiespmańskim na miejscu Macieja Narewicpa dymy poddańskie 2 
Kołyspko Krpysptof pBerpwpow. powondeńskim [dym] poddański 1
Kołyspko Krpysptof, od którego kupił Jerpy Kulespewicp dym poddański 1 i na miejscu Kapimierpa Narkie- 
wicpa p Berpów

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego: Kaliszek, Kaliszko [tj. pochodzący 
z Kalisza], białoruskiego (Kałyszka) lub rosyjskiego (Kaliszkin). Nie można wykluczyć 
pochodzenia od nazwiska polskiego Kaliski, Koliski czy białoruskiego Kałyska [LPŻ]. 
Wszystkie te przypuszczenia są dość mało prawdopodobne. Może więc ma rację Z. Zin- 
kevicius, który wywiódł to nazwisko z litewskiej formy Kolas (ko— i lang—)?

Ród pochodzi z pow. lidzkiego w województwie wileńskim, gdzie było ich gniaz- 
do-wieś Kołyszki [Pułaski]. W 1690 r. w tym powiecie, na północ od Lidy notowano 
Kołyszkowskie Wierzchlidzie, a później w XIX w.: Werschlida i Koliszki [Chrzanowski]. 
Warto dodać, że tak się podpisywał jeden z bardziej znanych członków tego rodu: Jan 
Dominik z Wierzchlidy Kołyszko. W XIX w. wspomniane Kołyszki były wsią włościań
ską, zapewne po reformie rolnej.
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160 KOŁYSZKO

W XVII w. notowano ich w źródłach. W czasie Potopu w 1655 r. Władysław Ko- 
łyszko z Berż [w pow. powondeńskim, a nie wielońskim] uczestniczył w  zjeździe pod 
Jaswojniami i w Kiejdanach, gdzie podpisał unię ze Szwecją.

Potem Kołyszków spisano w obu taryfach. W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny 
w pow. powondeńskim, mające 6 i 14 dymów poddańskich. Jedna z nich posiadała jesz
cze 2 wsie królewskie w pow. retowskim: Szylany i Skrable [Królewszczyzny 1667 r.].

W taryfie 1690 r. spisano również 2 rodziny, mieszkające w pow wieszwiańskim 
i w sąsiadującym z nim powondeńskim. Obie miały poddanych: jednego lub dwóch. 
Zatem była to szlachta majętna, szczególnie w 1667 r. Piastowali też urząd cześnika 
żmudzkiego: Jan ze Zwierzchlidy Kołyszko, towarzysz petyhorski J. Wiśniowieckiego 
[służył w chorągwi petyhorskiej w armii litewskiej] w latach 1722—1735 i Józef Kołysz
ko w 1740 r. po śmierci swego stryja.

Należy dodać, że dwaj Kołyszkowie byli elektorami króla polskiego Augusta II 
w 1697 r. ze Żmudzi: Jakub Jan i Michał Kazimierz oraz Stanisława Leszczyńskiego 
w 1733 r.: Jan cześnik żmudzki.

Wspomniany w taryfie z 1690 r. Dominik Jan jest tożsamy z Janem Dominikiem 
z Wierzchlidy Kołyszką (zm. 1740) herbu Kotwica. Pochodził więc z pow. lidzkiego, 
a osiadł w województwie wołyńskim, tj. w  Koronie Polskiej. Niemniej jednak miał rów
nież dobra na Żmudzi: zarówno prywatne (Wieszwiany Borkowszczyzna), jak i kró
lewskie (czyli dożywotne, Rytyny, wg Pułaskiego: Ruszyny). Oprócz nich miał jeszcze 
dobra na Wołyniu: ordynackie (Sewruki i Rześniówkę z klucza konstantynowskiego) 
i inne, a rezydował w Białej—Krynicy. Wiadomo, że był on cześnikiem żmudzkim i cho
rążym petyhorskim, służył więc w wojsku, w lekkiej jeździe (petyhorskiej). Z jego te
stamentu z 1739 r. wynika, że nie miał potomstwa i cały swój majątek zapisał swoim 
krewnym. Jego synowiec Jan, skądinąd nieznany, otrzymał dobra Sitno i Michałówka 
w pow. krzemienieckim. Drugi synowiec, ale stryjeczny, Józef otrzymał dobra ordynac
kie, wymienione wyżej. Musiał on mieć jakieś dobra na Żmudzi, skoro w 1740 r. otrzy
mał godność cześnika żmudzkiego. Było to po śmierci jego dobrodzieja Jana Dominika, 
również cześnika żmudzkiego. Kontynuował on główną linię rodziny na Wołyniu, po
tem na Podolu. Nie rozwijając tego wątku, trzeba dodać, że synem Józefa był Benedykt 
Kołyszko (między 1749 a 1754—1834), sławny generał z czasów powstania kościusz
kowskiego z 1794 r., emigrant polityczny i wreszcie uczestnik powstania listopadowego 
lat 1830—1831 na Podolu. Z kolei siostrzeniec Jana Dominika, czyli Michał Aleksandro
wicz, otrzymał wieś Reszkietany w pow. żorańskim na Żmudzi i królewszczyznę Rytyny 
[Pułaski nadal: Ruszyn], Innymi słowy, dobra żmudzkie Jana Dominika Kołyszki prze
szły w ręce Aleksandrowiczów [Pułaski].

W 1819 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Kołyszkowie herbu Leliwa 
w guberni wileńskiej [przed powstaniem guberni kowieńskiej]. Za swego przodka uzna
li oni Jana Kołyszkę, który w XVIII w. posiadał dobra Dusejki [w pow. telszewskim] 
[LVIA, F 391—1—724a Encyklopedia niedyy ojeyi/itadĄ.

Zachowało się drzewo genealogiczne Kołyszków, niedatowane, zapewne z po
czątku XIX w. Jest możliwe, że łączy się ze Żmudzią, na co pośrednio wskazują na
zwiska stricte żmudzkie. Protoplastą rodziny byl Krzysztof Adam Kołyszko, który
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KOMAR 161

w małżeństwie z Preykintówną wydał na świat siedmioro dzieci: 1. Joannę „za Wambu- 
tem”. 2. Anastazję „za Jamontem”. 3. Katarzynę, która z Burniewiczem spłodziła dwie 
córki: Teofilę za Sugintem i Judytę za Dowsinem i zapewne [później dopisano] Michała 
Bartłomieja, regenta. 4. Teofilę, żonę Paszkiewicza, potem Borkowskiego. 5. Konstan
tego, ojca Agaty Rozalii Szczodrowej. 6 i 7. Michała i Jakuba, sterilis [МАСВ].
Ź r ó d ł a :  Akta yjaydów, T. 2, s. 285, 322; Elektorzy 1697, 1733 t\; Królewszczyzny 1667 t\; LVIA, F 391— 
1—'724a; MACB, F 34—15 (drzewo genealogiczne); Urzędnicy żmudzcy, nr 559, 568. L i t e r a t u r a :  Bo
niecki, T. 10, s. 352—353; LPŻ, T. 1, s. 1042: Koliśka, 897: Kaliska; PSB, T. 13, s. 367—368: Kołyszko Be
nedykt; Pułaski, T. 1, s. 110—116 (podstawowe dane); Uruski, T. 7, s. 120—121; Zinkeyićius, s. 312: Kolas.

KOMAR 

H. WŁASNEGO 

Taryfa 1690 roku
Komar Władysławpodcyascy wileński, starosta wiesyidański, у  dóbr JKMci ciwuństwa wiesywiańskie- 
go mywanych Wiesyjdanypoddańskich dymów 59, у  karcymą i  młynem dym 1, ogółem dymów 60

Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego, białoruskiego (Kamar, Komar) lub rosyj
skiego [LPŻ], Zdaniem L. Dacewicz, nazwisko łączy się z powszechnie znanym gatunkiem 
owada. Według popularnej etymologii, podanej przez Władysława Komara, był to rodzaj 
broni wschodniej, stąd sugerował on wschodnie pochodzenie Komarów Najpewniej jest 
to szlachta ruska, która zdaniem Uruskiego posiadała znaczny obszar ziemi między Bohem 
(stąd nazwisko Zabużyński) a Dnieprem na Podolu litewskim. Tam najdawniejszy znany 
członek tej rodziny — Komar Zabużyński — założył osadę Komargród w pow jampol- 
skim. Jeden z jego synów przeniósł się do Litwy w XV w Jego potomkiem był Maciej Ko
mar, dworzanin króla polskiego i w. księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka (1492— 
1506). Pozostawił on po sobie pięciu synów: Jarosza (Hieronima), Macieja, Jana, Michała 
i Bieniasza. Nas interesuje tylko linia tego ostatniego, która związała się ze Żmudzią.

Wspomniany Bieniasz (uznajmy go za pokolenie I) zostawił po sobie dwóch sy
nów (U): Michała (wzmianka z 1625 r.) i Jerzego. Ten drugi był związany jeszcze z wo
jewództwem wileńskim, gdzie był pisarzem grodzkim wileńskim w latach 1661—1666. 
Byl też wojskim wendeńskim w 1651-1664 i starostąbuciańskim. Na świat wydał pięciu 
synów (III): Daniela, Władysława, Hieronima, Jana i Michała. Z nich ze Żmudzią naj
pierw związał się Władysław Michał Komar, podczaszy wileński, który krótko, bo w la
tach 1687-1694 byl ciwunem wieszwiańskim. Jednak według innych informacji dopiero 
po jego śmierci w 1709 r. ciwuństwo to zostało nadane Stefanowi Staniewiczowi [Sigil
lata]. Wymieniono go w taryfie 1690 r. Ożenił się z Marianną (Marią) Teodorą Wilhel- 
mówną Platerówną [Boniecki: Sliźniówną], z którą spłodził 10 dzieci.

Niestety, przedstawiona wyżej genealogia jest niepełna. Wyraźnie widać, że tak na
prawdę pewniejsze dane pochodzą dopiero z 1. połowy XVII w., a więc istnieje luka 
między początkiem XVI (dworzanin Maciej) a 1. połową XVII w. Lukę tę w pewnym 
stopniu wypełniły akta ziemskie żmudzkie z ostatniej ćwierci XVI w. Pojawiła się tam
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162 KOMAR

postać Floriana Jurewicza Komara, który w 1592 r. wziął w zastaw poddanych sioła 
Kielmy we włości berżańskiej. Rok później tenże wziął w zastaw ziemlicę w majętno
ści Gintowtyszki [brak lokalizacji], W 1594 r. zastawił poddanych, wzmiankowanych 
pod 1592 r. Także w 1594 r. wziął w zastaw ziemlicę Krysztofiszki w Ławżach we wło
ści wielońskiej [błąd: chodzi o włość rosieńską], miał wtedy żonę Krystynę Walentyno- 
wnęjamontowicz. W 1596 r. zapisał on wymienioną wyżej ziemlicę wspomnianej żonie. 
Wreszcie w 1599 r. wziął w zastaw „dworec” Gilwicze we włości berżańskiej.

W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wieszwiańskim. Wymieniony 
tam Władysław Komar miał 60 dymów poddańskich: były to jednak dobra królewskie, 
a nie szlacheckie.

Wspomniany w taryfie 1690 r. Władysław Michał (zm. przed 20 X 1709 r.) pocho
dzi od Bieniasza, syna Macieja, dworzanina króla polskiego Aleksandra Jagiellończyka 
(1501-1506) [Boniecki, Uruski], Jednak szczegółowa genealogia tej rodziny budzi wąt
pliwości, prawdopodobnie opuszczono jedno lub dwa pokolenia [Boniecki]. Pomijając 
te wątpliwości, można wskazać, że ojcem Władysława Michała był Jerzy (zm. po 1667 r.; 
umownie to pokolenie I), elektor króla polskiego Jana Kazimierza z 1648 r. z wojewódz
twa wileńskiego, starosta buciański, rotmistrz królewski, pisarz grodzki wileński w la
tach 1661—1666 i wojski wendeński w 1651-1664. Ożenił się z Katarzyną Dowmon- 
tówną Siesicką (druga żona) i miał pięciu synów (II): Daniela, Władysława, Hieronima, 
Jana i Michała. Z nich Władysław, znany z taryfy 1690 r., był podczaszym wileńskim 
w latach 1671—1703 lub 1704 (zrezygnował) i ciwunem wieszwiańskim w 1687—1694. 
Jednak z nominacji następcy z 20 X 1709 r. wynika, że był on ciwunem do tego czasu. 
Ożenił się z Marianną (lub Marią) Teodorą WilhelmównąPlaterówną [wg Bonieckiego: 
Sliźniówną], z którą miał 10 dzieci. Dalszy wywód tu pominięto.

Z kolei pozostali bracia Władysława (II): Hieronim i Michał. Pierwszy miał czte
rech synów, ale ich genealogia również nie dotyczy Żmudzi. Wreszcie Michał miał syna 
Mikołaja (III) i dwóch wnuków (IV): Ignacego, sędziego ziemskiego wiłkomierskiego 
i Antoniego, miecznika wołkowyskiego. Ten ostami zostawił po sobie również dwóch 
synów (V): Ignacego i Józefa (zm. 1847), uczestnika powstania kościuszkowskiego na 
Litwie w 1794 r., pułkownika wojsk Napoleońskich, później prezydenta Sądu Główne
go Wileńskiego i właściciela wielu majątków: Rogówka, Poławenia, Czadosów i Hanu- 
szyszek w pow. wiłkomierskim oraz Bejsagoły w pow. wielońskim na Żmudzi. Dobra 
te przekazał swoim synom (VI): Teofilowi (1800—1861), który otrzymał Hanuszysz- 
ki i Poniemuń; Konstantemu (1813-1880), który otrzymał Poławeń i Rogówek oraz 
Władysławowi (1810—1896), który otrzymał Bejsagołę. Z wymienionych Władysław był 
marszałkiem szlachty pow. poniewieskiego i miał dwóch synów: Medarda (1881-1937), 
właściciela Giełgudyszek na Żmudzi i Władysława (1885—1944), ostatniego właścicie
la Bejsagoły. W  okresie międzywojnia dobra te zostały znacznie zmniejszone wskutek 
litewskiej reformy rolnej z 1922 r., a ostatecznie w 1940 r. Komarowie zostali pozba
wieni swojej własności, najpewniej przez władze komunistyczne Litewskiej SRR. Zaś 
Władysław w czasie okupacji hitlerowskiej działał w Armii Krajowej na Wileńszczyź
nie, formalnie będąc zarządcą majątków państwowych na Wileńszczyźnie z ramienia 
władz niemieckich. Zginął tragicznie w 1944 r. zabity przez policjanta litewskiego koło
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KOMBAR (KAMBOR, KIMBOR, KOMBOR) 163

miasteczka Podbrzezie. Było to związane z brutalną akcją policji litewskiej w folwarku 
Glinciszki na północ od Wilna, w  której policjanci litewscy rozstrzelali 39 Polaków, ro
botników rolnych tego folwarku. Była to forma odwetu za zabicie czterech policjantów 
litewskich na służbie niemieckiej przez partyzantów Armii Krajowej. Ciało Władysława 
Komara zostało pochowane na Cmentarzu na Rossie w Wilnie. Synem wspomnianego 
Władysława był kolejny, trzeci już Władysław w tej linii (1940—1998) — polski lekko
atleta, mistrz olimpijski w  pchnięciu kuląw 1972 r., także aktor i kabareciarz.

Dwóch Komarów: wspomniany Władysław i Adam byli elektorami króla polskiego 
Augusta II w Warszawie w 1697 r.
Ź r ó d ł a :  Elektorzy 1697 r ;  Kojałowicz, Compendium, s. 146-147; tenże, Nomenclator, s. 317—320 (bez koń
ca); W Komar, Wspystkoporąbane, Warszawa 1993 [wywiad-rzeka]; ODVCA, vyp. 3, s. 50—217, 58—79, 102— 
60, 113—243; vyp. 4, k. 170—242; vyp. 5, k. 149-225; Sigillata, s. 35—36 nr 147; Urzędnicy: woj. wileńskie, 
s. 136, nr 610; Urzędnicy żmudzcy,nr 506. L i t e r a t u r a :  AftanazyT. 3 s. 175—176,T. 4 s. 106—107,296, 
T. 11 s. 592; Boniecki, T. 10, s. 357—362 (obszernie); Dacewicz, s. 346; LPŻ, T. 1, s. 1043: Komaras; Uruski, 
T. 7, s. 122—125 (obszernie).

KOMASZKO

Taryfa 1690 roku

Komaspko Bartłomiej pjankun wpow. mlkiskim dym szlachecki 1

Pochodzenie nazwiska jest niejasne. Być może pochodzi ono od miasteczka Komaje, po
łożonego w pow. święciańskim w XIX w Stąd może pochodzić nazwisko Komaiszko 
[LPŻ], zapewne tożsame z Komaszko. Może bardziej prawdopodobne jest łączenie tego 
nazwiska z formą Kamas, które najpewniej pochodzi od imienia Foma (czyli herbrajskie- 
go Tomasza)? [LPŻ; Zinkevicius]. Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach.

Spisano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow wilkiskim, bez poddanych. 
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 902: Kamaiśka, 903: Kamas; Zinkevicius, s. 284: Kamas, 384: Tomas.

KOMBAR (KAMBOR, KIMBOR, KOMBOR)

H. SIEKIERZ, TOPÓR 

Taryfa 1667 roku

Kambor Dawid, na miejscu którego i Banda M ojej ki postał spisany Adam Spciefanowicp Kiełpsp p Pacajdów 
dym 1 splachecki w pow. porańskim
Kimbar Adam [na miejscu] Piotra Walentynowicza Kimbara у Kimbar dym 1 szlachecki w pow. wi- 
duklewskim
KombarAdam p [St]ungajdów dym 1 szlachecki w pow. spawdowskim

Taryfa 1690 roku

Kombor [MB: Komber] Abram na miejscu rodpica p Stugajńów w pow. spawdowskim dym spłachetki 1
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164 KOMBAR (KAMBOR, KIMBOR, KOMBOR)

Jest problem pisowni tego nazwiska: Kimbar czy Kombar? Nazwiska te mająróżnąge- 
nezę. Kimbar ma być pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: kin— i bar—. Pierwszy 
człon wiąże się z przyrostkiem kan(t), o którym pisano przy Girkontach (zob), o drugim 
pisano przy Bargayłach (zob.). Z kolei nazwisko Kombar (lit. Kambaras) łączy się z ło
tewskim Kambers, Kambars lub z niemieckim Kamber [LPŻ]. Znów Z. Zinkevicius 
notował tylko Kimbara (Kimbaras) jako nazwisko litewskie. Zwraca uwagę, że w tary
fach XVII w. notowano głównie formę Kombar (i oboczności), rzadziej Kimbar. Po
dobnie było w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., i tę formę nazwiska przyjęto.

Rodzina Kimbarów pochodzi od bojarów smoleńskich, jest więc pochodzenia ru
skiego. W 1503 r. król polski Aleksander Jagiellończyk nadal Iwanowi Kimbarowi sioło 
Koszujewę. Do pewnego znaczenia doszli w połowie XVI w., pełniąc obowiązki staro
sty grodzieńskiego czy namiestnika bielskiego. Byli osiedleni głównie w pow. brasław- 
skim w województwie wileńskim. Nie wiadomo jednak, czy należy łączyć ich ze żmudz- 
kimi Kombarami (Komborowiczami).

Na Żmudzi notowano Komborowiczów w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1585 r. dokonali oni transakcji dóbr Rejsty we włości powondeńskiej między Mi
kołajem Pietkiewiczem Komborowiczem a Hrehorym i Ławrynem Szczefanowicza- 
mi Komborowiczami. W 1598 r. Ławryn Szczefanowicz Kumborowicz sprzedał bra
tu Matiejowi trzeciznę majętności Kuniszkies w uroczysku Rejsty koło rzeczki Piawli. 
W 1599 r. Hrehory Pietrewicz i Urban Michajłowicz Kombory sprzedali Matiejowi 
Szczefanowiczowi Komborowiczowi „ziemlicę” Dirgiszkia w Rejstiach.

Zatem w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. rysuje się lokalizacja Komboro
wiczów we włości powondeńskiej w Rejstach, tj. w XIX—wiecznych Rejstrach leżących 
między jeziorem Łukszta i Parszas w centrum Żmudzi. Wszyscy byli ze sobą spokrew
nieni, w każdym razie byli związani z tymi samymi dobrami.

Byli notowani w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, mieszkające 
w różnych powiatach: żorańskim, szawdowskim i widuklewskim. Nie mieli poddanych. 
Z kolei w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. szawdowskim, także bez 
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1799 r. Kombarowie herbu Siekierz wylegitymowali się ze szlachectwa w guber
ni wileńskiej.

W tym roku Kombarowie wywiedli się z herbem Topór. Za swego przodka uzna
li Michała Kombara (pokolenie I), żyjącego na przełomie XVII i XVIII w. w dobrach 
Wankie Gotowtole [w pow. powondeńskim]. Nie notowano ich tam w obu taryfach 
XVII w. Wiadomo, że w 1700 r. Michał Kombor zapisał te dobra synowi Szymono
wi (II). Ten ostatni w swoim testamencie z 1742 r. dobra te zapisał synowi Michało
wi (III). Ów z kolei w testamencie z 1782 r. zapisał dobra Korklany Kidele swoim sy
nom (IV): Jakubowi, Felicjanowi i Filipowi. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny, bo 
wspomniany Felicjan miał tylko dwóch synów (V), bezpotomnych: Marcina (ur. 1795) 
i Szymona Franciszka (ur. 1812). Najstarsza i największa linia pochodziła od Jakuba, 
ojca dwóch synów (V): Adama (ur. 1784) i Jerzego (ur. 1789). Z nich Adam wydał 
na świat trzech synów (VI): Franciszka Benedykta (ur. 1811), Juwencjusza [sic] Juliana 
(ur. 1814) i Onufrego Jana (ur. 1824) z synem Jerzym (ur. 1850; VII).
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KOMPOWSKI (KOMP ?) 165

Z kolei jego brat Jerzy (V) spłodził pięciu synów (VI): Kazimierza Romana 
(ur. 1823), Hipolita Wincentego (ur. 1824) z synem Władysławem Piotrem (ur. 1853; 
VII) oraz Władysława Jana (ur. 1827), Adolfajózefa (ur. 1829) i Zenona (ur. 1833) z sy
nem Michałem Jerzym [ros. Georgij] (ur. 1873; VII).

Drugą, młodszą linię rodziny zapoczątkował Filip (IV), ojciec Karola (ur. 1807; V) 
i dziad czterech wnuków (VI): Mamerta Adama (ur. 1834), Jerzego (ur. 1838), Klemensa 
Kazimierza (ur. 1841) i Leona (ur. 1844) [LVIA, F 391—7—1852].

Chyba tu należy włączyć Kimborowiczów (Kimbortowiczów) herbu Murdelio, 
mieszkających m.in. na Żmudzi [Ciechanowicz],

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1852, k. 108 (skan 00201); ODVCA, vyp. 1, s. 152-2; vyp. 5, k. 93-188 i 189. 
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 10, s. 76—77 (Kimbar); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 288: Kimborowicz i Kim- 
bortowicz, 318: Kombar; LPŻ, T. 1, s. 994: Kimbaras, s. 1043: Kombaras; Uruski, T. 6, s. 342—343: Kimbar, 
T. 7, s. 129: Kombar, Zinkevicius, s. 77, 102.

KOMELSKI ZOB. KUMELSKI

KOMPOWSKI (KOMP ?)

Taryfa 1667 roku

Komp [?] Łukas^ Z Opajdów dym 1 szlachecki n>pon>. wielońskim
Kompowska Wojńechom Dorota Łagaykmcspnma na miejscu Wojaecha Mikołajemczą Kompowskiego mat- 
Żpnka sii’e\go] zŁompóii'dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim

Nazwisko rodziny może pochodzić od litewskiego kompas, czyli „róg”, „węgieł” [LPŻ]. 
Wydaje się, że bardziej przekonuje inny sąd o genezie odmiejscowej, od miejscowości 
Kompy w pow. wilkiskim. Chodzi o dawne pole, później okolicę szlachecką Kompy (lit. 
Kampai I i II), położoną na południe od Jaswojni w pobliżu dolnej Niewiaży. W taryfie 
1690 r. notowano następujące Kompy: Dziakojnie [wyjątkowo położone w innym miej
scu, bo w pow. tendziagolskim], Maciejuny, Malejkowicze, Polepie i Wojdatowicze Kle- 
menty. Jeszcze dzisiaj notuje się w pobliżu wieś Maleikoniai, która pewnie nawiązuje do 
Kompów Malejkowiczów z 1690 r. i Palepiai, dawne Polepie w 1690 r. Jeszcze w koń
cu XIX w. była to „bardzo ludna okolica szlachecka” Kompy (Kąpy), do której zalicza
no: Klementy, Kondratowicze, Maciejuny i Tucewicze albo Jurcewicze. We wszystkich 
mieszkała szlachta: w Kondratowiczach: Adamowicze (15 dziesięcin ziemi), Ongir- 
scy (4), Dwerdowie (24), Dyrdowie (69), Bakiewiczowie (33), Misztowtowie (36), Mace- 
wiczowie (66), Niwińscy (39), Raczkowie (17), Stratanowiczowie (28), Kilczewscy (18) 
i Kontowtowie (22); w Maciejunach: Dowiatowie (20), Daukszowie (14), Kimonto- 
wie (4), Kulwieciowie (16), Pożerscy (48), Roubowie (32), Twirbutowie (37) i Ejgirdo- 
wie (11); w Tucewiczach: Bokiewiczowie (25), Wilamowiczowie (25), Kondraccy (45), 
Niwińscy (14), Derbutowie (12), Żutowtowie (23 i 30), Mańkowscy (48) i Tomaszew
scy (12) [SG]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi najstarsza wzmianka dotyczy bojarów Kompów z 1559 r., którzy „sie- 
diat wiedli Niewiażi i na rece Susve”, czyli nad rzekami Niewiażąi Szuszwą; nad tą ostatnią
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166 KONARSKI

w jej dolnym biegu [Revizija puść 1559 g.]. W aktach ziemskich żmudzkich jest tylko 
mało interesująca informacja o zabiciu poddanego przez Jeronima Kompa w 1595 r. 
Jest to dość dziwne, bo w tych samych aktach wielokrotnie pisano o polu Kompowskim. 
Najpewniej notowano ich wówczas z imionami i patronimikami.

Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow wielońskim (Komp ?) i wil- 
kiskim (Kompowski), bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 3, s. 136—220; Revizija puść 1559 g., s. 45; SG, T. 3, s. 941: Kąpy, T. 15, cz. 2, 
s. 112: Kompy; Slovar, s. 141—142: Kompovskoe pole, Kompy. L i t e r a t u r a :  LPŻ,T. 1, s. 905: Kampas.

KONARSKI 

H. GRYF

Taryfa 1690 roku

Konarski Basy li у Pren w pow. korssywskim dym szlachecki 1
Konarski Hieronim Gabriel major JKMd z dóbr nasłanych Tawrogi w pow. kroskim od kurfirssja [Fryde
ryka III Hohenzollerna] arędą dyperpycy dymówpoddańskich 185

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. Pochodzenie polskie znajduje po
twierdzenie w źródłach. Niemniej jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko litewskie 
Kanarskas pochodzi od formy Kanoras o genezie litewskiej: ka- i nor-.

Na Żmudzi po raz pierwszy pojawił się Krzysztof Konarski (przed 1526—ok. 1574), 
dyplomata i komisarz morski króla polskiego Zygmunta Augusta. W 1568 r. za zasługi 
otrzymał starostwo jurborskie na Żmudzi. Brak jest bliższych danych o jego związkach 
ze Żmudzią. Był on herbu Ossoria i pochodził z drobnej szlachty w pow. człuchowskim 
w Prusach Królewskich [PSB].

Później notowano Konarskich w aktach ziemskich żmudzkich z XVI w. W 1582 r. 
dwaj służebnicy, w tym Jan Wonarski [zamiast Konarski], złożyli oświadczenie w spra
wie zamieszkania Wawrynca Żukowskiego, niewątpliwie Polaka [sądząc po imieniu]. 
W 1592 r. Michał Konarski był urzędnikiem gruściewskim i szkudzkim w dobrach 
Chodkiewiczów. W 1593 r. otrzymał od swego chlebodawcy 300 kop groszy. Pewnie 
jest tożsamy z Mikołajem Konarskim, ciwunem gruścieńskim z 1601 r. [Trimoniene]. 
W tym przypadku urząd ciwuna nie był urzędem publicznym, lecz prywatnym, oznaczał 
zarządcę dóbr Gruście, należących do dużego kompleksu dóbr Chodkiewiczów

Po dłuższej przerwie pojawiły się informacje o Konarskich herbu Gryf w koń
cu XVII w., w taryfie z 1690 r. Spisano tam 2 rodziny w pow. korszewskim i kroskim. 
W pierwszym przypadku chodzi o szlachcica bez poddanych, a w  drugim o urzędnika 
gospodarczego, będącego w służbie księcia pruskiego. Był nim Hieronim Gabriel (Ga
briel Hieronim) Konarski pochodzący z rodziny kalwińskiej.

Jego genealogię można zacząć od Jana (pokolenie I), wojskiego chełmskiego 
z 1. połowy XVII w. Niemniej jednak rodzina pochodziła prawdopodobnie ze wsi 
Konary w pow. ksiąskim kolo Jędrzejowa. Ów wojski chełmski miał syna Jana (II), puł
kownika „w wojskach cudzoziemskich” i czterech wnuków (III): Aleksandra, kapitana

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



KONARZEWSKI 167

wojska koronnego, arianina, który najpewniej osiadł w Prusach Książęcych; Hieroni
ma Gabriela, Jerzego i Marka. Z nich Hieronim Gabriel też służył w wojsku kurfirsta 
(w Prusach) i w  Holandii, może też w Anglii, dochodząc do stopnia kapitana. Następnie 
został sługą w dobrach Radziwiłłów, był starostą serejskim. Był stolnikiem mozyrskim 
w latach 1702—1719. Ożenił się dwukrotnie z: Elżbietą Koreywo [Uruski: Kownon], 
z którą miał dwóch synów (TV): Jerzego i Jana Teodora. O Jerzym brak jest danych. 
Z kolei Jan Teodor, stolnik mozyrski, miał dobra w pow wiłkomierskim. Nie rozwijając 
dalej genealogii tej gałęzi, trzeba dodać, że miał on syna Jerzego (V), podpułkownika 
wojska koronnego, dziedzica Klepaczy w pow. sejneńskim, wnuka Stanisława (VI) i pra
wnuka Szymona (1808—1839; VII), powstańca 1830-1831 r., emigranta politycznego, 
publicysty i przywódcy Stowarzyszenia Ludu Polskiego, polskiej konspiracji niepodle
głościowej na „Ziemiach zabranych” w latach 30. XIX w.

Z kolei drugi z taryfy 1690 r. to Bazyli Małcherowicz z Kujawa [sic] Konarski, który 
spisał testament w 1708 r. Określił się jako „ziemianin pow. wiłkomierskiego i obywatel 
żmudzki”,był analfabetą miał dwóch synów: Jana i Jerzego [LVIA, SA; dane A. Rachuby].

W 1829 r. wywiedli swoje pochodzenie Konarscy herbu Gryf. Ich protoplastą był Jerzy 
Konarski (pokolenie I), który według przywileju króla polskiego Augusta III z 1754 r. wła
dał dobrami Żeliakowszczyzną [Żelazkowszczyzna; według Ciechanowicza była w pow. 
rosieńskim, co jest możliwe, ale sama nazwa jest chyba przekręcona]. Tenże w testamencie 
z 1758 r. zapisał pewną sumę pieniędzy swoim synom (II): Władysławowi i Aleksandro
wi. W 1761 r. ten ostatni nabył dobra Trupiny, a w 1764 — Czekiszki alias Czekakomby 
[sic; w pow. wilkiskim]. Wspomniany Aleksander Konarski miał syna Józefa Marcina (III), 
ojca dwóch synów (IV): Ignacego Stefana i Józefa Grzegorza. Linię rodziny kontynuował 
ten pierwszy, który mógł pochwalić się siedmioma synami (V): Stanisławem Janem Nepo
mucenem i Aleksandrem Hieronimem, bliźniakami (ur. 1839), Jerzym Kletym (ur. 1840, 
20 lipca) z synem Henrykiem (ur. 1883; VI) oraz Władysławem Jakubem (ur. 1840,28 lip- 
ca) [jest to niemożliwe: albo chodzi znów o bliźniaków, co jest prawdopodobne, albo data 
roczna jednego z nich jest błędna?], Bogusławem Antonim (ur. 1842), Jakubem Grzego
rzem (ur. 1847) i Adamem Szymonem (ur. 1849) [LVIA, F 391—8—2570, k. 92].
Ź r ó d ł a :  Konarski, s. 133; LVIA, F 391-8-2570, k. 92 (skan 00184), SA 14500 k. 385-386 v; S. Nieżabi- 
towski, Dzienniki 1695—1700. Oprać. A. Sajkowski, Poznań 1998 s. 29—30, 357; ODVCA, vyp. 1, s. 85—134 
(Wonarski); vyp. 3, s. 33—211, 86—289. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 11, s. 40—42 (genealogia); Ciechano
wicz, Kody, T. 3, s. 320; LPŻ, T. 1, s. 907: Kanarskas; PSB, T. 13, s. 466^-67: Konarski Krzysztof, 477-479: 
Konarski Szymon; Tńmoniene, Svetimsali.ąy s. 497, 503; Uruski, T. 7, s. 153; Zinkevicius, s. 210: Kanoras.

KONARZEWSKI

Popis 1621 roku

Konarzewski [?] Ba/tromiej sam po usarsku koń 1 w pow. spawełskim

Taryfa 1667 roku

Konarzewski Paweł p majętności napinanej Ławkowa dymów 5 poddańskich w pow. spawdowskim. Putwiński 
Hrehory na miejscu Ali ko łaja Piotrowicpa Dowoynia p Wart ułan, a w pow. spawdowskim Łowkowo Kiełp- 
spyspki z nabycia od Pawła Konarzewskiego poddańsłd dym 1 w pow. pojurskim
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168 KONDRACKI

Taryfa 1690 roku

Konarzewski Paweł oddał w zastaw Florianowi Montiymoiiiczpwi Juszkiszki w o ko l ig  Fawkowie w po w. spa- 
wdowskim dym poddański 1

Rodzina jest najpewniej pochodzenia polskiego [LPŻ], co potwierdzają źródła.
Na Żmudzi zanotowano ich już w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. 

Jan Stanisławowicz Konarewski sprzedał majętność Konarewo i Konarewska Wola 
w pow. i województwie łęczyckim. W 1598 r. Janowa Konarewska Dorota Żdanowna 
darował swym synom: Bałtromiejowi i Krisztofowi Janowiczom Konarewskim część 
majętności Podyrwiany we włości szawelskiej. W 1588 r. Martin Jeronimowicz Kona
rewski darował żonie Annie Gutownie, córce poddanego pruskiego Guta, 600 florenów 
(tu wzmianka o wypisie z akt grodzkich starostwa łęczyckiego). Znów w 1597 r. wspo
mniany Martin Jaroszewicz Konarewski zabezpieczył sumę 700 kop groszy na dobrach 
Dojnary w ziemi żmudzkiej. Najpewniej chodzi o Downarowo we włości szawelskiej.

W sumie we wspomnianych aktach żmudzkich są informacje o trzech pokoleniach 
Konarzewskich: Stanisławie, Janie i jego dwóch synach oraz o Marcinie Jaroszewiczu 
(Hieronimowiczu), bliskim krewnym wyżej wymienionych.

Notowano ich w źródłach XVII w. W 1612 r. doszło do ugody Bartłomiejajanowi- 
cza Konarzewskiego, opiekuna majątku i dzieci Stanisława Burniewicza, w  sprawie dóbr 
Antyniki [w pow. korszewskim] m.in. z Ławrynem Piotrowiczem (?) Gobiato [AGAD].

W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną osobę w pow. szawelskim. W laudum 
żmudzkim z 1656 r. podpisał się m.in. Paweł Konorewski, pewnie identyczny z Pawłem 
Konarzewskim z taryf z lat 1667—1690 [LNB].

W taryfie 1667 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w pow. szawdowskim z 5 dymami 
poddańskimi. Z kolei w  taryfie 1690 r. spisano również jedną rodzinę w pow. szawdow
skim, z jednym dymem. W sumie była to szlachta majętna, choć niezamożna, i nieuty- 
tułowana. Niemniej jednak wspomniany w obu taryfach Paweł Konarzewski był elekto
rem króla polskiego Jana III Sobieskiego w Warszawie w 1674 r.
Ź r ó d ł a :  AGAD, ZMRE, Nr 051, s. 23; Elektorzy 1674 r.; LNB, F 130-2480, k. 180-181; ODVCA, 
vyp. 2, s. 17—19; vyp. 5, k. 43—322, 114—352, 115—353. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 907: Kanarżauskas.

KONDRACKI

Popis 1621 roku

Kondracki Mikołaj z bracią po kozacku koń 1 w pow. wielońskim

Taryfa 1667 roku

Kądracki [F 11-1-752: Kondracki] Stanisław Razmusowicz z Kondratowicz w pow. wilkiskim dym 1 
szlachecki
Kondracka Andrzęjowa Barbara Paszkiewiczpwna na miejscu Andrzeja Wojriechowicza Kondrackiego] mak
Żonka swe\gp\ zKompów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Kondracki Jan Janowiczz^ondratowiczdym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
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KONDRACKI 169

Kondracki Ka^miei^janomc^^Kondratomc^dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
Kondracki Mikołaj Stanisławowiez na miejscu Stanisława Kondrackiego rodgica swe\go] z Kompów dym szla
checki 1 wpow. wilkiskim
Kondracki Stanisław na miejscu Mikołaja Kondrackiego rodzica swe\go] z Kondratowicz Tenje Z ktyH °d 
Bałtromieja Kondrackiego dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Kondracki Stanisław na miejscu rodzica swe[go] Jana Walentynowicza Kondrackiego z Kondratowicz dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
Kondracki [w tekście: Kundracki] Stanisław. Daniłowicz Kazimierz na miejscu Manny Miseykówny Ła- 
wrynowej Drawdwilowej tesypy swojej i na miejscu Chryzostoma Tyszkiewicza, takje Stanisława Kondrackiego 
Z Gojjewa dym ogrodniczy 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Kondracki Adam Stanisławowicz Z Kowpów [sic, chodzi o Kompy] Kondratowicz w pon>. wilkiskim dym 
szlachecki 1
Kondracki Jan Wojcżechowicz Z Kowpów [sic] Kondratowicz w P0№- wilkiskim dym szlachecki 1 
Kondracki Jan z Kowpów [sic] Kondratowicz w pow. wilkiskim dym szlachecki 1 
Kondracki Kacjmieip Z Wirbalunów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1 
Kondracki Walenty z Kowpów [tj. Kompów] Kondratowicz № pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny pochodzi od imienia germańskiego Konrad [LPŻ]. W Polsce znane 
jest od XII w. Na Litwie i Rusi przybierało formę Kondrat. Obecna forma jest spolo
nizowaną formą tego imienia przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski (—cki). 
Imienia tego nie notowano na Żmudzi w popisie 1528 r. [Cimnaite].

Na Żmudzi pojawili się w  popisie wojskowym 1621 r., gdzie zanotowano Mikoła
ja Kondratowicza [Kojałowicz jednak: Stanisław], stawiającego konia „z bracią” w pow 
wielońskim. W czasie Potopu 1655 r. dwaj Kondraccy: Andrzej i Stanisław ze Żmudzi 
[co zaznaczono] podpisali unię kiejdańską ze Szwecją. Dwaj dalsi Kondraccy: Jan i Sta
nisław z kolei byli uczestnikami konfederacji szadowskiej szlachty żmudzkiej z 1656 r., 
o charakterze antyszwedzkim.

W 1670 r. Andrzej Stanisławowicz Kondracki spisał swój testament. Chciał być po
chowany „w mogiłach Ongirskich”. Miał „imieniczko” w polu i okolicy Ongiry w pow. 
jaswońskim, które w połowie zapisał swej żonie Ewie Maciejewnie Godewszczance. 
Z drugiej połowy tej majętności żona ma wyposażyć jego córkę Justynę, spłodzoną 
z pierwszą żoną, czyli z AnnąMaciewiczównąŁukomowiczówną (20 kop groszy litew
skich). Pozostałe jego dzieci to: Jan, Alszka i Anna [VUB]. Nie notowano takiej osoby 
w obu taryfach XVII w.

W taryfie 1667 r. zanotowano 8 rodzin, mieszkających wyłącznie w  pow. wilkiskim. 
Prawie żadna nie miała poddanych z wyjątkiem jednej, posiadającej jeden dym ogrodniczy.

W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających tylko w pow. wilkiskim. Czte
ry z nich mieszkały w okolicy szlacheckiej Kompy Kondratowicze, które można uznać 
gniazdem tego rodu. Żadna z nich nie miała poddanych. Są to późniejsze Kompy na po
łudnie od Jaswojni, koło ujścia Szuszwy do Niewiaży. Jeszcze w końcu XIX w. było tu
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170 KONDRACKI

kilka okolic szlacheckich o wspólnej genezie Kompy: Kondratowicze, Maciejuny i Tu
cewicze, o czym pisano przy Kompowskich (zob.).

Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Jeden z nich, Jan Kondracki, byl elekto
rem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Warszawie w 1669 r.

W 1799 r. Kondraccy herbu Ostoja wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w póź
niejszej guberni kowieńskiej. Tekst jest na tyle uszkodzony, że można ustalić, iż najstar
sza wzmianka o tej rodzinie pochodzi sprzed 1685 r. Z 1776 r. pochodzi zapis Józefa, 
syna Michała, na dobra Tucewicze [w pow. wilkiskim] dla jego syna Antoniego. Według 
dokumentu z 1785 r. Kondraccy sprzedali dobra Kompie i Tucewicze.

Genealogia Kondrackich była następująca. Ich protoplastą był Jan (pokolenie I), 
ojciec Kazimierza (II) i dziad Władysława (III). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch 
synów (IV): Kazimierza i Michała. Pierwszy z nich ojcował trzem synom (V), którzy nie 
mieli jednak potomstwa: Maciejowi, Stefanowi i Józefowi. Tak więc linię rodziny dalej 
prowadził Michał jako ojciec trzech synów (V): Jana, Macieja Tadeusza i Józefa. Zapo
czątkowali oni 2 linie rodziny, ponieważ Maciej Tadeusz miał wprawdzie jednego syna 
Mateusza, ale bezpotomnego. Pierwszą, starszą linię prowadził Jan jako ojciec czterech 
synów (VI): Jana, bezpotomnego, Tomasza, Macieja i Franciszka. Z nich Tomasz zo
stawił po sobie trzech synów (VII): Antoniego Jana (ur. 1774), Jana Macieja (ur. 1778) 
i Wincentego Stanisława (ur. 1780). Pierwszy z nich ojcował pięciu synom (VIII): Igna
cemu Kajetanowi (ur. 1806), Florianowi Jerzemu (ur. 1812), bezpotomnemu, Justy- 
nowi Adamowi (ur. 1813), Michałowi Hieronimowi (ur. 1819) i Janowi Hieronimowi 
(ur. 1842); ostatni dwaj nie zostawili potomstwa. Linię rodziny prowadzili tylko: Ignacy 
Kajetan i Justyn Adam. Pierwszy miał dwóch synów (IX): Floriana Klemensa (ur. 1830) 
i Hipolita Ignacego (ur. 1833), a drugi także dwóch: Jana (ur. 1857) i Józefa (ur. 1859).

Teraz pora na obu braci Antoniego Jana: Jana Macieja i Wincentego Stanisła
wa (VII). Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (VIII): Antoniego Szymona 
(ur. 1808), Tomasza Kazimierza (ur. 1810) i Adama Szymona (ur. 1821), bezpotomne
go. Wspomniany Arntoni Szymon mógł się pochwalić czterema synami (IX): Anicetym 
(ur. 1833), Janem (ur. 1846), Wincentym (ur. 1851) i Stanisławem (ur. 1856). Z kolei 
wspomniany Wincenty Stanislaw miał syna Antoniego Jana (ur. 1820), bezpotomnego.

Znów jego brat Tomasz Kazimierz (VIII) ojcował Michałowi (ur. 1848; IX).
Do omówienia zostali jeszcze dwaj bracia Jana i Tomasza, czyli Maciej i Franci

szek (VI). Pierwszy z nich spłodził syna Franciszka (ur. 1774; VII), ojca dwóch sy
nów (VIII): Mateusza Jana (ur. 1800), bezpotomnego i Norbertajana (ur. 1823). Zmarł 
on w 1883 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Jaswojniach. Wspomnia
ny Norbert Jan zostawił po sobie dwóch synów (IX): Michała (ur. 1854) i Hieroni
ma (ur. 1858). Z kolei Franciszek, brat Macieja (VI), miał syna Wincentego Antoniego 
(ur. 1774; VII), ojca czterech synów (VIII): Ludwika Grzegorza (ur. 1804), bezpotom
nego, Józefa (ur. 1814) z synem Wincentym (ur. 1854; IX) oraz bezpotomnych: Stani
sława (ur. 1818) i Ignacego (ur. 1821).

Drugą, młodszą linię zaczął Józef (V), ojciec Antoniego (VI) i dziad czterech wnu
ków (VII): Józefa Ferdynanda (ur. 1789), bezpotomnego, Ludwika Sykstusa (ur. 1791) 
oraz bezpotomnych: Wincentego Jakuba (ur. 1794) i Teofila Leonarda (ur. 1795). Linię
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KONDRATOWICZ (KONDRAT, ICONTRAD) 171

rodziny kontynuował tylko Ludwik Sykstus, który pozostawił po sobie trzech sy
nów (VIII): Michała Kazimierza (ur. 1832) i bezpotomnych: Stanisława (ur. 1843) i Jana 
(ur. 1845). Zaś wspomniany Michał Kazimierz spłodził trzech synów (IX): Romana 
(ur. 1866), Zygmunta (ur. 1868) i Stefana (ur. 1870).
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 339, 349, 350; Elektorowie królów, s. 97; LVIA, F 391—7—1853, k. 6; SG, 
T. 15, cz. 2, s. 112; VUB, F 7-ŻP 23, k. 263-264 (cz. 2). L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 909: Kandrackis, 1045: 
Kondrackas; Skłodowski, s. 305; Umski, T. 7, s. 166.

KONDRATOWICZ (KONDRAT, KONTRAD)

H. SYROKOMLA 

Popis 1621 roku

Konratowicz [sic] Mikołaj z bracią napodjezfiku błahym koń 1 wpow. ejragolskim

Taryfa 1667 roku

Kondrat Augustin Wojciechowic  ̂na miejscu Wojciecha Kondrata rodzfica swego zJanowdowa dym 1 szlachecki 
w pow. korszywskim
Kondrat Augustyn na miejscu Piotra Witkiewicza z Witkajciów i Zptykupli odAmbrojeja ijeryęgo Rutkie
wiczów poddańs ki dym 1 w pow. telszywskim
Kondrat Augustyn, na którego miejscu został spisany Jan Stanis/awonicpLutyk i zprgykupli [...] z°Jczystej 
majętności [z Bugieniów] poddański dym 1 w pow. telszywskim
Kondrat Kipysytof. ButrymowiczJózęf zpigy kupli od Krzysztofa Kondrata i Mikołaja Piotrowicza Narwoy- 
szą zLełajciówpoddański dym 1 w pow. telsztwskim
Kondrat Mikołaj Madejewicz na miejscu rodzica Madeja Kondrata z Paszkajć Kołnuj. A z kupE od Walen
tego Sakowicza dym 1 poddański w pow. rosie ńskim
Kondrat Mikołaj, na którego miejscu został spisany An drzyj Minia!go zĘjkszdym szlachecki 1 w pow. nilkäskäm 
Kondrat Symon z kupli od Tomasza Szywkowta i od Samuela Ostrowskiego z Paszkajć Kołnuj dym 1 pod
dański w pow. rosieńskim
Kondrat Symon. Sacewicz Andrzej [na miejscu] Hrehorego Sacewiczy Z Oksfyn i z kupli od Szymona Kon
drata poddJańsLĄ dy[m] 1 w pow. rosieńskim
Kondrat Piotr i Felicjan, na których miejscu został spisany Jerzy Wołodko zMejliszek dym 1 szlachecki w pow. 
tendzjagolskim
Kondratowa J e r y  na Zofia Olechnowiczfiwna na miejscu Tomaszy Kondrata [w tekście: Kundrata] £ Lj- 
kszpw dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Kondratowicz tw tekście: Kundratowicz] Stanisław na miejscu Piotra Drowdwiła zĘ/kszpw dym szlachec
ki 1 w pow. wilkiskim
Kondratowicz Jan na tniejscu rodzjca swego Bałtro miej a Kondratowicza Z Kumasz Leszcz 4Ут 1 szlachecki 
w pow. ejragolskim
KondratowiczJan z Kuniaszpw Leszcz szlachecki dym 1 w pow. ejragolskim
Kondratowicz Kazimierz na miejscu Wacława Kondratowicza i Widawa Olechnowicza Z Szyld w dym 1 szła-
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Kondratomc^Maleher [na miejscu] Pawła M otyki zLichami dym 1 szlachecki wpow. jaswońskim 
KondratowiczMatiaszna miejscu Stamsława Onjjrskiego pLespcpsylachecMi dym 1 szlacheckiwpow. ejragolskim 
KondratowiczStanisław zjEjksyów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
KundratowiczAndrzęj na miejscu rodzica swe\go] Piotra Kundratowicza [z] Żoran Armaniszęk dym 1 szla
checki w pow. berjans/dm

Taryfa 1690 roku

Kondrat Benedykt na miejscu ojca Augustyna zJanowdowa wpow. korszęwskim dym szlachecki 1 
Kondrat Symon z Kołnuj w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Kontrad [sic] Augustyn sprzedał Jerzemu Ukty nowi w Witkajciów w pow. telszewskim [dym] poddański 1 
KondratowiczAleksander zUjkszpw w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
KondratowiczJan na miejscu Jana Buywida z Ejkszjów Antkolniów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1 
KondratowiczJan z Kunieszpw w pow. ejragolskim dym szlachecki 1
KondratowiczMatiasz na miejscu Mikołaja Kondratowicza z Kunieszpw w pow. ejragolskim dym szlachecki 1 
KondratowiczMikołajzKołnuj wpow. rosieńskim [dym] poddański 1 
KondratowiczSamuelzLichaan wpow. jaswońskim [dym] szlachecki 1
Kondratowicz Stanisław na miejcu AUeksandra Kondratowicza z Kunieszpw w pow. ejragolskim dym szlachecki 1 
KondratowiczStanisław zSjkszpw w pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Połączono tu dwa nazwiska o podobnej genezie: Kondrat i Kondratowicz, podobnie 
jak w innych tego typu przypadkach. Ciekawe, że Kondratowiczów na ogół notowano 
w pow. wilkiskim i w sąsiednim ejragolskim czy jaswońskim, a Kondratów — w pow. 
telszewskim. Niemniej jednak, przynajmniej w  jednym przypadku w tej samej miejsco
wości notowano Kondratów i Konndratowiczów — w Kołnujach w  pow. rosieńskim. 

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Konrad (Kondrat), zob. Kondracki.
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano trzech bojarów Kon

dratowiczów na Żmudzi: Wojtka we włości jaswońskiej, Ejryma i Krigolisa w wilkiskiej.
Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. podano więcej informacji. W 1583 r. 

Sebestian i Pietr Tomaszewicze Macowicze sprzedali swojemu „diadku” Hryhoremu 
Macowiczowi Kundratowiczowi majętność w polu Kompach we włości wükiskiej, nad 
rzeką Szuszwą. W 1594 r. Bałtromiej, Pietr i Mikołaj Janowicze Kondratowicze kupili 
„ziemlicę” Bebiuszyszka w Ejkszach we włości wilkiskiej. W 1600 r. Brigida Pietrow- 
na Monkiewicz—Koryznina z synem Wojtiechem Klimontowiczem Kondratowiczem 
sprzedała ziemie w Jalewniach nad rzeczką Wikneszą [we włości potumszewskiej?] 
[i] w Sowsłowkach koło rzek Owszei i Jury [we włości pojurskiej].

W 1584 r. sąd wydał wyrok w sprawie skargi na Hryhora Kundratowicza, oskarżone
go o zabranie dwóch koni na sianożęci w majętności Tronkiny we włości tendziagolskiej.

W 1593 r. Awgusztyn Kundratowicz z innymi kupił część majętności Kunaszewi- 
czy we włości ejragolskiej.

W powyższych danych z akt ziemskich żmudzkich XVI w. zwraca uwagę ciągłość 
osadnicza we włości (później pow.) wilkiskim od 1528 do 1690 r. Dotyczy to konkretnie 
dóbr w polu Ejksze w XVI i XVII w. W XVI w. notowano ich jeszcze w następujących
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włościach: tendziagolskiej, ejragolskiej, potumszewskiej [?] i pojurskiej. Z wymienio
nych później notowano ich w pow. ejragolskim i tendziagolskim. W Kompach we wło
ści wilkiskiej notowano 2 linie Kondratów: Janowiczów: Bartłomieja, Piotra i Mikołaja 
oraz Macowiczów: Hryhora i Tomasza z synami: Sebastianem i Piotrem.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Mikołaja z bracią w pow. ejragolskim.
Byli też w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 17 rodzin, mieszkających głów

nie w pow. wilkiskim i ejragolskim (po 4), telszewskim (3) i rosieńskim (2), w pozosta
łych pojedynczo. Była to na ogól szlachta bez poddanych (12 na 17). Tylko 5 rodzin 
miało po jednym poddanym. Z obliczeń wyłączono Symona Kondratowicza ze wzglę
du na wzmiankę o „kupli”. Z kolei w 1690 r. zanotowano 11 rodzin, mieszkających tak
że głównie w pow. wilkiskim i ejragolskim (po 3) oraz w rosieńskim (2), w pozostałych 
pojedynczo. Także wówczas zdecydowana większość (9 na 11) nie miała poddanych, 
pozostałe miały po jednym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wyjątkiem 
jest jedynie wzmianka o Stanku Kondratowiczu, który w 1488 r. był dzierżawcą szawel- 
skim. Informacja ta jest na tyle enigmatyczna, że właściwie nic nie mówi.

Zdaniem Uruskiego, Maciej Kondratowicz syn Szymona herbu Syrokomla był dzie
dzicem Koprujewa w pow. rosieńskim w 1670 r. [nazwa zniekształcona, może chodzi 
o Kołnuje, gdzie notowano Kondratowiczów w 1667 r.]. W każdym razie notowano tam 
Mikołaja w 1668 r. Na Żmudzi byli od 1606 r. według innego wywodu [Ciechanowicz].

Z 1799 r. pochodzi wywód Kondratów herbu Syrokomla. Za swego przodka uzna
li Szymona (pokolenie I), którego syn Maciej (II) w 1633 r. nabył dobra Kołnuje [w pow. 
rosieńskim]. W 1649 r. dobra te zapisał swoim synom (III): Mikołajowi i Szymonowi. 
W 1684 r. wspomniany Szymon Kondrat zapisał Kołnuje synowi Piotrowi (TV). W 1713 r. 
Andrzej i Jan, pewnie synowie Piotra, (V) sprzedali te dobra. Z nich Andrzej Kondrat 
w swoim testamencie z 1789 r. zapisał synowi Mateuszowi (VI) i wnukom (VII): Janowi, 
Tomaszowi i Michałowi pewne sumy pieniężne. Wspomniany Mateusz w 1775 r. nabył do
bra Szukie [w pow. połongowskim]. Znów w 1789 r. król polski Stanisław August Ponia
towski nadał mu godność woźnego żmudzkiego. Rzeczywiście, w taryfie 1667 r. notowano 
Symona Kondratowicza w Paszkajciach Kołnujach, a w 1690: Symona i Mikołaja tamże.

Wspomniany Szymon (pokolenie I) miał syna Macieja (II) i dwóch wnuków (III): 
Mikołaja i Szymona. Linię kontynuował ten pierwszy, który był ojcem Piotra (IV) i dzia
dem Andrzeja (V) oraz bezpotomnego Jana. Wspomniany Andrzej spłodził syna Ma
teusza (VI), ojca trzech synów (VII): Jana, Tomasza i Michała. Zapoczątkowali oni 
3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej prym wiódł Jan, który dał światu dwóch sy
nów (VIII): Antoniego Wincentego (ur. 1803), ojca Kazimierza Wincentego (ur. 1848; 
IX) i Dominika Dionizego (ur. 1805), ojca czterech synów (IX): Jana Adolfa (ur. 1848), 
Feliksa (ur. 1849), Piotra (ur. 1859) i Franciszka (ur. 1860).

Jego brat Tomasz zaczął linię średnią, miał czterech synów (VIII): Franciszka Krzysz
tofa (ur. 1807), Piotra Mateusza (ur. 1813) z trzema synami (IX): Tomaszem (ur. 1848), 
Benedyktem (ur. 1853) i Piotrem (ur. 1858) oraz Jana (ur. 1818) i Klemensa (ur. 1820), 
ojca trzech synów (łX): Michała (ur. 1856), Jana (ur. 1857) i Franciszka (ur. 1860).

Trzeci z braci i założyciel najmłodszej linii to Michał (VII), który dał światu 
trzech synów (VIII): Józefa (ur. 1819), Dominika (ur. 1821) i Jerzego (ur. 1823). Z nich
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potomstwo miał tylko Jerzy, ojciec dwóch synów (IX): Aleksandra (ur. 1865) i Józefa 
(ur. 1869) [LYIA, F 391-8-2570, k. 90].

Z 1800 r. pochodzi wywód Kondratowiczów herbu Syrokomla. Ich protoplastą zo
stał Jerzy Kondratowicz, syn Józefa (pokolenie I i II). W swoim testamencie z 1700 r. za
pisał on dobra rodowe Lichciany [w pow. jaswońskim] synowi Kazimierzowi, a Dyrwo- 
niszki [w tymże powiecie] drugiemu synowi Michałowi (III). Dobra te Kondratowicze 
sprzedali w 1794 r. Linię rodziny kontynuował Kazimierz jako ojciec trzech synów (TV): 
Wawrzyńca, Michała i Bartłomieja. Zapoczątkowali oni 2 linie rodziny, bo potomstwo 
Wawrzyńca szybko wymarło: syn Antoni (V) i dwaj wnukowie bezpotomni (VI): Szymon 
i Józef. Starszą linię zaczął Michał jako ojciec dwóch synów (V): Józefa i Jana. Pierw
szy z nich miał trzech synów (VI): Antoniego, bezpotomnego, Tadeusza i Andrzeja. 
Z nich Tadeusz spłodził czterech synów (VII): Stanisława (ur. 1800), Franciszka Mar
cina (ur. 1810), Wincentego Augustyna (ur. 1814), bezpotomnego i Ignacego Andrzeja 
(ur. 1825). Z wyjątkiem jednego wszyscy mieli potomstwo (VIII): pierwszy z nich spło
dził syna Bolesława (ur. 1861); drugi dał światu trzech synów: Juliana (ur. 1843), Anto
niego (ur. 1847) z synem Józefem (ur. 1887; IX) oraz Kazimierza (ur. 1850) z dwoma sy
nami (IX): Janem (ur. 1873) i Władysławem (ur. 1875); ostatni Ignacy Andrzej wydał na 
świat trzech synów (VIII): Nikodema (ur. 1858), Kazimierza (ur. 1861) ijózefa (ur. 1864).

Teraz pora na potomstwo Andrzeja, brata Tadeusza (VI). Był on ojcem trzech sy
nów (VII): Adama (ur. 1809), Zygmunta Macieja (ur. 1815) i Mikołaja Michała (ur. 1818). 
Z nich potomstwo miał tylko Adam, ojciec Adolfa Stefana (ur. 1837; VIII) i dziad Zyg
munta (ur. 1869; IX).

Wracam do Jana z pokolenia V, ojca czterech synów (VI): Józefa, Bonifacego, Ka
rola i Hieronima. Pierwszy z nich był ojcem czterech synów (VII): Zygmunta (ur. 1802), 
Jana (ur. 1803), Wincentego (ur. 1813) i Kazimierza (ur. 1814), ostatnich dwóch bezpo
tomnych. Z kolei Zygmunt wydał na świat syna Józefa (ur. 1825; VIII), a Jan — Igna
cego (ur. 1831; VIII). Ten ostatni powołał do życia dwóch synów (IX): Jana (ur. 1856) 
i Antoniego (ur. 1861).

Teraz pora na braci Józefa (VI). Bonifacy miał syna Wincentego (ur. 1811; VII) 
i trzech wnuków (VIII): Feliksa (ur. 1845),Jerzego (ur. 1852) ijózefajana (ur. 1859). Jego 
brat Karol dał światu czterech synów (VII): Wincentego (ur. 1834), Józefa (ur. 1837), 
Hieronima (ur. 1840) i Michała (ur. 1847). Z nich potomstwo mieli tylko (VIII): Win
centy zostawił dwóch synów: Feliksa (ur. 1873) i Władysława (ur. 1880); zaś Hieronim 
mógł pochwalić się czterema synami: Konstantym (ur. 1875), Antonim (ur. 1877), Mi
kołajem (ur. 1883) i Władysławem (ur. 1887). Ostatni z braci, później dopisany Hiero
nim (VI) był ojcem dwóch synów (VII): Ignacego (ur. 1831) i Piotra (ur. 1837).

I wreszcie druga, młodsza linia od Bartłomieja (TV): był on ojcem Ludwika (V), 
który z kolei spłodził trzech synów (VI): Bonifacego, Ignacego, bezpotomnego i Jana. 
Pierwszy z nich dał światu syna Kleofasa Stanisława (ur. 1818; VII), ojca pięciu sy
nów (VIII): Kazimierza (ur. 1839), Józefa (ur. 1841), Aleksandra (ur. 1845), Napoleona 
Juliana (ur. 1849) i Antoniego (ur. 1861), bezpotomnego. Z nich Kazimierz zostawił 
po sobie dwóch synów (IX): Juliana (ur. 1870) i Bolesława (ur. 1879); Józef miał także 
dwóch synów: Jana (ur. 1882) i Antoniego (ur. 1885); jego brat Aleksander dał światu
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syna Józefa (ur. 1879), a Napoleon Julian — Władysława (ur. 1886) i Juliana (ur. 1891) 
[LATA, F 391-7-1852].

Zachował się wywód pochodzenia szlacheckiego rodziny Kondratowiczów herbu 
Syrokomla z 1804 r. Zaczęto go od dziada Michała (pokolenie I), który miał majątek 
w okolicy Monstajcie w pow. gondyńskim. Miał on dwóch synów (II): Tadeusza i Piotra. 
Z nich Tadeusz osiedlił się w Wojtkajciach „za prawem zastawnym” i zostawił po sobie 
jednego syna Ignacego (III). Z kolei Piotr „przeszedł w Wielkie Księstwo Litewskie”, 
osiadł w pow. wileńskim, gdzie miał folwark Rękaciszki. Ożenił się z Agatą Malinowską, 
z którą miał trzech synów (III): Joachima (ur. 1780), Stanisława (ur. 1786) i Antoniego 
Hiacynta (ur. 1789) [МАСВ].

Kolejny wywód Kondratowiczów herbu Syrokomla pochodzi z 1812 r. Za przodka 
rodziny został uznany Jerzy Kondratowicz (pokolenie Г), który „possydował” [tj. posia
dał] dobra Degucie w pow. „niegdyś ratomskim” [nie było takiego powiatu, pewnie ro- 
sieńskim]. Spłodził on dwóch synów (II): Jana Kazimierza i Mateusza. Dobra te zostały 
przekazane synom w 1712 r. Z nich Mateusz był bezpotomny, a Jan Kazimierz spłodził 
trzech synów (III): Tadeusza, Wincentego Antoniego i Jana Grzegorza Józefa [LVIA, 
F 391-1-991].

Zachował się wywód Kondratowiczów herbu Syrokomla z 1819 r. Protoplastą ro
dziny został uznany Michał Kondratowicz (pokolenie I), który dziedziczył majętność 
Degucie nad Niemnem na Żmudzi [trudne do lokalizacji], na mocy przywileju króla Ste
fana Batorego [brak daty, zob. wyżej]. Właściwy wywód zaczęto jednak od Józefa, syna 
Michała (II), który ożenił się z Agnieszkąjacewiczówną [raczej Jucewiczówną] i spło
dził dwóch synów (III): Adama i Stanisława, na podstawie testamentu Józefa Michało
wicza Kondratowicza z 1706 r. [sic]. Synowie otrzymali dobra Wirgajcie [może jednak 
Wieżajcie w pow. pojurskim?]. Nic nie wiadomo o potomstwie Adama. Natomiast Sta
nisław spłodził dwóch synów (IV): Jana i Andrzeja (ur. 1715). Z nich Jan wydał światu 
dwóch synów (V): pierwszego Mateusza (ur. 1763), którego synami byli: Fabian, Anto
ni z synami Ferdynandem i Maksymilianem (ur. 1816) oraz Wiktor (ur. 1805) oraz dru
giego Joachima Józefa (ur. 1758). Z kolei Andrzej (IV) zostawił światu także dwóch 
synów (V): Bartłomieja (ur. 1750) i Jakuba (ur. 1760), o których nic bliższego nie wia
domo. Natomiast wspomniany wyżej Fabian miał majętność w guberni wileńskiej i gro
dzieńskiej [LVIA, F 391—1—1008; wzmianki u Bonieckiego i Ciechanowicza].

Należy też wspomnieć o genealogii Kondratowiczów herbu Syrokomla z woje
wództwa nowogródzkiego, znanej od Sebastiana Łukaszewicza Kondratowicza z 1596 r. 
Obszerny wywód tej rodziny przedstawił Boniecki. Nas interesuje tylko linia Tomasza, 
właściciela Polowkowicz, Horki i Osipówki. Miał on m.in. syna Krzysztofa Michała, 
stolnika nowogródzkiego w 1724 r. i ojca Adama (ur. 1731), który przeniósł się na 
Żmudź. Ożenił się z Dominiką Szylańską, z którą spłodził dwóch synów: Onufrego 
Antoniego (ur. 1791, chrzest w Wojnucie) i Dominika Jana (ur. 1797, chrzest w No
wym Mieście na Żmudzi). Pierwszy z nich, czyli Onufry, byl lekarzem Ksawerego Cho- 
mińskiego. Pozostawił po sobie trzech synów: Jana Antoniego (ur. 1821), Władysła
wa (ur. 1825) i Konstantego Jana (ur. 1828); dwaj ostatni byli związani z Meszkielami 
(lit. Meśkeliai), wsią na południowy zachód od Wiekszni, w tej parafii. Jeszcze w końcu
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XIX w. dobra te (7 włók) należały do Władysława Kondratowicza. Ów Władysław 
(1825—1903) był długoletnim nauczycielem matematyki w gimnazjach rosyjskich w Swi- 
słoczy, Szawlach i Suwałkach, na emeryturze osiadł w rodzinnych Meszkielach, gdzie 
był zwany „farmazonem” [Birżiśka].

Ź r ó d ł a :  Birżiśka, Лпио metu, s. 68; Kojałowicz, Compendium, s. 274; LVIA, F 391—1—991, k. 275 (wywód 
z 1812 r.), F 391-1-1008, k. 140-141 (wywód z 1819 r), F 391-7-1852, k. 86 (skan 00161), F 391-8-2570, 
k. 90 (skan 00180); MACB, F 20^1264 (wywód z 1804 r.); ODVCA, vyp. 1, s. 119-245, 122-308; vyp. 3, 
s. 80—179, 105—96; vyp. 5, k. 250—162; Perapis 1528 r., s. 253; SG, T. 6, s. 263; Urzędnicy żmudzcy, nr 47. 
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 11, s. 68; Ciechanowicz, Кody, T. 3, s. 321—322; Uruski, T. 7, s. 166, 168.

ICONGIEWICZ ZOB. KUNGIEWICZ

KONIEWICZ 

H. ŁABĘDŹ 

Popis 1621 roku

Koniewicpjan pjerpym Legieckimpo kopackn koń 1 w pow. tendpiagolskim

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego: Kaniowie, Kaniewicz lub od li
tewskiego Kanas (o różnym pochodzeniu, m.in. od słowa „skąpiec”, „chciwy”) czy Ka- 
nys (pochodzenia polskiego: „kania”, „koń” lub białoruskiego) |LPŻ]. Zdaniem innych 
językoznawców jest to patronimik od imienia Kon (cerkiewny: Konon, Konrad) [Abra
mowicz, Citko, Dacewicz]. Zob.: Kuniewicz.

Na Żmudzi notowano ich w  tylko popisie wojskowym 1621 r.: jedna osoba w pow. 
tendziagolskim, składająca się z innym na wystawienie konia. Zatem była to szlachta 
drobna i meutytułowana.

Zdaniem Ciechanowicza, Koniewicze herbu Łabędź mieli „rodowe siedziby” 
w pow. rosieńskim [XIX—wiecznym].
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 165: Koniewicz; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 322; 
LPŻ, T. 1, s. 910: Kanevicius, Kanys, 907: Kanas.

KONOPIŃSKI 

H. SŁOŃCE I KRZYŻ 

Popis 1621 roku

Konopiński Zac/myasp p ticpesĄmk?am\ po kopacku koń 1 w pow. widuklewskim

Taryfa 1667 roku

Hieronimowicpjan p Konopin dym 1 splachecki w pow. widuklewskim 
StanisławowicpS tani sław HieronimowicppKonopin dym 1 splachecki w pow. widuklewskim
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KONOPIŃSKI 177

Konopińska Anna i Katarzyna [na miejscu] nieboszczyka Stanisława Konopińskiego brata swego rodpone[- 
go] i p nabytej pastauy od Kliko łaja Kapimierpa Spe miota podstarośaego Księstwa] Ż[mudzkiego] p imie
nia Pospuspwia Żyłokiówpodd[ańskie] dymy 2 wpow. kroskim
Konopiński Andrpej [na miejscu] Stanisława Konopińskiego rodpiea swe\go\ pPospuspwiapodĄański] dym 
1 w pow. kroskim. Tenty, na którego miejscu postał spisany Jan Trpciński p Żyłokow dym 1 spłachecki wpow. 
kroskim. Zastawny pąchowawspy sobie .gń?N[eckiego] dowiecpnika dym 1
Konopiński Jan [na miejscu] Walentyna Hrehorowicpa KonopĄńskizgo] pKonopin dym 1 spłachecki w pow. 
widuklewskim
Konopiński Mikołaj na miejscu Zachańaspa Konopińskiego rodpiea swego p Konopin i na miejscu Zofii Markie- 
wiepówny Hry borowej Konopińskiej dymy 2 poddańskie ojepyste. Tenpe p drugich 2 poddańskich dymów p Lai
ckiej [majętności] w tym pow. bgdące od Kapimierpa Narkiewicpa dymy 2 poddańskie w pow. widuklewskim 
Konopiński Seweryn p Pospyla dym 1 poddański wpow. korspewskim
Konopiński Stanisław p Pospyla na miejscu Seweryna Konopińskiego brata swego, a pprpykupli od Marcina
Lenarta Gowcpa dymów pół trpeäa [tj. 2,5] wpow. korspewskim
Konopiński Wojciech Janowicp pKonopin dym 1 spłachecki w pow. widuklewskim

Taryfa 1690 roku

Konopińska Zofia na miejscu malponka p Konopin w pow. widuklewskim dym spłachecki 1
Konopiński Andrpej pPospawspa pŻy loków wpow. kroskim [dym] poddański 1
Konopiński Andrpej, na miejscu którego postał spńsany Władysław Dowgia/o p Wielkch Palek w pow. m-
duklewskim dym spłachecki 1
Konopiński Mikołaj p Konopin w pow. widukewskim dym poddański 1
Konopiński [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 122 błędnie: Ko[m]fńńskr, w Kop. 1: Konopiński] Seweryn 
p Brasptan w pow. spawdowskim, a wpow. korspewskim pjanowdowa w Pundpiach dym poddański 1 
Konopiński Stanislaw p Pospyla w pow. korspewskim i pprpykupli dymy poddańskie 2

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPZ]. W herbarzach polskich notowano 
Konopińskich na Podlasiu i Litwie [Uruski] oraz w ziemi rawskiej na Mazowszu [Bo
niecki], a więc polskie pochodzenie jest jak najbardziej możliwe. Wydaje się jednak, że 
Konopińscy żmudzcy przyjęli nazwisko od miejscowości Konopiny, znanej w aktach 
ziemskich żmudzkich XVI w. Było to pole, okręg i majętność we włości widuklewskiej, 
nad rzekami Tropłowką i Opusiną, przy drodze do Niemoksztów. Później była to oko
lica szlachecka położona koło miasteczka Widukle, na południe odeń.

W herbarzach jest informacja o czterech pokoleniach Konopińskich herbu Słońce, 
którzy w 1555 i 1635 r. zostali uznani za szlachtę. Były to: 1. Mikołaj. 2. Piotr w 1555 r. 
3. Bartłomiej. 4. Grzegorz, Jan, Mikołaj i Zachariasz w 1635 r.

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 
jedną osobę, która wystawiła konia z „uczestnikami” w pow. widuklewskim. W taryfie 
1667 r. zanotowano 9 rodzin, mieszkających głównie w pow. widuklewskim (5) oraz 
w pobliskich powiatach: kroskim i korszewskim (po 2). Tylko połowa z nich (4 na 9) nie 
miała poddanych, a pozostałe miały od jednego do czterech poddanych, w tym jeden 
— 2,5 dymu poddańskiego [sic]. Należy dodać, że do obliczeń włączono dwie osoby,
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178 KON STANTYN OWICZ

niemające nazwiska Konopiński, lecz tylko patronimik. Pochodzili jednak z Konopin. 
Jest to ciekawy przykład formowania się nazwiska in statu nascendi.

W taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin; najpewniej dwukrotnie wymieniony Andrzej 
jest jedną i tą  samą osobą Mieszkały one w Konopinach w pow. widuklewskim (2) oraz 
w innych powiatach, najczęściej sąsiadujących z nim. Tylko jedna rodzina nie miała pod
danych, a pozostałe miały od jednego do dwóch poddanych. W sumie była to szlachta 
drobna, lecz mająca po kilku poddanych. Nie należeli do szlachty utytułowanej.

Zanotowany w taryfie 1667 r. Seweryn Konopiński jest tożsamy z Sewerynem Ko
nopińskim, właścicielem Poszyła, który w 1666 r. oskarżył poddaną o czary przeciwko 
sobie [Raganą teismat].

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem 
Krzyż i Słońce. W tym czasie Konopińscy tegoż herbu mieszkali w  pow. rosieńskim 
w Użumedziu [w tekście błędnie: Użupiedziu; Ciechanowicz].

W 1799 r. Konopińscy herbu Krzyż i Słońce przeprowadzili swój wywód. Za swego 
przodka uznali Wojciecha Konopińskiego (pokolenie I), który w 1677 r. podarował dobra 
Użumedzie [w pow. widuklewskim] swojemu synowi Janowi (II). Ten w 1740 r. zapisał te 
dobra swoim synom (III): Wojciechowi, Janowi i Maciejowi. Ci sprzedali je w 1749 r.

Wspomniani trzej bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodziny: od Wojciecha i od Ma
cieja, bo Jan nie miał potomstwa (III). W pierwszej, starszej linii prym wiódł Wojciech, 
który w swoim testamencie z 1750 r. zapisał dobra Konopiany synom (IV): Tadeuszo
wi, bezpotomnemu i Augustynowi. Z nich Augustyn sprzedał te dobra w 1800 r. Miał 
on syna Klemensa Stanisława (V), ojca sześciu synów (VI): Franciszka Adalberta, Au
gustyna Wincentego Macieja (ojca Piotra, VII), Aleksandra Piotra Jana, Jana Polikarpa 
Kazimierza (ojca Piotra, VII), Antoniego [ros. Anton] Józefa (ojca Michała, VII) i Leo
polda Macieja.

Drugą, młodszą linię prowadził Maciej (III), ojciec Kazimierza (IV), który wydał 
na świat trzech synów (V): Józefa Augustyna, Floriana i Bonawenturę. Pierwszy z nich 
spłodził syna Kazimierza (VI), ojca Józefa (VII). Jego brat Florian (V) pozostawił po 
sobie trzech synów (VI): Leopolda Herkulana, Antoniego Bonifacego i Ludwika Ma
teusza. Kolejny brat, Bonawentura (V) miał dwóch synów (VI): Ludwika i Leonarda 
[LVIA, F 391-8-2570].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-8-2570, k. 93 (skan 00188); Ragami teismai, s. 273-284; Slovar, s. 142: Konopiny. 
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 11, s. 95—96; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 322; tenże, Suplement, s. 202; LPŻ, 
T. 1, s. 906: Kanapinskas; Uruski, T. 7, s. 183.

KONSTANTYNOWICZ 

H. JELITA 

Taryfa 1690 roku

Konstantynowiep Kryysytof p Pospespuwia w pow. kroskim [dym] szlachecki 1 
Konstantynowiep Salomon p Pospespuwia w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
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KONSTANTYNOWICZ 179

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia łacińskiego Konstanty [LPŻ], Imię było 
szczególnie popularne w kręgu prawosławnym.

Posiadali majętność Poszeszuwie [Ciechanowicz: Poszeszów] w pow. rosieńskim 
od połowy XVI w. [podział XIX—wieczny, w XVI w. było to we włości kroskiej].

W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. kroskim, bez poddanych. Była 
to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

Wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Jelita w 1799 r. w guberni wileńskiej. 
Protoplastą rodziny byl Wacław Konstantynowicz (pokolenie I), który miał dwóch 
synów: Jana i Mikołaja (TI). Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny. Starszą zaczął 
Jan Konstantynowicz, który miał syna Krzysztofa (III). Tenże w swoim testamencie 
z 1685 r. zapisał dobra Poszeszuwie [w pow. kroskim] trzem synom (IV): Andrzejo
wi, Janowi i Jerzemu. W taryfie 1690 r. zanotowano jednak Krzysztofa jako żyjącego. 
W 1722 r. wspomniany Andrzej zapisał te dobra swoim wnukom (VI): Janowi i Anto
niemu (był jeszcze trzeci wnuk Stefan, bezpotomny), synom Stanisława, a synowi swo
jemu (V) Stanisławowi dobra Pietkajcie Dowkintławki [w pow. kroskim]. Wspomniani 
wnukowie mieli potomstwo (VII): Jan spłodził dwóch synów (VII): Wincentego i Jaku
ba, bezpotomnego. Z nich Wincenty miał syna Wiktora Franciszka (ur. 1792; VIII), ojca 
czterech synów (IX): Wincentego Izydora (ur. 1815), Józefa Walentego (ur. 1821) z trze
ma synami (X): Norbertem (ur. 1857), Stanisławem (ur. 1861) i Wiktorem (ur. 1865) 
oraz Teofila Antoniego (ur. 1822) i Jana Antoniego (ur. 1825).

Bratem omawianego wyżej Jana (VI) był Antoni Konstantynowicz. Był on ojcem 
Wincentego (ur. 1785; VII) i dziadem czterech wnuków (VIII): Michała (ur. 1815), Jó
zefa Feliksa (ur. 1820), Sylwestra (ur. 1823) i Wiktora (ur. 1825), bezpotomnego. Z nich 
większość miała potomstwo (IX): Michał zostawił po sobie syna Wincentego (ur. 1846); 
Józef Feliks — Dominika Marcina (ur. 1856) i Sylwester— Kazimierza (ur. 1854).

Trzeba się cofnąć do pokolenia IV, bo dotąd nie było mowy o Janie, bracie oma
wianego wyżej Andrzeja. Spłodził on syna Jerzego (V), ojca dwóch synów (VI): Adama 
ijana. Pierwszy z nich wydał na świat czterech synów (VII): Gaspra [Kaspra] (ur. 1794), 
Jakuba (ur. 1800), Jana (ur. 1802) i Józefa (ur. 1813). Wspomniany Kasper zostawił 
po sobie dwóch synów (VIII): Kajetana (ur. 1824) [adnotacja o utracie dworiaństwa] 
i Bartłomieja (ur. 1828). Z nich Kajetan miał dwóch synów (IX): Ludwika (ur. 1855) 
i Aleksandra (ur. 1859). Jego brat Jakub (VII) miał czterech synów (VIII): Wincentego 
(ur. 1828), Józefa (ur. 1832), Jakuba (ur. 1853) i Kazimierza (ur. 1862). Kolejny z bra
ci z tego pokolenia (VII), Jan, wydał na świat trzech synów (VIII): bliźniaków Juliana 
i Edmunda (ur. 1850) oraz Michała (ur. 1851). Z nich potomstwa doczekał się tylko Ju
lian, ojciec Antoniego (ur. 1873; IX) i Mikołaja. Ostatni z braci to Józef (VII), który zo
stawił po sobie czterech synów (VIII): Antoniego (ur. 1853), Szymona (ur. 1855), Piotra 
(ur. 1857) ijan a  (ur. 1862).

Z koleijan, brat Adama z pokolenia VI, dał światu dwóch synów: Macieja (ur. 1773) 
i Felicjana. Obaj mieli potomstwo (VIII): Maciej spłodził syna Franciszka (ur. 1818), 
a Felicjan — trzech synów: Kazimierza (ur. 1813), Wincentego (ur. 1815) i Gaspra [Ka
spra] (ur. 1823). Wspomniany Franciszek wydał na świat trzech synów (IX): Franciszka 
(ur. 1851), Edwarda Feliksa (ur. 1860) i Piotra (ur. 1864).
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180 KONTEYKO

Druga, młodsza linia Konstantynowiczów pochodzi od Mikołaja (II). Był on oj
cem Stanisława (III), dziadem Jerzego (IV), pradziadem także Jerzego (V), prapradzia- 
dem Wincentego (VI) i praprapradziadem Piotra (ur. 1782; VII). Ten ostatni był ojcem 
trzech synów (VIII): Leopolda Józefa (ur. 1815), Antoniego Teodora (ur. 1819) i Józe
fa Romualda (ur. 1823). Z nich Leopold Józef zostawił po sobie syna Jana Antonie
go (ur. 1864; IX), a jego brat Józef Romuald — pięciu synów (IX): Izydora Stanisława 
(ur. 1851), Józefa Antoniego (ur. 1852) [możliwe, że doszło tu do tzw czeskiego błędu, 
tj. przestawienia cyfr: 1852 zamiast 1862, co może sugerować kolejność wymieniania 
braci w  tym wywodzie], Piotra Pawła (ur. 1853), Franciszka (ur. 1855) i Jana (ur. 1863) 
[LVIA, F 391-7-1852].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—7—1852, k. 112 (skan 00209). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 323; 
LPŻ, T. 1, s. 1047: Konstantmardćius; Uruski, T. 7, s. 190.

KONTEYKO

Taryfa 1667 roku

Konteyko Dawid na miejscu Józefa Konteyki rodyica sm?[go] £ Pławskin i у  kupli od Jeryejgp] Bematowicya
dym 1 szlachecki wpow. wiesywiańskim
Konteyko [w tekście: Kunteyko] ]an Martinowicy na miejscu Marana Konteyki rodyica yPławskimów dym 
1 szlachecki wpow. niesymańskim

Taryfa 1690 roku

Konteyko Jan у  P/auskimów wpow. wiesywiańskim na miejscu Marana [Konteyki?] dym sylachecki 1 
Konteyko [w Kop. 1: Kontenko, w Kop. 10: Kąteyko] Dawid yP/awskiniów wpow. wiesywiańskim dym 
sylachecki 1

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego i brzmi Kanteika. Pochodzi 
zapewne od litewskiego kantus, czyli „tolerancyjny”, „wyrozumiały”, „poważny” [LPŻ], 
Jednak zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko jednoczłonowe, utworzone od kant- 
od którego powstało kilkanaście nazwisk.

Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach. Niemniej jednak notowano ich w źró
dłach. Być może do niego odnosi się wzmianka z księgi nadań wielkich książąt litew
skich z lat 1440—1498, gdzie jest lakoniczna wzmianka o nadaniu na Żmudzi: „Kon
tu sernica” [rodzina] [LM]. Pewniejsza wzmianka znajduje się w popisie wojskowym 
W Ks. Litewskiego z 1567 r., gdzie we włości telszewskiej spisano Micusa Kontakojtisa.

Znów w aktach ziemskich żmudzkich spisano Pietra Stanislawowicza Kontojtia, 
który darował żonie Katerinie Stanisławownej Pietrowicz część majętności Lobunowo 
we włości korklańskiej. W 1595 r. Szymon Matysowicz Kontejkowicz pogodził się z in
nym ziemianinem w sprawie majętności Szylany we włości berżańskiej. Znów w 1598 r. 
wzmiankowano o Stanisławie Jakubowiczu Kontajciu, toczącym spór o majętność Gol- 
ni we włości korklańskiej [czy to nie pomyłka?, raczej chodzi o Gorajnie we włości 
korklańskiej, a Golnie leżały we włości jaswońskiej]. W sumie dane te wskazują na
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KONTOWSKI 181

osadnictwo tej rodziny w trzech włościach: telszewskiej, berżańskiej i głównie w kor- 
klańskiej. Jeszcze w dwóch włościach notowano nazwy miejscowe chyba związane 
z Konteykami: Kontejtiśkia, pustosz we Wielkich Dyrwianach i Kontejtiśki, ziemia we 
włości korszewskiej.

W taryfach z lat 1667 i 1690 spisano po 2 rodziny w pow. wieszwiańskim, bez pod
danych. Można dodać, że powiat wieszwiański sąsiadował z wymienionymi wyżej wło
ściami dawnego osadnictwa Konteyków. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  LM, UJraśymą knyga i ,  s. 49; ODVCA, vyp. 1, s. 196—35; vyp. 3, s. 133—177; vyp. 5, k. 86—132; 
Popis 1567 r., kol. 1301; Sloyar, s. 142: Kontejtiśkia, Kontejtiśki. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 914: Kan- 
teika; Zinkevicius, s. 284.

KONTOWICZ (KANTOWICZ, KĄDOWICZ)

H. ŁABĘDŹ 

Popis 1621 roku

Kądomc%Mikoła/ % uc%est[nikami\ po kozacku koń 1 w pow. korklańskim 
Kantowie^ Stanisław % uczestnikami] napod^^SksĄ koń 1 w pow. korklańskim

Taryfa 1667 roku

Kontowic-pFrancispek na miejscu Rodowiczów pRogiryducia Staniuliszki dym 1 szlachecki w pow. kor
klańskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Kont (Kąd itp.). Genetycznie stoi dość 
blisko wymienionej wyżej rodziny Konteyków (zob.). Ciekawe, że mieli oni również do
bra we włości korklańskiej. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich zarówno w popisie wojskowym 1621 r., jak i w taryfie 
1667 r. w pow. korklańskim. W 1667 r. była to tylko jedna rodzina, bez poddanych. Tak 
więc była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. notowano Kantowiczów herbu Łabędź w pow. szawelskim [Ciechano
wicz], Wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej jako Kantowicze.
L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 193; Uruski, T. 6, s. 191.

KONTOWSKI 

H. KOŚCIESZA 

Taryfa 1667 roku

Kontowski Augustin na miejscu Wojciecha Jurewicza Rodowicza zAntinik dym 1 szlachecki w pow. horsyewskim 
Kaniowski Józęf Kipysytofonicy Niewordyian dym 1 sylachecki w pow. powondeńskim 
Kontowski Jopef [F 11—1—752: Stanisławowicz] у ń̂ o/гдагго»’ Niewordzjan dym 1 szlachecki w pow. po
wondeńskim
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182 KONTOWT

Taryfa 1690 roku

Kontowski Augustyn p Anti nik wpow. korspewskim dym spłachetki 1

Nazwisko rodziny jest zapewne spolonizowaną formą nazwiska Kontowt lub Kom 
towicz (zob.).

W XVII w. notowano ich w obu taryfach. W 1667 r. spisano 3 rodziny w  pow. 
powondeńskim (2) i korszewskim (1), bez poddanych. W taryfie 1690 r. spisano tylko 
jedną rodzinę w pow. korszewskim, bez poddanych. W sumie była to szlachta drob
na i nieutytułowana.

Kontowscy herbu Kościesza w XIX w. mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz]. 
W 1799 r. Kontowscy herbu Kościesza wylegitymowali się ze szlachectwa. Ich pro

toplastą byli Józef i jego syn Michał Kontowscy (pokolenie I i II), którzy posiadali do
bra Krutyle Butkajcie [w pow. korszewskim], ale zapomniano podać roku [niewątpliwie 
w 1. połowie XVIII w.]. W testamencie z 1750 r. podano, że Jan Kontowski (III) po
siadał te dobra, odziedziczone przez ojca. W 1780 Jan Kontowski, syn Jana (IV), do
bra te sprzedał swoim synom (V): Dominikowi, Felicjanowi i Wincentemu (ur. 1793). 
Mieli oni jeszcze trzech braci: Tadeusza Kajetana (ur. 1791), Jana (ur. 1799) i Ludwi
ka (ur. 1802). Kolejne, VI pokolenie tworzyli tylko synowie Dominika, Felicjana i Jana. 
Ten pierwszy wydał na świat syna Józefa (ur. 1832); drugi miał dwóch synów: Antonie
go Jana (ur. 1830) i Kazimierza (ur. 1837); trzeci zaś miał syna Józefa (ur. 1834) [LVIA, 
F 391-8-2570].

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2570, k. 95 (skan 00192). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplementy s. 203; Uru- 
ski, T. 7, s. 191.

KONTOWT

H. BROCHWICZ, DĘBNO, KOŚCIESZA, POMIAN, WADWICZ

Popis 1621 roku

KuntowtJan pucpest\rdkarm\ napotĘtiók\Ą pberdyspem koń 1 wpotu. spawdowskim

Taryfa 1667 roku

Kontowt Adam na miejscu Jakuba Laskowskiego pOmol dym 1 splachecki w pow. berpańskim 
Kontowt Adam na miejscu Wojciecha Kontowta rodpica pMacian dym 1 splachecki w pow. wieluńskim 
Kontowt Andrpej na miejscu Piotra Pubpewicpa p Gosptyn dym 1 splachecki w pow. beipańskim 
Kontowt Awgusty n Pietrowicp pMacian dym 1 splachecki w pow. wieluńskim
KontoiĄ t] Ba/tromiej na miejscu Jana Rospcpewskiego pMacian i p kupli od Stanisława Janowicpa Kontowta 
dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Kontowt Dawid Micha/owicp [nazwisko z Taryfy Żmudzi 1690 r., s. 119] na miejscu Michała Piotrowi- 
cpa Witkiewicpa p Kontowtów i p nabycia od Kjpysptofa Andrpejewicpa Placewicpa dym 1 splachecki w pow. 
spawdowskim
Kontowt Dawid Janowicp p Kontowtów dym 1 splachecki w pow. spawdowskim
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Kontowt Dawid Józefowicz z nabycia у  kupli od He roni ma Jamo и ta z Piekajdów. A у  imienia i powiatu po
dług starych kwitów oddawania do skarbu na niego i Stanisława Grehoromcya Jamonta poddański dym 1 
wpow. pojurskim
Kontowt Hrehoty na miejscu rodyica swego Jóyefa Kontowta yUmaiysyek [Użmaryszek?] dym 1 szlachecki 
wpow. żprańskim
Kontowt Jan Adamowicz Z »aby da z kupli od Hieronima Jamonta według oddawania do skarbu na miejscu 
Stanisława Hrehorowiczą Jamonta z Piejkojciówpoddański dym 1 wpow. pojurskim
Kontowt Jan BałtromiejewiczyMadan dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Kontowt Jan na miejscu Jeiyę^go] Kontowta rodzica swego yMaaan dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Kontowt Jan na miejscu Mikołajowej [Kontowtowej] rodzjdelki swej jako possesor yostawspy ypodyżału 
Z bradą przyrodzoną kondicją wziąwszy Z Dyjawgan podd[ański] dym 1 w pow. pojurskim
Kontowt Jan Piotrowicz na miejscu Piotra Kontowta rodzica swego zMadan dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Kontowt Krzysztof Janowicy na miejscu Jana Stanisławowiczą Kontowta [GB: pewnie ojca] z Kontowtów 
dym 1. A na miejscu Michała Sen kie wieża ypowiatu retowskiego poddański dym 1 w pow. sząwdowskim
Kontowt Krzysztof, na którego miejscu został pisany Stefan Jurewicz Z Kontowtów dym 1 szlachecki w pow. 
sząwdowskim
Kontowt Malcher na miejscu Jana Giembuta yBiryaławkas dym 1 poddański wpow. korsyewskim
Kontowt Malcher. Moyrym Jan na miejscu Adama Mostwiła i Malchera Kontowta z Połakiśda Kikajniów 
poddański dym 1 wpow. retowskim
Kontowt Samuel na miejscu Mikołaja Kontowta rodfica z Goniprowa dym 1 szlachecki w pow. korsyewskim 
Kontowt Samuel z Dowmontów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Kontowt Stanisław JanonicyyMadan dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Kontowt Stanisław Madejenicy na miejscu rodzica swego Madeja Kontowta zMadan dym szlachecki 1 wpow. 
wielońskim
Kontowt Wojdech. Mitkienicy Zygmont z nabyda od Hrehore\go\ Giedwiła z Kontowtów, a podług starych 
kwitów oddawanie do skarbu na miejscu Wojdecha Kontowta dym 1 szlachecki wpow. sząwdowskim
Kontowt owa Ewa na miejscu matki swej Zofii Janowej Walentynowicyowej i Andrzeja Senkiewicza £ imienia 
Barsptajn poddański dym 1 wpow. sząwdowskim

Taryfa 1690 roku

Kontowt Dawid [w Kop. 1 błędnie imię Jerzy] Michałowiczna miejscu Wilkiewicya zKontowt w pow. sza- 
wdowskim dym szlachecki 1
Kontowt Jan, na którego miejscu i Pufała Hukowiczą został pisany Stefan Dowksyą z Domontów wpow. wie
lońskim dym szlachecki 1
Kontowt KapimieryStanisławowiczzMadan w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Kontowt Kayimierz na miejscu Dawida Dobszewicza £ Pogiów w pow. korklańskim dym szlachecki 1
Kontowt Knysztof z Gosyt Gikoiczę w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
Kontowt Krzysytof £ Pospywinia ldnarty [w Kop. 11: Powszynie Lenarty w trakcie kurtowiańskim] 
w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
Kontowt Krzysztof na którego miejscu została pisana Agatha Montowtowa [w Kop. 1 błędnie: Azonto- 
wtowa, słusznie w Kop. T\ z Kontowtów w pow. sząwdowskim dym szlachecki 1
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Kontwt Madej na miejscu ]ana Surtyna i Stanisława Drozdowskiego, Jerzego Hrehoremcya i Jadmgi Bortkie- 
wicyowej z Powiłajaów w pow. wiespmańskim dym szlachecki 1
Kontowt Malcher na miejscu Jana Gimbuta z Bergoławek w pow. korszęwskim dym poddański 1
Kontoivt Matiasz Z Dawgian w pow.pojurskim na miejscu rodyjca dym szlachecki 1
Kontowt Piotr [z Naliszek w pow. berżańskim?] dym szlachecki 1
Kontowt Stanisław у  Goniprowa w pow. korszęwskim dym poddański 1
Kontow[ Ч Stanisław na miejscu Wismontów yPowkowa w pow. syawdowskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, brzmi ono Kantautas. Składa się 
z dwóch części: kan(t)- i taut-, zob.: Girkont i Jatowt. Obie często występują w antro
ponimii litewskiej |LPZ|.

Po raz pierwszy Kontowtów notowano w XV w. Prawdopodobnie do tego rodu na
leży odnieść wzmiankę o nadaniu wielkiego księcia Witolda dla bojarów kołtyniańskich 
z 1415 r., dla Kontuna, który otrzymał „czołowieka” Kuturisa (Kogurysa). W później
szych źródłach imię to notowano jako Kontun lub Kontyn [I jtoldiatuĄ. Za jego tożsa
mością z Kontowtem przemawia to, poza podobieństwem imienia, że na wspomniany 
dokument powoływali się później (w 1529 r.) członkowie „Kontowtowego rodu”: Jan 
Płungsnowicz i Szymon Skowzgierdowicz [AWAK]. Jeśli to rozumowanie byłoby słusz
ne, to ów Kontowt był jednym z wielu bojarów kołtyniańskich, obdarowanych tylko 
jednym poddanym.

W księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498 jako jeden z nielicz
nych Kontowt byl nazwany panem i wymieniono go trzy razy. Wielkość tych nadań 
była wyjątkowa, bo normą było nadanie jednego „czołowieka”. W pierwszym nadaniu 
otrzymał pustosz Lowkowa „na Niemeckom rubeży”. Drugie nadanie dotyczyło czte
rech osób „podle jego kunicznikow”. Trzecie nadanie było największe i objęło 50 ku- 
niczników: 34 we włości „knetonskoj” nazwanych Ownianie oraz 16 „w Krożech” na
zwanych Szewlanie. Inaczej mówiąc, nadania te dotyczyły trzech rejonów, które da się 
zlokalizować. Pierwszy to rejon Ławkowa: albo we włości szawdowskiej, albo pojur- 
skiej. Było to wprawdzie dość daleko do granicy niemieckiej, ale najpewniej w tym cza
sie były to tereny słabo zaludnione w kierunku tej granicy. Drugim rejonem była włość 
knetowska, późniejsza berżańska, a wspomniani kunicznicy Ownianie to najpewniej 
zalążek majętności Ownowiany nad rzeką Ownową. Chodzi o obszar na południe od 
miasteczka Rawdziany, niedaleko ujścia Ownowy do Wenty kolo wsi Talejki (na połu
dniowy wschód od Ownowian). Trzeci rejon to włość kroska. Można tylko zaryzyko
wać hipotezę, że Szewlanie to późniejsi Szawlanie, mieszkańcy dóbr Szawlany we wło
ści widuklewskiej, ale przy granicy z kroską. Dobra szawlańskie należały do Kieżgajłów 
od XV w.: albo później do nich przeszły, albo chodzi o inne dobra o tej samej nazwie.

Genealogię Kontowtów (Kontoltów) opracowano w XVI w. w czasie sporów 
o dziedzictwo po Janie Kontoltowiczu. Przodkiem rodu był Michał Kontolt, który 
spłodził syna Jana i córkę (brak imienia). Ów Jan pojął za żonę Jadwigę, córkę Olechny 
[Sudymontowicza], wojewody wileńskiego, nie miał potomstwa. Zaś Jadwiga ponownie 
wyszła za mąż za Stanisława Bartoszewicza i spłodziła córkę Annę. Ta ostatnia poszła
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KONTOWT 185

w stan małżeński za Jana Chlebowicza [tak pisano wówczas; chodzi o Hlebowicza], 
z którym miała pięć córek: 1. Jadwiga poszła w stan małżeński za [jakiegoś] Sapiehę. 
2. Krystyna za Jana Komajewskiego. 3. Zofia za Juria Zenowicza. 4. Elżbieta za Malche
ra Szemiota i 5. Anna za kniazia Iwana Sołomereckiego. Wspominana Jadwiga Olech- 
nowiczówna otrzymała rozległe dobra od wielkiego księcia Aleksandra: Kielmy, Pojurze 
i Cytowiany. Z kolei wspomniana córka Kontowta wyszła za mąż za Szemiota, z którym 
miała syna Mikołaja Szemiotowicza, „od niego idą Szemiotowie” [MACB, F 256—3637].

Zdaniem E. Saviscevasa, chodzi o ród Eikuta (Eituta czy Geituta, lit.: Eikutis, Eitu- 
tis, Geitutis), bojara żmudzkiego mającego dobra we włości kroskiej. Miał on dwóch 
synów: Kontowta (właściwie Michała Kontowta) i Biriała. Ten pierwszy miał tylko syna 
Jana Kontowtowicza, ożenionego z Jadwigą, córką Olechny Sudymontowicza, woje
wody wileńskiego, bezpotomnego i córkę o nieznanym imieniu, żonę Szemeta. Z kolei
0 Biriałach pisano w tomie I herbarza.

Później Kontowtów notowano w obu popisach wojskowych W Ks. Litewskie
go z XVI w. W 1528 r. spisano trzech Kantowtowiczów: Bogdana we włości żorań- 
skiej, Jurisa i Butkę w szawdowskiej. Znów w 1567 r. zanotowano Jurija Kontowtowicza 
we włości szawdowskiej. Najpewniej nie pochodzą oni z rodu Kontowta, a właściwie 
z rodu Ejkuta. Mieszkali oni głównie we włości szawdowskiej.

Dużo więcej danych jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1569 r. prawdo
podobnie wspomniany wyżej Juri Kontowtowicz testamentem zapisał żonie Zofii Jurew- 
nie Wojniatowicz swój majątek Jawgieni we włości pojurskiej. Sądząc po późniejszych 
danych, chodzi o dobra Dziawgiany, znane pole i majętność we włości pojurskiej, poło
żone na zachód od miasteczka Szyłele, między rzekami Jurą i jej dopływem Lokistą (lit. 
Dżiaugenai). W 1583 r. Mikołaj Butkiewicz Kontowtowicz darował żonie Zofii Mikoła- 
jewnie Pietkiewicz część majętności Dcziawgiany we włości pojurskiej, czyli Dziawgiany. 
W 1580 r. Stanisław Mikołajewicz Kontowt kupił grunty w Garełowkach we włości po
jurskiej. W 1583 r. tenże zapisał żonie Hannie Bałtromiejewnie majętność Dziawgiany. 
W 1585 r. tenże sprzedał grunty w Judkajtiach nad jeziorem Rowdzem, koło rzeczki Rau- 
dis [we włości gruściewskiej, później telszewskiej]. W 1586 r. tenże zastawił żonie ma
jętność Dziawgiany. W 1592 r. Hryhory Bałtromiejewicz Kontowt oświadczył, że dostał 
160 kop groszy zabezpieczonych na gruntach Dziawgiany od Hanny Bałtromiejewny, 
wdowy po Stanisławie Mikołajewiczu Kontowcie, jego bracie stryjecznym. W 1598 r. Juri
1 Adam Andrejewicze Kontowtowie zastawili majętność Drutenajtie—Dżiawgiany w  polu 
Dżawgianach, czyli w  Dziawgianach. W 1599 r. Stanisław i Jan Jurewicze Kontowto
wie zastawili majętność Dziawgiany swojemu krewnemu Hryhoremu Bałtromiejewiczo- 
wi i jego żonie Kristynie Wojtiechownie Jakubowicz. W tym roku obaj kupili 4 pustosze 
w polu i okręgu Putruławki, należące do majętności Lowkowo w Kiełpszojtiach [we wło
ści szawdowskiej]. Wtedy też Jan Jurewicz Kontowt zapisał wiano swej żonie Alżbietie 
Matysownie Jezdojt 100 kop groszy, zabezpieczonych na części majętności Miżikiszki— 
Wieliszki-Wojsznaryszki w zamian za jej „pridannoje”, 50 kop groszy, zabezpieczonych 
na części majętności w Gondyndze w Judach we włości gondyńskiej.

W 1571 r. Juchno Somaszkowicz Kontowt zapisał synowi Urbanowi Juchnowi- 
czowi ziemię we włości berżańskiej, bez nazwy. W 1598 r. Wojtiech Somaszkiewicz
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Kontowtowicz kupił ziemię Matejszkiaw Poszywinach we włości berżańskiej. W 1591 r. 
Szczefan Matysowicz Kontowtowicz w testamencie zapisał żonie Dorotie Soczownie 
(Juczownie), synowi Ambrożejowi, córkom Hannie i Halżbietie i zięciowi Jakubowi 
Giedgojdowiczowi, mężowi Hanny Kontowtowicz, swój dom Kontowta w  Poszowini, 
niwkę i sianożęć [we włości berżańskiej]. Tu konieczny komentarz: wyżej przy Juchno- 
wiczach (zob.) była mowa o tych Kontowtach, gdzie ustalono genealogię tej gałęzi, zło
żoną z Kontowta (protoplasty) ijuchna, jego potomka.

W 1585 r. Bałtromiej Hryhorewicz [Butkiewicz] Kontowt poskarżył się o napad na 
jego niwę Apideme we włości szawdowskiej przy wielkiej drodze do Worni. W 1589 r. 
tenże sprzedał grunty w  Dojniach we włości szawdowskiej. W 1592 r. jego żoną była 
Dorota Siutiłowna. W 1592 r. Hryhory, Mikołaj, Jezof i Zofia Bałtromiejewicze Konto- 
wtowicze sprzedali ziemię wiełdomskąw Kiełpszojtiach we włości szawdowskiej, któ
rą otrzymali w spadku po matce Małgoretie Tomaszewnie. W tym roku wspomniany 
Hryhory Bałtromiejewicz oświadczył, że jego bratem stryjecznym był Stanisław Mi- 
kołajewicz Kontowtowicz, już nieżyjący, a jego wdowa Hanna Bałtromiejewna zasta
wiła mu jej majętność Dziawgiany (własność jej zmarłego męża) za 160 kop groszy. 
W 1596 r. Hryhory Bałtromiejewicz Kontowt kupił ziemię w majętności Dcziawkgja- 
ny, czyli znów Dziawgiany. W 1597 r. Michał Bałtromiejewicz [czy nie Mikołaj?] wraz 
z żoną kupił ziemię Kiwiniszki koło rzeczki Skirbardzi we włości pojurskiej.

W 1592 r. Wojtiech Jurewicz Kontowtowicz sprzedał część majętności Jawszajtie 
we włości medyngiańskiej. W 1598 r. zastawił majętność Kontowty we włości szaw
dowskiej.

W 1593 r. Wojtiech Andrejewicz Kontowtowicz miał żonę Barbarę Hryhorewną, któ
ra otrzymała od swojej matki część majętności Wortulany [we włości pojurskiej]. W 1596 r. 
Andrej Butkiewicz Kontowicz zastawił synom: Wojtiechowi i Juremu 9 kop groszy.

Z powyższego przeglądu akt ziemskich żmudzkich XVI w. wynika kilka spraw. Nie
wątpliwie większość Kontowtów mieszkała w Dziawgianach we włości pojurskiej. Poza 
tym można wyróżnić jeszcze dwa rejony ich osadnictwa: koło Ławkowa we włości sza
wdowskiej i w Poszywiniach we włości berżańskiej. Komentarza wymaga lokalizacja tej 
ostatniej miejscowości. Wprawdzie w aktach ziemskich żmudzkich nie podano bliższej 
lokalizacji Poszywinia, to w taryfie 1690 r. zanotowano Poszywinie Linarty. Obie miej
scowości notowano w trakcie kurtowiańskim w pow. berżańskim [w taryfie 1721 r.], czy
li na zachód od Kurtowian, gdzie leży jezioro zwane obecnie Pasvynis ze wsią Pasvines, 
oraz na północ od Kurtowian, gdzie notuje się wieś Linartai.

We wspomnianych Dziawgianach można ustalić genealogię linii Butka Kontowto- 
wicza, pewnie tożsamego z Butką Kantowtowiczem z popisu 1528 r. (pokolenie I i II). 
Miał on zapewne trzech synów (III): Mikołaja z synem Stanisławem (IV), Bartłomie
ja z trzema synami (IV): Hryhorym, Mikołajem i Józefem (Jezofem) i córką Zofią oraz 
Andrzeja z trzema synami (IV): Wojciechem, Jurim i Adamem. Problemem jest jedynie 
wzmianka o Bałtromieju Hryhorowiczu Butkiewiczu z 1585 r., zwłaszcza ów patroni- 
mik „Hryhorowicz”; być może doszło tu do jakieś pomyłki.

W 1621 r. spisano jednego Kontowta w pow. szawdowskim, stawiającego konia 
z „uczestnikami”, a więc stosunkowo ubogiego.
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W czasie Potopu 1655 r. spisano Jana Kontowta, który uczestniczył w zjeździe pod 
Jaswojniami.

Z 1669 r. pochodzi testament Ewy Janówny Jagowdówny Gabrielowej Kontowto- 
wej. Chciała być pochowana na cmentarzu przy kościele Ławkowskim. W sprawie swo
jej majętności Kontowty w pow. szawdowskim, zapisaną, jej przez męża Gabriela Dawi- 
dowicza Kontowta, zadysponowała w ten sposób, że legowała je swemu mężowi. Miał 
z tego uiścić pewną kwotę dla jej ojca Jana Jagowda, dać „pierzynę i poduszki” swemu 
bratu Danielowi i inne drobiazgi dwóm siostrom: Annie i Agacie [VUB].

W roku następnym 1670 r. testament spisał Piotr Dawidowicz Kontowt. Jego mat
ką była Magdalena Piotrowiczówna Rymszanka, pierwej bywsza Dawidowa Kontowto- 
wa, a potym bywsza Mikołajowa Wysztołtowa, a ojcem Dawid Hrehorowicz Kontowt. 
Prosił swoją żonę Elżbietę Marcinowiczównę Spowdziewiczównę PiotrowąDawidowi- 
cza Kontowtową, przedtym bywszą Hrehorową Gryniewską (Griniewską). Miał dwie 
majętności w pow. pojurskim: Zosyn Lawkas i Dziawgiany Druktenie. Prócz tego miał 
jeszcze poddanego na gruncie Brazyszki w pow. pojurskim. Na gruntach tych zapisał 
żonie dożywocie i sumę 100 złotych polskich do wolnej dyspozycji. Miał bratajana, nie
boszczyka, i jego syna Matiasza, czyli bratanka testatora oraz siostrę Barbarę Mikołajo
wą Misiewiczową [VUB]. Poznajemy tu 4 pokolenia tej rodziny: 1. Hrehory. 2. Dawid. 
3. Piotr (testator z 1670 r.), Jan (zm. przed 1670) i Barbara. 4. Matiasz Janowicz. Testa
tora nie notowano w taryfie 1667 r.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 24 rodziny, mieszkające 
głównie w pow. wielońskim (9) i szawdowskim (6), mniej w pojurskim (3), berżańskim 
i korszewskim (po 2) i pojedynczo w kilku dalszych. Większość nie miała poddanych 
(17 na 24), a pozostałe rodziny miały po jednym poddanym. Zwraca uwagę liczna re
prezentacja w pow. wielońskim, gdzie nie notowano ich wcześniej.

W taryfie z 1690 r. spisano 13 rodzin, mieszkających głównie w dwóch powia
tach: szawdowskim i berżańskim (po 3) oraz w wielońskim i korszewskim (po 2). Inte
resujące, że jedna rodzina mieszkała jeszcze w Dziawgianach w pow. pojurskim (1690: 
Dawgiany) oraz w pow. berżańskim i szawdowskim, gdzie byli już w XVI w. Nie powin
no nikogo zaskoczyć, że prawie wszyscy z nich nie mieli poddanych z jednym wyjątkiem 
osoby z jednym poddanym. W sumie była to szlachta drobna, ale zasadniczo utytułowa
na. W 1. połowie XV w., w latach 1436-1441 Kontowt był starostą żmudzkim. Z póź
niejszych Kontowtów można wymienić tylko Józefa, który był budowniczym żmudz
kim w 1786 r. Jest jeszcze wzmianka o Janie Kontowcie jako strukczaszym żmudzkim 
przed styczniem 1765 r., ale może jest to jakaś pomyłka?

Gniazdem rodu były Kontowty w pow szawdowskim, położone na południe od Ław
kowa, w kierunku Szawdowa (lit. Kantautai). W końcu XIX w mieszkali tu: Narkiewiczowie 
(48 dziesięcin ziemi), Przyjalgowscy (30), Rymkiewiczowie (30) i Szydłowscy (7) [SG].

W XIX w. Kontowtowie wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami: Brochwicz, 
Kościesza, Pomian, Wadwicz. W tym czasie mieszkali oni w pow. rosieńskim z herbem 
Wadwicz. Na Żmudzi używali herbu Dębno i Pomian [Ciechanowicz].

2  1799 r. pochodzi wywód Kontowtów herbu Wadwicz. Ich przodkiem był Maciej 
(pokolenie I), który miał syna Jakuba (II). Do tego pierwszego odnosi się wzmianka z 1730 r.
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188 KONTOWT

0 przekazaniu dóbr Kibowicze i Lipliuny [w tekście Lipmon, co można jednak odczytać jako 
Lipliuny w pow wielońskim] dla Jakuba [tekst jest w tym miejscu uszkodzony]. Ten ostat
ni miał dwóch synów (III): Ludwika i Franciszka, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. 
W pierwszej, starszej Ludwik pokazał się jako ojciec dwóch synów (IV): Antoniego Bene
dykta (ur. 1801) i Piotra Jerzego, bezpotomnego. Pierwszy z nich zostawił po sobie trzech 
synów (V): Stanisława (ur. 1842), Kazimierza z synem Adamem (ur. 1890; VI) oraz Jana.

Drugą, młodszą linię zaczął Franciszek (III) jako ojciec trzech synów (IV): Igna
cego Józefa, Jana Bartłomieja (ur. 1795) i Wincentego Kazimierza (ur. 1802). Wszy
scy mieli potomstwo (V): Ignacy Józef spłodził dwóch synów: Józefa Konstantego 
(ur. 1838) i Edwarda (ur. 1840) z dwoma synami (VI): Józefem i Michałem (ur. 1860). 
Jego brat Jan Bartłomiej zostawił po sobie czterech synów (V): Antoniego (ur. 1828), 
Wincentego Michała z trzema synami (VI): Władysławem (ur. 1869), Piotrem (ur. 1870)
1 Witoldem (ur. 1872) oraz Ignacego Hieronima i Pawła (ur. 1845) z synem Julianem 
(ur. 1905). Kolejny z braci — Wincenty Kazimierz dał życie trzem synom (V): Felikso
wi Bartłomiejowi, Michałowi i Józefowi [LVIA, F 391—7—1853a, k. 12].

W 1799 r. wywiedli swoje pochodzenie Kontowtowie herbu Kościesza. Jedna ro
dzina za swego przodka przyjęła Kazimierza Stanisławowicza Kontowta, żyjącego 
w XVII w. i posiadającego dobra Maciany [w pow. wielońskim]. Z kolei druga uznała za 
swego protoplastę Jana Samuelowicza Kontowta z XVIII w., właściciela dóbr Szyliszki 
Dowtory [osada niezlokalizowana, moża chodzi o Dowtory w pow. telszewskim na pół
noc od Żydyków?]. Należy dodać, że pobyt Kontowtów w Macianach jest poświadczo
ny w obu taryfach XVII w., i to dość licznie.

Wspomniany wywód jest o tyle nietypowy, że protoplastą tej rodziny były dwie 
osoby [co jest wyjątkowe]: Kazimierz Kontowt, syn Stanisława oraz Jan, syn Samuela. 
Prawdopodobnie byli kuzynami, tworząc pokolenia I i II. Niemniej jednak najwięcej 
danych pochodzi o linii tego pierwszego. W 1699 r. Kazimierz Kontowt nabył dobra 
Maciany [w pow. wielońskim]. Jego syn Antoni (III) w testamencie z 1767 r. zapisał do
bra rodowe Maciany Daszkańce Kontowtyszki swojemu synowi Tomaszowi (IV). Ten 
ostatni w testamencie z 1797 r. zapisał je swoim synom (V): Mateuszowi, Hieronimowi, 
Jakubowi i Janowi. Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (VI): Józefa (ur. 1803) i Igna
cego (ur. 1810) z synem Józefem Apolinarym (ur. 1843; VII).

Jego brat Hieronim (V) miał dwóch synów (VI): Józefa (ur. 1819) i Dominika Igna
cego Stefana (ur. 1821). Ten pierwszy spłodził syna także Józefa (ur. 1861; VII), a drugi 
miał dwóch synów (VII): Hieronima (ur. 1865) i Ignacego. Kolejny brat Jakub był oj
cem trzech synów (VI): Adama Tomasza (ur. 1797), Franciszka Jozafata (ur. 1799), bez
potomnego i Benedykta Ignacego (ur. 1803). Z nich Adam Tomasz zostawił po sobie 
syna Bolesława Daniela (ur. 1835; VII) i wnuka Adama (ur. 1871; VIII), a jego brat Be
nedykt Ignacy miał dwóch synów (VII): Józefa Feliksa (ur. 1850) i Stanisława (ur. 1868). 
Ostatni z braci, Jan, miał także trzech synów (VI): Antoniego Adolfa (ur. 1815) i Karola 
Antoniego (ur. 1833), bezpotomnych oraz Ludwika (ur. 1850), ojca dwóch synów (VII): 
Wacława (ur. 1885) i Aleksandra (ur. 1894).

Teraz pora na drugi rodowód, poczynając od Jana, syna Samuela Kontowta (po
kolenie I i II). Miał on syna Samuela (III), ojca trzech synów (IV): Bartłomieja, Jerzego
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KONTOWT 189

i Jana. Z nich potomstwa doczekał się tylko Jerzy jako ojciec dwóch synów (V): Win
centego, bezpotomnego i Szymona. Ten ostatni wydał na świat dwóch synów (VI): An
toniego Andrzeja (ur. 1807) i Ludwika (ur. 1813). Obaj mieli potomstwo (VII): pierw
szy spłodził syna Teofila (ur. 1829), drugi — Bolesława Wawrzyńca (ur. 1838) [LVIA, 
F 391-7-1852, k. 42].

W 1799 r. zrobiono wywód Kontowtów herbu Brochwicz. Ich protoplastą zo
stał Michał Kontowt, syn Samuela (pokolenie I i II). Spłodził on czterech synów (III): 
Jana, Stefana, Kazimierza i Józefa. Zapoczątkowali oni 4 linie tej rodziny. Najstarszą 
tworzył Jan, ojciec Jakuba (IV) i dziad dwóch wnuków (V): Jana Pawła i Dominika 
(ur. 1776). Obaj mieli potomstwo (VI): Jan Paweł spłodził trzech synów: Jakuba Am
brożego (ur. 1800) [data ta budzi pewne wątpliwości w porównaniu z datami urodzenia 
jego braci i kolejnością wymienienia go w tym wywodzie za Janem Michałem urodzo
nym w 1826 r.], Jana Michała (ur. 1826) i Jana Augustyna (ur. 1834), a Dominik dwóch: 
Antoniego Walentego (ur. 1823) i Dominika Jerzego (ur. 1831). Z nich Antoni Walenty 
miał syna Konstantego (VII) (ur. 1860).

Drugą linię zapoczątkował Stefan (III), ojciec trzech synów (IV): Andrzeja, Jerzego 
i Adama (ur. 1760) [ewidentny błąd w wywodzie, gdzie podano datę 1860 r.]. Pierwszy 
z nich dał światu dwóch synów (V): i Antoniego Jana (ur. 1796) i Ignacego (ur 1807), 
bezpotomnych. Jego brat Jerzy miał czterech synów (V): Piotra Józefa (ur 1796), Do
minika, Józefa Patrycego i Ignacego Kazimierza (ur 1820); ostatni dwaj byli bezpotom
ni. Z kolei Piotr Józef spłodził dwóch synów (VI): Aleksandra Józefa (ur. 1827) ijózefa 
Wincentego (ur. 1831), bezpotomnego. Z nich Aleksander Józef był chyba rekordzi
stą bo wydał na świat ośmiu synów (VII): Władysława Andrzeja (ur. 1862), Antoniego 
(ur. 1863), Stanisława (ur. 1865), Kazimierza Teodora (ur. 1870), Józefa (ur. 1872), Teo
dora Kaliksta (ur. 1874), Władysława Andrzeja (ur. 1868) i Antoniego (ur. 1863) [sic; 
dwukrotnie wymieniono Antoniego z tą samą datąurodzenią ale w różnych miejscach. 
Najbardziej logiczne wytłumaczenie to pomyłka: dwukrotnie wymieniono tę samą oso
bę, choć w  grę wchodzą inne możliwości].

Brat Piotra Józefa (V), czyli Dominik miał syna Leona Dominika (ur. 1839) (VI).
Z kolei brat Andrzeja i Jerzego, czyli Adam (IV), pozostawił po sobie także czterech 

synów (V): Stefana (ur. 1797), Marcina (ur. 1799), Jana (ur. 1801) i Wincentego Jerzego. 
Wszyscy mieli potomstwo (VI): Stefan dał światu Telesfora Kazimierza (ur. 1824); Mar
cin — Bonifacego (ur 1831); Jan — Aleksandra Jana (ur. 1817) z synem Franciszkiem 
(ur 1866; VII), a Wincenty Jerzy — Jana (ur. 1825).

Trzecia linia zaczyna się od Kazimierza (III), ojca czterech synów (IV): Joachi
ma, Kazimierza Dominiką Kaspra i Tadeusza; dwaj ostatni byli bezpotomni. Pierwszy 
z nich spłodził dwóch synów (V): Józefa Franciszka i Jana (ur. 1795). Ów Józef Fran
ciszek miał synajózefa (ur. 1820; VI) i wnuka także Józefa (ur 1865; VII). Z kolei brat 
Joachima, Kazimierz Dominik, miał także czterech synów (VI): Kazimierza (ur. 1803), 
Mikołaja Józefa (ur. 1807), Piotra (ur. 1818) i Franciszka. Z nich Kazimierz spłodził 
trzech synów (VII): Kazimierza Józefa (ur. 1832), Aleksandra Nikodema (ur. 1843) 
i Leonarda Jana (ur 1846). Jego brat Mikołaj Józef miał dwóch synów (VII): Alek
sandra Antoniego (ur 1854) i Wincentego (ur. 1857). Kolejny brat Piotr miał syna
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190 KONTOWT

Leona (ur. 1860), a jego brat Franciszek był ojcem czterech synów: Kazimierza Wacła
wa (ur. 1844) [adnotacja o utracie dworiaństwa], Józefa Antoniego (ur. 1847), Teodo- 
zego Roberta (ur. 1849) i Roberta (ur. 1853).

Wreszcie czwartą linię zapoczątkował Józef (III), ojciec Jakuba (IV) i dziad dwóch 
wnuków (V): Józefa Joachima (ur. 1799) i Antoniego Dominika (ur. 1801), bezpo
tomnego. Zaś Józef Joachim zostawił po sobie trzech synów (VI): Józefa Augustyna 
(ur. 1830) z synem Marcinem (ur. 1860; VII) oraz Jakuba Fulgentego (ur. 1835) i Anto
niego (ur. 1836) z synem Janem (ur. 1872; VII) [LVIA, F 391—7—1852, k. 69].

Wywód Kontowtów herbu Pomian pochodzi z 1800 r. Protoplastą rodziny został 
Mikołaj Kontowt (pokolenie I), który w testamancie z 1722 r. zapisał dobra Kowłaki- 
szki [pewnie Kawłaki w pow. rosieńskim] swojej żonie Teofili i synom (II): Bartłomie
jowi i Franciszkowi. Ten drugi miał tylko syna Franciszka (ur. 1736; III) i wnuka Anto
niego (ur. 1803; IV), bezpotomnego. Tak więc linię rodziny prowadził Bartłomiej jako 
ojciec dwóch synów (III): Wincentego (ur. 1743), bezpotomnego i Macieja Augustyna 
(ur. 1751). Ten ostatni dał życie trzem synom (IV): Tomaszowi Józefowi (ur.1786), Kazi
mierzowi (ur. 1789) ijerzemu (ur. 1793), bezpotomnemu. Z nich Tomasz Józef spłodził 
syna Stefana (ur. 1826; V), ojca czterech synów (VI): Franciszka (ur. 1857), Stanisława 
(ur. 1864), Ignacego i Kazimierza. Z kolei jego brat Kazimierz miał trzech synów (V): 
Macieja Marcelego (ur. 1811) i bezpotomnych: Floriana (ur. 1815) i Fortunata Kazimie
rza (ur. 1820). Kolejne, VI pokolenie tworzyli tylko synowie Macieja Marcelego: Włady
sław Feliks (ur. 1861) [adnotacja o utracie dworiaństwa], Kazimierz Marceli (ur. 1865), 
Ludwik Leon (ur. 1867) i Stanisław Konrad (ur. 1869) [LVTA, F 391-7-1852, k. 26].

W 1837 wywód przeprowadzili Kontowttowie [tak się wówczas pisali] herbu Po
mian. Za swego przodka uznali Krzysztofa Kontowta (pokolenie I), którego syn Mi
kołaj (II) w  1726 r. posiadał dobra Piełki Hanuszyszki Kasperyszki w pow. żorańskim. 
W taryfach XVII w. nie notowano Kontowtów w tej miejscowości, może przekręconej. 
Byli jednak w tym powiecie, np. w U[ż]maryszkach.

Wspomniany Mikołaj zostawił po sobie trzech synów (III): Jerzego, Bartłomieja 
i Franciszka. Jego testament został aktykowany w 1741 r., kiedy okazało się, że wspomnia
ne dobra zostały zapisane Bartłomiejowi, a pozostali synowie mieli otrzymać pewną sumę 
pieniędzy. Z nich Bartłomiej i Franciszek wyzbyli się majątku ojczystego. Ten pierwszy 
ożenił się z Katarzyną z Jutkiewiczów, z którą wydał na świat dwóch synów (IV). Dalej 
powtórzono dane z wywodu Kontowtów herbu Pomian z 1800 r. [LVIA, F 391—1—1058].

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 285; AWAK, T. 24, s. 73; LM, Utraty mą knyga 5, s. 49—50; LVIA, F 391— 
1-1058, k. 89-91; F 391-7-1852, k. 26 (skan 00045), 42 (skan 00077), 69 (skan 00129), F 391-7-1853a, 
к  12 (skan 00025); ODVCA, vyp. 1, s. 9-135,16-249, 90M 7,122-302,128-12,156-72,168-290,185-99; 
vyp. 2, s. 111-136, 169-161; vyp. 3, s. 12-155,27-125,45-145, 48-179, 66-199; vyp. 4, k. 74-132,96-296, 
210-51, 277-40; vyp. 5, к. 44-327, 64-481, 190-10,193-28,225-190; Perapis 1528 r ,  s. 248; Popis 1567 r , 
kol. 1261; SG, T. 15, cz. 2, s. 118: Kontowty; Slovar, s. 94: Dzjavgjany, s. 257: Posiviny; Urzędnicy żmudz- 
cy, nr 121, 1267, 1269; VitoUiana, s. 85—86, nr 89; VUB, F 7—ŻP 23, k. 283—284 (cz. 2). L i t e r a t u r a :  
Boniecki, T. 11, s. 108 (notatki z akt ziemskich żmudzkich XVI w.); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 330; ten
że, Suplement; s. 203; Dmngilas, Laukums apylinkią, s. 192-193; Uetuvos bajoru, s. 126-128: Kontautai; LPŻ, 
T. 1, s. 913-914: Kantautas; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, passim, głównie s. 322: Kantautas, 389: Eikućio 
gimine (ród Eikucia); Uruski, T. 7, s. 191.
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k o n t r ™  (KONTRIM, KONTRYMOWICZ) 191

KONTRYM (KONTRIM, KONTRYMOWICZ)

H. KONOPACKI

Popis 1621 roku

Kontrymowicyjan £ /«^[stoikami] napod\\tzdka\ £ osycyepem koń 1 wpow. telsyewskim
Kontrymowicy Jóyef. Pokryywnicki ]an sżesryanka swego Jóyefa Kontrymowicya po koyacku koń 1 w pow.
niesyniańskim

Taryfa 1667 roku

Kontrim Stefan Adamonicy na miejscu rodyica swego Adama Kontńma yKontńmów dym 1 sylachecki w pow. 
telsyewskim
Kontry m Adam, na którego miejscu yostał spisany Michał Godows ki yKowp dym 1 sylachecki w pow. medyn- 
fańskim
Kontrym Hreho/y. Staniewicy Benedikt na miejscu Hrehora Kontryma i Jerye\go] Stanienicya у  Wertelów 
dym 1 poddański w pow. M. Dyrnian
Kontrym Jakub [w tekście błędnie: Montrym, wzięto z Taryfy Żmudzi 1690 r., s. 75] na miejscu ro- 
dyica swe\go] Mikołaja Kontryma yDargwajniów dym 1 sylachecki w pow. niesyniańskim 
Kontrym Jan. Uwoyn Kryysytof у  kupli od Jana Kontryma\p od Stanisława Plusykiemcya у  Rejstan [?] 
3 poĄd] ańskie dymy w pow. yorańskim
Kontiym Jan. Wambut Daniel na miejscu Malchera Wambuta у  imienia swego ojcyystego i ypryykupli od Jana 
Eraymusowicya Kontiyma [...] poddańskie 2 dymy w pow. telsyewskim
Kontiym Jeryy Hrehorowicy miejscu Kayimierya Jakubonicya Tarwida у  Tarwidów dym 1 poddański w pow. 
yorańskim
Kontrym Jeryy Janonicy у  imienia swego у  Dimitrów i у  nabycia od Dawida Rymgayły i od Jana Kukasyewicya 
poddański dym 1 w pow. telsyewskim
Kontiym Jeryy na miejscu rodyica swego Dawida Kontryma у  Syerpisyek 1 podĄnńs)A\ dym w pow. medyn- 
fańskim
Kontiym Kayimiery у  Kiecin dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
Kontrym KayimieryyPacajć Wambutów 1 dym sylachecki w pow. yorańskim
Kontiym Kryysytof yKontrymów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Kontrym Kryysytof Lawrynowicy у  Kontrym dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Kontrym Kryysytof. BogusyKonstanty Jan na miejscu [...] Kryysytofa Kontryma [...] yimienia Giedmin Sągaj-
łówjeden poddański, a drugi yagrodnicyy, dymów 2 w pow twers kim
Kontrym Malcher, na którego miejscu yostał spisany Matias у  Beryański у  To wdów [...] poddański dym 1 
w pow. telsyewskim
Kontrym Syymon. Rubeyewicy Kayimierypo Syymonie Kont rymie у  Rubeyajć [na marginesie: z Puszka- 
rów] dym 1 poddański w pow. niesyniańskim
Kontrym Wojdech у  Rmbeyajdów dym 1 sylachecki w pow. niesyniańskim
Kontrymowa Janowa Barbara Kjstowicyowa [sic] wdowa na miejscu ma/yonka swe\go] Jana Raymusonicya 
Kontryma у  Kont rymów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
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192 KONTRYM (KONTRIM, KONTRYMOWICZ)

Taryfa 1690 roku

Kontrim Piotr wspólnie pMalcherem Kokowskim ^ Jamontów w pow. ndespndańskim dym szlachecki 1 
Kontrym Adam na miejscu rodpica z okolicy Rubepajciów zyprzykupli w pow. ndespndańskim dym poddański 1 
Kontrym Jakub p Dargwojniów w pow. wiespwiańskim dym szlachecki 1
Kontrym Jan z Wojgowa Wipgird w pow. upwenckim na miejscu Jerpego Kłopotowskiego [dym] szlachecki 1
Kont rym Jerzy pSpupispek w pow. medyngiańskim [dym] poddański 1
Kontrym Jerpy p Tamddów w pow. porańskim [dym] spłachetki 1
Kontrym Michał p Kontrymów w pow. telspewskim [dym] spłachetki 1
Kontrym Stefan na miejscu ojca p Kontrymów w pow. telspewskim [dym] spłachetki 1
Kontuman Symon [w Kop. 10: Kontrym], na którego miejscu postał spisany Jan Mackiendcp [w Kop. 10:
Michniewicz] p Rubepajciów w pow. wiespwiańskim dym spłachetki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch części: kant— (zob.: 
Girkont) i rim— (zob. Butrym) [LPŻ].

Co do genezy tego rodu można mieć pewne wątpliwości. Czy doń nie odnosi się 
wzmianka o nadaniu wielkiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza dla bojarów żmudz- 
kich, m.in. dla Kontunuma? [AWAK, T. 24; Łowmiański], Dokument ten datuje się na 
lata 30. XV w. Imię to jest niewątpliwie zniekształcone, jak wiele innych w omawianym 
wydawnictwie. Niemniej jednak zwraca uwagę zapis z taryfy 1690 r. o Symonie Kontu- 
manie, choć w kopii podano formę: Kontrym. Można jeszcze dodać, że w  źródłach li
tewskich notuje się nazwisko litewskie Kuntman(as), składające się z dwóch członów: 
kunt— i man— [Zinkevicius].

Na pewno ród ten pojawił się w popisach wojskowych w XVI w. W 1528 r. spisa
no na Żmudzi Kantrimowiczów: Giedminawe włości berżańskiej, Mikutisa w korszew- 
skiej, Micka w kroskiej i Pietra w użwenckiej oraz Kontrima Domejkowicza w kroskiej, 
Kontrima Minialkowicza w berżańskiej, Kontrima Rukajtisa w kroskiej, Martina Kontri- 
mowicza w berżańskiej i Jana Kontrymowicza w wielońskiej. W sumie w 1528 r. spisa
no 9 Kontrymowiczów, mieszkających głównie we włości berżańskiej (3) i kroskiej (2). 
Znów w 1567 r. spisano dwóch bojarów: Stefana Kontrymojtisa we włości telszewskiej 
i Stanisława Kontryłojtisa w rosieńskiej.

W 1529 r. bojarzy telszewscy bili czołem królowi polskiemu Zygmuntowi I: Jan 
Kontrimowicz z bracią Juszką Pietrem i Piętką (?) oraz Jan Dowgierdowicz z brać
mi Juriem Sowmajtiem i Janem Milajtiem. Powiedzieli oni, że Jan Kieżgajło, staro
sta żmudzki [właściwie Jan Kieżgajłowicz w latach 1450—1486] dał im przodkom lu
dzi poddanych na polecenie wielkiego księcia. Przodkami tymi byli: Kniet i Narut; ten 
pierwszy pewnie byl przodkiem Kontrymowiczów [AWAK, T. 24, s. 72—73]. W kolej
nym dokumencie z 1579 r. Jana Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, był ciąg dalszy tej 
sprawy. Potomkowie bojarów telszewskich z 1529 r. byli bowiem pociągani przez urzęd
ników hospodarskich do płacenia posiedy, co oznaczało, że byli poddanymi sługami, 
a nie bojarami—szlachtą. Tym razem byli to „bojarzy hopodarscy w ziemli Żomojtskoj”: 
Lawryn i Abram Jakowicze [pewnie: Janowicze] Kontrymajtysowie „i z inszoju bra- 
tiu domu Kontrimowiczowogo i domu Dowgwirtowogo” [raczej: Dowgierdowiczów].
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Przedstawili oni pismo Stanisława Janowicza [Kieżgajły], starosty żmudzkiego [w latach 
1486—1526], w którym była mowa, że urzędnicy hospodarscy próbowali zmusić Na- 
rutowiczów do służby tiahłej [czyli chłopskiej]. Bojarzy ci „kłali pered nami list deda 
naszogo pana Sizgajlow [błąd: chodzi o Kieżgajłę], sztoż ich otec tot Narutis kniazju 
wielikomu służył konnuju służbu”. Po przeprowadzonym śledztwie, w tym relacjach 
bojarów „okolicznych”, wspomniany starosta żmudzki Stanisaław Janowicz Kieżgaj- 
ło zatwierdził „bratenników” Narutisa: Juria, Wozbojtia i Jana w bojarstwie i służbie 
konnej [AWAK, T. 24, s. 371—372]. W sumie powyższe dokumenty informują o wspól
nym albo bliskim pokrewieństwie Kontrymowiczów (Kontrymów) i Dowgierdowiczów 
(Dowgierdów), mieszkających we włości telszewskiej. Dotyczy to również Narutowi- 
czów. Bojarzy ci są znani mniej więcej od końca XV w.

Skądinąd wiadomo o bojarach telszewskich Kumpikach i Kontrymayciach (wymie
niono tylko Juria), którym odebrano ziemie i oddano odmianę w 1569 r. w  rejonie ziem 
bojarów Numgawdziów i sioła hospodarskiego Tawsolów [AWAK, T. 24, s. 313-314]. 
Chodzi o rejon jeziora Tawsola na północ od Telsz.

Więcej wiadomo z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1591 r. Wojtko Jakubowicz 
Kontrimowicz z żoną GendrutąBertulewną Lowmiełowicz darowali swojej wychowan
ce część majętności Kontrimajtie we włości telszewskiej. W 1596 r. Paweł Pietrowicz 
Kontrimajtis zastawił część „otczizny” Użupi we włości telszewskiej. W 1597 r. ten
że darował synowi Razmusowi część majętności Kontrimojtie we włości telszewskiej. 
W 1599 r. Jan Ławrynowicz Kontrimajtis zapisał żonie Orszuli Janownie 86 kop groszy, 
zabezpieczonych na majętności Kontrimajtie we włości telszewskiej.

W 1597 r. Bartosz Wołotkiewicz Kontrimowicz dał bratu Krisztofowi Wołotkiewi- 
czowi pustosz Miżukiszki w Usługach we włości berżańskiej za co otrzymał majętność 
Pakieje w tej włości, nad rzeką Akieją. Jednocześnie wspomniany Bartosz darował sy
nowi Szymonowi część majętności Poakie i pustosz w tejże włości.

W 1598 r. Jakub Stanisławowicz Kontrimowicz kupił majętność Gasztyny we włości 
kroskiej. W 1599 r. Martin Rimkowicz Kontrimowicz z żoną Hanną Grigorewną sprzedali 
Janowi Rimkowiczowi, zapewne bratu, dobra Iszliny—Laplegi we włości kroskiej.

Z powyższego przeglądu akt ziemskich żmudzkich XVI w. wynika, że przynajmniej 
3 rodziny były związane z dobrami Kontrimojtie we włości telszewskiej. W tej włości 
można ustalić 3 pokolenia Kontrymów: 1. Jan (1529). 2. Lawryn (1579). 3. Jan (1599). 
Pozostałe mieszkały jeszcze we włości berżańskiej i kroskiej.

W 1719 r. Jerzy Kontrym przedstawił dokument „przetłumaczywszy z ruskiego 
pisma na polskie”, służący jemu i innym Kontrymom. Było to pismo króla polskiego 
Zygmunta III z 1612 r., potwierdzające prawa szlacheckie dla bojarów włości retowskiej 
Kontrymayciów [AWAK, T. 24, s. 470].

W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 osoby w pow. wieszwiańskim i telszew- 
skim, w tym jedna wystąpiła razem z „uczestnikami”.

W taryfie 1667 r. zanotowano 16 rodzin, bo wyłączono 2 wzmianki o „ku
plach” od Janów Kontrymów. Mieszkały one głównie w pow. telszewskim (6), rzadziej 
w wieszwiańskim (3), żorańskim i medyngiańskim (po 2), w pozostałych pojedynczo. 
Większość z nich nie miała poddanych (9 na 16), a pozostałe posiadały tylko po jednym
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poddanym z jednym wyjątkiem. Zwraca uwagę podwójne nazwisko: Domeyko Kontry- 
mowicz w taryfie 1667 r., co omówiono przy Domeykach (zob.).

W taryfie z 1690 r. spisano 9 rodzin, mieszkających głównie w pow. wieszwiań- 
skim (4) i telszewskim (2). Wyraźnie widać koncentrację osadnictwa w tych i sąsiednich 
powiatach. Większość z nich (7) nie miała poddanych, a tylko dwie rodziny miały po 
jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna, nieutytułowana do końca XVII w. 
Urzędy zaczęła posiadać dopiero w XVIII w. Józef Kontrym, ożeniony z Anną Mac- 
kiewiczówną, był budowniczym żmudzkim w latach 1763—1776, kiedy zmarł. Może był 
też skarbnikiem żmudzkim, co mało prawdopodobne. Tę ostatnią godność spotyka się 
wśród Kontrymów. Jerzy Antoni Ludwik z Kontrymów Kontrym [ciekawa forma nazwi
ska z przydawką: albo pochodzeniową, albo posesjonatywną], regent grodzki, był skarbni
kiem żmudzkim w latach 1744—1783, kiedy zrezygnował z urzędu na rzecz syna Gabriela, 
nominowanego na ten urząd w 1784 r., w 1794 r. był skarbnikiem rosieńskim. Leon Kon
trym, rotmistrz inflancki [pewnie pospolitego ruszenia szlachty], był oboźnym rosieńskim 
w 1794 r., a Jan Kontrym — podczaszym telszewskim. Jeszcze Jerzy Leon Kontrym był 
skarbnikiem żmudzkim, a raczej skarbnikowiczem [synem Jerzego Antoniego Ludwika].

Gniazdem rodu były Kontrymy w pow. telszewskim, gdzie mieszkały 2 rodziny 
jeszcze w 1690 r. Lokalizacja ich nie jest łatwa. Na podstawie podwójnej nazwy z taryfy 
1690 r.: Kątrymy Biryki można ją zlokalizować koło Biryków (lit. Birikai) na wschód od 
Telsz, w rejonie osadnictwa szlacheckiego. Jednak w „Słowniku Geograficznym” noto
wano dwór Kontrymy w gminie Gadonów (19 wiorst odeń), czyli na północ od Telsz. 
Miejscowości nie ma na dostępnych mapach, ale wiadomo, że jeszcze w  1959 r. noto
wano wieś Kantrimai w apylince Degaićiai w  rejonie telszewskim [Suskirstymo żinynas]. 
Wspomniane Degaićiai to wieś przy samych Telszach, na wschód odeń.

W XIX w. Kontrymowie wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
z herbem Konopacki oraz Kontrymowicze herbu Ogiński.

Stosunkowo dużo o Kontrymach herbu Konopacki napisano w herbarzu Boniec
kiego. Po raz pierwszy wspomniano o czterech braciach Kontrymach (pokolenie I): Ja
nie, Juszce, Piotrze i Petce [czy nie jest to pomyłka, skoro była mowa o tych dwóch 
ostatnich?] w potwierdzeniu ich nadań w pow. telszewskim (dobra Kontrymy vel Kontry- 
majcie) przez króla polskiego Zygmunta I. Z nich poznajemy linię wspomnianego Piotra, 
który miał syna Pawła (II) i wnuka Razmusa (III). Ów Paweł w 1597 r. zapisał połowę 
dóbr Kontrymajcie synowi, o czym pisano wyżej na podstawie akt ziemskich żmudzkich. 
Z kolei Razmus miał syna Jana (IV), który sprzedał dobra Bortuliszki w 1649 r. Miał on 
pięciu synów (V): Józefa, Krzysztofa, Kazimierza, Jerzego i Hrehorego oraz córkę Hal
szkę, żonę Mariasza Lewgowda. Z nich Jerzy spłodził z Anną Tarwidówną dwóch sy
nów (VI): Stanisława i Abrahama. Ten ostatni miał dwóch synów (VII): Dawida i Abra
hama. Wspomniany Abraham zostawił po sobie syna Dawida (VIII), który w 1712 r. 
kupił dobra Miemajcie w pow. telszewskim [dawniej w  pow. połongowskim]. Ow Dawid 
miał dwóch synów (IX): Jerzego Dominika i Antoniego. Pierwszy z nich w 1759 r. ku
pił dobra Łowmie, Progulbie i Narwojszyszki w pow telszewskim od Jerzego Antoniego 
Kontryma, skarbnika żmudzkiego, o którym za chwilę. Testamentem z 1762 r. zapisał 
te dobra swoim synom (X): Tomaszowi i Szymonowi. Mieli oni jeszcze siostrę Reginę,
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zamężną za Jana Mikitę, która otrzymała od braci część dóbr, zwaną Przyałgowo. Linię 
rodziny kontynuował Szymon, który z żoną Heleną Janówną Tyszkówną miał czterech 
synów (XI): Lucjana (ur. 1767), Łukasza (ur. 1770), Kazimierza (ur. 1775) i Jerzego, wyle
gitymowanych ze szlachectwa w 1817 r. Z nich Łukasz przejął wymienione majątki, które 
przekazał dwóm synom (XII): Piotrowi i Feliksowi. Z kolei Jerzy w  1800 r. kupił dobra: 
Ełkę [właściwie Ełkas], Jamontyszki i Ostejkiszki w pow. telszewskim [XIX—wiecznym, 
przedtem były w pow twerskim] od synów Jerzego [Antoniego] Kontryma, o którym ni
żej. Wspomniany Jerzy syn Szymona, nie Jerzy Antoni, miał syna Feliksa (ur. 1797).

Z kolei drugi syn Dawida, czyli Antoni (ur. 1705; IX) miał dwóch synów (X): Je
rzego (ur. 1740) i Ignacego (ur. 1762). Z nich Jerzy spłodził czterech synów (XI): Bene
dykta (ur. 1769) z czterema synami (XII): Kajetanem Hipolitem (ur. 1813), Kazimierzem 
(ur. 1819), Józefem Tomaszem (ur. 1821) i Benedyktem Kasprem (ur. 1825) oraz Jozafata 
Kleofasa (ur. 1775) z dwoma synami (XII): Ignacym (ur. 1803) i Antonim (ur. 1804) oraz 
Michała Jana (ur. 1777) z synem Feliksem Michałem (ur. 1809) i Edmunda (ur. 1780) także 
z jednym synem Leonem (ur. 1818). Wszyscy wylegitymowali się ze szlachectwa w 1834 r.

Znów Ignacy, brat Jerzego (X), miał dwóch synów (XI): Leona (1847-1906) i Wa
cława doktora. Z nich Leon był działaczem społecznym: sędzią honorowym w latach 
80., działaczem Rosieńskiego Towarzystwa Hodowli Koni od 1881 r. [tylko na taką or
ganizację ziemiańską władze rosyjskie udzieliły pozwolenia] i wiceprezesem Towarzy
stwa Rolniczego Rosieńskiego. Był uczestnikiem uroczystości odsłonięcia pomnika Ka
tarzyny II w Wilnie w 1904 r. [Boniecki], czyli należał do tzw. kataryniarzy [określenie 
pejoratywne jako synonim skrajnego lojalizmu wobec caratu]. Należał do elity ówcze
snego społeczeństwa polskiego. W małżeństwie z Urszulą Billewiczówną, córką Fran
ciszka (zob.) miał dwóch synów (XII): Ignacego (1877—1915) i Franciszka (zm. 1941) 
oraz 3 córki: Marię, Leonię i Kunegundę. Z nich Ignacy uczył się w Rydze i w szkole 
rolniczej w Chersoniu i „wykierował się na dobrego rolnika”, również urzędnika rosyj
skiego (naczelnik ziemski w guberni saratowskiej u samego Piotra Stołypina, premie
ra Rosji) i ponownie ziemianina w Skorojtyszkach i Wysokim Dworze [Romer]. Wspo
mniany Leon (zm. jednak w 1905 r.) wraz z bratem Wacławem i innymi Kontrymami są 
pochowani na cmentarzu parafialnym w Szydłowie.

Wspomniany zaś Franciszek uczył się również w gimnazjum ryskim, którego nie 
ukończywszy, przeniósł się do „szkoły architektonicznej” [Szkoła Sztuk Pięknych] 
w Moskwie i został architektem. We wspomnianej szkole wykładał historię sztuki 
i architektury. Ożenił się z Rosjanką Nikanorow i „chociaż niby przerobił ją na Pol
kę i katolicyzm, jednak w rzeczywistości są oni oboje czymś pośrednim, typowym dla 
petersburskich lub moskiewskich Polaków z ideologią rosyjską” [Romer], W okresie 
międzywojnia miał majątek Skorojtyszki na Litwie. W 1941 r. został zesłany przez wła
dze radzieckie do Republiki Korni, do Ust Lokczyma, wraz z żoną Marią (1886—1941), 
córką Apolinarego, i córką Zofią (ur. 1913), która później wróciła do Litwy.

Leon miał jeszcze 3 córki: Kunegundę (1878-1971), doktora medycyny, pochowa
ną na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, Marię (Maniusię), która w czasie I wojny 
światowej była w Moskwie, w listopadzie 1918 r. chorowała na tyfus w Warszawie [Romer]. 
Trzecia Leonia jest najmniej znana, z czasie I wojny mieszkała w Piotrogrodzie [Romer].
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Teraz o drugim bracie — Wacławie (XI), synu Ignacego. Był on lekarzem, dyplom 
uzyskał na Uniwersytecie Moskiewskim w 1872 r. Osiadł w Moskwie, w 1890 r. był or
dynatorem w jednym ze szpitali moskiewskich. Działał w polskim środowisku [Szarejko]. 
Jego syn, również Wacław, mieszkał u sławnego adwokata Aleksandra Lednickiego (1866— 
1934) w Moskwie. Studiował w Szkole Inżynierów Dróg i Komunikacji, studia uzupeł
nił w Anglii, podróżował po USA. Ożenił się z Łotewką„bez wykształcenia” [Lednicki].

Wyżej była wzmianka o Jerzym Antonim Kontrymie, skarbniku żmudzkim z lat 
1744—1783 i regencie grodzkim żmudzkim. Niewątpliwie był on bliskim krewnym 
wspomnianych wyżej Kontrymów, skoro dwukrotnie przewijał się w dziejach tej linii 
rodziny. Nie wiadomo jednak, kto był jego ojcem? W każdym razie żył w latach (około) 
1712—1788, kiedy zmarł w wieku 76 lat. Na początku XVIII w. miał nabyć dobra Wyso
ki Dwór w pow. rosieńskim. W końcu XIX w. dobra te leżały w gminie i parafii Szydłów, 
były w ręku Kontrymów i liczyły 716 dziesięcin ziemi, w tym ponad 300 lasów. Jesz
cze w okresie międzywojnia dobra te posiadała Leonia Kontrymówna, były w Litwie. 
Leżały one przy drodze z Żogiń do Szydłowa, tj. na południowy wschód odeń. Wra
cam jednak do wspomnianego Jerzego Antoniego [Ludwika]. Zachował się jego portret 
z 1788 r. „w ósmym krzyżyku” [mający więc ponad 70 lat] w Wysokim Dworze nama
lowany [Matuśakaite]. Według Brensztejna, zmarł on w 1788 r. w wieku 76 lat. Oże
nił się z Teresą Sznabowiczówną, z którą miał czworo dzieci: Gabriela, Leona, Urszulę 
i Annę. Z nich Gabriel byl skarbnikiem żmudzkim w 1784 r. (po rezygnacji ojca Jerze
go). Ożenił się „z niemłodą kobietą z rodu Pruskiego” [tj. pewnie z Niemkąz Prus], nie 
miał dzieci. Wszystko zapisał bratu Leonowi. Wspomniany Leon Jerzy był radcą kon
federacji targowickiej w 1792 r. [Smigelskyte—Stukiene] i oboźnym rosieńskim w 1794 r. 
[nie żmudzkim], żył ponad 80 lat. Był palestrantem na Żmudzi, „zrujnowany procesa
mi zamieszkał w Wilnie w dworku”, otrzymamym od brata Gabriela. Ożenił się z Wan
dą z Kozakowskich, córką Władysława, pułkownika „polskiej armii”. Nie mając dzie
ci, zapisał Wysoki Dwór dalekiemu krewnemu Ignacemu, który testamentem zapisał te 
dobra synowi Leonowi. Ostatecznie dobra te przejął jednak jego młodszy syn Wacław. 
Pozostałe dwie córki Jerzego Antoniego Ludwika Kontryma to Urszula i Anna. Z nich 
Urszula „połowę życia spędziła w łóżku z powodu choroby nóg” w Wysokim Dwo
rze. Była panną. Jej siostra Anna została żoną Kuszelewskiego, oficera, który zginął 
w 1794 r. przy szturmie Pragi [właściwie w obronie Pragi, dzielnicy Warszawy, w cza
sie powstania kościuszkowskiego]. Ich syn Jerzy Kuszelewski wychowywał się w Wilnie 
u Kazimierza Kontryma, potem wyjechał do Księstwa Warszawskiego [brak go w wy
kazie oficerów u Gembarzewskiego] i do Grecji na wojnę z Turcją. Tam poległ w bitwie 
z Turkami [faktów tych nie udało się zweryfikować]. Prawdopodobnie ta linia rodziny 
wymarła przed 1800 r., kiedy dobra Gabriela i Leona wykupił Jerzy Kontrym, o czym 
już pisano [Brensztejn; Vaisvila, s. 217].

Należy dodać, że w 1833 r. wspomniana Anna Kuszelewska [KWP przy jej nazwi
sku to pewnie skrót: Kapitanowa Wojska Polskiego] z bratem Leonem wystawiła epita
fium w ścianie kościoła w Szydłowie, poświęcone ich rodzicom: Teresie i Jerzemu oraz 
zmarłemu rodzeństwu: Urszuli i Gabrielowi [Vaiśvila, s. 168: zdj. epitafium z błędnym 
odczytem w języku polskim].
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Trzeba wspomnieć jeszcze o rodzinie Kontrymów z Bohdanowa w pow. wilejskim, 
którzy prawdopodobnie pochodzą ze szlachty żmudzkiej. W każdym razie są nikłe śla
dy tego związku, wskazuje na to również tradycja rodzinna. Prekursorem tej linii jest Jó
zef (zabity w 1776 r.), trudniący się spławianiem zboża do Królewca. Miał on czterech 
synów. Najstarszy Ignacy kanonik wileński i prałat kustosz tej diecezji (1798), był zwią
zany z Kossakowskimi. Drugim byl Jan, podobno podczaszy koronny, związany rów
nież z Kossakowskimi (zarządzał dobrami biskupa krakowskiego). Ożenił się ze swoją 
siostrzenicą Karoliną Irzykowską z którą miał dwoje dzieci: Pelagię i Ignacego. Trzeci 
syn to Ferdynand (ok. 1765—1829): cześnik witebski w 1789, łowczy wileński w  1793 r. 
Był sekretarzem konfederacji generalnej targowickiej w 1792 r., podobnie jak ww. bra
cia związał swe losy z Kossakowskimi. Po upadku Rzeczypospolitej przeszedł do służ
by rosyjskiej. Ożenił się z Bogumiłą Szadurską (zm. 1811), z którą miał pięcioro dzieci, 
w  tym dwóch synów: Bolesława, związanego z Towarzystwem Promienistych i Włady
sława. O tej linii będzie mowa za chwilę. Czwartym i ostatnim synem Józefa był Kazi
mierz (ok. 1776—1836), najbardziej z nich znany i dwie siostry: Eleonora, żona Święcic
kiego i Teresa, żona Irzykowskiego. Był on uczestnikiem powstania kościuszkowskiego 
1794 r., działaczem społecznym i oświatowym w Wilnie, redaktorem czasopism i był 
związany z Uniwersytetem Wileńskim jako bibliotekarz do 1825 r. Krótko przebywał 
w Warszawie jako pracownik Banku Polskiego. Ostatnie lata spędził w Skorojtyszkach 
na Żmudzi u swoich krewnych. Nie miał potomstwa [Brensztejn].

Wspomniany Brensztejn opracował jeszcze genealogię „z linii autora „Dzienni
ków”, czyli Bolesława Kontryma. Jego ojcem był Ferdynand, który zostawił po sobie 
czworo dzieci: syna Bolesława (1804-1868) i trzy córki: Karolinę (ur. 1808), żonę Am
brożego Jankowskiego, potem Karola Czyrnickiego; Julię, zmarłą młodo i Eleonorę, 
żonę Ludwika Prusińskiego (?), doktora, rzemieślnika wileńskiego. Wspomniany Bole
sław mieszkał w Wilnie i Inturkach, byl urzędnikiem Izby Skarbowej w Wilnie. Ożenił 
się dwukrotnie z: Justyną Reuttówną i Melanią Steckiewiczówną, nie miał dzieci. Tak 
więc ta linia Kontrymów wygasła.

Według tradycji rodzinnej Kontrymów linię rodziny mieli jednak kontynuować sy
nowie Ferdynanda. Wspomniano, że miał on dwóch synów: Bolesława i Władysława. Je
den z nich był ojcem [bo chyba nie dziadem, jak chce tradycja rodzinna] Tadeusza, który 
byl uczestnikiem powstania styczniowego 1863 r. zesłanym do guberni wiackiej. Miał on 
syna Władysława (1851—1913) pułkownika wojska rosyjskiego i dowódcy 11. Czugujew- 
skiego Pułku Ułanów. Jego synem byl Bolesław (1898-1953), cichociemny znany pod 
pseudonimem „Żmudzin”, nawiązującym do tradycji rodzinnej, łączącej ród ze Żmudzią.

Ten ostatni zasługuje na chwilę uwagi. Bolesław Kontrym urodził się w majątku 
Zaturce w pow. łuckim w guberni wołyńskiej. Uczył się w korpusie kadetów w Jarosła
wiu na północny wschód od Moskwy w latach 1909—1915. Wtedy wstąpił w charakte
rze ochotnika do armii rosyjskiej. W walkach I wojny światowej awansował na stopień 
porucznika w 1917 r. W końcu tego roku wstąpił do II Korpusu Polskiego. Po jego li
kwidacji w maju 1918 r. wyjechał w głąb Rosji i służył w Armii Czerwonej, awansu
jąc do stopnia kombryga (dowódcy brygady). Wstąpił też do Wszechrosyjskiej Partii 
Komunistycznej WKP(b). W 1920 r. uczestniczył w wyprawie bolszewickiej na Polskę
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jako dowódca 82. pułku piechoty. W  1922 r. podjął współpracę z wywiadem polskim 
w Moskwie. Możliwe, że był jednocześnie współpracownikiem radzieckiego wywiadu 
wojskowego GRU. W końcu tego roku nielegalnie wrócił do Polski. W ZSRR pozostał 
tylko jego brat Konstanty (1891—1967), który przyjechał do Polski w  1944 r. w stopniu 
podpułkownika i służył w Wojsku Polskim, m.in. jako dowódca 15. dywizji piechoty 
w Olsztynie, by w 1946 r. wrócić do ojczyzny radzieckiej i tam umrzeć. Wracam do Bo
lesława, który w 1923 r. został przyjęty do Straży Granicznej. W końcu 1924 r. przeszedł 
do służby w policji w  pow. stołpeckim, przy granicy z ZSRR. Stopniowo awansował do 
kierownika wydziału śledczego w Komendzie Policji w  Wilnie w 1939 r. W czasie kam
panii wrześniowej został internowany na Litwie. W  końcu 1939 r. zbiegł z obozu inter
nowania do Francji. W 1940 r. walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalań
skich w Norwegii jako dowódca plutonu.

Potem ewakuował się do Wielkiej Brytanii. W 1942 r. został zrzucony do kraju jako 
cichociemny. Był dowódcą III odcinka „Brześć” w „Wachlarzu”. W 1943 r. przeszedł 
do służby w strukturach cywilnych Delegatury Rządu na Kraj. Walczył w  powstaniu 
warszawskim w 1944 r., dostał order Virtuti Militari. Resztę wojny przeżył w obozie je
nieckim w Niemczech. Będąc na Zachodzie, współpracował z wywiadem wojskowym 
Polski Ludowej. Do Polski wrócił w  1947 r. zaczął pracować w aparacie gospodarczym, 
nie miał szans na karierę wojskową czy policyjną. Został aresztowany przez władze ko
munistyczne w październiku 1948 r. Od tego czasu był więziony, torturowany i sądzo
ny w tajnym procesie. Skazany na karę śmierci w 1952 r., wyrok wykonano w styczniu 
1953 r. Został zrehabilitowany dopiero w wolnej Polsce. W sumie Bolesław Kontrym 
miał bogatą i pełną zwrotów biografię. Wiele jej fragmentów nie zostało dotąd wyja
śnionych, mimo dobrej biografii pióra Witolda Patka.

Wracam do kolejnego i podobnego do poprzedniego wywodu Kontrymów herbu 
Konopacki z 1800 r. Zaczął się od Pawła Piotrowicza Kontryma (pokolenie I i II), wła
ściciela imienicza Kontrymy alias Kontrymajcie. Dobra te przekazał synowi Razmuso- 
wi (III), który z kolei darował je synowi Janowi (IV). Ten ostatni sprzedał część spad
ku ojcowskiego, zwaną Bortkieliszki w pow. telszewskim. Miał on dwóch synów (V): 
Adama i Dawida, którzy przejęli po ojcu część imienicza Łoudginy w pow. żorańskim 
(„na pół konia w  konnej służbie’5) i sprzedali w 1663 r. Z nich Dawid spłodził syna 
Jana (VI), który nabył majętność Ełk Jamontyszki [w pow. twerskim] w 1691 r. Jego 
syn Kazimierz Michał (VII) w 1721 r. dokupił do Jamontyszek pewne grunty. Miał on 
dwóch synów (VIII): Macieja Józefa, budowniczego żmudzkiego i Jerzego Antonie
go, skarbnika żmudzkiego. Oprócz ojczystego majątku Jamontyszek posiadali jeszcze 
nabyte przez siebie dobra: Gabryałowszczyznę alias Bohdanów w pow. oszmiańskim 
i Wysoki Dwór w  pow rosieńskim. Wspomniany Maciej Józef ożenił się z Anną z Mac
kiewiczów, z którą miał czworo synów (IX): Ignacego, kanonika inflanckiego; Jana, 
buńczucznego buławy polnej WXL z rangą pułkownika (1790) i horodniczego mści- 
sławskiego; Ferdynanda, łowczego wileńskiego, potem radcy nadwornego w pałacu gu- 
bernatorskim i Kazimierza, stanowniczego wileńskiego.

Z kolei brat Macieja J ózefa, czyli Jerzy Antoni, miał dwóch synów (IX): Gabriela, skarb
nika żmudzkiego (nominacjaz 1795) i Leona, oboźnego rosieńskiego [LYIA, F 391—1—991].
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W 1800 r. wylegitymowali się Kontrymowie herbu Konopacki. Za swego przodka 
przyjęli Pawła Piotrowicza, który w XVII w. posiadał dobra Kontrymajcie w pow. ro- 
sieńskim. Najpewniej jednak chodzi o Kontrymy w pow. telszewskim, a Pawła Kontry- 
ma nie notowano w obu taryfach XVII w. Najstarsza, konkretna wiadomość pochodzi 
z 1637 r., kiedy wspomniany protoplasta zapisał te dobra synowi Razmusowi. Ten miał 
syna Jana, któremu zapisał owe Kontrymajcie. Z kolei dobra te posiadł Krzysztof i Ka
tarzyna Uwoyniowie w 1663 r. Następne pokolenie prezentował Dawid, chyba syn Ra- 
zmusa, którego syn Jan nabył od Jamontów majętność Ełkjamotyszki w pow. telszew
skim w 1691 r. Spłodził on dwóch synów: Macieja Józefa, budowniczego żmudzkiego 
i Jerzego Antoniego, skarbnika żmudzkiego. Oprócz majątku ojczystego posiadali oni 
dobra w różnych powiatach: Gabryałowszczyznę, czyli Bohdanów w pow. oszmiańskim 
miał Maciej Józef, a Wysoki Dwór w pow. rosieńskim — Jerzy Antoni. Pierwszy z nich 
był żonaty z Anną z Mackiewiczów, z którą spłodził czterech synów, dobrze nam zna
nych: Ignacego, Jana, Ferdynanda i Kazimierza. Dalszy wywód tu pomijam [F 391—1— 
991, k. 71-72].

W 1817 r. Kontrymowie wywiedli się z herbem Konopacki. W 1529 r. Piotr Kon- 
trym otrzymał nadanie ziemskie od króla polskiego Zygmunta I [nazwa niewidoczna 
wskutek uszkodzenia tekstu]. W drzewie genealogicznym tej rodziny brak jest protopla
sty, pewnie chodzi o wspomnianego wyżej Piotra Kontryma. Drugi w  kolejności był jego 
syn Paweł (z numerem 2; pokolenie II). Miał on syna Razmusa (III), wnuka Jana (IV), 
ojca pięciu synów (V): Józefa, Krzysztofa, Kazimierza, Jerzego i Grzegorza. Z nich linię 
rodziny kontynuował tylko Jerzy, który dał życie dwóm synom (VI): Stanisławowi, pew
nie bezpotomnemu i Abramowi. Ten ostatni pozostawił po sobie syna Dawida Fran
ciszka (VII), ojca dwóch synów (VIII): Jerzego Dominika i Antoniego (ur. 1705), którzy 
zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Linię starszą tworzył Jerzy Dominik, który spłodził 
dwóch synów (IX): Tomasza i Szymona. Dane te potwierza informacja o testamencie 
Jerzego Dominika Kontryma z 1762 r., w  którym zapisał on dobra Łowmie Progulbie 
Narwajszyszki Giesztowtyszki i Masliszki [?] synom: Szymonowi i Tomaszowi. Z nich 
drugi był bezpotomny, więc linię rodziny kontynuował Szymon jako ojciec czterech sy
nów (X): Jerzego, Lucjana (ur. 1767), Łukasza (ur. 1770) i Kazimierza (ur. 1795), bez
potomnego. Z nich Jerzy spłodził syna Feliksa (ur. 1797; XI); Lucjan powołał do życia 
synajózefa Rocha (ur. 1834; XI) [data jest wątpliwa, bo jego ojciec urodził się w 1767 r., 
a więc miał wówczas 87 lat! Trzeba jednak wskazać, że Lucjana wymieniono w wywo
dzie przed Kazimierzem, urodzonym w 1795 r., może to wskazywać, że w rzeczywisto
ści Lucjan urodził się znacznie później], a Łukasz zostawił po sobie dwóch synów (XI): 
Piotra Pawła (ur. 1798) z synem Szymonem Feliksem (ur. 1861) oraz Feliksa (ur. 1810).

Z kolei druga linia od Antoniego (VIII), ojca dwóch synów (IX): Ignacego 
(ur. 1762) i Jerzego (ur. 1700)? [data jest niewątpliwie błędna, w grę wchodzi okres po
łowy XVIII w., bo jego pierwszy syn urodził się w 1769 r., zob. niżej]. Z nich Ignacy 
spłodził dwóch synów (X): Augustyna Michała (ur. 1794) i Wincentego Bartłomieja 
(ur. 1801), bezpotomnego. Wspomniany Augustyn Michał był ojcem Michała Józefa 
(ur. 1821; XI) i dziadem Franciszka Wacława (ur. 1854; XII), który z kolei dał życie 
dwóm synom (XIII): Wiktorowi (ur. 1879) i Edwardowi (ur. 1880).
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Wracam do Jerzego z pokolenia IX. Powołał on do życia czterech synów (X): 
Benedykta (ur. 1769), Jozafata Kleofasa (ur. 1775), Michała Jana (ur. 1777) i Edmun
da (ur. 1780). Pierwszy z nich dał światu czterech synów (XI): Kajetana Hipolita 
(ur. 1812), Kazimierza (ur. 1819), Józefa Tomasza (ur. 1821) i Benedykta Gaspera [Ka
spra] (ur. 1825) z synem Józefem (ur. 1851; XII). Drugi z braci, Jozafat Kleofas był oj
cem czterech synów (XI): Ignacego (ur. 1803) z synem Feliksem (ur. 1836; XII) i dwo
ma wnukami (XIII): Ignacym Stefanem (ur. 1859) i Bolesławem Marcinem (ur. 1869) 
oraz Antoniego (ur. 1804) z synem Konstantym (ur. 1846) oraz Bonifacego Wincentego 
(ur. 1828) i Franciszkajana (ur. 1842). Trzeci z braci, Michał Jan (X) wydał na świat syna 
Feliksa Michała (ur. 1809; XI), ojca dwóch synów (XII): Franciszka (ur. 1838) i Anzelma 
(ur. 1840) [LYIA, F 391-7-1852].

Wspomniany tu Ignacy (XI) jest znany skądinąd. Przybył on z dworu „Erlas” [wła
ściwie z Ełkas Jamontyszki w pow. twerskim] do Dopszów w pow. telszewskim. Spło
dził on syna Feliksa (1831—1906; XII), ojca Bolesława (1869—1920; XIII). Ten ojcował 
trzem synom (XIV): Czesławowi (1902—1989; Ceslovas Kontrimas), malarzowi litew
skiemu, Ferdynandowi, rolnikowi i Bolesławowi, służącemu w wojsku litewskim, zesła
nemu na Sybir, także malarzowi [Profesore Vyda K^sgailaite, VLE],

Inni Kontrymowie herbu Konopacki wywiedli się w 1836 r. Ich protoplastą był 
Jan Kontrym, syn Dawida (pokolenie I i II), który w 1691 r. kupił dobra Jamontyszki 
alias Ełkas w pow. twerskim. Jego syn Kazimierz Michał (III) posiadał dobra Obszru- 
je, Sakiele, Wambutyszki, leżące w pow. medyngiańskim i twerskim, nabyte w 1721 r. 
„Rzeczony” Kazimierz Michał spłodził dwóch synów (IV): Macieja Józefa i Jerzego 
Antoniego, skarbnika i regenta grodzkiego żmudzkiego w 1752 r., kiedy toczyli spór 
z Sakielami. Wspomniany Jerzy Antoni w  1746 r. posiadał dobra Lowmie Progulbie 
[w pow. telszewskim].

Obaj synowie zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii prym 
wiódł Maciej Józef (IV), który był dziedzicem Bohdanowa w pow. oszmiańskim. Pomi
nięto dalszą genealogię jako znaną [LVIA, F 391-1-1053].

W XIX w. Kontrymowie herbu Konopacki mieszkali we wszystkich trzech powia
tach żmudzkich: rosieńskim, szawelskim i telszewskim [Ciechanowicz]. W 1882 r. po
siadali oni w tej guberni następujące dobra: Kumpiniszki, Lowmie, Dobsze—Lukajcy 
i Wysoki Dwór. Chyba wszystkie leżały na Żmudzi i od dawna należały do Kontrymów, 
niektóre od kilku wieków (Wysoki Dwór). W  okresie międzywojnia Franciszek Kon
trym posiadał dobra Skorojtyszki, a Leonia Kontrymówna miała Wysoki Dwór w Li
twie [Żenkiewicz].
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KONTUMAN ZOB. KONTRYM 

KOPAŃSKI

H. LADA 

Taryfa 1667 rok

Kopańska Stanisławowa Chrygostomowa Helena. Bycgkienicg Władysław na miejscu Heleny Sgukśdanki 
Stanisławowej Chrygostomowej Kopańskiej g  Lokścian poddańskich dymów 8 w pow. pojurskim. Te uje na 
miejscu w Bogu gęsgłej g  tego świata Heleny Sgukśdanki Stanisławowej Chrygostomowej Kopańskiej g  majęt
ności Ławkowa od gagrodników cgterech, tak teg dymów dwóch gostających w mieście Rosieńskim prgysłuchają
cych do tejge majętnośń, [ogółem] dymów 6 poddańskich w pow. rosieńskim
Kopański Stanisław. Ugumedgki Jan będąc possesorem ga dekretami Trybunalskimi i podaniem urgędonym 
ga dług niebosgcgyka Stanisława Kopańskiego gpodĄmyórĄ miesgkających nasuwanych Pogiedode podĄm- 
skich] dy[mów] 2 w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Kopańska Bickiewicgowa Eufrogyna g  majętnośd Ławkowa pod Rosiejniami w pow. rosieńskim dymów 2, 
w mieśae Rosiejniach gprgykupli dym 1, w tymge pow. g  Wojsgirdyssyk 1, ogółem [dymów] poddańskich 4 
Kopańska Bickiewicgowa Łufusja g  Łokśaan w pow. pojurskim dymów poddańskich 7

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Kopany w ziemi warszawskiej (Ma
zowsze). W tradycji rodzinnej, zarejestrowanej w XX w przez generała polskiego Stanisła
wa Kopańskiego (1895—1976), rodzina pochodziła z Kopany na południe od Warszawy, 
skąd przenieśli się do Litwy w końcu ХЛТ w. Byli na Żmudzi, w  Trockiem i Smoleńskiem. 
Galęź, z której pochodził generał, miała swoją siedzibę w Wodoktach w pow. upickim, 
można dodać — przy samej granicy ze Żmudzią, a niektóre Wodokty należały jednak do 
Żmudzi. Dobra te należały do Kopańskich do końca XIX w., kiedy na drodze dziedzicze
nia przez kobiety przeszły do Zawadzkich i Ogińskich. Obejmowały one Wodokty, Małe 
Wodokty i folwark Wodokciki [S. Kopański]. Z taryf XVII—wiecznych widać, że w tym 
czasie Kopańscy nie mieszkali w Wodoktach ani żmudzkich, ani upickich.

W 1. połowie XVI w. byli tam dwaj bracia Kopańscy herbu Lada: Andrzej i Bryk- 
cjusz. Ten drugi pozostał w rodzinnej Kopanie, a Andrzej przeniósł się do Żmudzi (po
kolenie I). Miał on syna Jarosza (II) i wnuka Stanisława (III), który w 1610 r. w Warsza
wie udowodnił swoje pochodzenie szlacheckie, co potwierdzili jego krewni, zamieszkali 
na Mazowszu [Boniecki].
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202 KOPAŃSKI

Zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1571 r. Stanisław An- 
drianowicz [Andrejewicz] Kopalski [oczywisty błąd] otrzymał od żony Magdaliny Rim- 
kowny majętność Oksztiny we włości rosieńskiej, zapisując jej w  zamian dobra Podu- 
bisie w tej włości. W  1579 r. tenże kupił majętność Podubisie w  Pokontach [Pokowty] 
w polu Swirtinojtie [we włości rosieńskiej]. W 1583 r. tenże, tu określony jako Stanisław 
Jaroszewicz Kopański, kupił znów majętność Podubisie w tym samym polu i włości. 
Prawdopodobnie w 1584 r. ożenił się jako Stanisław Jaroszewicz Kopiński z Dorotą To- 
maszowną Mackiewicz. W akcie z około 1590 r. został określony jako Stanisław Jero- 
szewicz Andriasowicz Koponski. Pozwala to przyjąć, że był synem Jarosza (Hieronima) 
i wnukiem Andriana [jego patronimik Andrejewicz to najpewniej pomyłka]. W 1590 r. 
został określony jako służebnik kniazia Bogdana Sołomereckiego, starosty kryczewskie- 
go. W 1591 r. nowy właściciel Kielm Jan Grużewski zobowiązał się do wypłacenia mu 
800 kop groszy, które Stanisław Kopański otrzymał od swego pana Bogdana Sołome
reckiego „za służby” i zabezpieczonych na folwarku Podubisie, wchodzącym w skład 
dóbr kielmeńskich. Nastąpiło to w roku następnym. Również w 1592 r. wziął w  zastaw 
5 służb ludzi, należących do majętności Wajgowo we włości użwenckiej. Zatem dane 
z akt ziemskich żmudzkich XVI w. znajdują potwierdzenie we wspomnianym wyżej wy
wodzie z 1610 r.

W 1605 r. wspomniany Stanisław nabył dobra Żoginie w pow rosieńskim, które 
sprzedał jego syn Stanisław Chryzostom (IV) w  1637 r. Ten ostatni ożenił się w 1614 r. 
z córką Heleny Marcinowej Zaleskiej. Był on dwukrotnie deputatem ze Żmudzi do 
Trybunału Głównego w latach 1631 i 1641. W 1634 r. toczyła się sprawa w związku 
z ucieczką jego poddanego zjoczan [МАСВ]. Nie wiadomo, na jakiej podstawie Kopań
scy mieli później „zlitwszczyć się” („zeżmudzinieć”; sic) [Trimoniene].

Notowano ich w  obu taryfach XVII w. W 1667 r. oboje Kopańscy: Stanisław i jego 
żona Helena z Szuksztów już nie żyli. Wiadomo, że posiadali dobra z 16 dymami pod- 
dańskimi, co jest niemało. W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. rosień
skim, z czterema dymami poddańskimi. W sumie Kopańscy nie należeli do najbied
niejszych, plasując się wokół granicy 5 dymów poddańskich, a więc szlachty średnio 
zamożnej. Nie piastowali urzędów na Żmudzi. Do rzadkości należało piastowanie przez 
nich funkcji deputata do Trybunału Głównego, zob. wyżej. Dwaj Kopańscy: Stanisław 
[Stanisław Chryzostom] i Zygmunt, byli elektorami króla polskiego Władysława IV 
w Warszawie w 1632 r.

Kopańscy posiadali Wodokty na Laudzie jeszcze w  końcu XIX w., kiedy Jan, syn 
Antoniego, posiadał Wodokty i Powierzyńce. Były to tzw. Wodokty żmudzkie w pow. 
wielońskim z kościołem filialnym parafii w Krakinowie (fundacja z 1697 r., odnowienie 
kościoła przez Kopańskich z 1880 r.), zwane na mapie Chrzanowskiego Wodokszami. 
Leżały one nie nad Niewiażą [błąd w SG!], lecz przy drodze z Krakinowa do Szadowa, 
na północny zachód od Krakinowa. Dobra te w końcu XIX w. miały prawie 750 dzie
sięcin ziemi, w tym prawie połowa to lasy. Nie należy mylić tych Wodoktów z Wodokta- 
mi w gminie Krakinów, leżącymi rzeczywiście nad Niewiażą na północ od Krakinowa, 
które dawniej należały do powiatu upickiego. Obie miejscowości istnieją do dziś i mają 
tę samą nazwę Vadaktai.
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Wracam do Kopańskich z Wodoktów żmudzkich. Jeden z nich ożenił się z Klu- 
kowską z Kowna i zamieszkał czasowo w Petersburgu. Tu urodził się ich syn Stani
sław Kopański (1895—1976), generał polski, który przeszedł długą drogę wojskową: 
armia rosyjska w czasie I wojny światowej, służba w I Korpusie Polskim na Wscho
dzie w latach 1917—1918, od 1918 w Wojsku Polskim, gdzie doszedł do stanowiska 
szefa III (Operacyjnego) Oddziału Sztabu Głównego, dowódcy Samodzielnej Bry
gady Strzelców Karpackich i szefa Sztabu Naczelnego Wodza, zmarły na emigracji 
politycznej w Londynie. Ciekawostką, której nie wyczyta się w oficjalnych opracowa
niach jest to, że „w roku 1919 przy zdobywaniu Wilna postradał jedno oko... Nie ma
jąc powodu, aby się wstydzić tej mało widocznej ułomności, umawia się na poufne 
konferencje: „Może pomówimy w trzy oczy”. Zaskoczony rozmówca nie może się 
połapać, czy ma jedno oko zamknąć, zakryć czy spodziewać się, że je postrada” [Ja
kubowski] .
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 1, s. 203, 235; Elektorowie królów, s. 97; Jakubowski, Gawędy, s. 142; S. Kopański, Moja 
słupba w Wojsku Eolskim 1917^1939, Londyn 1961, s. И; МАСБ, F 256-4289; ODVCA, vyp. 1, s. 35-194 
i 196, 82-78, 94-104,129-33; vyp. 2, s. 57-265, 126-364; vyp. 3, s. 10-132,17-210, 46-159; vyp. 8, k. 366; 
SG, T. 13, s. 729: Wodokty. L i t e r a tu  r a : Boniecki, T. 11, s. 111—112; Kaczorowski, Litwini, s. 207; Tń- 
moniene, Bajoru luomo, s. 171—172; Uruski, T. 7, s. 193.

KOPCEWICZ (KOPACEWICZ)

H. KOPASZYNA 

Taryfa 1667 roku

Kopcewic-yGabńel na miejscu Jeryego Kospttcia pjKospuć dym 1 szlachecki wpow.poi'ongowskim

Taryfa 1690 roku

KopcemcpTeodor pPukokałnas Rambis Dawba w pow. jorańskim [dym] szlachecki 1
Kopcewicz Teodorjako opiekun y; imienia Dybmyspek w pow. berjanskim po zpjśdu Jana Warpuciańskiego
dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny może być „zeslawizowaną” formą nazwiska litewskiego Kapćius. To 
ostatnie jest zapożyczeniem słowiańskim i oznacza kopiec postawiony na granicy dóbr, 
miedzę itp. Może łączyć się z nazwiskiem polskim Kopciowicz, białoruskim Kapcewicz 
lub rosyjskim Kopcew, Kopcow [LPŻ]. Zdaniem innych językoznawców, to patronimik 
od nazwiska Kopeć, które oznacza sadzę [Abramowicz, Citko, Dacewicz].

W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. połongowskim, bez poddanych. 
W kolejnej taryfie 1690 r. zapewne chodzi o jedną rodzinę z pow. żorańskiego, bez 

poddanych. W pierwszym przypadku Teodor był dziedzicem pewnych dóbr, w  drugim 
opiekunem innych dóbr po śmierci ich właściciela. Była to zatem szlachta drobna i nie- 
utytułowana.

Być może, wspomniany Teodor Kopcewicz jest tożsamy z Teodorem [wg Uruskie- 
go: Tadeuszem], synem Gabriela Kopcewicza herbu Kopasina [właściwie Kopaszyna],
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204 KOPLEWSKI

właścicielem majątku Apajcie (Stąpajcie) [nazwa zniekształcona] w pow. szawelskim 
[Ciechanowicz] i protoplastą tej rodziny. Rodzina została wylegitymowana ze szlachec
twa w późniejszej guberni kowieńskiej w 1799 r.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 167; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 330: Kopacewicz, 
331: Kopcewicz; LPŻ, T. 1, s. 915: Kapćeyićius, Kapćius; Uruski, T. 7, s. 193.

KOPLEWSKI 

H. ABDANK 

Taryfa 1667 roku

Koplewski Marcjan na miejscu Samuela Boruchomkiego у Posyawsya dym 1 szlachecki w pow. kroskim 
Koplewski Micha! na miejscu Mikołaja Gudowicya aądouym prawem mający у  Pokłon dym 1 szlachecki 
w pow. rosieńskm
Koplewski Michail [sic] na miejscu Stanisława Babiańskie\go] jako zastawnik z Babian dym 1 szlachecki 
w pow. wielońskim
Koplewski Stanislaw [na miejscu] Marcina Koplewskiego brata swego z Małych Palek dym 1 szlachecki 
w pow. widuklewskim
Koplewski Władysław na miejscu Mikołaja Adamowicza Dowgirda zjodgiów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskm

Taryfa 1690 roku

Koplewski Jan z Goniprowa Powielbian w pow. kroskim z dymu 1 ,az  drugiego zastawnego od Mikołaja Sze
miota dymów poddańskich 2
Koplewski Józef z Koplów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Koplewski Maran z Posząwszpw Podgarniszęk w pow. kroskim na miejscu Borzęchowski\tgo\ [dym] szla
checki 1
Koplewski Micha!. Ławcenicz Tołokiewicz Kazimierz z imiemczą Wegin zptyykuplą od Kazimierza Kaspe- 
roniczą i Michała Koplewskiego imiemczą Antszyszyipia Płowgjn Gabszyszyk Urba Kutejszą w pow. rosień
skim zpasierbami [dym] poddański 1
Koplewski Paweł na miejscu Przyałgows kiego z Progulbiów w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny ma pochodzić albo z języka polskiego (Kaplik, Kapliczka), albo 
z białoruskiego (Kaplia, Kaplicz), albo nawet z rosyjskiego [LPŻ], Chyba bardziej praw
dopodobna jest geneza odmiejscowa, od miejscowości Kopie nad rzeką Aleją, na pół
nocny zachód od Rosieni. Była tam grupa okolic szlacheckich w pow. rosieńskim: Alek- 
sandrajcie, Bazary i właśnie Kopie.

Niewiele wiadomo o tym rodzie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1593 r. Matiej Szczasnowicz Koplewski z żonąjagnieszką Ławrynowicz Szuksztianką 
sprzedał część majętności Datnowo we włości wielońskiej, która przypadła im w spad
ku. W 1597 r. Adam Koplewski, podstoli wilkomierski, kupił 2 służby ludzi z ziemią 
Goniuncy pod Wieloną [we włości wielońskiej]. Ten ostatni był synem Jana i piastował 
swój urząd w latach 1590-1607, potem został podsędkiem w 1607-1608.
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W czasie Potopu 1655 r. Eliasz i Józef Koplewscy uczestniczyli w unii kiejdańskiej 
ze Szwecją.

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w różnych powiatach: wieloń- 
skim i wilkiskim (przy granicy z województwem trockim) oraz w kroskim, rosieńskim 
i widuklewskim (w głębi Żmudzi). Żadna nie miała poddanych.

W taryfie 1690 r. zanotowano 3 rodziny, mieszkające w pow. kroskim (2) i rosień
skim (1). Dwie nie miały, jedna miała dwóch poddanych. Zatem była to szlachta drobna 
i nieutytułowana z jednym wyjątkiem dla XVIII w., kiedy Antoni Koplewski był skarb
nikiem żmudzkim w latach 1760—1764, kiedy zmarł.

Koplewscy herbu Abdank wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej guberni 
kowieńskiej w 1804 r. Mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Akta zjaydów, T. 2, s. 307, 323; ODVCA, vyp. 3, s. 81—201; vyp. 4, k. 196—182; Urzędnicy: woj. 
wileńskie, s. 460, nr 3474, s. 475, nr 3520; Urzędnicy żmudzcy, nr 1239. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 11, 
s. 121; Ciechanowicz, Rocly, T. 3, s. 356; LPŻ, T. 1, s. 916: Kapliauskas; Uruski, T. 7, s. 197.

ICORCZ ZOB. KARCZ

KOREYWO (KOREYWA)

H. DĘBNO 

Taryfa 1667 roku

Koreywa Jeryy na miejscu Wojciecha Ławrynowicza Narwoysya у  Bery dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim 
Koreywa Kazimierz yjawojsyysyek 1 dym poddański w pow. gondyńskim
Kory wo Stefan. Wołmiński Michał sędzia ziemski upicki na miejscu Jerye\gó] Lwondcya i małżonki i Stefa
na Koreywy ze wsi Oya/dów w ziemi ymudykiej w pow. ndelońskim leżącej. A cipossesują Sytramberka w za
stawie będącej dymówpodJĄańskich 5

Taryfa 1690 roku

Koreywo Jan, na którego miejscu oraz na miejscu Piotra i Aleksandra Misytowtów został spisany Jan Misytowt
yRosycyMisytowtów w pow. ndelońskim i ypryykupli dym szlachecki 1
Koreywo Józęf [z] okoEcy Syo/pian w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Koreywo Matiasy Z Beryów alias Narwoysy w pow. powondeńskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego: od kareiva, obecnie kareims, co oznacza 
„żołnierz” [LPŻ], dawniej „wojownik”.

Znanym przodkiem tego rodu jest Albrecht Korewa (Wojciech Korewa, obecnie 
po lit.: Albertas Kareiva), który w unii horodelskiej z 1413 r. został adoptowany do pol
skiego rodu herbu Dębno. Należał do elity władzy w czasach Witolda: prawdopodob
nie w 1398 r. był starostą miednickim, w 1412 starostąwielońskim. Pochodził ze Żmu
dzi, prawdopodobnie jego ojcem był Sowgut, mieszkający we dworze Girstawtendorff. 
Nie można twierdzić, że osada ta jest tożsama z Krożami [Semkowicz], jedynie jest dość
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prawdopodobne, że leżała ona w pobliżu tej miejscowości. Można też przyjąć, że bli
skim krewnym Wojciecha Korewy był Jerzy Gojlimin Nadobowicz, którego wiąże się 
z pobliskimi Widuklami. Synami Wojciecha Korewy byli: Iwaszko i Fedko Korewowi- 
cze, mający wieś we włości miednickiej w województwie wileńskim [Petrauskas].

O Korewach w XV i XVI w. była mowa jako bojarach wiłkomierskich, wołkowy- 
skich i Słonimskich, byli też dworzanami hospodarskimi i urzędnikami (np. namiestnik 
mołodeczański) [Boniecki], Najpewniej nie byli ze sobą spokrewnieni.

Według badań E. Saviscevasa, trochę można powiedzieć o Koreywach. Byli dwaj 
bracia [najpewniej]: Micko Jurewicz (Jurgiewicz) i Szymko Kareywa. Pierwszy był po
stacią znaną, skoro był ciwunem kroskim w latach 1522—1523 i wieszwiańskim w 1526— 
1533. Ożenił się z Kateriną, z którą „płodu nie miel i chotiaczy, aby po ich żywotie 
duszam ich pamiat wiecznaja była”, zaadoptował „doczku bratanku rożonuju”, czyli 
Nastazję Korewownę, córkę Szymka, jego brata rodzonego. Ta genealogia wskazuje na 
pochodzenie z rodu Koreywów. Trochę wiadomo również o wspomnianym Micku Ju
rewiczu (Koreywowiczu). W 1526 r. zapisał on swojej zaadoptowanej córce dwa dwory 
w ciwuństwie berżańskim we włości wieszwiańskiej, na rzece Wyrwicie: Birżany [pew
nie Berżany] i Kopiany. Były to dobra zakupione przez jego ojca i posiadał je „z bratieju 
swojeju stryjecznoju” z Koreywowiczami. Natomiast dobra „otczizne”, otrzymane od 
ojca, to Wżumedi [Użumedzie we włości widuklewskiej], które przekazał siostrze Do- 
rotie i jej synowi Stanisławowi Romanowiczowi [TM, Kn. 12]. Micko Jurewicz w 1513 r. 
ufundował altarię w kościele widuklewskim wraz ze swoimi krewnymi lub powinowa
tymi: Elżbietą Vlotkonis [w innym miejscu: uxor Vlotkonis Siakowicz, tj. żona Włodka, 
czy Wolodka, Sakowicza] i Marcinem Piotraszowiczem. Pierwsza miała 3 dwory: Mił- 
żowiany (Milzowiany), Lejtkopy (Laitkopy) i Drawslonka [zapewne Drasławki], a drugi: 
Milżowiany, „Lukova” [zapewne Lachów, lir. Lekavas, kolo Niemoksztów i wspomnia
nych wyżej Milżowian] i „Duthomyski” [jpewnie Drutowiszki leżące w pow. widuklew
skim, ale bardziej na południowy wschód odeń: na wschód od Taurogów]. Z kolei Mic
ko Jurewicz posiadał 2 dwory: Lale (Lały) i Użumedzie (Uzmedzie) [CodexMednicensiĄ. 
Łatwo zauważyć, że prawie wszystkie zlokalizowane miejscowości wiązały się z włością 
widuklewskąw rejonie Widukli. Wreszcie w popisie wojskowym 1528 r. Micko Jurewicz 
został spisany we włości kielmeńskiej z czterema końmi.

Później ród ten zanotowano w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego XVI w. 
z 1528 r. Na Żmudzi spisano jeszcze Jakuba Karewajtisa we włości widuklewskiej, Mac
ka Karejwowicza w korszewskiej i Monkusa Korewojtisa w  korklańskiej.

Jednak więcej wiadomo o nich z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1582 r. Andrej 
Jakubowicz Korejwowicz sprzedał grunty koło miasteczka Niemokszty i majętności 
Podgaj we włości widuklewskiej. W 1585 r. tenże darował żonie Jagnieszkie Stankow- 
nie majętność we włości widuklewskiej, koło Niemokszt. W 1586 r. Matiej Jakubowicz 
Korejwowicz sprzedał bratu Andrejowi część gruntów koło Niemokszt. Z kolei z aktu 
z 1588 r. dowiadujemy się, że bracia Stanisław i Szczefan Andrejewicze Jakubowicze 
byli synami (nieżyjącego już) Andreja Jakubowicza Korejwowicza, który sprzedał dobra 
Ożnugory Skotuniszki [właściwie Użnogory] w  Poszeszuwie we włości widuklewskiej 
Janowi Hryhorewiczowi. Można jeszcze wskazać, że późniejsi Koreywowie z włości
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widuklewskiej byli Jakubowiczami, tj. potomkami Jakuba Karewajtisa z popisu 1528 r.: 
1. Karewa. 2. Jakub (1528). 3. Andrzej i Maciej. 4. Stanisław i Szczefan Andrzejewicze.

W 1585 r. Matiej Adamowicz [Wojtkowicz] Korejwowicz kupił grunty Wojtkisz- 
ki, Serejkiszki i Diedyszki we włości korszewskiej. W 1587 r. tenże pogodził się z jed
nym ziemianinem w sprawie majętności Korejwiszki ijanieliszki w Nasajtiach we włości 
korszewskiej. W 1595 r. tenże sprzedał majętność Korejwiszki w Nosajtiach z wymie
nionymi wyżej ziemiami. W 1591 r. Lenart Mackiewicz Korejwowicz darował żonie Ja- 
gnieszkie Jakubownie połowę majątku w Piłsudach [we włości korszewskiej]. W 1598 r. 
Mikołaj Lenartowicz, syn powyższego, sprzedał ziemię Lowksargie w  Pogrebiach we 
włości korszewskiej. Dane te pozwalają na ustalenie następującego fragmentu genealo
gii Koreywów z włości korszewskiej: 1. Karejwa. 2. Macko (1528). 3. Lenart Mackie
wicz (1591). 4. Mikołaj Lenartowicz (1598).

W 1589 r. Stanisław Janowicz Korejwowicz został zobowiązany do zwrotu majęt
ności Smajliszki we włości widuklewskiej na rzecz Mikołaja Szymkowicza Serejkowicza. 
Ten ostatni skarżył się na wspomnianego Stanisława Janowicza Korejwowicza—Serejko
wicza o napad na dom poddanego w polu Serejkajti we włości widuklewskiej, nad rzeką 
Aleją. W 1590 r. ów Stanisław Janowicz Korejwowicz z żoną Hanną Stanisławowną za
stawił majętność Szirejkojtie we włości widuklewskiej.

W 1598 r. Juri Mikołajewicz Korejwa zamienił majętność Soły w polu Krokinow- 
skim w Wożoranach na majętność w Korejwiszkach w tym polu we włości upickiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano różnych Koreywów 
na Żmudzi, a w jednym wypadku również w sąsiednim pow. upickim w województwie 
trockim. Warto zwrócić uwagę na związek tego rodu z Sereykami oraz na koncentrację 
osadnictwa w pow. widuklewskim, koło miasteczka Niemokszty, czyli na północny za
chód od Widukli. Poza tym notowano ich jeszcze we włości korszewskiej.

Później notowano ich w źródłach XVII w. W taryfie 1667 r. zanotowano 3 rodziny 
w różnych powiatach: powondeńskim, wielońskim i gondyńskim. Jedna nie miała pod
danych, druga miała jednego, a trzecia — 5 poddanych, ale łącznie z innymi osobami 
i zastawionych.

Zwraca uwagę podwójne nazwisko: Wołodko Koreywo, o związku z Wołodkami 
była mowa wyżej.

W taryfie z 1690 r. spisano również 3 rodziny w pow. wielońskim, kroskim i po
wondeńskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1769 r. zanotowano Rafała Koreywę na sejmiku żmudzkim, a w 1786 r. — Alek
sandra z Dębna Koreywę.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Koreywowie herbu Dębno i Kusza; ci 
drudzy należeli do rodu Burnaków w województwie wileńskim.
Ź r ó d ł a :  Codex Mednicensis, T. 1, s. 180—183; LM, Ufirasymą knyga 12, s. 448M49; ODVCA, vyp. 1, s. 94— 
146,157-96,163-201,195-29,197-66; vyp. 2, s. 13-187,41-79, 73-133 ,130M 32,179-298; vyp. 3, s. 111— 
201; vyp. 5, к. 64—185, 242—104; Perapis 1528 r., s. 248, 254. L i t e r a t u r a :  Błaszczyk, Geografia historycy- 
па., s. 137—139; Boniecki, T. 11, s. 149, 151; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 358 [błędna informacja o Gojżewie 
w woj. trockim zamiast na Żmudzi]; LPŻ, T. 1, s. 924: Kareiva; Petrauskas, Uetuvos diduomene, s. 249—250; 
Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 321: Jurgaitis Mickus; Semkowicz, s. 77; Uruski, T. 7, s. 210—211.
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208 KORF (KORFF)

KORF (KORFF)

H. WŁASNEGO 

Taryfa 1667 roku

Korf Krystian p majętności swej Lepojkie [tj. Lepoj de] poddańskich dymów 31 wpow. pojurskim
Korf Mikołaj p majętności Spowkiańskiej, tak p miasteczka S pow ki an [tj. Szawkian],y<*G i p wiosek
wscystkich do tej majętności należących dymów 88, takpe dymów 2, które włada kapnodpieja [szawkioński,
duchowny luterański] у laski do cpastt, ogółem dymów 90 poddańskich w pow. bezpańskim
Koifowa Wilhelmowa Maziami a Borkówna w osobie Wilhelma Ko z ja  malponka w chorobie postające\gó\ pfol
warku Pospywinia 11 poĄd]ańskich [dymów]

Taryfa 1690 roku

Korf Aleksander p majętności Spaw ki an w pow. bezpańskim napinanej dymów poddańskich 16

Rodzina niemiecka pochodziła z Westfalii, skąd niektórzy przenieśli się do Inflant i Kur
landii. W służbie wojskowej królów polskich byli od 2. połowy XVI w. W 1. połowie 
XVII w. osiedlili się na Litwie.

Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Smisingk; Uruski wymienił herb własny, 
a Ciechanowicz — Gozdawę.

Na Żmudzi najpierw pojawili się Korffowie przy boku Chodkiewiczów. W 1568 r. 
Aleksander Korff został mianowany ciwunem gruściewskim w dobrach prywatnych Jana 
Hieronimowicza Chodkiewicza. W 1575 r. stanowisko to dzierżył Bartosz Korff [Trimo- 
niene]. Skądinąd wiadomo, że Ernest Aleksandrowicz Korff w 1600 r. toczył spór o cze
ladź z Pawłem Dymowiczem. Później notowano Wilhelma Korffa (zm. przed I 1669), 
który jeszcze przed Potopem 1655 r. był dziedzicem dóbr Szawkiany w pow. berżańskim. 
Był on pułkownikiem w służbie wojskowej królewskiej i starostą orleńskim. Był albo fun
datorem albo opiekunem „zboru saskiego” [tj. luterańskiego] w Szawkianach, przeciwko 
któremu protestował Kościół katolicki. W 1639 r. sąd żmudzki wydał nawet dekret pole
cający w ciągu 6 tygodni zniesienie tego zboru. Niemniej jednak istniał jeszcze w 1655 r. 
[LVIA, F 1671—d—452]. Jego synami byli: nieznany bliżej Wilhelm i Mikołaj z Krzyżbor- 
ka [Kreutzburgl Korff, rotmistrz JKM i starościc orleński, był ciwunem twerskim w la
tach 1678—1683, kiedy sporządził testament. Był elektorem króla polskiego Jana III So
bieskiego w 1674 r. ze Żmudzi. Ożenił się z Katarzyną Billewiczówną. Synem Mikołaja 
był Aleksander Wilhelm, ciwunowicz twerski [czyli syn Mikołaja], który był krajczym 
żmudzkim w latach 1689-1693 i ciwunem korszewskim w 1694—1718. W 1695 r. byl de
putowanym ze Żmudzi do Trybunału Głównego. W konfederacji Żmudzi z 1704 r. był 
konsyliarzem z pow. Wielkich i Małych Dyrwian oraz pow. birżyniańskiego. W 1710 był 
posłem żmudzkim na walną radę warszawską [namiastka sejmu]. Według taryfy 1690 r. 
miał Szawkiany z 16 dymami, co było niemało jak na stosunki żmudzkiej. Byl dwukrotnie 
żonaty z: Elżbietą Heleną Platerównąi Elżbietą Grużewską, podkomorzankążmudzką.

Do tego zestawienia trzeba jeszcze dodać dwóch Korffów. Andrzej Korff byl tak
że krajczym żmudzkim w latach 1690—1692. Byl żonaty z Elżbietą Heleną Platerów- 
ną. Z kolei Mikołaj Korff był podstolim żmudzkim w latach 1703-1708 i ciwunem
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KORKOZ (KORKOS, KORKOSZ) 209

wieszwiańskim w 1710—1722. Byl dwukrotnie żonaty z: Konstancją Żylewiczów- 
ną i Emilianną Gorowną [nazwisko zniekształcone, może Igo równą?]. Był on bratem 
wspomianego wyżej Aleksandra Wilhelma, ich bratem był jeszcze Stefan Kazimierz, ka
nonik żmudzki i pleban jurborski [LVIA, SA; dane A. Rachuby].

Byli uczestnikami elekcji królów polskich w  latach 1648—1674 w Warszawie. Elekto
rem króla Jana Kazimierza w 1648 r. byl Wilhelm na Szawkianach Korf, starosta orleński. 
Elektorem królów: Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 i Jana III Sobieskiego 
w 1674 r. był Mikołaj Wilhelm, rotmistrz JKMci. W 1669 r. elektorował jeszcze Henryk 
sędzia i p. [?] pow piltyńskiego [w tekście błędnie: pilzeńskiego, czyli w Małopolsce!].

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 3 rodziny, mające odpo
wiednio: 31, 90 i 11 dymów. Była to już wielka własność, przynajmniej w odniesieniu do 
Szawkian (90 dymów). Ta sama majętność w  1690 r. liczyła tylko 16 dymów, ale skarbo
wych, nie rzeczywistych. W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę. W sumie była to 
szlachta zamożna i utytułowana. Oprócz wyżej wymienionych urzędów trzeba wspo
mnieć o następujących funkcjach deputatckich ze Żmudzi do Trybunału Głównego. 
W latach 1668 i 1670 deputatem był Mikołaj Korff, w  1677 r. — także Mikołaj Korff, 
starosta orleński, a w  1691 — Andrzej Korff, krajczy żmudzki. Piastowali też urzędy 
w XVIII w. W latach 1769—1778 Aleksander Korff był porucznikiem żmudzkim [po
spolitego ruszenia szlachty jednego z powiatów]. Był kalwinem.
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 1, s. 305, 309, 333, 381, 395; Diariusp walnej rady, s. 270; Elektorzy 1648, 1669, 
1674 r\; Elektorowie królów, s. 98; Kojałowicz, Compendium, s. 288; Konfederacja 1704 t ,  s. 687; LVIA, SA 49 
k. 901-906 v, F 1671МИ52, k. 78-78v, 117-119, 142-149 (zbór saski w Szawkianach); ODVCA, vyp. 5, 
k. 225—193; Urzędnicy żmudzcy, nr 317, 445, 511, 669—670, 1071. L i t e r a t u r a :  Augustyniak, W sługbie, 
s. 340—341; Boniecki, T. 11, s. 151—153; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 358 [horrendum o Korffach jako „ro
dzie słowiańsko—pruskim”]; Grużewski, s. 224; Konarski, s. 141; Trimoniene, Ewangelicyprpybyspe, Uruski, 
T. 7, s. 211-212.

KORIZNA ZOB. KORYZNA 

KORKOZ (KORKOS, KORKOSZ)

H. OSSORYA, POBÓG 

Popis 1621 roku

KorkospŁukasppbraaąnapoĄ\tzdku] błahym koń 1 w pow. wielońskim

Taryfa 1667 roku

Kierkosp Marek Markiewicp Bymgayło p Witorta Jan p majętności swej napinanej Żolpie, tak tep i w kuplach 
swoich [...] od Marka Markiewicpa Kierkospa [...] napinanej Kucp/tkispki alias Juspkispki i Kierkonispki 
w tejpe okolicy Żołpieńskiej będących dymów 7 poddańskich w pow. widuklewskim 
KorkopAndrpej p Żołp dym 1 splachecki w pow. widuklewskim
Korkop Bałtromiej, na którego miejscu postał spisany Micha! Adamowicp Racpkiewicp p Gojpewa Pobolów
dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Korkop Błapej pSkrebin dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
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210 KORKOZ (ICORICOS, KORKOSZ)

KorkopFilip, na którego miejscu posta/ spisany Stanisław AdamowicppRatpejkowicp dym 1 spłachetki wpon>. 
wielońskim
Korkop Gabriel p Korkopów dym splachecki 1 w pow. wielońskim 
Korkopjan JurewicppKorkopów dym splachecki 1 w pow. wielońskim
Korkopjan na miejscu Hrehorego Mikolajewicpa Butowta p Rog/ay[ć] dym 1 splachecki w pow. rosieńskim 
Korkopjan na miejscu Wacława Korkopa pKorkopów dym splachecki 1 w pow. wielońskim
Korkop Kapimierpjanowicp na miejscu jana Łukaspenicpa Korkopa rodpica swego p Korkopów dym splachec
ki 1 w pow. niebńskim
Korkop Mikołaj janouicp na którego miejscu postał spisany Abram Kniecpun p Korkopów dym splachecki 1 
w pow. wielońskim
KjrkopMikołaj, na którego miejscu postał spisany TomaspZagurski pRustejkonicp dym 1 splachecki w pow. 
wielońskim
Korkop Stefan na miejscu StanisławowejKrkopowej pKorkopów dym splachecki 1 w pow. wielońskim 
Korkop Wojciech na miejscu Kukaspowej Korkopowej p Korkopów dym splachecki 1 w pow. wielońskim 
KorkopZachariasppMisiewicpów dym splachecki 1 w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Korkos Krpysptof p Birpynian w pow. birpyniańskim p pastany dymów poddańskich 2 
Korkospjan pKorkospów w pow. wiebńskim dym splachecki 1 
Krkospjan pRustejkowicp w pow. wielońskim dym splachecki 1
Korkosp Silwester na miejscu ojca chorego p Korkospów pprpy kuplą w pow. wielońskim dym splachecki 1 
Korkosp Stanisław p [S]Krebin w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Korkop Bartłomiej, na którego miejscu postał spisany Micha! Racpko p [Gojżewa Pobolów w pow. wilki
skim] dym splachecki 1
К  rkop Dawid na miejscu jana Ko/otowskiego p Klotowa w pow. wilkiskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia białoruskiego [LPŻ].
Po raz pierwszy na Żmudzi pojawił się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 

z 1528 r., gdzie spisano Stegwiła Korkozowicza we włości wielońskiej. W kolejnym po
pisie z 1567 r. spisano Matieja Korkozewicza również we włości wielońskiej.

Niewiele więcej można o nich powiedzieć na podstawie akt ziemskich żmudzkich 
z XVI w. W 1584 r. Ambroży i Wit Hryhorewicze Korkozowicze sprzedali Jakubowi Ja- 
nowiczowi Korkozowiczowi niwę w Korkozowiczach we włości wielońskiej, nad Nie
mnem. W tym roku Ambroży i Awstafi Jurewicze Korkozowicze przekazali bratu Jaku
bowi Janowiczowi Korkozowi bliżej nieokreślone niwy.

Sprawa lokalizacji owych Korkozowiczów wymaga wyjaśnienia. Najpewniej chodzi 
o wieś Korkozy w pow. władysławowskim: w  XIX w. były Korkozy chłopskie i osobno 
szlacheckie. Chodzi o rejon nad Niemnem, ale po drugiej stronie rzeki, prawie naprze
ciwko miasteczka Wielona (lekko na zachód).

W 1570 r. Mikołaj Dorohostayski, stolnik litewski i ciwun gondyński, wspo
mniał o szlachectwie Twirbutowicza i Baltromieja Korkozorowicza, którzy mieszkali
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KORNILOWICZ 211

w majętności Pogiry nad rzeką. Niką we włości wielońskiej, tj. na Zaniemeniu żmudzkim 
na południowy wschód od Wielony.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną, 
osobę w pow. wielońskim „z bracią”. Z kolei w  taryfie 1667 r. zanotowano 14 rodzin, 
mieszkających głównie w pow. wielońskim (10) i wilkiskim (2), w  pozostałych pojedyn
czo. Była to szlachta bez poddanych. Znów w taryfie 1690 r. spisano 7 rodzin, miesz
kających właściwie tylko w dwóch sąsiednich powiatach: wielońskim i wilkiskim (po 3). 
Tylko jeden z nich miał poddanych, i to niedużo (2). Zatem była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

W tym czasie (1690) notowano jeszcze Korkozów w pow. kowieńskim: w kole dor- 
suniskim w trakcie poniemońskim.

W XIX w. z herbem Pobóg zostali wylegitymowani ze szlachectwa w późniejszej 
guberni kowieńskiej. W tym czasie mieszkali w  pow. telszewskim i rosieńskim i używali 
herbów Ossorya i Pobóg [Ciechanowicz].

W 1804 r. Korkozowie tegoż herbu wywiedli się, uznając za swego przodka Jana 
Korkoza, który w 1710 r. przekazał dobra Montwilany [pewnie w pow. wielońskim] sy
nowi Józefowi (pokolenie I i II). Tenże z kolei zapisał te dobra swoim synom: Jaku
bowi i Kazimierzowi (III). Obaj mieli potomstwo. Ten pierwszy miał syna Szymona 
(ur. 1769; IV) i dwóch wnuków (V): Antoniego Onufrego (ur. 1819) i Józefa (ur. 1821). 
Z kolei Kazimierz dał światu dwóch synów (IV): Damazego (ur. 1779) ijózefajoachima 
(ur. 1781). Ten pierwszy miał trzech synów (V): Szymona Ludwika (ur. 1809), Onufrego 
(ur. 1810) i Karola (ur. 1813), ojca czterech synów (VI): Benedykta Szymona (ur. 1840), 
Onufrego (ur. 1843), Leonarda Aleksandra (ur. 1848) i Michała (ur. 1857). Z kolei Jó
zef Joachim dal światu dwóch synów (V): Adama (ur. 1802) i Józefa (ur. 1804) [LVIA, 
F 391-8-2570].

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-8-2570, k. 109 (skan 00220); ODVCA, vyp. 1, s. 121-281, 127-390; Perapis 
1528 i\, s. 254; Popis 1567 i\, kol. 1275; SG, T. 4, s. 403: Korkozy; Taryfa woj. trockiego, s. 133. L i t e r a 
t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 359; LPZ, T. 1, s. 926: Karkazas; Uruski, T. 7, s. 213.

KORNELIUSZ ZOB. LEW

KORNILOWICZ 

H. RAWICZ 

Taryfa 1667 roku

KomiłoMC^Stanislaw, ojczym, na miejscu którego postał spisany Kasper Stamemc-^^Sawsławek dym 1 szla
checki w potv. pojitrskim

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia wschodniosłowiańskiego Korniło (cer
kiewne: Kornilij), czyli Korneliusz, pochodzenia łacińskiego [LPŻ; Abramowicz, Cit- 
ko, Dacewicz].
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212 KORSZEWSKI

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. pojurskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytulowana.

W XIX w. Korniłowicze herbu Rawicz wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni 
kowieńskiej. Skądinąd wiadomo, że pochodzili z pow. telszewskiego, a w 1873 r. wdowa 
po poruczniku Romualdzie Kazimierzu Korni!owiczu z synem Romualdem prosiła lokal
ne władze rosyjskie o wpisanie ich do ksiąg szlachty guberni kostromskiej [Ciechanowicz].

L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 169; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 361; LPZ, T. 1, 
s. 930: Kamilayićius, Kamila; LTruski, T. 7, s. 216.

KORSZEWSKI

Popis 1621 roku

Konzern ki Jakub % uczestnikamipo kozacku koń 1 w pow. korspewskim

Taryfa 1667 roku

Korspewska Mikołajowa bywspa Piotrowa Narkiewicpowa na miejscu Mikołaja Korzeniewskiego [najpewniej 
chodzi jednak o Korszewskiego] malponka pjanowdowa dym 1 szlachecki w pow. korspewskim 
Korspewski Jakub JanowicppŁamiów dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Korspewski Kapimierp na miejscu Jakuba Korspewskiego rodpica swego p Pospyla dym 1 poddański w pow.
korspewskim

Taryfa 1690 roku

Korspewski Jan p okolicy Kamiów w pow. korspewskim dym splachecki 1

Zdaniem badaczy litewskich, nazwisko Korszewski ma pochodzić od Korczewski (Kar
czewski) i łączyć się z polską genezę [LPZ]. Jednak wytłumaczenie jest prostsze, a na
zwisko to pochodzi od włości korszewskiej i jej ośrodka Korszewa, który jest trudny do 
zlokalizowania. W  literaturze są dwa stanowiska w tej sprawie: Korszew to dzisiejsza wieś 
Karsuva [Salys, s. 202] oraz Korszew, czyli Abelin [Jakubowski]. Pierwsza teoria opiera 
się na podobieństwie brzmienia nazwy historycznej ze współczesną wsią, położoną nad 
Anczą na północ od Skaudwiłów Problem polega na tym, że wieś ta leżała we włości 
widuklewskiej, a nie w  korszewskiej, co wyraźnie rejestrowały źródła XVI w., np. nada
nie przez króla polskiego Zygmunta Augusta w 1568 r. sioła Korszewa dla sekretarza 
królewskiego Stanisława Żuka [ODVCA, vyp. 2, s.119—257; Buszyński, Opisanie, s. 126]. 
Z tego powodu teorię tę trzeba odrzucić. Z kolei druga teoria lokalizuje Korszew w siole 
hospodarskim Abelin; obecnie to duża wieś Senasis Obelynas [Stary Abelin] nad Okmia- 
ną, na wschód od Szyłeli. Teoria ta opiera się na późniejszych, XVII—XVIII—wiecznych 
wzmiankach o „Korszewskim ciwoństwie alias Abelin”. Można dodać, że wspomniane 
sioło Abelino było siedzibą wójtostwa abelińskiego, jednej z części włości korszewskiej, 
opisanej w 1562 r. [AWAKJ. Utożsamianie tego sioła z ośrodkiem dawnej włości kor
szewskiej jest także mało prawdopodobne. Sprawa wymaga dalszych badań. W tym miej
scu pozostaje przyjąć, że włość korszewska (późniejszy powiat) leżała w południowo—za
chodniej Żmudzi, między powiatami widuklewskim, kroskim i pojurskim.
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ICORYZNA (ICORIZNA) 213

Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach. Tylko raz pojawili się w aktach ziemskich 
żmudzkich, kiedy w 1590 r. wspomniano o Janie Stanisławowiczu Żuku Korszowskim. 
Jednak w tym przypadku chodziło o szlachcica Jana Żuka, mającego dobra korszewskie.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. była to jed
na osoba w pow. korszewskim, stawiająca jednego konia z „uczestnikami”. W taryfie 
1667 r. spisano 3 rodziny w pow. korszewskim: tylko jedna miała jednego poddanego. 
Z kolei w taryfie 1690 r. spisano także jedną rodzinę, oczywiście w pow. korszewskim, 
bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W czasie Potopu 1655 r. spisano trzech Korszewskich: Józefa, Kazimierza i Miko
łaja, którzy podpisali unię kiejdańskąze Szwecją.
Ź r ó d ł a :  Akta yardów , T. 2, s. 304, 307; AWAK, T. 25, s. 8-93; ODVCA, vyp. 1, s. 112-143; vyp. 2, 
s. 119—257. L i t e r a t u r a :  Buszyński, Opisanie, s. 126; J. pkubowski, Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w połowie XVI wieku, Kraków 1928; Salys, s. 202.

KORSZWIŁŁO ZOB. GORSZWIŁŁO

KORYZNA (KORIZNA)

H. PRUS ODM. (WŁASNEGO)

Taryfa 1667 roku

Koripna Adam na miejscu Zofii Wojciechówny Wismontówny Jakspendcpowej i syna je j  Adama Jakspendcpa 
pastawnym [prawem] p Wołajciów dym 1 spłachetki w pow. kroskim
Kotypna Jakub na miejscu Mikołaja Showdwiła p Obspruj KIbortów dym 1 spłachetki w pow. berpańskim 
Kotypna Jerpy p Piktumów Potylpgcia dym 1 spłachetki w pow. berpańskim
Kotypna Mikołaj p majętności swej napinanej Lawda na ten cpas w arędpie u Jana Andersona postającej na 
dymach sobie wyjętych dwóch. A pmajętnośdDatnowa godnej pamięci Awgustyna Gradowskie\gó\ dpiatkom 
nalepąy p dymów 5, [ogółem] poĄd] emskich dymów 7 w pow. ndelońskim. Anderson Jan pmajętnośd Lawdy 
prawem arędownym od Kotypnów, Mikołaja Korypty i ma/ponki i synów Michała Kapimierpa i Jana pod[d] 
ańskich dymów 6 w/Jowiecie] ndebńskim 
Korypna Samuel p Bum poddfańskij dym 1 w pow. kroskim 
Kotypna Stanisław p Bum dym 1 spłachetki w pow. kroskim 
Kotypna Zachariasp p Pospawspa dym 1 spłachetki w pow. kroskim
Kotypnina Zygmontowa Zofia Rapanowicpówna wdowa na miejscu małponka Zygmonta Korypny p Podubisia 
dym 1 splachecki w pow. berpańskim

Taryfa 1690 roku

Kotypna Jan [z] okolicy Piłdelów w pow. kroskim [dym] poddański 1
Kotypna Jan p okolicy Bumiów w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Kotypna Michał p majętnośd haudy Poniekietony w pow. ndelońskim dymów poddańskich 4
Kotypna Stanisław p Bum iprpykupli Wojspwilispek i Radyspek w pow. kroskim dymów poddańskich 2
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214 ICORYZNA (KORIZNA)

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i może być to przezwisko związane z litewskim 
słowem kary~tia, czyli bardzo chudy człowiek lub zwierzę [LPŻ],

Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Prus odmienny, a Uruskiego i zanim Ciechano
wicza — herbu własnego, zresztą analogicznego do przedstawionego przez Kojałowicza.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1581 r. Jan Jure
wicz Kor [i] zna z żoną Alżbietą Jurewną sprzedał „dworec” Girtowtyszki we włości wi- 
duklewskiej, kolo miasteczka Lale. W 1598 r. tenże kupił część gruntów Andruszkiewi- 
czy w Podubisiach we włości szawelskiej.

W 1589 r. Hryhory Mikołajewicz Bogdanowicz Korizna oświadczył, że przed 
śmiercią jego żona Jagnieszka Stanisławowna Dowsinowicz zapisała mu w testamencie 
połowę majętności Gelegiry we włości retowskiej. W 1595 r. Jan Mikołajewicz Korizna 
kupił majętność Burni we włości kroskiej, danników w Wołgiejtiach i pustosz Galkan- 
tiszki w Triszonach [w tejże włości]. Kupił też ziemię Bortkiszki w Poszylach we włości 
korszewskiej. W 1598 r. tenże wziął w zastaw grunty majątku i „dworca” Burniewskiego 
we włości kroskiej, a w roku następnym kupił część majętności В urnie nad rzeką Ańczą.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są dane o przynamniej dwóch ro
dzinach Koryznów: we włości kroskiej w Burniach, które posiadali jeszcze w 1690 r. 
oraz w widułdewskiej, szawelskiej, retowskiej i korszewskiej.

W taryfie 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w  pow. kroskim (4) i ber- 
żańskim (3). Większość to szlachta bez poddanych (6 na 8), a pozostałe dwie miały jed
nego lub 13 dymów, w większości zastawionych.

W taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. kroskim (3). Więk
szość z nich miała poddanych: od jednego do czterech; ten ostatni zbliżał się do grani
cy pięciu dymów. Zatem nie była to szlachta najbiedniejsza, bo zbliżała się do granicy 
5 dymów, a w jednym przypadku ją przekraczała (w 1667 r.).

Była to szlachta utytułowana. Pierwszą znaną osobą z rodu Koryznów na Żmudzi 
był Feliks (Szczęsny) Koryzna, sędzia ziemski żmudzki w 1605 r. W 1704 r. zanotowa
no Stanisława, pułkownika, rotmistrza traktu bejsagolskiego powiatu wielońskiego [tu 
leżała Lauda, gdzie musiał mieć dobra] i łowczy starodubowski w czasie konfederacji 
Żmudzi z 1704 r. Znaną postacią był również Kazimierz Piotr Koryzna, łowczyc staro
dubowski [pewnie syn łowczego Michała Kazimierza z lat 1685-1711], który był cze- 
śnikiem żmudzkim w latach 1699—1701 (testament z 1717 r.). Był posłem żmudzkim 
na sejm elekcyjny 1697 r. W 1704 r. uczestniczył w konfederacji Żmudzi jako rotmistrz 
[szlachty] traktu bejsagolskiego w pow. wielońskim. Ożenił się dwukrotnie z: Swiętosła- 
wą Anną Chmielnicką, koniuszanką brasławską, i Barbarą Kuszleykówną.

Dalsze urzędy Koryznowie piastowali w XVIII w. Ten sam urząd cześnika żmudz- 
kiego piastowali jeszcze: Antoni Józef Koryzna w latach 1753-1761, żonaty z Bogu
miłą Białłozorówną oraz Kazimierz Koryzna, zwany cześnikowiczem [czyli zapewne 
syn wyżej wymienionego] w latach 1781-1782; żonaty z Elżbietą Downarowiczówną. 
Wzmiankowany wyżej Antoni Józef [była także odwrotna kolejność imion] Koryzna, 
podstoli miński, był także podstolim żmudzkim w latach 1712—1743. Kraj czym żmudz
kim byl Karol Koryzna, rotmistrz [pewnie powiatowego pospolitego ruszenia], w la
tach 1765—1776. Był też sędzią grodzkim repartycji rosieńskiej w latach 1766—1782.
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Był żonaty z Ewą. Bystramówną. Wreszcie Wincenty Koryzna był piwniczym szawel- 
skim w 1794 r.

Do tego zestawienia trzeba dodać deputatów żmudzkich do Trybunału Głównego. 
Funkcję te sprawowali tylko w XVIII w. W latach 1719 (podstoli, rotmistrz pow. wieloń- 
skiego i podstoli miński), 1727 i 1734 (dyrektor Trybunału) deputatem był Józef Anto
ni Koryzna, a w 1776—1777 był nim Karol Koryzna, krajczy i sędzia grodzki żmudzki.

Kilku Koryznów elektorowało w Warszawie. W  1632 r. Władysława IV wybie
rał Heliasz Koryzna, w 1697 r. Augusta II wybierało dwóch Koryznów: wspomnia
ny już Michał Kazimierz i Stanisław. Wreszcie w elekcji Stanisława Leszczyńskiego 
w 1733 r. uczestniczyło czterech Koryznów: Jan, Franciszek, Antoni podstoli miński 
i bez imienia.

Zdaniem Bonieckiego, „spotykamy ich przeważnie na Żmudzi”. Trzeba jednak do
dać, że sporo było ich w pow. upickim i wileńskim.

Wiadomo też, że dobra Lauda otrzymał w dożywocie Józef Koryzna, miecznik 
upicki, w 1688 r. od króla polskiego Jana III Sobieskiego „w nagrodę zasług”. Jednak 
zdaniem Ciechanowicza, dobra Lauda—Poniekiele w pow. upickim [chodzi o Lauda Po- 
niekietony w pow. wielońskim, ale przy granicy z pow. upickim] posiadali oni od 1646 r. 
Nie można wykluczyć, że chodzi tu o dwa różne majątki, zlokalizowane na Laudzie.

Wracam do wspomnianego wyżej Józefa, miecznika upickiego. Miał on syna Anto
niego i wnuka Franciszka, który z Marianną Lipińską pozostawił syna Stanisława, który 
wylegitymował się w Królestwie Polskim w 1854 r. [Szlachta wylegitymowanej. Jest to chyba 
genealogia niepełna, zob. niżej wywód z 1819 r.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Koryznów z herbem wła
snym: krzyż jest przeszyty strzałą „u spodu”, a nie na górze. W 1697 r. spisano Kazi
mierza, łowczego starodubowskiego, posła żmudzkiego i podstarościego kapturowe
go Księstwa Żmudzkiego. Był to Michał Kazimierz Koryzna, łowczy starodubowski 
w latach 1685-1711, kiedy spisał testament. Był dwukrotnie żonaty: z Annąjeleńską 
i Magdaleną Kossakowską [Urzędnicy, s. 252, nr 1900]. W 1783 r. Karol był rotmi
strzem pow wielońskiego. Pominięto kilku deputowanych ze Żmudzi, o których jest 
mowa w innym miejscu.

W 1804 r. wylegitymowali się ze szlachectwa Koryznowie herbu własnego. Za swe
go przodka uznali Mikołaja Koryznę, który w XVII w. posiadał dobra Lauda Dawidysz- 
ki [LVIA, F 391—7—1853а]. Chyba byli oni związani z sąsiednim pow. upickim.

Z kolei inni Koryznowie tegoż herbu wywiedli się w 1819 r. Protoplastą rodziny 
został Mikołaj Koryzna, syn Eliasza (pokolenie I i II), który w 1646 r. nabył majętność 
LaudaPoniekielpie [wpow. wielońskim]. W taryfie 1667 r. Mikołaj Koryzna był notowa
ny jako właściciel majętności Lawda w pow. wielońskim. W 1684 r. synowie Mikołaja: 
Michał Kazimierz i Jan (III) weszli w  posiadanie tych dóbr. Zapoczątkowali oni 2 linie 
tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Michał Kazimierz, który w 1713 r. swo
ją część wspomnianych dóbr zapisał synowi Józefowi Antoniemu (IV). W testamencie 
z 1750 r. ten ostatni zapisał te dobra synowi Augustynowi (V), nic nie wiadomo o za
pisie dla drugiego syna Macieja. Wspomniany Augustyn w swoim testamencie z 1764 r. 
przekazał te dobra swoim synom (VI): Antoniemu i Karolowi. Pierwszy z nich wydał
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216 KORZENIEWSKI (KORZENIOWSKI)

na świat pięciu synów (VII): Józefa Andrzeja, Franciszka Kazimierza, Dionizego Au
gustyna, Antoniego Jozafata i Augustyna, bezpotomnego. Prawie wszyscy z nich mieli 
potomstwo (VIII): pierwszy spłodził syna Adolfa; drugi — Franciszek Kazimierz był 
ojcem Florencjusza [ros. Florentij]; trzeci — Tomasza (ojca dwóch synów: Aleksandra 
i Franciszka, IX); czwarty, czyli Antoni Jozafat, zostawił po sobie czterech synów: Al
fonsa Albina, Edwarda, Teodora i Anicetego.

Brat wspomnianego Antoniego to Karol (VI). Był on ojcem trzech synów (VII): 
Augustyna, Józefa Teofila i Wincentego Antoniego, bezpotomnego. Pierwszy z nich wy
dał na świat syna Adolfa Michała Augustyna (VIII), ojca Leona Mariana (IX).

Z kolei brat Augustyna — Maciej (V), który w swoim testamencie z 1789 r. zapi
sał wspomniane dobra synowi Gabrielowi (VI). Ten ostatni miał syna Franciszka (VII), 
ojca pięciu synów (VIII): Józefa, Jana, Dominika, Franciszka i Stanisława. Z nich po
tomstwo mieli tylko dwaj pierwsi. Józef Leon spłodził trzech synów (IX): Ksawerego, 
Adolfa i Józefa, a jego brat Jan Aleksander — dwóch: Kazimierza i Tomasza |po polsku 
rosvj skimi literami |.

Drugą, młodszą linię prowadził Jan (III), ojciec Mikołaja (IV) i dziad Antonie
go (V). Ten ostatni powołał do życia trzech synów (VI): Dominika, Antoniego Jana 
i Stanisława. Pierwszy z nich wydał na świat Franciszka Józefa (VII), ojca dwóch sy
nów (VIII): Pawła i Wincentego. Jego brat Antoni Jan miał dwóch synów (VII): Win
centego i Józefa Władysława. Z nich Wincenty spłodził trzech synów (VIII): Konstan
tego, Edwarda i Józefa. Z nich potomstwa doczekał się tylko pierwszy, ojciec trzech 
synów (IX): Józefa, Władysława i Wacława.

Brat Wincentego — Józef Władysław (VII) ojcował Cyprianowi Mikołajowi (VIII).
Z kolei brat Dominika (VI) — Stanisław ojcował trzem synom (VII): Augustynowi 

Hieronimowi, Karolowi i Antoniemu Pawłowi, ostatni dwaj nie mieli potomstwa. Linię 
prowadził więc Augustyn Hieronim jako ojciec dwóch synów (VIII): Stanisława i lana 
[LVIA, F 391-8-2570].

W 1882 r. notowano Koryznów w pow. szawelskim w gminie Skiemie na historycz
nej Laudzie w: Dębowie (folwark Józefa, syna Karola), Ponikielpiach (29 dziesięcin zie
mi) i Uszpurwiach (37; Wincentego). Byli tu przynajmniej od XVII w.
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 2, s. 109, 137, 162, 329; Dworzecki Bohdanowicz, k. 104; Elektorzy 1697, 1733 r.; 
Kojałowicz, Compendium, s. 242; Konfederacja 1704 r., s. 693; LVIA, F 391—7—1853a, bez paginacji, F 391— 
8-2570, k. 81 (skan 00164); ODVCA, vyp. 1, s. 68-114; vyp. 2, s. 47-151; vyp. 4, k. 23-183, 32-256 i 258, 
33—257, 292—9; vyp. 5, к. 40—293, 123—19; Urzędnicy smoleńscy, s. 252, nr 1900; Urzędnicy żmudzcy, nr 
546, 576, 587,701,1074,1122,1464; VL,T. 5, s. 462. L i t e r a t u r a :  Boniecki,T. 11, s. 219;Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 374; Kaczorowski, Litmni, s. 207; LPŻ, T. 1, s. 926: Kańzna; Uruski, T. 7, s. 246.

KORZENIEWSKI (KORZENIOWSKI)

Taryfa 1667 roku

Korzeniewski Marcin na miejscu rodzica r«[go] Adama Korzeniewskiego z Butkajdów dym 1 szlachecki 
w pow. korszewskim
Korzeniewski Lachowicz Wacław z okolicy Bordyjów dym 1 szlachecki w pow. potumszewskim
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Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie [LPŻ], W herbarzach polskich notowano 
Korzeniowskich w Wielkopolsce (pow. kaliski), na Lubelszczyźnie i Podlasiu.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w  pow. korszewskim 
i potumszewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.

W XIX w. Korzeniowscy herbu Leliwa, Nałęcz i Waga wylegitymowali się ze szla
chectwa w guberni kowieńskiej.
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 11, s. 222—224; LPŻ, T. 1, s. 936: Karżenauskas; Uruski, T. 7, s. 248, 250—251.

KOSAKOWSKI ZOB. KOSSAKOWSKI

KOSIENOWSKI 

Taryfa 1690 roku

Kosienowski [w Kop. 8: Kasiniewski] Andrzej у  Norw idów wpow. telsyewskim [dym] Suchecki 1

Nazwisko nie występuję w innych źródłach. Nie wiadomo, czy nie zostało przekręcone. 
Może forma z kopii (Kasiniewski) jest właściwa? Może mają coś wspólnego z Kąsinow- 
skimi z Kąsinowa w pow. poznańskim?

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, bez poddanych. 
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 374—378.

KOSIERADZKI (KOSIERACKI, KOSIERZECKI)

Taryfa 1667 roku

Kosieradyki Hrehory Marcinowicу  na miejscu Jana Łukaszewicza ijz] cyasnowicya z Scyesnajciów 1 dym szla
checki w pow. wiesytniańskim

Taryfa 1690 roku

Kosieryecki [w Taryfie: Żmudzi 1690 r.: Korzecki, w Kop. 10: Koszierzecki] Jan z Częsnajciów 
[w Kop. 1: Swientaycie, w Kop. 10: Szczesnaycie] w pow. wiesytmańskim dym szlachecki 1

Nazwisko jest chyba pochodzenia polskiego, pochodzi od Kozieradzkich, notowanych 
na Podlasiu we wsi Kosierady (Kozierady).

W „liście dobrowolnym wieczystym” z 1650 r. małżonkowie Hrehory Marcinowicz 
Kosieradzki i Anna Marcinówna Syrutówna oświadczyli, że zapisali Janowi Łukaszewiczowi 
Sczesnowiczowi i jego żonie Barbarze Andrzejównie Lelelkiewiczównie trzeciznę majętno
ści Gudyniany Sczęsnowicze i w „grunciech”, nabytych od Józefa Sczesnowicza, we włości 
wieszwiańskiej. Wymieniony tu Jan Łukaszewicz byl „wujem rodzonym” Anny Kosieradz- 
kiej i jej ojczymem. Sam Kosieradzki podpisał się po polsku jako „Kosieracki” [МАСВ].

Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 i 1690 r. była to tylko jedna 
rodzina, mieszkająca w tej samej miejscowości w pow. wieszwiańskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Ź r ó d ł a :  MACB, F 207—323. L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 7, s. 272: Kosieradzki, 372: Kozieradzki.
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218 KOSOWSKI (KOSSOW, KOSSOWSKI)

ICOSIERZECKI ZOB. KOSIERADZKI

KOSOWSKI (KOSSOW, KOSSOWSKI)

H. KOZIEŁ II (WŁASNEGO)

Taryfa 1690 roku

Kosowski Jan Robolów Wielkiego Gojjewa wpow. wilkiskim dym szlachecki 1

Sprawa pochodzenia tej rodziny nie jest prosta. Może być pochodzenia polskiego 
z Kossowa w pow. radomskim, z Podlasia i innych miejscowości. Równie dobrze może 
to być forma spolonizowana ruskiego nazwiska Kossow lub Kossowicz. Językoznawcy 
wysuwają różne teorie: zdaniem jednych Kosowicz łączy się z gatunkiem ptaka [Abra
mowicz, Citko, Dacewicz], a Z. Zinkevicius skłonił się do litewskiej genezy tego nazwi
ska, od formy Kasas (człon kas-).

Problemem jest związek Kosowskich (Kossowskich) z Kosowiczami (Kossowicza- 
mi). Czy nie jest to jedna rodzina, i to najpewniej Kossowiczów (Kosowiczów)? W każ
dym razie Kossowiczów notowano tylko w taryfie 1667 r. w pow. rosieńskim, a Kosow
skich tylko w taryfie 1690 r. w pow. wilkiskim. Teoretycznie mogło więc chodzić o jedną 
i tę samą rodzinę, ale chyba tak nie było.

Najstarsza wzmianka o pobycie na Żmudzi pochodzi z 1514 r., kiedy Iwaszko 
Fedorowicz Kosow otrzymał 2 pustosze we włości wielońskiej „do woli hospodar- 
skiej” [LM, Kn. 9]. Według Bonieckiego, chodziło o pow. wileński, a nadanie miało 
dotyczyć dwóch wsi.

Później notowano ich w obu popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. 
W popisie z 1528 r. spisano bowiem Iwana Kosowa we włości wielońskiej. Jest on za
pewne tożsamy z Iwaszką Fedorowiczem Kossowem, wyżej wymienionym. Oprócz nie
go w 1528 r. spisano jeszcze Kostię Kosowa, bojara ziemi witebskiej, gdzie później no
towano ród Kossowów. Otóż przodkiem tego rodu był Kuźma Kossow, którego syn 
Konstanty otrzymał nadanie w ziemi witebskiej od króla polskiego Zygmunta I, u któ
rego był dworzaninem w 1523 r. [.Herbar^ szlachty witebskiej, Boniecki]. W każdym razie 
jeszcze w 1572 r. wzmiankowano o „obrubie” Iwana Kosowa, sąsiadującym z siołem 
Perewozniki nad Niemnem [LM, Kn. 51].

W kolejnym popisie z 1567 r. w tej włości zanotowano Andreja Kosowicza, za
pewne syna Iwana. Zaś w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano następu
jące osoby. W 1583 r. Andrej [Iwanowicz] Kos[s]ow [Kosowicz] miał „dworec” Poniki 
we włości wielońskiej. Dobra te leżały w Poniemoniu, czyli nad Niemnem. Ów Andrej 
ożenił się z Maryną Ostafiewą Korsak, z którą miał pięcioro dzieci: Stanisława, Micha
ła, Jedwigę, Barbarę i Kristinę. Zmarł przed 1589 r., kiedy wdowa po nim była zamęż
na za Mikołajem Kamieńskim. W 1598 r. wzmiankowany Stanisław Andrejewicz zabez
pieczył dług 200 kop groszy wobec żony Doroty Jezofowny Mostwiłowny na swoich 
dobrach Poniki. Chodzi tu o dobra nad rzeką Niką, lewym dopływem Niemna, ucho
dzącym przy wsi ligowo na południowy wschód od Wielony, ale na drugim brzegu
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Niemna. Według niektórych Poniki to późniejsze Iłgowo [SG]. Skądinąd wiadomo, że 
Stanisław i Michał Andrejewicze Kosowicze nabyli wspomniane dobra Poniki w 1597 r. 
PA], Zatem rysuje się następująca linia genealogiczna tej rodziny: 1. Fedor. 2. Iwaszko 
(Iwan) Fedorowicz Kosow (1514—1528). 3. Andrej (1567). 4. Andrejewicze, w tym Sta
nisław i Michał. Imię Stanisława wskazuje na opcję katolicką w tej rodzinie. Wszystko 
przemawia za ruską genezą tej rodziny.

W czasie Potopu w 1656 r. Aleksander Kosowicz uczestniczył w konfederacji sza- 
dowskiej szlachty żmudzkiej, antyszwedzkiej.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych. 
Jest to skromna, ale jednak, przesłanka wskazująca na to, że Kosowski z 1690 r. jest po
tomkiem Kos [s]owa czy Kosowicza z końca XVI w.

W 1840 r. Zgromadzenie Deputatów Szlacheckich potwierdziło rodowitość szla
checką Kossowiczów herbu własnego (Kozieł II). Ich przodek Stanisław Kossowicz 
posiadał dobra „miedzy włókami Ejragolskimi Poginie i Poginiewo” [Ciechanowicz]. 
Chodzi o rejon na południowy wschód od miasteczka Ejragola, nad rzeką Giniawą 
[stąd nazwy Poginie i Poginiewo]. Dokument ten służył dla potwierdzenia rodowitości 
Kajetana Kossowicza, który był starszym nauczycielem języka greckiego w gimnazjum 
wTwerze [Ciechanowicz],

Ź r ó d ł a :  Akta sjaydów, T. 2, s. 349; Herban.ę szlachty witebskiej\ s. 51; LM, Ujrasymą knyga 9, s. 277, nr 484; 
LM, Ujrasymą knyga 51, s. 31^317; ODVCA, vyp. 1, s. 103-272, 111-100, 126-365; vyp. 2, s. 71^122; 
vyp. 4, k. 220-128. 307-129; Perapis 1528 r., s. 254; Popis 1567 r., kol. 1286; SG, T. 8, s. 774: Poniki. L i t e 
r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 172: Kosowicz, 174: Kos(z); Boniecki, T. 11, s. 334; Cie
chanowicz, Rody, T. 3, s. 384: Kossow, 386: Kossowicz; Zinkevicius, s. 101: kas—, 285: Kasas.

KOSSAKOWSKI (KOSAKOWSKI)

H. ŚLEPOWRON ?

Taryfa 1667 roku

Kosakowski Knysytop yMoyiymów poddański dym 1 w pow. syawdowskim

Taryfa 1690 roku

Kos[s\ akowski Kayimiery na miejscu rodyica yMojyrymów w pow. syawdowskim dym poddański 1

Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie, choć badacze liewscy łączyła je z języ
kiem białoruskim [LPZ]. Wątpliwe, by chodziło o przodka sławnej na Litwie w końcu 
XVIII w. rodziny Kossakowskich. Rodzina o tym nazwisku należy do „jednej z najlicz
niej obecnie rozrodzonych rodzin” [Uruski], Jej gniazdem są wsie Kossaki i Murawy 
w ziemi ciechanowskiej na Mazowszu.

Na Żmudzi pojawił się Bałtromiej Jakubowicz Kosakowski w 1595 r., kiedy kupił 
część majętności Możrimojtie we włości szawdowskiej i „ziemlicę” Skurbiny w pojur- 
skiej. Ciekawe, że w  tej samej miejscowości spisano w taryfie z 1690 r. Kazimierza Ko
sakowskiego, najpewniej jego potomka.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



220 KOSSOBUDZKI

Wkrótce, bo około 1594 r. urodził się na Żmudzi Wojciech Kossakowski (zm. 1649), 
jezuita: profesor teologii w Krożach i Wilnie, prefekt szkół i bursy w  Krożach oraz pre
fekt drukarni jezuickiej w Wilnie w latach 1645—1647 \Encykhpedia wiedpy ojepuitacIĄ.

Spisano ich w obu taryfach XVII w.: w  1667 i 1690 r. Była to jedna rodzina w pow. 
szawdowskim, z jednym dymem poddańskim. Zatem była to szlachta drobna i nieuty- 
tułowanado końca XVII w. Jedyny tytuł posiadał Dominik Korwin Kossakowski, który 
był stolnikiem żmudzkim w latach 1773—1787. Był on związany ze Żmudzią, w  1786 r. 
uczestniczył w  sejmiku rosieńskim. Niemniej jednak należał on do tych najbardziej zna
nych Kossakowskich herbu Slepowron, mających swoją siedzibę w pow. kowieńskim.

W 1764 r. Antoni Kossakowski, M.WK. [major wojska koronnego] i marszałek 
prymasa Polski Władysława Łubieńskiego, był elektorem króla polskiego Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Jest to postać dobrze znana (1718—1786), która urodziła się 
zapewne w Billewiczach w pow. rosieńskim na Żmudzi. Ojciec Remigian pochodził 
z Korony, matka Kamińska chyba ze Żmudzi. Był on poetą, tłumaczem, polemistą reli
gijnym i sekretarzem króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Znając język 
i pismo ruskie, sprawował nadzór nad transliteracją Metryki Litewskiej, pisanej głównie 
po rusku, na język polski [PSB].

W XIX w. Kossakowscy herbu Slepowron wylegitymowali się ze szlachectwa 
w późniejszej guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a :  Elektorzy 1764 r.; ODVCA, vyp. 4, k. 40-310; Urzędnicy żmudzcy, nr 1324. L i t e r a t u r a :  
Birżiśka, Aleksandrynas, T. 3, s. 34—36 (Kasakauskis); Boniecki, T. 11, s. 312; Ciechanowicz, Кody, T. 3, s. 383 
(ogólnie o Żmudzi); Encyklopedia wiedcy ojeytńtach, s. 308; LPŻ, T. 1, s. 1053: Kosakauskas, 937: Kasakauskas; 
PSB, T. 14, s. 261—262: Kossakowski Antoni; Uruski, T. 7, s. 298.

KOSSOBUDZKI 

H. POBÓG ?

Taryfa 1667 roku

Kossobudpka Muranowa Alipieta Cpyrska, na miejscu której postał spisany Hrehory Bu nar p{Ż\ołp dym 1 
poddański w pow. rosieńskim

Nazwisko jest pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. Chyba jednak bardziej 
prawdopodobne jest to pierwsze przypuszczenie, zważywszy na licznych Kossobudz- 
kich notowanych w polskich herbarzach. Pochodzili oni z Kossobud w pow. raciąskim 
w województwie płockim (Mazowsze).

Na Żmudzi zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1599 r. Sta
nisław Aleksiejewicz Kosobudzki z żonąjedwigąjanowną sprzedał folwark Pławginy 
we włości rosieńskiej. Tenże jednak z patronimikiem Aleksandrowicz [pewnie dobrze 
odczytanym], sprzedał grunt w Pławginach. Zatem w końcu XVI w. notowano Stanisła
wa Kossobudzkiego na Żmudzi, mającego osiadłość we włości rosieńskiej.

W 1670 r. [w tekście błędnie: 1660] Mikołaj Stanisławowicz Kosabucki [tak się pisał] 
spisał testament. Kazał pochować swoje ciało „na mogiłach Niemorszańskich” w pow
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KOSSOWICZ 221

widuklewskim. Jego żona Jadwiga Mackiewiczówna już nie żyła, była „nieboszczycą” 
W ostatnich, trudnych dla niego latach, opiekowali się nim: córka Krystyna i zięć Balcer 
Szymowicz Sereyko. Dawniej, bo w lóó l r. zapisał im połowę „ojczyzny” swej Pławgi- 
nie w pow. rosieńskim, a drugą połowę drugiej córce Zofii i jej mężowi Andrzejowi 
Goyżewskiemu. Ci ostatni sprzedali swoją część Kasperowi Użumedzkiemu. W swoim 
testamencie chciał podkreślić opiekę ze strony wspomnianych wyżej Sereyków i nie
wdzięczność drugiej córki, stąd upoważnił swego zięcia Sereykę do starań o odzyska
nie drugiej części dóbr pławgińskich od Kaspra Użumedzkiego i jego rodziny [VUB].

Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina z jednym dymem poddańskim 
w pow. rosieńskim. Zwraca uwagę pominięcie Mikołaja Kosobudzkiego, jeszcze wów
czas żyjącego (spisał testament w 1670 r.).

W 1820 r. Kosobudzcy, bez podania herbu, wylegitymowali się ze szlachectwa w póź
niejszej guberni kowieńskiej. Przodkiem rodziny został uznany Aleksandr Fadiejew [tj. 
syn Tadeusza], który w  1656 r. posiadał dobra Dorotajcie w pow. połongowskim. Miał 
on syna Stefana, wnuka Jana i prawnuka Aleksandra Karola, który wylegitymował się 
w 1820 r. [Boniecki; LATA, F 391—1—480]. Genealogia ta była następująca, poczynając od 
Aleksandra Kossobudzkiego, syna Tadeusza (pokolenie I i II). Miał on syna Stefana (III), 
wnuka Jana (IV), prawnuka Antoniego Karola (ur. 1760; V) i praprawnuka Onufrego 
(ur. 1794; VI). Ten ostatni spłodził sześciu synów (VII): Cypriana Andrzeja (ur. 1823), 
Grzegorza Bolesława (ur. 1825), Piotra Władysława (ur. 1833) z synem Teonem (ur. 1865; 
VIII), Jana Onufrego (ur. 1836), Rajnolda Ignacego (ur. 1839) i Erazma (ur. 1841) [LATA, 
F 391-7-1853]. Do tej genealogii należy dodać, że pewnie łączy się z informacją z herba
rza Uruskiego o Aleksandrze, synu Tadeusza, który został zapisany do ksiąg szlachty gu
berni kowieńskiej w 1820 r. W tym jednym zdaniu są dwa błędy: gubernia kowieńska po
wstała dopiero w 1843 r. [w 1820 r. został zapisany do guberni wileńskiej], a wspomniany 
Aleksander był protoplastą rodziny, a nie osobą wywodzącą się w 1820 r. Byli najpewniej 
herbu Pobóg jak inni Kossobudzcy, zanotowani w tym herbarzu.
Ź r ó d ł a :  LATA, F 391-1^480, F 391-7-1853, k. 30 (skan 00061); ODVCA, vyp. 5, k. 177^435,227-2081 
ATJB, F 7—ŻP 23, k. 61-62 (cz. 2). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 11, s. 330; LPŻ, T. 1, s. 936: Kasabuckas, 
1055: Kosobuckis; Uruski, T. 7, s. 304.

KOSSOWICZ

Taryfa 1667 roku

KossowiczAleksander. Stankiewicz [Billewicz] Micha!  Eustachi cimm ejragolski [...] takję z cz$ści swojej zę 
wsi i -udmont i Misiun od [maj ętao ś ci] Poleskiej zjolwarku Mostwiliszęk od Aleksandra Kossondczą nabytym 
Z dymu od Roytrows kiego takje Z CZ ^  tejżę majętności kliko łaj Stankiewicz kromia zastawników, do których 
10 dymów pokazał, [ogółem] 30 i 2 młyny w pow. rosieńskim [tj. 32 dymy poddańskie]
Kossowicz Stanisław z nabycia od Adama Stankiewiczapisa/ya ziemskiego yjmujdzkiego] dym 1 szlachec
ki w pow. rosieńskim

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kos (z). To ostatnie może być zdrobnieniem od imie
nia Kosma, Konstanty lub inne, albo pochodzić od kosa — gatunku ptaka [Abramowicz,
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222 ICOSTOWICZ

Citko, Dacewicz]. Zdaniem jednych badaczy litewskich nazwisko Kosowicz (lit. Kasa- 
vicius) łączy się z językiem białoruskim [LPŻ], a innych — z litewskim, od formy Kasas 
(człon: kas—) pochodzi m.in. Kasavicius [Zinkevicius]. Zob. wyżej uwagi o Kosowskich.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r\: jedna rodzina w pow. rosień- 
skim, bez poddanych. Dane o drugiej rodzinie (Aleksander) dotyczą informacji o naby
ciu dóbr, są nieokreślone w czasie.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 174: Kos(z); LPŻ, T. 1, s. 938: Kasevicius, 1054: Ko- 
sevicius; Zinkevicius, s. 285: Kasas.

KOSSOWSKI ZOB. KOSOWSKI 

KOSTOWICZ

Taryfa 1667 roku

Kostowicp Michał. Suyjnt Daniel ̂  Votu mowa i p nastawy od Je/yego Wiybora nayamej Popi nowa w tympe 
pow. i spadkiem spadłą od Michała Kostonicpa p Popinowa dymy 2 poddańskie w pow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Kostowiep [MB: Mostowicz; trudno odczytać pierwszą literę nazwiska] Malcher y[S\Tejgwiłów w pow. 
pojurskim i у kupli dympoddański 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kosta, Kosto, które może być zdrobnieniem od 
imienia Konstanty [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Rodziny tej nie notowano w pol
skich herbarzach. Może jednak chodzi o Kostewiczów?

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667, jak i 1690 r. 
były to pojedyncze rodziny w pow. pojurskim: z jednym (1690) lub dwoma (1667) dy
mami poddańskimi. Nie była to więc szlachta najbiedniejsza, ale nie utytułowana.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 173: Kostewicz.

KOSZKIEL (KOSKULL)

H. WŁASNEGO 

Taryfa 1690 roku

Kosyjdel Herhard Fridrik pułkownik JKMd у  Grep w pow. telspewskim [dymów] poddańskich 10

Ród niemiecki osiadły w Inflantach w XIV w., kiedy stanowili szlachtę wasalną arcybi
skupa ryskiego. Ich siedzibą był dwór Koskull w  parafii Dideln.

Na Litwie byli notowani w 1. połowie XVII w  W 1643 r. Jerzy Koszkiel był po
borcą czopowego w pow. upickim, ożeniony z Aleksandrą Szkopówną. Wymieniony 
w 1690 r. Gerhard Friedrich Koszkiel służył w  wojsku litewskim. Miał dobra Greże
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w pow. telszewskim z 10 dymami poddańskimi. Nie wiadomo, z którym z Gerhardów 
Koskullów należy go utożsamić. W genealogii tej rodziny notowano bowiem: Gerhar
da I (1639—1678) i II (1678—1769), prawdopodobnie chodzi o tego pierwszego, ale nie 
mógł on umrzeć w 1678 r., jak podaje genealogia. Być może jest to błędna data.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w  pow. telszewskim 
w Greżach, przy granicy kurlandzkiej. Była to szlachta przynajmniej średnio zamożna, 
ale nieutytulowana.
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 11, s. 283: Koskul; GH: Kurland, Bd. 1, s. 328—348, głównie 335—336; GH: 
Livland, Bd. 1, s. 360-374, głównie 370; Uruski, T. 7, s. 325: Koszkel i Koszkul.

KOSZTOWN (KOSZTOWN)

Taryfa 1667 roku

Kosptown Adam p Mołowian dymy 2 pod[d] ańskie w pow. retowskim
Kosptown Augustyn HrehorowicppSwirtunów dym 1 spłachetki w pow. spawdowskim
Kosptown Jakub na miejscu rodpica swego Augustina Kosptownia p Krutyl dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Kosptown Jan na miejscu rodpica swego Micha/a Kosptowca [sic] p Krutyl dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Kosptown Jan p [S\Pirgów splachecki dym 1 w pow. korklańskim
Kosptown Joachim, na którego miejscu i na miejscu Michała Kapimierponicpa Goleywy postał spisany Jerpy Sta- 
nisławowicpjuchniewicp p Kutajn kupnym prawem nabytego dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim. Gielpyc 
]an p nabytego dymu poddańskiego od Joachima Kosptownia £ Gielpyaów Kutajniów dym 1 poddański w pow. 
medyngiańskim
Kosptown Jópef Sebestianowicp p Połakispów dym 1 splachecki w pow. retowskim
Kosptown Kapimierp Piotrowicp p cpęści od Jakuba Eydimta pjanowdowa pastawnym prawem w sumie dgjer- 
pący, a p nabycia na miejscu Wojciecha Piktuny dym 1 poddański w pow. korspewskim 
Kosptown Matiasp Bartłomiejewicp na którego miejscu postał spisany Wojciech Smrtim p Kosptown dym 1 
splachecki w pow. pojurskim
Kosptown Mikołaj na miejscu Salamona Petkiewicpa God/y i Marana Gondty pPospyla Repgoli dym 1 spla
checki w pow. korspewskim
Kosptown Piotr, na którego miejscu postał spisany Jerpy Wladykowicp p nabytego i do własnej paspni prpy- 
właspcponego p Krutyl Goniprowa dym 1 splachecki w pow. korspewskim 
Kosptown Stanislaw p Krutyl dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Kosptown Zygmunt Walentinowicp na miejscu Wakntina Kosptownia rodpica swe[go] p Kosptownów dym 1 
splachecki w pow. pojurskim
Kosptown Zygmunt p Krutyl dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Kosptowniowa Janowa Magdalena Mańejewna na miejscu Adama Kie/pspa p Społpian poddański dym 1 
w pow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Kosptown Jakub p Krutil Goniprowa w pow. korspewskim dym splachecki 1 
Kosptown Jan p Krutyl Goniprowa dym splachecki 1
Kosptown Kapimierp na którego miejscu postał spisany Joachim Gricewicp pjanowdowa w pow. korspewskim 
dym splachecki 1
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Kosptowń Mikołaj, na miejscu którego postał spisany MatiaspKarbowski p Posty la w pow. korspewskim dym 
splachecki 1
Kosptowń Jan pPogiów w pow. korklańskim dym spłachetki 1
Kosptowń Kagjmierp p Ejdyników w pow. medyngiańskim [dym] poddański 1
Kosptowń Zygmont p Kosptowni w pow. pojurskim dym spłachetki 1
Kosptowń Piet kie nicp Sylwester p Mo!wian Sylwestrów na miejscu ojca i p imienicpa Popyspiimie w pow. retów- 
skim [dym] poddański 1

Nazwisko ma niejasne pochodzenie [LPZ]. Może ma genezę odmiejscową? Nie noto
wano go nawet w monografii Z. Zinkeviciusa. Może jest pochodzenia litewskiego?

Ród znany jest na Żmudzi od XVI w. w aktach ziemskich żmudzkich. W 1590 r. 
Kaspor Matysewicz Kosztonajtis sprzedał połowę ziemi Szyłeli we włości wielońskiej. 
W 1596 r. Sebestian i Stanisław Matysowicze Pawłowicze Kosztownie kupili część ma
jętności Kikany po obu stronach rzeki Łakisty we włości retowskiej. W 1599 r. Wojtiech 
i Bałtromiej Pawłowicze Kasztawnie kupili część gruntu majętności Wajkiej we włości 
pojurskiej. W sumie Kosztowniów notowano w trzech włościach, dość odległych od 
siebie: wielońskiej, pojurskiej i retowskiej. Można też przedstawić ciąg genealogiczny tej 
rodziny we włości pojurskiej i retowskiej, poczynając od Pawła Kosztownia.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 16 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow. korszewskim (8), znacznie mniej w pojurskim (3) i retowskim (2), 
w dalszych pojedynczo. Innymi słowy, osadnictwo koncentrowało się w południowo- 
zachodniej Żmudzi. Większość nie miała poddanych (13 na 16), pozostałe miały po jed
nym lub dwóch dymach poddańskich.

W taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, z których połowa mieszkała w  pow. korszew
skim, a pozostałe pojedynczo w powiatach: pojurskim, korklańskim, medyngiańskim 
i retowskim. Wszystkie te powiaty leżały w pobliżu siebie. Tylko dwie rodziny miały 
poddanych, po jednym. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zwraca uwagę wzmianka o osadzie szlacheckiej Kosztownia w pow. pojurskim 
w obu taryfach XVII w. Nie notowano jej w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W XIX w. notowano dwie miejscowości o podobnej nazwie: dwór i młyn Kosztow
nie w parafii Kołtyniany i okolicę szlachecką Kosztownale (obecnie Kaśtaunaliai w  re
jonie Szyłele) na południe od Ławkowa [SG]. Dodatkowo w spisie okolic szlacheckich 
z 1789 r. są Kosztownale w pow. pojurskim. Najpewniej chodzi o okolicę szlachecką, 
która spełnia warunek lokalizacji w pow. pojurskim, choć można mieć pewne wątpliwo
ści, bo na południe od Ławkowa było pogranicze pojursko—szawdowskie. W każdym 
razie dwór Kosztownie nie spełniał warunku osady szlacheckiej oraz lokalizacji w  pow. 
pojurskim, ponieważ rejon Kołtynian należał do pow. korszewskiego. W sumie najpew
niej gniazdem tego rodu były wspomniane wyżej Kosztownale, okolica szlachecka.

W 1820 r. rodzina zwana Kosztownia lub Kosztowny [Uruski] z herbem Dołęga 
została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 112—146; vyp. 4, k. 151—95; vyp. 5, k. 171—386; SG, T. 4, s. 489: Kosżtownale, 
Kosżtownie. L i t e r a t u r a :  Gloger, s. 289; LPŻ, T. 1, s. 945: Kaśtaunas; Uruski,T. 7, s. 325.
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KOSZUC 

Taryfa 1667 roku

Kosząc Jan p Pukiów p imienicpa Gajpławkis w pow. M. Dy mian poddański dym 1 w pow. telspewskim 
Kospuc Jery), na którewgo miejscu posta/ spisany Gabriel Kopce wicp p Kospuć dym 1 splachecki w pow. połon- 
gowskim
Kospuc Stanisław, na którego miejscu postał spisany Jakub Moret p imienia Kospuć 3 poĄĄańskie dymy 
w pow. połongowskim
Stanisławowicpjan, na którego miejscu postali spisani Jan Montowt, Gabriel Woyciechowicp, Jópef Kapimierpo- 
wicpjapdowscy, takpe Giedgowpdpia i  Stanisław Kospucia [w tekście: Kosczuja] pobrębii Spnkia napwane- 
go pa rok 1667, któ/y sig skońcpy/in л»/[по] /668 w dpień św. Jana Krpciciela wnieśli 7:15 [także pokazali 
prawo wieczyste] [Królewszczyzny 1667 r.]

Taryfa 1690 roku

Kospuc Jakub Janowicp p Gajsplajkiów i Pukiów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Kospuc Jópef na miejscu Stanisława [Koszucia] £ Kospuć i Spukiów w pow. połongowskim [dymów] pod-
dańskich 2

Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Można wyrazić przypuszczenie, że jest to na
zwisko odmiejscowe, od osady szlacheckiej Koszucie, o której niżej będzie mowa. War
to jeszcze zwrócić uwagę na nazwisko Koszut, które łączy się z określeniem lanii oraz 
łupieżu na głowie (gwara) [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Rodziny tej nie notowano 
w polskich herbarzach.

Niemniej jednak spisano ich już w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. 
we włości połongowskiej: Jakub i Marko Kaszutojtis stawili po jednym koniu. Jeszcze 
wcześniej, bo w inwentarzu włości kretyngowskiej z 1566 r., było kilka wzmianek o bo
jarach Kaszuciach, graniczących z siołem kretyngowskim Gientszaycie (późniejsze sio
ło Giencze na południe od Koszuciów) [AWAK, T. 14]. Wiadomo też, że w  1576 r. bo
jarzy ci graniczyli z obrębem Szukie we włości połongowskiej [AWAK, T. 24]. Z kolei 
w  1583 r. wzięto za świadka Marka Kaszutaycia, którego pamięć sięgała „wojny Smo
leńskiej i Starodubowskiej” [czyli kampanii 1535 r.]. Jest tożsamy z bojarem Markiem 
Kaszutojtisem z popisu 1567 r.

Powyższa wzmianka z 1583 r. jest o tyle interesująca, że dotyczy przynależności 
Koszuciów do tzw. rodu zachodniożmudzkiego, o którym dość szeroko pisano w litera
turze historycznej, o czym bliżej pisano w innym miejscu, zob.: Jawoysz.

Trochę wiadomo również z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. wzmian
kowano o Adamie Jakubowiczu Kaszutajtiu, najpewniej synu Jakuba z 1567 r. W 1593 r. 
Gendruta Pietrowna darowała mężowi Markowi Jurewiczowi Koszutajtiu „pridanno- 
je” [posag], wniesione do jego domu Koszuti we włości połongowskiej. Był on naj
pewniej tożsamy z Markiem z 1567 r. i bliskim krewnym, może bratem Jakuba. Znów 
w 1590 r. Michał [Jakubowicz] Kaszut, służebnik Krisztofa Janowicza Bielewicza, pod- 
sędka żmudzkiego, został oskarżony o to, że „pobrał len z ozera Kgumerta”. Chodzi 
o jezioro Gumert, z którego wypływała rzeka Gumert, lewy dopływ Szuszwy, płynący
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226 KOTARSKI

m.in. przez Szawkoty (Szowkoty), dobra należące do Bielewiczów (Billewiczów) [we 
włości tendziagolskiej]. W 1600 r. Michał i Wojtiech Jakubowicze Kaszutewicze kupili 
od Jurija Jurewicza Danowskiego i jego żony Anny Markowny Kaszutewicz szóstą część 
majętności Kaszuty (Kaszutyszki) we włości polongowskiej.

W 1598 r. [data jest niemożliwa, może chodzi o 1498 r.?] Stanisław Janowicz [Kież- 
gajlo], starosta żmudzki [w latach 1486—1526], zamienił się ziemiami ze swoim boja
rem Jurim Kotkiewiczem Koszutowiczem: dostał ziemię Imborską w zamian za obręb 
w puszczy Płotelskiej nad rzeką Okmieną „do Dargiewa rubieżą ku moru na wierstu”

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w  wiadomo o Koszuciach miesz
kających głównie we włości polongowskiej. Z kolei wzmiankę o odległej odeń włości 
tendziagolskiej można różnie interpretować, bo dotyczy ona „służebnika”, czyli słu
gi w  dobrach ziemskich Bielewicza, a nie jego własnych. Mamy też informacje o czte
rech pokoleniach Koszuciów (Kaszuciów): 1. Koszut. 2. Juri. 3. Jakub i Marek. 4. Adam 
i Michał. Ich gniazdem były Koszucie (lit. Kaśućiai), później okolica szlachecka, leżąca 
w pow. połongowskim. Chodzi o miejscowość o tej nazwie, położoną na południowy 
wschód od Dorbian. W końcu XIX w. mieszkali tu Sakielowie z prawie 500 dziesięci
nami ziemi [SG]. Początki ich osadnictwa na tym obszarze mogą sięgać końca XV w.

W czasie Potopu 1655 r. Abraham Koszuc uczestniczył w  unii kiejdańskiej ze 
Szwecją. Notowano ich w  obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow po
łongowskim i sąsiadującym z nim telszewskim. Jedna nie miała, a pozostałe miały pod
danych: od jednego do trzech. W tym roku w Szukiach notowano sporą liczbę szlach
ty, w tym Stanisława Koszucia [Królewszczyzny 1667 r.]. Chodzi o okolicę szlachecką 
w pow. połongowskim, na południowy wschód od Dorbian, koło Koszuciów.

W taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny, mieszkające w pow telszewskim i połongow
skim. Obie miały poddanych: od jednego do dwóch. Zatem była to szlachta drobna, choć 
nie najbiedniejsza, i nieutytułowana do końca XVII w. Jedynym wyjątkiem, i to dość dys
kusyjnym, jest wzmianka o urzędzie cześnika żmudzkiego Józefa Koszucia, syna Józefa, 
w testamencie jego żony Łucji Drozdówny z 1775 r. Miał nim być w latach 1753—1760.
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 304; AWAK, T. 14, s. 133, 151, 170; AWAK, T. 24, s. 362, 398; Królewsz- 
czyzny 1667 r ; ODVCA, vyp. 1, s. 119—247, 149^107; vyp. 2, s. 148-690; vyp. 3, s. 89—337; vyp. 5, k. 59— 
448, 264—266; Popis 1567 r., kol. 1351; Skwar, s. 87: Gumerta; SG, T. 15, cz. 2, s. 139: Koszucie; Urzędnicy 
żmudzcy, nr 585. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 175: Koszut.

KOTARSKI

H. CHOLEWA, PNIEJNIA 

Taryfa 1667 roku

Kotarski Kpyszjof i Mikołaj, na których miejscu i na miejscu Tygmonta Bogdanowicza został spisany Balcer 
Stulpin z Wertelów dym 1 poddański w pow. M. Dyrwian
Kotarski Kpysytof na [miejscu] Sebestiana Sidorowicpą pKinkowa dym 1 szlachecki w pow. kros kim 
Kotarski Marynus na miejscu Józefa Pace wieża z [S]Pirgiów dym 1 szlachecki w pow. korklańsldm
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Nazwisko jest pochodzenia polskiego lub białoruskiego (Kotar) [LPŻ], Z kolei Z. Zin- 
kevicius wspomniał o tej rodzinie (Katarskas) jako pochodzącej od formy Kataras (ka— 
i tar—). Jednak wszystko wskazuje na pochodzenie polskie.

Na Żmudzi pierwszym z Kotarskich byl Benedykt Kotarski, kanonik żmudzki i mi
nister rosieński (ok. 1533—przed 1606) [sic]. Pochodził z Mazowsza z diecezji płockiej, 
a więc najpewniej pochodził z Kotarczyna na północ od Płocka w pow. sieprskim i pie
czętował sięherbem Cholewa [Boniecki]. Jednak w wywodzie z 1836 r. Kotarscy używali 
herbu Pniejnia, który posiadali Kotarscy z pow. kaliskiego, z Kotarb.

Wspomniany Benedykt Marcinowy Kotarski immatrykulował się w Akademii Kra
kowskiej w 1548 r., magistrem został ok. 1553 r. Za rządów biskupa poznańskiego 
Benedykta Izdbieńskiego (1546—1553), a więc zapewne krótko, wykładał w Akade
mii Lubrańskiego w Poznaniu. Później wrócił do Krakowa, gdzie wykładał w Akade
mii jako docent-extraneus w latach 1553—1554 i collega minor w 1554—1557. W latach 
1553—1554 był także rektorem szkoły św. Anny i seniorem Bursy Ubogich, skąd został 
odwołany w 1559 r. z powodu pobytu kobiety w jego pokoju. O jego moralności świad
czy i to, że fałszował księgi uniwersyteckie i namawiał do krzywoprzysięstwa. W 1561 r. 
dostał dwuletni urlop od zajęć uniwersyteckich z powodu wyjazdu do Wiednia na dwór 
cesarski w charakterze preceptora [nauczyciela] syna Kaspra Maciejowskiego, kasztelana 
sandomierskiego. W 1566 r. był doktorem i seniorem Bursy Jurystów w Krakowie. Zo
stał wówczas usunięty z Akademii z powodu zaniedbywania obowiązków akademickich 
(nieobecność na zajęciach).

Prawdopodobnie w tym czasie poznał się z Jerzym Pietkiewiczem, który był wów
czas kanonikiem żmudzkim (przed 1561) i wileńskim (od 1563 r.). Biskupem żmudzkim 
był w latach 1567-1574. Pierwszym pewnym śladem pobytu Benedykta Kotarskiego 
na Żmudzi jest wzmianka w testamencie wspomnianego wyżej biskupa J. Pietkiewicza 
z 1574 r. o Benedykcie Marcinowiczu, szlachcicu (nobilis) i jego domowniku (familiaris). 
Należy przyjąć, że chodzi tu o Benedykta Kotarskiego i jego pobyt na Żmudzi w sto
licy biskupiej w  Worniach musiał trwać kilka lat. W tymże 1574 r. był już kanonikiem 
żmudzkim i administratorem biskupstwa żmudzkiego po śmierci Jerzego Pietkiewicza. 
Z późniejszej o 5 lat, z 1579 r., wizytacji tej diecezji wiadomo, że Benedykt Kotarski miał 
konkubinę o imieniu Urszula, z którą spłodził troje dzieci. Zaś w  hierarchii kanoników 
żmudzkich plasował się na pierwszym miejscu i miał święcenia kapłańskie (tylko trzech 
na sześciu je miało). W 1581 r. został plebanem kielmeńskim, którym był do ok. 1588 r. 
Wówczas porzucił Kościół katolicki i ożenił się ze wspomnianą konkubiną. Został wy
klęty przez władze kościelne, pewnie przez ówczesnego biskupa żmudzkiego Melchiora 
Giedroycia. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że już w aktach ziemskich żmudzkich 
w 1587 r. Orszula Matiejewna Muszkatowna z mężem Szczasnym Kotarskim przejęła 
na własność niwę we włości Małych Dyrwian, wcześniej wziętą w zastaw. Szczasny Ko
tarski to nasz Benedykt Kotarski [Benedykt po rusku oznacza Szczęsny, czyli Szczasny]. 
Został wówczas nazwany ziemianinem i nie był już duchownym katolickim. Z kolei 
wspomniana Orszula to owa konkubina Urszula, znana z wizytacji z 1579 r.

Z dalszych akt ziemskich żmudzkich wyniką co następuje. W 1592 r. Benedykt 
Kotarski z żoną Urszulą MatiejewnąMuszkatowną oświadczył, że przynależną im część
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228 KOTARSKI

spadku po Janie Wojtiechowiczu Luńskim, czyli sianożęci w majętności Dyrwiany, 
sprzedali zięciowi. Jednocześnie Szczefan Benedyktynowicz Kotarski, syn wyżej wymie
nionego, ugodził się z jednym szlachcicem w sprawie pobicia kijem. W 1599 r. Benedykt 
Kotarski kupił dobra Jurgiełajtie Meszkie we włości dyrwiańskiej [w Małych Dyrwia- 
nach]. W roku następnym wymieniono go jeszcze z żoną Orszulą w pewnej sprawie.

Gdy w 1601 r. Zofia Wnuczkowa ufundowała zbór kalwiński w Rosieniach, to jego 
pierwszym ministrem został Benedykt Kotarski, były kanonik żmudzki. Zmarł przed 
1606 r., kiedy zaczęła się sprawa sądowa o kościół w Kielmach. W sumie Benedykt Kotar
ski to „barwna, pełna życia i nietuzinkowa postać” [Błaszczyk; Lietuws katatiką dvasininkat\.

W XVII w. notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 3 rodziny w różnych powiatach: 
Małych Dyrwian (Wertele), gdzie byli notowani od końca XVI w., w kroskim i korklań- 
skim. Dwie rodziny nie miały poddanych, jedna miała jednego. Zatem była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

Z 1712 r. pochodzi testament Jakuba Kotarskiego z Łabunowa, który zapisał swo
jej żonie Marceli „Tuczkajtie” 2000 tynfów [LNB],

W 1800 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Kotarscy herbu Pniejnia. Za 
swego przodka przyjęli Benedykta Kotarskiego, który nabył dobra Dyrwiany w 1599 r. 
Chodzi o naszego kanonika żmudzkiego. Drzewo genealogiczne jest następujące, po
czynając od Benedykta (pokolenie I). Ten były kanonik żmudzki spłodził syna Micha
ła (II), ojca dwóch synów (III): Jerzego Jana i Marynusa [było jeszcze dwóch bezpo
tomnych braci: Stefan i Krzysztof]. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. Starszą zaczął 
więc Jerzy Jan jako ojciec Michała (IV), z kolei ojca pięciu synów (V): Józefa, Kazimie
rza, bezpotomnego, Jakuba, Macieja, bezpotomnego i Szymona. Z nich Józef zostawił 
po sobie syna Jana (ur. 1787; VI) [oraz Michała (ur. 1785), bezpotomnego, ojca Kajetana 
(ur. 1821; VII), bezpotomnego]. Jego brat Jakub był ojcem sześciu synów (VI): Antonie
go (ur. 1789), Bartłomieja (ur. 1791), Ignacego (ur. 1793),Jakuba (ur. 1795), Wincentego 
(ur. 1804), bezpotomnego i Dominika Franciszka (ur. 1806). Pierwszy z nich był ojcem 
Feliksa (ur. 1814; VII), bezpotomnego. Jego brat Bartłomiej miał dwóch synów (VII): 
Augustyna Andrzeja [brak go w wywodzie w F 319—1—1053] i Adama (ur. 1832), bez
potomnego. Wspomniany Augustyn Andrzej dał życie czterem synom (VIII): Janowi 
(ur. 1871), Franciszkowi Janowi (ur. 1872), Józefowi (ur. 1876) i Władysławowi (1884).

Teraz dalsi synowie Jakuba (V). Ignacy z pokolenia VI spłodził syna Józefa Bo
nifacego (ur. 1816; VII), ojca siedmiu synów (VIII): Franciszka (ur. 1853), Antonie
go (ur. 1855), Józefa (ur. 1857), Wincentego (ur. 1859), Leona (ur. 1863), Konstantego 
(ur. 1867) i Aleksandra (ur. 1869). Kolejny Jakubowicz to Jakub (VI), ojciec trzech sy
nów (VII): Antoniego Jerzego (ur. 1820), bezpotomnego, Wincentego Jakuba (ur. 1822) 
i Franciszka (ur. 1832). Z nich Wincenty Jakub miał syna Aleksandra Michała (ur. 1846; 
VIII), a jego brat Franciszek był ojcem czterech synów (VIII): Piotra (ur. 1859), Anto
niego (ur. 1866), Stanisława (ur. 1869) i Dominika (ur. 1875). Ostatni z Jakubowiczów to 
Dominik Franciszek (ur. 1806; VI), który miał syna Antoniego Adama (ur. 1833; VII), 
bezpotomnego.

Teraz należy wrócić do Szymona Michałowicza (V). Spłodził on syna Ignacego 
(ur. 1783; VI), ojca Szymona Teodora (ur. 1824; VII), bezpotomnego.
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Druga, młodsza linia rodziny pochodzi od Marynusa (III). Był on ojcem Jana (IV), 
dziadem Antoniego (V) i pradziadem dwóch prawnuków (VI): Stanisława Antoniego 
(ur. 1796) i Hilarego Pawła (ur. 1814). Ten drugi miał syna Jana (ur. 1851; VII). Z po
wodu uszkodzenia tekstu wiadomo, że w 1735 r. Marynus Kotarski zapisał synowi Ja
nowi dobra Gorajnie Pokrożonty [w pow. korklańskim]. Tenże w testamencie z 1735 r. 
zapisał mu połowę dóbr Dyrwiany Meszki Powirwicie Wertele Tryszki [pewnie chodzi 
o różne dobra w pow. dyrwiańskim i innych]. Z kolei w 1779 r. Józef, Kazimierz, Ja
kub, Maciej i Szymon Kotarscy, a więc ze starszej linii tej rodziny, sprzedali swoje dobra. 
[F 391-1-1053 lub F 391-7-1853].

Wspomniany protoplasta „Benedykt kniaź Kotarski” [kniaź w znaczeniu ksiądz, 
a nie książę] był rotmistrzem JKMci i dziedzicem rozległych dóbr. Konkretnie wymie
niono Dyrwiany w pow. dyrwiańskim, zakupione w 1599 r. W 1678 r. sprzedali puszczę 
Pogielże Pobolwiany. Jerzy Jan Michałowicz był cześnikiem żmudzkim, a syn jego Mi
chał dosłużył się w wojsku polskim rangi towarzysza petyhorskiego i po śmierci ojca 
osiągnął także urząd cześnika żmudzkiego według przywileju króla polskiego Augu
sta III, brak daty. Z kolei Marynus Michałowicz posiadł Pokrożencie w pow. korklań
skim i przekazał je synowi Janowi w 1730 r., potem zwanych Gorajnie Pokrożencie. Da
lej powtarzają się informacje, co pominięto [LATA, F 391-1-1053]. Podane wyżej dane 
o urzędach Kotarskich są nieprawdziwe.

Do dzisiaj zachowała się wieś Katarskiśkiai koło Labunowa (na północ od Kor- 
klan), której nazwa nawiązuje do nazwiska tej polskiej rodziny. Bardziej na południe od 
nich leżały Gorajnie Pokrożonty, należące do Kotarskich w 1690 r.
Ź r ó d ł a :  LNB, F 94-1928; LVIA, F 391-1-1053, к  46-48, F 391-7-1853, к  2 (podobny; skan 00004); 
ODVCA, vyp. 2, s. 129—419 i  420; vyp. 3, s. 48-176 i  181; vyp. 5, к  152-241, 267-292. L i t e r a t u r a :  
Błaszczyk, D ietera рппАука. Ustrój, s. 117—119 (podstawowe dane o B. Kotarskim); Boniecki, T. 11, s. 375— 
377; Buszyński, Opisanie, s. 68; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 399; Grażewski, 5—8 (szeroko omówił sprawę 
Benedykta Kotarskiego); Lietuvos kataliht dvasininkai, s. 76—77: Benediktas Kotarskis; LPŻ, T. 1, s. 945: Ka
tarskis; Uruski, T. 7, s. 331-332; Zinkeyićius, s. 211: Katarskas.

KOTKIEWICZ (KOTKOWICZ)

Taryfa 1667 roku

KotkieniczAugustyn. Pukiński Adam na miejscu Augustyna Kotkienicpa jp ig y  kupli od Krpysptofa Ławry- 
nomcpa Kusplejki czjtartą czyśćgruntu na paspnią swą obrócił, takje pprpykupli od Spcpefana Abramowicza 
Kothoniczą ośmiu czyści gruntu na pasznią obrócił zjonajciów dym 1 szlachecki w pow. telszywskim 
Kotkienicz Krzysztof. Pu /nos Dawid Markiewicz na miejscu Michała Goylewicpa у czyści swojej, takje Zśprpy- 
kupli od Krysztofa Kotkienicpa na miejscujego zjonajaów dym 1 szlachecki w pow. telspewskim 
Kotkienicz Stanislaw, na którego miejscu zpstał spisany Matiasp Mopelewski z Gostup dym 1 szlachecki 
w pow. wielońskim
Kotkonicz Stefan [na miejscu] Dawida Abramowicza Narkienicza z Popielan Wegier dym 1 szlachecki 
w pow. W\ Dy mian
Kotkonicz Stefan [na miejscu] Kazimierza Sownara z Użpeściów dym 1 szlachecki w pow. W. Dyrwian
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230 KOTKOWSKI

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kotka, Kotko, czy nawet Kot, także od zwierzę
cia domowego kota. Nazwisko to występuje w jeżykach słowiańskich: polskim (Chod- 
ko, Chodek: od Teodora) lub białoruskim (Chotka, Chodko: od Fiodora) [LPŻ; Abra
mowicz, Citko, Dacewicz]. Kot to także zdrobnienie od imienia Konstanty [Tichoniuk].

Najpewniej innego pochodzenia są Kutkiewicze (zob.), mieszkający głównie 
w pow. wilkiskim i sąsiednich.

W XVII w. notowano ich w taryfie 1667 r. Były to 4 rodziny, mieszkające w po
wiatach: Wielkich Dyrwian (2) i pojedynczo w telszewskim (pobliskim) i wielońskim 
(odległym odeń). Z obliczeń wyłączono jedną osobę (Krzysztofa) z powodu wzmianki 
o „przykupli”. Była to szlachta bez poddanych i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 176: Kotka, Kotkowicz; LPŻ, T. 1, s. 947—948: 
Katkeyićius, Katkus, 1057: Kotkeyićius, Kotka; Tichoniuk, s. 107: Konstanty.

KOTKOWSKI 

H. OSTOJA 

Popis 1621 roku

Kotkowska, wdowa, sługi swego Pawła Witkowskiego stawiła po kopacku koń 1 w pow. dyrwiańskim

Taryfa 1667 roku

Kotkowska Alppieta Stanisławówna [na miejscu] małponka swe\go\ Stanisława Kotkowskiego pMejUspek
dym 1 szlachecki w pow. tendpiagokkim
Kotkowski Hreho/y Janowicy у  Adejlispek dym 1 szlachecki w pow. tendpiagolskim
Kotkowski Kazimierz [na miejscu] Gabriela Kotkowskiego pMartynajaów Knie cp/cnów dym 1 szlachecki 
w pow. tendpiagolskim
Kotkowski Piotr na miejscu Jópefa Piotrowicza z Wojpodyspek [może Tńpodyszek?] Polapispe w Raglewi- 
cząch dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Kotkowski Samuel [na miejscu] Gabriela janowicpa Kotkowskiego pMartynajć dym 1 szlachecki w pow. ten- 
dzjagolskim

Taryfa 1690 roku

Kotkowski Stefan, na którego miejscu postał spisany Andrzej Kibort Wawrpecki pjurgajciów Połopisia w pow. 
rosieńskim [dym] spłachetki 1

Nazwisko może być pochodzenia polskiego (Kotkowski, a nawet Chodkowski) lub bia
łoruskiego (Katkoüski) [LPŻ]. Niemniej jednak za polskim pochodzeniem przemawia 
występowanie Kotkowskich w polskich herbarzach, którzy pochodzili z powiatu piotr
kowskiego i beli notowani na Litwie [Boniecki],

Na Żmudzi po raz pierwszy podano o nich wpopisie wojskowym W Ks. Litewskie
go z 1567 r. Zanotowano tam Mikołaja Kotkowskiego (Kgotkowski] we włości kroskiej.

Więcej danych o tym rodzie pochodzi z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. 
Pietr Wencławowicz Kotkowski kupił majętność Dyrwiany we włości Małych Dyrwian.
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KOTKOWSKI 231

Być może pochodził z powiatu drohickiego na Podlasiu [por. ODVCA, vyp. 1, s. 196-49 
i Slovar, s. 357: drogickij povet]. W 1592 r. Pietr Korkowski [tj. Kotkowski], starosta kiep 
dański [był nim już w 1582 r.], kupił ziemię Giedminiszki w polu Dyrwiańskim. W tym 
roku darował szmat lasu i gruntów, należących do dóbr Dyrwiany: koło gościńca z Łuk- 
nik do Kurszan i koło granicy sioła Żemowiany. W 1597 r. tenże kupił część siół: Upiny, 
Beszcze, Jencze i Kirkle we włości Małych Dyrwian. W 1598 r. wraz z żoną Judytą An- 
drejewną Bobrownickowną [córką Andrzeja Bobrownickiego] został wwiązany w sio
ło hospodarskie Okmiany w pow. wiłkomierskim, które dawniej posiadał zmarły An
drej Bobrownicki. W 1599 r. tenże dokonał zamiany gruntów majętności Dyrwiany nad 
rzeczką i błotem Rużolem. W tym roku wszedł w posiadanie części majętności Szylań- 
skiej we włości berżańskiej z siołami Szymborzy i Poterele [IA], W 1600 r. tenże kupił 
majętność Szwentrogi we włości korklańskiej i część dóbr Dyrwiany z wymienionymi 
wyżej czterema siołami.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano tylko Piotra Wencławo- 
wicza Kotkowskiego, który był urzędnikiem w dobrach prywanych i czynił zakupy na 
Żmudzi, głównie w pow. Małych Dyrwian i w  pobliskiej włości berżańskiej. Prawdopo
dobnie pochodził z Podlasia, z ziemi drohickiej. Skądinąd wiadomo, że Piotr Kotkowski 
był starostąkiejdańskim Radziwiłłów w 1596 r. [Lietuvos magdebitrginiit

Najpewniej Piotr Kotkowski nie żył w 1621 r., kiedy w popisie wojskowym wymie
niono wdowę Kotkowską [może to wspomniana wyżej Judyta, córka Andrzeja Bobrow
nickiego] spisaną w pow. dyrwiańskim.

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. tendziagol- 
skim (4) oraz pojedynczo w rosieńskim, jednak w pobliżu granicy z tendziagolskim. Nie 
mieli poddanych. W taryfie 1690 r. odnotowano tylko jedną rodzinę w pow. rosieńskim, 
bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zachowało się kilka testamentów Kotkowskich z XVII—XVIII w. Z 1673 r. po
chodzi testament Samuela Hryhorowicza Kotkowskiego, który uczynił zapis dla swego 
brata stryjecznego Samuela Gabrielowicza Janowicza Kotkowskiego. Testament spisał 
przed udaniem się na wyprawę chocimską w 1673 r., z której już nie wrócił. Najpewniej 
zginął w walce z Turkami. Tak więc ta linia Kotkowskich była następująca według po
koleń: 1. Jan. 2. Hryhory i Gabriel. 3. Samuel Hryhorowicz (testator) i Samuel Gabrielo- 
wicz [VUB, F 214—91]. Informacje te znajdują potwierdzenie w taryfie 1667 r. Mieli oni 
dobra Martynajcie w pow. tendziagolskim.

W 1819 r. Kotkowscy herbu Prus I zostali wylegitymowani ze szlachectwa w póź
niejszej guberni kowieńskiej [Uruski], W tymże roku wywiedli się również Kotkowscy 
herbu Ostoja, którzy za swego przodka uznali Jana Kotkowskiego, żyjącego w XVIII w 
jego brat Samuel przybył ze Żmudzi do pow. witebskiego i posiadał folwark Szczytniki 
[LVIA, F 391-1-1008].

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 14, s. 257; IA, kol. 527; Uetiwos magdeburginią miestą, T. 3, s. 83; LVIA, F 391—1—1008, 
k. 84—85v; ODVCA, vyp. 1, s. 196—49; vyp. 3, s. 4—37, 20—16; vyp. 4, k. 296—41; vyp. 5, k. 191—20, 255—199, 
256—207; vyp. 6, k. 104—229; Popis 1567 r., kol. 1267; VUB, F 214—91. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 11, 
s. 382; LPŻ, T. 1, s. 947: Katkauskas; Uruski, T. 7, s. 334.
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KOTKUN (KOTKUP)

Taryfa 1667 roku

Kotku// Jan Miko/ajeimc^na miejscu Mikołaja ]anotvicząKotkuna [GB: pewnie ojca] £Kotkun pod{&\ań- 
ski dym 1 ivpo»', wielońskim

Taryfa 1690 roku

Kotkup Micha/ [w Kop. 1: Kotkun] £ W elan w pow. wielońskim na miejscu Mikołaja Statkienicpa dym 
szlachecki 1

Nazwisko Katkunas to litewski patronimik od nazwiska Katkus, zob. Kotkowski [LPŻ]. 
Zdaniem Z. Zinkeviciusa, Katkus to zdrobnienie imienia Teodor. Nazwisko może mieć 
charakter odmiejscowy, od miejscowości Kotkuny w pow. wielońskim. Miejscowość tę 
można zlokalizować dzięki informacji z taryfy 1690 r., gdzie podano podwójną, nazwę 
miejscowości: Miczuny alias Kotkuny. Chodzi tu o rejon na północny wschód od Pacu- 
neli na Laudzie, kolo okolicy szlacheckiej Miciuny.

Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach. Niemniej jednak zanotowano ich już 
w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. jako Jakuba Kotkuna w pow. ko
wieńskim. Zaś na Żmudzi we włości wielońskiej, sąsiadującej z pow. kowieńskim, zano
towano dwóch bojarów Kotkiewiczów: Giedgonta i Szymka.

Później notowano ich w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667, jak i 1690 r., spi
sano tylko po jednej rodzinie w pow wielońskim: bez poddanych lub z jednym podda
nym. Była to więc szlachta drobna i nieutytulowana.
Ź r ó d ł a :  Perapis 1528 r ,  s. 255. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 947: Katkünas; Zinkevicius, s. 42CM-21: 
Teodoras.

KOTOWICZ 

H. KORCZAK 

Taryfa 1690 roku

Kotonic-pjan z Wilkajciów [w Kop. 11: Witkajade w trakde szakinowskim] w pow. berjańskim dym 
sylachecki 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kot. Może być pochodzenia polskiego (Koto
wicz), białoruskiego (Katowicz), rosyjskiego (Kotowicz), a nawet litewskiego (Kataitis, 
od litewskiego kate, czyli „kot’7) [LPŻ]. Zdaniem Uruskiego był to zapewne ród pocho
dzenia ruskiego z Wołynia. Stąd przenieśli się do Litwy.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r., kiedy spisano jedną rodzinę 
w pow. berżańskim, bez poddanych.

Kotowicze z herbem Korczak wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej gu
berni kowieńskiej w  1799 r. Ich linia genealogiczna nie należy do wielkich. Przodkiem 
jest Jan Kotowicz (pokolenie I), mający syna Rafała (II), wnuka Michała (III) i pra
wnuka Jana (IV). Ten ostatni był ojcem dwóch synów (V): Aleksandra Jana Antoniego
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KOTOWSKI 233

(ur. 1819) z dwoma synami (VI): Julianem Zachariaszem Michałem i Zygmuntem Ja
nem Stanisławem (ur. 1861) oraz Józefa Eliasza, ojca trzech synów (VI): Władysława 
(ur. 1873), Mieczysława (ur. 1877) i Juliana (ur. 1881). Wspomniany protoplasta nabył 
dobra [nie widać wskutek uszkodzenia tekstu] chyba krótko przed 1687 r. [jw] [LVIA, 
F 391-7-1853]. W taryfie 1690 r. ów Jan Kotowicz miał chyba Wilkajcie (Witkajcie) 
w pow. berżańskim.

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—7—1853, k. 9. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 399; LPŻ, T. 1, s. 946: 
Katavicius, 945: Kataitis; Uruski, T. 7, s. 336.

KOTOWSKI

H. POMIAN 

Taryfa 1667 roku

Kotowski Aleksander. Siemaszko Piotr [...] Wszystkich osobliwie yimienia Podubisia arędowne\go\ [na miej
scu] Aleksandra Kotowskiego na dymach podĄańs kich] 16, ogó!e\m\ ^y[mów] 22 w pow. rosieńskim 
Kotowski Stanisław [na miejscu] Zygmunta Kotowskie [go] £ imienia Podubisia i yjolwarku Stanisławcyyyny 
4ymów] 7 w pow. rosieńskim

Nazwisko ma być pochodzenia polskiego, białoruskiego, a nawet litewskiego, zob: 
Kotowicz [LPŻ]. Forma Kotowski byłaby spolonizowaną formą nazwiska Kotowicz, 
utworzoną przez zamianę ruskiej końcówki —owicz, na polską i szlachecką końcówkę — 
ski. Dane źródłowe wskazują jednak na polskie pochodzenie.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Stanisław 
Szczasnowicz Kotowski złożył oświadczenie w sprawie sporu z Bałtromiejem Stanisła- 
wowiczem o dobra Melingiany w pow oszmiańskim oraz Podubisie i Szowkoty na Żmu
dzi. Tenże w  1585 r. toczył spór o najazd na majętność Janowdowo we włości korszew- 
skiej i grunt w polu Pojury. W 1586 r. z żoną Zofią Mikołajewną Wojtkiewicz zawarł 
ugodę z innymi szlachcicami w sprawie sumy pieniędzy, zabezpieczonych na „dwor
cu” Pojurskim we włości pojurskiej, ziemi Żymiszkia i części majętności Niemoksz- 
ty we włości widuklewskiej. Był wówczas służebnikiem Malchera Pietkiewicza, pisarza 
ziemskiego wileńskiego i dzierżawcy rosieńskiego. W 1587 r. dokonał zamiany gruntów 
z bratem swoim Jachimem Jachimowiczem Poremskim [w innym miejscu: Beniaszewi- 
czem]: otrzymał „dworec” Szowkoty za grunt w  Podubisiu. W 1589 r. Jachim Jachimo- 
wicz Beniaszewicz Poremski darował swojej żonie 100 kop groszy, zabezpieczonych na 
„dworcu” Szowkoty we włości tendziagolskiej, który otrzymał od ojca Jachima Porem- 
skiego i od brata Stanisława Szczasnowicza Kotowskiego. W 1592 r. Dorota Jakubowna 
Grużewska darowała temu ostatniemu, swojemu mężowi, trzeciznę majętności Podu
bisie nad Szackim mostem we włości rosieńskiej i Szowkoty we włości tendziagolskiej, 
które zapisał jej mąż z tytułu „pridannogo” [posagu]. Z kolei jej mąż w 1596 r. daro
wał jej 200 kop groszy, zabezpieczonych na Podubisiu. Wspomniany Stanisław Kotow
ski kupił w 1592 r. część majętności Podubisie „w Szowkotach” i zastawił poddanych 
w Szowkotach we włości rosieńskiej [sic]. Wzmiankowano o nim jeszcze w 1598 r.
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234 KOTOWSKI

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano tylko jedną osobę Sta
nisława Szczasnowicza [pewnie syna Benedykta lub Feliksa] Kotowskiego, notowane
go w latach 1584—1598 i mającego dobra Podubisie we włości rosieńskiej i Szawkoty 
(Szowkoty) we włości tendziagolskiej [raz była mowa o włości rosieńskiej, bo dobra te 
leżały na granicy obu włości]. Zwraca uwagę jego związek z Porębskim, zwanym bra
tem, ale nie rodzonym.

W swoim „liście dobrowolnym” czy raczej w testamencie z 1655 r. Anna Zofia 
Hrehorówna Beynartówna Wojciechowa Kotowska uczyniła następujące zapisy. Ciało 
swoje chciała, by zostało pochowane w kościele Szydłowskim. Jej mąż Wojciech Ko
towski już nie żył, ale zapisał jej mieszkanie w majętności Podubisie w pow. rosieńskim 
oraz 600 kop groszy litewskich. Wszystko to zapisała wówczas swojemu dziewierzowi 
Aleksandrowi Kotowskiemu [LNB]. Ten ostatni był notowany w taryfie 1667 r.

W 2. połowie XVII w. znaną postacią był Konstanty Kotowski (ok. 1610—1665), 
marszałek pow. mozyrskiego i porucznik wojska litewskiego, konfederat wojskowy. Po
chodził on ze Żmudzi, z tej linii rodziny, która przeniosła się na wschodnie kresy Rze
czypospolitej, głównie do pow. starodubowskiego przy granicy z Rosją. Jego rodzicami 
byli Florian Mikołaj i Zofia Bliskowska. Był dobrym żołnierzem, w czasie Potopu za
chował wierność wobec króla polskiego. Później włączył się do konfederacji wojsko
wej, uczestniczył w zabiciu hetmana litewskiego Wincentego Gosiewskiego. Ostatecz
nie marnie skończył, ścięty w Warszawie [PSB].

W 1652 r. został dokonany dział majętności Podubisie w pow. rosieńskim między 
Kotowskimi: Zygmontem, Wojciechem i Aleksandrem Stanisławowiczami [LVIA]. In
formacja ta pozwala przyjąć, że najstarszym, znanym przedstawicielem Kotowskich był 
Stanisław, mający trzech synów w 1652 r.

Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. rosieńskim w dobrach Po
dubisie z 16 i 7 dymami, co stanowiło niemałą własność. Wymienieni tam Stanisław to 
syn Zygmunta Kotowskiego, tego z 1652 r. i Aleksander to brat owego Zygmunta. Syn 
tego ostatniego, Stanisław Zygmuntowicz, spisał testament w 1689 r., prosząc, by po
chowano go na cmentarzu przy kościele Szydłowskim w miejscu wybranym przez sie
bie [Vaisvila]. Zatem była to szlachta zamożna, lecz nie utytułowana. Tylko jeden z nich, 
Krzysztof Kotowski, był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1642 r.

Kotowscy uczestniczyli w  dwóch elekcjach królów polskich: Jana Kazimierza 
w 1648 (Krzysztof i Aleksander) i Jana III Sobieskiego w 1674 r. (Stanisław).

Dwór Podubisie, których wiele leżało nad Dubissą, później przyjął nazwę Ko- 
towszczyzna, od nazwiska właścicieli. Nazwa ta istniała jeszcze w końcu XIX w., choć 
właścicielem tego dworu był generał Korewa [SG]. Dobra liczyły 26 włók ziemi. Obec
nie to Katauskiai na północ od Rosieni, mieści się tu muzeum podworskie.

Kotowscy herbu Pomian pochodzili z Kotowic w pow. łęczyckim [Boniecki; Vaisvila 
błędnie zapisał tę miejscowość jako Katowice]. Na Żmudzi genealogia zaczyna się od 
Szczęsnego Kotowskiego „gubernatora żmudzkiego” [urzędnrka w  dobrach prywatnych 
Chodkiewicza] z nadania Chodkiewicza w czasach wojen ze Szwedami. Z żony Monstwi- 
lanki [Uruski: Montwiłówny] spłodził 3 córki: za Butkiewiczem, sędzią ziemskim osz- 
miańskim, za sędzią upickim i za Stankiewiczem oraz syna Stanisława, który w 1617 r.
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KOWNACKI 235

byl birczym żmudzkim [poborcą podatku] i jako herb używał głowę osła [dane A. Ra
chuby]. Spłodził on sześciu synów, służących wojskowo: Jana, który „porucznikował 
u Chodkiewicza”, kasztelana wileńskiego [był porucznikiem, czyli namiestnikiem w cho
rągwi Chodkiewicza], „zabity w okazji”; Stanisława, który poległ „od Turków pod Ory- 
ninem” [1618]; Jędrzeja (Andrzeja), który „służąc po usarsku, zginął pod Chocimiem” 
[tj. w 1621 r., był towarzyszem husarskim w armii litewskiej, walczącej razem z Polaka
mi przeciwko Turcji]; Wojciecha, rotmistrza, „męża walecznego”; Krzysztofa, który „po 
usarsku służąc zginął pod Lojowem” [w 1649 r. w bitwie hetmana Janusza Radziwił
ła z Kozakami]; Mikołaja, który w Rzeczycy „w obozie [wojskowym] umarł” [Niesiec- 
ki; Uruski]. Ten ostatni jest chyba tożsamy z uczniem szkoły kroskiej jezuitów w 1627 r. 
Prawdopodobnie był jeszcze jeden brat — Aleksander, który oddał cześć swoim dwóm 
braciom: Andrzejowi i Krzysztofowi i wystawił pomnik w kościele Cytowiańskim ber
nardynów, gdzie „znajdujący się napis wspomina o nich te szczegóły” [Buszyński]. Być 
może ów Aleksander wraz z Krzysztofem Kotowskim podpisali elekcję króla polskiego 
Jana Kazimierza w 1648 r. ze Żmudzi. Nie można też wykluczyć, że jest tożsamy ze stol
nikiem starodubowskim Aleksandrem z Podubisia Kotowskim w latach 1666-1671 [in
formacja Bonieckiego o roku 1692 jest chyba pomyłką]. Tu należy szczególnie zwrócić 
uwagę na przydawkę pochodzeniową „z Podubisia”. Niewątpliwie chodzi o Podubisie 
w pow. rosieńskim, które Kotowscy posiadali od końca XVI w Informacja ta wskazuje 
na to, że Kotowscy, którzy później osiedlili się w pow. starodubowskim i na terenach są
siednich, pochodzili ze Żmudzi, a wcześniej pewnie z Polski. Potomkami owego stolnika 
starodubowskiego byli pewnie inni Kotowscy, używający przydawki: z Podubisia, w  tym 
Jacek Kotowski, chorąży kijowski w 1752 r. i Stanisław Kotowski, który wylegitymował 
się ze szlachectwa w grodzie przemyskim w Galicji w 1782 r. [Boniecki].

W XIX w. Kotowscy mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 1, s. 239; Elektorzy 1648, 1674 r.; Index librorum latinorum, s. 35; LNB, F 130-727, 
k. 100-103; LVIA, F 1135-20-27, k. 194v.; Niesiecki, T. 5, s. 330; ODVCA, vyp. 1, s. 118-228, 171-331, 
187—126, 204—155; vyp. 2, s. 1—7, 19—56, 123-325; vyp. 3, s. 23-64 i 70, 36—10; vyp. 4, k. 97-302; vyp. 5, k. 
4—32, 5—33; SG, T. 4, s. 498: Kotowszczyzna; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 312, nr 2436. L i t e r a t u r a :  
Boniecki, T. 11, s. 393; Buszyński, Dubissa, s. 29—30; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 400, 402; LPŻ, T. 1, s. 946: 
Katauskas; PSB, T. 14, s. 492-493: Kotowski Konstanty; Trimoniene, Ewangeliccyprcybysye, s. 109; Uruski, 
T. 7, s. 337; Vaisvila, s. 93,152,162. Dane A. Rachuby.

KOWNACKI 

H. TRĄBY 

Popis 1621 roku

Kownacki Zygmont po kopacku, na //qpjjtniki] kroskie protestował, koń 1 w pow. gondyńskim

Taryfa 1667 roku

Kownacki Jópef. Wispomirski Spymonjako opiekun na miejscu jóp ef a Kownackiego, który na ten cpas w spko- 
lach postoje 1 dym, w okolicy Kowspach 5 poĄA] ańskich dymów, ogółem dymów 6 w pow. gondyńskim 
Kownacki Kagjmierp na miejscu Stanisława Piotrowicpa p Potu Zajdów dym 1 spłachecki w pow. M. Dy mian
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236 KOWNACKI

Kownacki Salomon pSpowkot dym 1 szlachecki wpow. tendpiagolskim 
Kownacki Scpęsny p Powendenia dym 1 poddański wpow. powondeńskim 
Kownacki Teodor z Kpiny podd[wiikkM\ dymów 23 wpow. W. Dymian

Taryfa 1690 roku

Kownacki Andipej skarbnik starodubowski p majętności Kpiny wpow. W. Dymian dym poddański 1. Ten je  
pe wsi Minejków postawnej w pow. bezpańskim od. Michała Pietrowicpa dym poddański 1 
Kownacki Dawid p Petraspajda w pow. bezpańskim dym splachecki 1
Kownacki Jópef pjapdajdów i Kowspan wpow. goudyńskim dymów 3, p postawnego imienicpa Srngispki dym 
poddański 1
Kownacki Kapimierp p Powendenia wpow. powondeńskim [dym] splachecki 1
Kownacki Kapimierp na miejscu ktöz'ego postaI spisany Jan Dyrwiański p Powiłajaów w pow. Al. Dymian 
dym splachecki 1
Kownacki Kzgysptof pAwpgir w pow. bezpańskim dym splachecki 1
Kownacki Stanisław p Macajaów Podangiów w pow. widuklewskim p nabyda od Kapimierpa Narkiewicpa 
i p innych pipy kupli dym poddański 1
Kownacki Theodor p Kpiny w pow. W. Dyrwian dymy poddańskie 2

Nazwisko wskazuje raczej na pochodzenie polskie. Pewne wątpliwości mają badacze li
tewscy, którzy wskazują na możliwość pochodzenia Kaunackich (Kauneckich) z Kow
na (lit. Kaunas) [LPŻ]. Jest to mało prawdopodobne przypuszczenie, zwłaszcza w świe
tle podanych niżej informacji. Tradycję polskiego pochodzenia zanotował jeszcze 
w XIX w. Ludwik Jucewicz w biogramie Teodora Pawła Kownackiego. W polskich her
barzach notowano Kownackich albo z Kownacina w ziemi wiskiej w pow. wąsoskim, 
albo z Kownatwziemi ciechanowskiej (Mazowsze).

Na Żmudzi nie pojawili się w końcu XVII w. [Boniecki], lecz byli tu znacznie wcze
śniej. Już w  inwentarzu majętności Taurogi z 1571 r. wspomniano bowiem o Pawle 
Kownackim, bojarze tej majętności, mającym 14 włók ziemi (wraz z lasem). Można zna
leźć jeszcze starszą wzmiankę, ponieważ w  1543 r. plebanem w Żagorach [Starych] zo
stał prezentowany Kownacki, brak imienia [LVIA, F 1671—4—500].

Dalsze dane pochodzą z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1578 r. Sebestian 
Kownacki został usynowiony przez Jana Jazdajtisa, który darował mu ziemie w uro
czysku Judiszki, Małuny lub Stambryszki we włości żorańskiej. W 1582 r. kupił on 
3 służby ludzi we włości gondyńskiej. W  1596 r. otrzymał od teściowej Zofii Szcze- 
fanowny Janowej Jazdajt 2 „imieniczka” Jadyszki i Malupy—Stambryszki we włości 
gondyńskiej.

W 1592 r. Jan Pawłowicz Kownacki otrzymał od swojego brata [pewnie nie rodzo
nego] Matieja Andrejewicza Dyrdola część majętności Gierdziagola we włości berżań- 
skiej, sianożęć, pustosz i pole Molis.

W sumie wiadomo na podstawie akt ziemskich żmudzkich o trzech Kownackich 
na Żmudzi w 2. połowie XVI w.: w dobrach Taurogi, we włości gondyńskiej [a nie żo
rańskiej] i berżańskiej.
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KOWNACKI 237

Skądinąd wiadomo, że około 1584 r. urodził się na Żmudzi Michał Kownacki 
(zm. 1644), jezuita: prefekt szkół, rektor i prefekt seminarium diecezjalnego w Krożach 
wiatach 1618—1631, potem sekretarz prowincjonała litewskiego i misjonarz dworski bi
skupa żmudzkiego Jerzego Tyszkiewicza, zmarł w rodzinnej Żmudzi w Krożach [Ency
klopedia med^y o jeyuitaclĄ.

Pewnie w 1. połowie XVII w. żyła Magdalena Kownacka, która była żoną Stani
sława Janowicza Burby, dziedzica Powondenia alias Gudiszki. W ten sposób Kownaccy 
nabyli prawo do tych dóbr. Później poczynili oni zakupy dalszych części Powondenia 
[MACB, k. 356: schemat genealogii].

W popisie z 1621 r. była mowa o Zygmuncie Kownackim w pow. gondyńskim, któ
ry skarżył się na „uczestników”, którzy nie przyłożyli się do wystawienia konia.

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w różnych powiatach w: gondyń
skim (tradycyjnie). Małych i Wielkich Dyrwian, powondeńskim i tendziagolskim. Z nich 
2 rodziny nie miały poddanych, a 3 — miały odpowiednio: 1, 6 i 23. Ten ostatni majątek 
to Upina w pow. Wielkich Dyrwian. Wzmiankowany w taryfie 1667 r. Józef Kownac
ki jako uczeń jest pewnie tożsamy z Józefem Kownackim, bakałarzem filozofii i sztuki 
w 1672 r. oraz magistrem w 1673 [Akademijos laurat].

W taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w dwóch sąsiadujących 
z sobą powiatach: berżańskim i Wielkich Dyrwian (po 2). Pojedynczo byli też w powia
tach: gondyńskim, powondeńskim, Małych Dyrwian i widuklewskim; tylko ten ostat
ni odbiegał od pozostałych powiatów, bo znajdował się bardziej na południe. Połowa 
z nich (4) nie miała poddanych, a pozostałe posiadały od jednego do dwóch poddanych. 
Zatem była to szlachta i drobna (na ogół), i zamożna. Była też utytułowana, ale dopiero 
w XVIII w., o czym niżej.

Z wymienionych w 1690 r. wyróżniali się dwaj Kownaccy. Pierwszy z nich Andrzej 
zapewne był stolnikiem brzeskim przed 1700 r., w  latach 1700-1704 był skarbnikiem 
starodubowskim. W 1704 r. uczestniczył w  konfederacji Żmudzi w pow. Małych i Wiel
kich Dyrwian oraz pow. birżyniańskiego. Z kolei Teodor Kownacki był podczaszym rze- 
czyckim i także uczestnikiem konfederacji Żmudzi w 1704 r. z pow. Małych i Wielkich 
Dyrwian oraz birżyniańskiego. Wreszcie Wincenty Kownacki, cześnik starodubowski, 
był konsyliarzem z wymienionych powiatów. Skądinąd wiadomo, że Franciszek i Win
centy byli elektorami króla polskiego Augusta II w 1697 r. ze Żmudzi. Z nich Wincen
ty (Alojzy) był cześnikiem starodubowskim w 1704 r., kiedy był deputatem żmudzkim 
do Trybunału Głównego, potem cześnikiem żmudzkim (1708), zmarł przed 1712 r. Był 
żonaty z Marianną Milewską.

W 1713 r. Helena Adamowna Grabowska Kazimierzowa Kownacka spisał swój te
stament. Zadysponowała, by jej „grzeszne ciało” zostało pochowane przy kościele Po
wondeńskim. Nie miała żadnych dóbr, ale prawa do majętności ruchowej, które przelała 
na jej „miłego małżonka” [MACB|.

Na Żmudzi piastowali następujące urzędy, oprócz wyżej wymienionych. Prawdo
podobnie Franciszek Kownacki, nie Konopacki, był podczaszym żmudzkim w 1715 r. 
Cześnikiem żmudzkim w latach 1733—1744 był Onufry [Ignacy] Kownacki, potem awan
sował na ciwuna korszewskiego w 1744 i ciwuna wieszwiańskiego w 1748 r. Z kolei Kazi
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238 KOWNACKI

mierz Tadeusz Kownacki był oboźnym żmudzkim w latach 1762—1784. Ożenił się z Ele
onorą Mokrzecką. Inny Franciszek Kownacki był sędzią ziemskim repartycji rosieńskiej 
w  latach 1780-1795. Jeśli to nie jest pomyłka, to Franciszek Kownacki był sędzią ziem
skim repartycji szawelskiej w  latach 1775—1793 i repartycji telszewskiej w  latach 1775— 
1795; najpewniej to jednak pomyłka z nazwą repartycji. W każdym razie w 1792 r. został 
on sędzią ziemskim szawelskim i komisarzem porządkowym cywilno—wojskowym tego 
powiatu. Wreszcie w 1794 r. koniuszym szawelskim był Kazimierz Kownacki. W sumie, 
mimo pewnych zauważonych sprzeczności, można przyjąć, że Kownaccy posiadali li
czące się godności i urzędy na Żmudzi w XVIII w., szczególnie w jego drugiej połowie.

Do większego znaczenia Kownaccy doszli w XVIII w. Onufry Ignacy był cześni- 
kiem żmudzkim, pułkownikiem pow. małodyrwiańskiego, wielkodyrwiańskiego i birży- 
niańskiego w 1735 r. oraz deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1733, 
1735,1741 i 1746 (wyjątkowo z pow. kowieńskiego). Deputatami ze Żmudzi byli jeszcze: 
Franciszekw 1768-1769 i 1785-1786 r., wówczas sędzia ziemski; Nikodemw 1780-1781, 
kanonik żmudzki i 1787-1788; Michał w 1780-1781 jako rotmistrz i Onufry w  1765 r. 
Wspomniany tu Franciszek, sędzia ziemski szawelski w latach 1775—1793, był właścicie
lem Upiny w 1790 r. i marszałkiem szlachty pow. szawelskiego w latach 1797—1805.

Stosunkowo nieliczni Kownaccy byli elektorami królów polskich w Warszawie. Au
gusta II w 1697 r. wybierali dwaj: Franciszek i Wincenty, a Stanisława Leszczyńskiego 
w 1733 wybierał tylko Onufgry cześnik żmudzki.

Ośrodkiem dóbr Kownackich był Kownatów (obecnie lit.: Kaunatava), prawdopo
dobnie była to nazwa XVIII—wieczna dworu Upina, który należał do tej rodziny przed 
1690 r. Kownatów leży nad rzeką Upiną, lewym dopływem Wenty, na zachód od mia
steczka Kurszany. Wspomiany Franciszek ufundował tu kościół filialny parafii łuknic- 
kiej i murowany dwór. Jego syn Eligiusz byl również marszałkiem szlachty pow. szawel
skiego w latach 1826—1843. Upiększył on dwór kownatowski, wzniósł młyn na Upinie, 
założył folwark Felicjanów, dbał o chłopów. Nie mając potomstwa, zapisał on mienie 
Janowi Staniewiczowi, synowi Ezechiela, marszałka szlachty pow. rosieńskiego, „który 
po roku 1831 wyemigrował”, tj. emigrował do Francji po przegranym powstaniu listo
padowym, w którym aktywnie uczestniczył. Wspomniany Jan Staniewicz (1823—1904) 
był krewnym Kownackich, człowiekim o bogatej drodze życiowej, jakże charaktery
stycznej dla XIX—wiecznych Polaków i Litwinów historycznych: dzieciństwo na emi
gracji (wskutek udziału jego ojca Ezechiela w powstaniu listopadowym), służba w Le
gii Cudzoziemskiej, udział w powstaniu wielkopolskim 1848 r., powrót na Litwę i karne 
wcielenie do Korpusu Kaukaskiego (za służbę w obcej armii i nielegalny powrót do 
Rosji), zamieszkanie na Żmudzi pod ścisłym dozorem policji, naczelnik wojskowy pow. 
szawelskiego w powstaniu styczniowym 1863 r., emigracja, pobyt w Krakowie i powrót 
na Żmudź w końcowym okresie życia, gdzie też zmarł i został pochowany. Jego majątek 
Kownatów został skonfiskowany. Później kupił go Budrajtys, chłop litewski. Dodajmy, 
że wspomniany Franciszek z żoną Eleonorą z Narbutów, braćmi Wacławem i Rafałem 
oraz dziećmi: Cezarym, Eligiuszem z żoną Karoliną z Grużewskich oraz z Halinką zo
stali pochowani na cmentarzu przykościelnym w Kownatowie.

W XIX w. Kownaccy z herbem Trąby mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
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Ź r ó d ł a :  Akademijos laurai, s. 263, 319; Deputaci, T. 2, s. 297, 368, 347, 344, 374, 284, 159, 166, 189, 209 
i 55; Elektorzy 1697, 1733 r.; IA, kol. 181 nr 24; Konfederacja 1704 r., s. 743; LVIA, F 1671—4—500 (Żago- 
ry Stare); MACB, F 37, nr 8299—8344, k. 156—158 (testament), 356: genealogia, nie dotyczy Kownackich; 
ODVCA, vyp. 1, s. 78—22, 90—52; vyp. 3, s. 50—214; vyp. 4, k. 57—15; SG, T. 4, s. 521: Kownatów; Urzędnicy: 
piemia smoleńska, s. 238, nr 1762, s. 303, nr 2362; Urzędnicy żmudzcy, nr 322, 516, 549, 565, 860, 936, 1174, 
1184,1198, 1457. L i t e r a t u r a :  Bairaśauskaite, s. 331—332: Kovnackis (Kownacki); Boniecki, T. 12, s. 38; 
Ciechanowicz, Suplement, s. 207; Encyklopedia wiedpy ojeptńtacb, s. 313; Jucevicius, s. 81; PSB, T. 41, s. 547—548: 
Staniewicz Jan; Skłodowski, s. 315; Szczygielski, s. 322.

KOZAKIEWICZ (KOZAK)

Popis 1621 roku

Kopak Kpysptof p ncpesĄy»kaxm\ po kopacku koń 1 w pow. spawdowskim 
Kopakowicp Kapimierp [z] 1/3 konia po kopacku, koń 1 w pow. berpańskim

Taryfa 1667 roku

Kopakiewicpjan [na miejscu] ojca swego Mikołaja Kopakienicpa p imienia Dowstar poddjański] dym 1 
wpow. kros kim. Kopakiewicpjan na miejscu ojca swego Mikołaja Kopakienicpa p Dowstar dym 1 pod{A}ań- 
ski lepący w pow. kroskim
Kopakiewicpjan na miejscu ojca swego Mikołaja Kopakienicpa pDowstartrpech pagro dników w pow. berpańskim

Taryfa 1690 roku

Kopakiewicp Kapimierp p Dowstar w pow. berpańskim dym poddański 1 
Kopakiewicp Micha! p Rospcp Pełun w pow. melońskim dym spłachetki 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kozak czy od „kozak”, terminu wieloznaczne
go, odnoszącego się do grupy ludzi zbiegłych na kresy, pogranicze, często zajmują
cych się służbą wojskową. Może być różnego pochodzenia: polskiego, białoruskiego, 
rosyjskiego [LPŻ].

Ród znany jest z popisu wojskowego W. Ks. Litewskiego z 1567 r., gdzie spisano Mi
kołaja Kozakowicza, który razem z Malcherem Pietrowiczem stawili 3 konie, 1 draba z rucz- 
nicą i 2 konie z dóbr zastawionych. Był to więc niemały majątek we włości berżańskiej.

Jeszcze wcześniej, bo w pomiarze włości korszewskiej z 1562 r. wzmiankowano boja
ra Kozakaycia, mającego dobra koło siół hospodarskich Gardawo i Abelin we włości kor
szewskiej i sioła Tubiny we włości szawdowskiej oraz rzeki Akmeny [tj. Okmiany] [AWAKJ.

Nie wiadomo, czy Stanisława Wołodkowicza Kozaka należy wiązać z Kozakowicza- 
mi (Kozakiewiczami)? Ow Stanisław Wołodkowicz o przydomku Kozak był dworzaninem 
hospodarskim oraz ciwunem poszylskim i korszewskim w latach 1527—1530. Pochodził ze 
znanego rodu Wołodkowiczów na Żmudzi. Jednak mieli oni dobra nie we włości berżań
skiej w Dowstarach, jak inni Kozakiewicze, lecz w Miłżowianach we włości widuklewskiej. 
Sprawa związku Stanisława Wołodkowicza Kozaka i może jego potomstwa Kozakowiczów 
z Kozakiewiczami z Dowstar pozostaje w sferze przypuszczenia [Saviscevas].

Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W tymże 1567 r. Mikołaj Stanisławo- 
wicz Kozakowicz kupił „dwirec” [tj. dworec] Dowstary we włości berżańskiej. Tenże
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240 KOZAKIEWICZ (KOZAK)

w testamencie z 1571 r. zapisał te dobra i majętność Szyło swojej żonie Jagnieszkie Woj- 
tiechownie. W 1588 r. Stanisław Mikołajewicz Kozakiewicz kupił ziemię Dowstaryszki 
w Dowstarach. W 1590 r. miał on sioło Spowdi [we włości berżańskiej]. W 1595 r. tenże 
kupił „dworec” Dowstary i wziął w  zastaw służbę ludzi w Dowstarach. W 1596 r. wziął 
w zastaw 3 pustosze we włości berżańskiej i kupił majętność Dowstary. W testamen
cie z 1598 r. zapisał swojej żonie Alżbietie Janownie Towtwidowej (była to więc druga 
żona) dobra Dowstary. Po jego śmierci doszło do ugody w sprawie dóbr Dowstary mię
dzy wdową i braćmi zmarłego Stanisława: Mikołajem i Kazimierzem.

W 1592 r. Bałtromiej Jakubowicz Kosak darował swojej żonie Polonii Stanisła- 
wownie część majętności Mażrymajtie we włości szawdowskiej, którą otrzymał od mat
ki Nastazji Szczefanowny z podziału dóbr z rodzeństwem: Janem, Mikołajem i Zofią. 
Tenże w tym roku, jako Kosakowicz, kupił parobka. W 1595 r. kupił połowę majętności 
Możrymojtie i „ziemlicę” Skurbiny [pewnie Skerbiny] we włości pojurskiej.

W 1597 r. Jan Martinowicz Kozakiewicz sprzedał „dworskowszczyznę” w polu 
Malej Gojżowie, nad Niewiażą i rzeką Struną we włości wilkiskiej.

Z powyższych danych z akt ziemskich żmudzkich XVI w. poznajemy 4 poko
lenia Kozakiewiczów, mających dobra Dowstary: 1. Kozak. 2. Stanisław. 3. Miko
łaj (zm. 1571). 4. bracia: Stanisław (zm. 1598), Mikołaj i Kazimierz. Prawdopodobnie 
wspomniany w drugim pokoleniu Mikołaj jest tożsamy ze spisanym Mikołajem Koza
kiewiczem w popisie 1567 r. Wspomniane Dowstary to rejon na południowy wschód 
od Wajgowa (na północny zachód od Kielm). Choć Kozakiewiczów notowano głównie 
we włości berżańskiej, to byli również we włości szawdowskiej, pojurskiej i wilkiskiej.

Zachowała się „Delineacja ruczaju w Pokiewiu”, przedstawiająca dzieje właścicieli 
dóbr w XVI—XVII w. Najpierw wymieniono Stanisława Kozakiewicza, który w 1529 r. 
kupił Geridiniki. Spłodził on dwoje dzieci: Mikołaja Stanisławowicza, dziedzica dóbr 
Dowstary, Pokiewie i innych oraz Zofię, żonę Wacława Andrejewicza w 1606 r. [sic]. 
Wspomniany Mikołaj zostawił po sobie trzech synów Mikołajewiczów: Mikołaja, Sta
nisława (I) i Kazimierza. Z nich Mikołaj ożenił się z Anną Dramińską i sprzedał swoją 
część Pokiewia w 1650 r. Jego syn Stanisław Mikołajewicz (II) był notowany w 1691 r., 
a córka Zofia Mikołajewna wyszła za mąż za Kazimierza Kiewnarskiego.

Z kolei Stanisław Mikołajewicz (I) ożenił się z Elżbietąjowtwidowną, z którą spło
dził syna Jana. Ten sprzedał Dowstary, Dopkajcie i Gierdziagołę Andrzejowi Teodoro- 
wiczowi Iwanowiczowi w 1691 r. I wreszcie trzeci Mikołajewicz, czyli Kazimierz, który 
ożenił się z Katarzyną Bardowską i pozostawił światu troje dzieci: Kazimierza, który 
w 1648 r. sprzedał swoją część dóbr Teodorowi Iwanowiczowi; Jadwigę i Ignacego, któ
ry sprzedał Dowstary, Dopkajcie i Gierdziagołę swemu bratu [LNB, F 91-338]. Oce
niając ten dokument, należy wskazać na błędy w chronologii, zwłaszcza dla XVI w. Na
tomiast późniejsze, XVII-wieczne dane wydają się wiarygodne. Zasadniczo genealogia 
ta znajduje potwierdzenie w innych źródłach.

Ze wspomnianymi Dowstarami wiąże się Jan Smółka Kozakiewicz (ok. 1582— 
1646), kanonik żmudzki i sufragan żmudzki, gdzie się urodził. Był wychowankiem Mel
chiora Giedrojcia, znanego biskupa żmudzkiego z doby Kontreformacji na Litwie. Był 
„ostrym wrogiem heretyków” [tj. kalwinów]. Toczył długoletnie spory o odzyskanie
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kościołów katolickich, które w czasach Reformacji przeszły rzeczywiście lub rzekomo 
w ręce protestantów (kalwinów): Kielmy (1608-1614; sprawa precedensowa), Szydłów 
(1612—1622) i Lale (zakończony w 1628). Byl długoletnim plebanem w Rosieniach, 
Krożach i Szydłowie, miał kazania w języku żmudzkim. Został pochowany w podzie
miach katedry w Worniach [LE].

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisa
no 2 osoby w pow. berżańskim i szawdowskim, a więc znanych terenach osadnictwa 
Kozakiewiczów. Warto dodać, że wymieniony w pow. berżańskim Kazimierz Koza- 
kowicz jest zapewne tożsamy z Kazimierzem Kozakiewiczem, o którym była mowa 
wyżej, np. w „Delineacji ruczaju w Pokiewiu” i w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
pod 1598 r.

Z dokumentów Powerpiańskich wynika, że w 1649 r. bracia Ignacy i Kazimierz Ko- 
zakiewicze, synowie Kazimierza, dokonali podziału dóbr w Gierdziagole. W tymże roku 
wspomniany Kazimierz Kazimierzowicz Kozakiewicz sprzedał Teodorowi Iwanowiczo- 
wi imienicze Dowstary w pow. berżańskim, które mu przypadło w dziale z bratem Igna
cym. Z kolei w 1691 r. Jan Mikołajewicz z żoną Zofią Janowną Modzelewską Kozakie
wiczowie sprzedali Andrzejowi Iwanowiczowi Dowstary [LNB, F 91—221, k. 253—255].

W taryfie 1667 r. spisano właściwie 2 rodziny w pow. kros kim i berżańskim (jed
na osoba powtarzała się). Miały one jednego i trzech poddanych w Dowstarach, co 
ciekawe, notowanych w dwóch różnych powiatach: kroskim i berżańskim. Chodzi tu 
bowiem o pogranicze tych powiatów, ale główna część Dowstarów leżała tradycyjnie 
w pow. berżańskim.

W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. berżańskim i wielońskim, a więc bar
dzo odległych od siebie. Jedna z nich nie miała poddanych, druga miała jednego. W su
mie była to szlachta na ogół drobna, choć nie najbiedniejsza, i nieutytułowana.

Kozakiewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem własnym w guberni ko
wieńskiej w XIX w. Mieli mieszkać na Żmudzi [Ciechanowicz], co wymaga weryfikacji.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 65; LNB, F 91-221 k. 253-255, F 91-338; ODVCA, vyp. 1, s. 5-67, 14-216; 
vyp. 2, s. 23-121, 89-72; vyp. 3, s. 13-166,49-193, 108-152; vyp. 4, k. 40-310 i  311, 64-62, 150-90, 282- 
83; vyp. 5, к. 18—129,28-209, 148—210;Popis 1567 r.,kol. 1318. L i t e r a t u r a :  Błaszczyk, D iecez ja jm udy 
ka. Ustrój\ s. 119; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 419; LE, T. 11, s. 255—256: Kazakevicius; Saviscevas, Żemaitijos 
savivalda, s. 356: Valadkaiüs Kazokas; Uruski, T. 7, s. 356.

KOZARYN ZOB. OKULICZ KOZARYN

KOZICKI

Taryfa 1667 roku

Kojickż Mikołaj [na miejscu] Anny Rekśdówny Kozickiej rodyjdelki swej z Szpwkot jagrod\mc2j\ dym 
1 w pow. tendjiagolskim. Ten je  dzjerjący nastawnym prawem sioło Sudowsie w tjemi jtnudjłdej w pow. wi- 
duklewskim lejące od Aleksandra Szemiota marszałkowie ja  kowieńskiego zastawionych Aleksandrowi Par
czewskiemu pisarjowi [ziemskiemu] smoleńskiemu i małjonce JM. wlewkowym prawem tą nieś nabytą dy
mów 5 poddańskich w pow. widuklewskim
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Nazwisko może być pochodzenia polskiego lub „zeslawizowaną” formą, imienia li
tewskiego Kazys, tj. Kazimierz [LPŻ], To ostatnie przypuszczenie traci na wartości 
ze względu na liczne rodziny Kozickich, notowane w polskich herbarzach i pochodzące 
z: ziemi lubelskiej, Mazowsza, pow. radomskiego i innych ziem [Boniecki].

Na Żmudzi notowano po raz pierwszy Jana Kozickiego (Kozyczkiego), plebana 
masiadzkiego w latach 1554—1564 [TA; brak w: Uetuvos kataliką dvasininkaĄ. Później no
towano ich tylko w taryfie 1667 r. w  pow. tendziagolskim (1 dym) i widuklewskim (5). 
Związek z tą krainą nie był chyba długi, w każdym razie nie wywiedli się ze szlachectwa 
w guberni kowieńskiej. Byli natomiast w 1655 r., kiedy Jerzy Kozicki uczestniczył w unii 
kiejdańskiej ze Szwecją, by w roku następnym włączyć się do konfederacji szadowskiej 
szlachty żmudzkiej o charakterze antyszwedzkim, obok Mikołaja Kozickiego.

Wspomniany tu Mikołaj Kozicki był kalwinem i właścicielem majątku „Saukotai 
Użżadike” [tak w tekście] czy Użźadiśkes [tak w indeksie]. Prawdopodobnie druga część 
tej nazwy nawiązuje do rzeczki zwanej obecnie Żadike, prawego dopływu Szuszwy 
w okolicy Poszuszwia [Upią ir eżenj, vardynas]. Do dzisiaj zachowała się wieś Użżadikiai 
na południe od Rekściów i dalej Szawkotów. Ow Kozicki w swoim testamencie z 1667 r. 
prosił, bo go pochowano na polu dworu Szawkockiego Michała Rekścia, gdzie byli po
chowani jego rodzice [Vaisvila]. Wspomniany Rekść był najpewniej jego powinowatym, 
bo z taryfy 1667 r. wiadomo, że Kozicki miał matkę de domo Rekściównę.

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdóir, T. 2, s. 304, 349; IA, kol. 132,158. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 12, s. 52—61; LPŻ, 
T. 1, s. 957: Kazickas; LTpiii ir eżeni vardynas, s. 201: Żadike; Vaisvila, s. 141.

KOZŁOWSKI 

H. JASTRZĘBIEC, STRZAŁA 

Taryfa 1667 roku

Kotłom ki Samuel ̂  kupli nabytej od Pałtromieja Rytiksyela £ Pynkspęl dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim 
Kopi'owski Stefan pPoryngowia dym 1 splachecki w pow. berpańskim

Taryfa 1690 roku

Kopi ows ki Piotr z ohtlicy Poryngowia w pow. berpańskim dym szlachecki 1

Nazwisko może być pochodzenia polskiego (Kozłowski), białoruskiego (Kazlouski), 
rosyjskiego (Kozłowskij) lub być formą „zeslawizowaną” od litewskiego nazwiska 
Ożys, Ożelis itp., czyli Kozioł, Koziołek itp. [LPŻ], Należy mieć na uwadze licznych 
Kozłowskich, szlachtę polską z woj. płockiego (Mazowsze), pow ksiąskiego (Małopol
ska) i najpewniej z innych ziem polskich [Uruski]. I chyba pochodzenie polskie jest naj
bardziej prawdopodobne.

Na Żmudzi pojawili się prawdopodobnie w 2. połowie XVII w. W latach 1656— 
1657 zanotowano Jana Kazimierza Mikołajewicza Kozłowskiego, który zastawi! grunty 
Piktornie Łąkowo w pow. rosieńskim [LVIA, F 1135-20-27].
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Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. zanotowano 2 rodziny w pow. 
rosieńskim i berżańskim, bez poddanych. W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę 
w pow. berżańskim, bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana. 
Warto dodać, że już w 1667 r. mieli dobra Poryngowo, o których będzie jeszcze mowa.

W XIX w. wylegitymowały się ze szlachectwa następujące rodziny Kozłowskich 
herbu: Jastrzębiec, Kozika, Strzała i Wieże w guberni kowieńskiej. W XIX w. mieszkali 
w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].

Jedna z gałęzi Kozłowskich herbu Jastrzębiec posiadała dobra Pluszcze—Adomaj- 
cie „nieopodal Worni” [Ciechanowicz]. Najpewniej chodzi o Kozłowskich, którzy wyle
gitymowali się w 1799 r. i za swego przodka przyjęli Piotra Kozłowskiego (pokolenie I), 
żyjącego w XVIII w. Posiadał on dobra Pluszcze Adamajcie [w pow. kroskim] i Gostu- 
pie [w pow. wielońskim], a więc stosunkowo daleko od Worni. Wiadomo, że w 1743 r. 
Jan Kozłowski (II), syn wspomnianego protoplasty wszedł w posiadanie owych dóbr. 
Dobra te sprzedał w 1761 r. Tenże w 1796 r. darował dobra rodowe Gostupie swoim 
synom (III): Dominikowi i Janowi. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. Starsza wy
glądała następująco: Dominik spłodził trzech synów (IV): Mikołaja (ur. 1798), Stanisła
wa (ur. 1804) i Dominika (ur. 1806), bezpotomnego. Z nich Mikołaj doczekał się dwóch 
synów (V): Hipolita (ur. 1851) i Piotra Pawła (ur. 1852), bezpotomnego. Pierwszy z wy
mienionych dał światu dwóch synów (VI): Władysława Maksymiliana (ur. 1869) i Bole
sława (ur. 1871).

Z kolei Stanisław, brat Mikołaja (IV), był ojcem pięciu synów (V): Antoniego Ka
zimierza (ur. 1830), Juliana Zenona (ur. 1834) i bezpotomnych: bliźniaków Stanisława 
i Ignacego (ur. 1851) oraz Antoniego Pawła (ur. 1852). Z nich Antoni Kazimierz spło
dził pięciu synów (VI): Michała (ur. 1858), Józefa (ur. 1863), Stanisława (ur. 1864), Ka
rola (ur. 1870) ijózefa [ponownie] (ur. 1872), a jego brat Julian Zenon dał światu dwóch 
synów (VI): Jana (ur. 1876) ijózefa (ur. 1879).

Teraz druga, młodsza linia od Jana (III). Był on ojcem dwóch synów (IV): Ferdy
nanda (ur. 1793) i Antoniego Alojzego (ur. 1802). Obaj mieli potomstwo (V): Ten pierw
szy wydał na świat syna Apolinarego Władysława (ur. 1840), a drugi — Bolesława Piotra 
(ur. 1850), obu bezpotomnych. Na nich wygasła ta linia [LVIA, F 391—7—1852, k. 106].

Kozłowscy herbu Strzała wywiedli się w 1806 r. Ich protoplastą był Stefan Ko
złowski, który w 1672 r. nabył dobra Poryngowo Golmontyszki [czy Galmontyszki]. 
W 1788 r. dobra te sprzedał Kazimierz Kozłowski, syn Piotra [LVIA, F 391—7—1853, 
k. 8]. Genealogię tę przedstawiono w herbarzu Bonieckiego. W 1672 r. Stefan Kozłowski 
herbu Strzała (pokolenie I) nabył dobra Poryngowo—Gajmontyszki [Boniecki: Hajmon- 
tyszki] w pow. berżańskim. Potem posiadał je syn Piotr (II), który testamentem z 1744 r. 
zapisał je synowi Kazimierzowi (III), ale pod warunkiem spłacenia swoich braci: Józefa 
ijanajózefa. Z nich Kazimierz sprzedał te dobraw 1788 r. imiał dwóch synów (IV): Sta
nisława (ur. 1786) i Michała (ur. 1799). Wspomniany Stanisław zostawił po sobie trzech 
synów (V): Józefa Bonawenturę (ur. 1818) z dwoma synami (VI): Konstantym (ur. 1860) 
i Piotraem (ur. 1862) oraz Kajetana (ur. 1823) i Kazimierza Grzegorza (ur. 1835) z synem 
Konstantym (ur. 1863; VII). Z kolei Michał wydał na świat trzech synów (V): Józefa Lon
gina (ur. 1825), Augustyna Jana (ur. 1832) i Feliksa Michała (ur. 1837).
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Z kolei dwaj bracia Kazimierza: Józef i Jan Józef (III). Pierwszy miał dwóch sy
nów (TV):Jana (ur. 1797) i Kazimierza Michała (ur. 1803). Jan spłodził syna Aleksan
dra Michała (ur. 1835; V). Zaś Kazimierz Michał miał czterech synów (V): Michała 
(ur. 1828), Antoniego (ur. 1830) z trzema synami: Barnabą (ur. 1863), Franciszkiem 
(ur. 1867) i Rafałem (ur. 1875) oraz Kazimierza Józefa (ur. 1835) i Ignacego (ur. 1839).

Znów Jan Józef (III) powołał do życia syna Wincentego (IV) i trzech wnuków (V): 
Franciszka (ur. 1814), Antoniego Cypriana (ur. 1823) i Michała (ur. 1826). Z nich Fran
ciszek miał czterech synów (VI): Jana (ur. 1841) z synem Zygmuntem Franciszkiem 
(ur. 1870; VII) oraz Wincentego (ur. 1847), Sylwestra (ur. 1849) i Nikodema (ur. 1853). 
Antoni Cyprian (V) miał trzech synów (VI): Ignacego (ur. 1851), Feliksa (ur. 1853) ijózefa 
(ur. 1868). Zaś jego brat Michał (V) zostawił po sobie jednego syna Hieronima (ur. 1869; 
VT). Wszyscy ci Kozłowscy w XIX w. mieszkali w pow. szawelskim i zostali wylegitymo
wani ze szlachectwa w latach 1806,1819,1844 i 1859 [Boniecki; LVIA, F 391—7—1853].

Kozłowscy herbu Jastrzębiec wylegitymowali się w 1817 r. Ich protoplastą był Mar
cin Kozłowski, syn Krzysztofa (pokolenie I i II), który w swoim testamencie z 1720 r. 
zapisał dobra Poszokornie [w pow. rosieńskim] synowi Janowi (III). Ten ostatni spło
dził syna Józefa (IV), ojca pięciu synów (V): Andrzeja, Jerzego, Franciszka, Antoniego 
i Macieja. Z nich wiadomo o potomstwie trzech ostatnich, założycieli trzech linii ro
dziny. W pierwszej, najstarszej Franciszek dał światu czterech synów (VI): Stanisława 
(ur. 1812), bezpotomnego, Kazimierza (ur. 1814), Ignacego Macieja (ur. 1816) i Teodora 
Wincentego (ur. 1826), także bezpotomnego. Z nich Kazimierz miał trzech synów (VII): 
Jana Mariana (ur. 1856), Władysława Henryka (ur. 1858) i Antoniego (ur. 1865), a jego 
brat Ignacy Maciej wydal na świat także trzech synów (VII): Franciszka (ur. 1848), Am
brożego (ur. 1856) i Stanisława (ur. 1859).

Drugą, średnią linię zaczął Antoni (V), który spłodził trzech synów (VI): Stefana 
(ur. 1820), Gaspra [Kaspra] Franciszka (ur. 1826) i Karola (ur. 1833). Pierwszy z nich 
miał trzech synów (VII): Juliana (ur. 1856), Kazimierza (ur. 1858) i Marcelina (ur. 1861). 
Jego brat Gasper Franciszek, wydal światu syna Feliksa (ur. 1868; VII), a trzeci z braci, 
Karol zostawił po sobie dwóch synów (VII): Stanisława (ur. 1859) ijózefa (ur. 1862).

Trzecia linia rodziny łączy się z Maciejem (V) jako ojcem trzech synów (VI): Bene
dykta (ur. 1817), Mikołaja Andrzeja (ur. 1821) i Kajetana Onufrego (ur. 1822). Pierw
szy z nich spłodził pięciu synów (VII): Antoniego (ur. 1856), Ferdynanda Konstante
go (ur. 1857), Józefa (ur. 1858), Niceusza [?] (ur. 1861) i Teofila (ur. 1863). Z kolei jego 
brat Mikołaj Andrzej miał jeszcze więcej, bo sześciu synów (VII): Ignacego (ur. 1856), 
Kazimierza (ur. 1857), Juliana (ur. 1858), Ezechiela Macieja (ur. 1859), Konstantego 
(ur. 1863) ijózefa (ur. 1864). Wreszcie ostatni z braci, Kajetan Onufry miał syna Hila
rego (ur. 1865) [LVIA, F 391-7-1852, k. 44].

W 1820 r. wywiedli się Kozłowscy herbu Jastrzębiec. Za swego przodka przyję
to Kazimierza Pawłowicza Kozłowskiego (pokolenie I i II). Wspomniany protoplasta 
w 1724 r. wszedł w posiadanie dóbr Rozgoles [Rezgole w pow. kroskim]. Spłodził on 
dwóch synów (III): Jerzego Kornela Jana i Szymona. Główną linię prowadził ten pierw
szy, bo wspomniany Szymon miał tylko jednego syna Piotra, bezpotomnego. Tak więc 
Jerzy Kornel Jan (testament spisał w 1776 r.) wydał na świat syna Jana Gotarda (IV),
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ojca dwóch synów (V): Ewalda Fryderyka (ur. 1783) i Karola Jerzego. Obaj mieli po
tomstwo (VI): pierwszy zostawił po sobie syna Karola Fryderyka (ur. 1823), a drugi — 
pięciu synów: Fryderyka Ernesta, Karola Gotfryda, Moryca [raczej Maurycego] Adol
fa (ur. 1820), Ernesta Fryderyka „Emelego” [Emiliana?] i Karola Ernesta Edwarda 
(ur. 1834) [LYIA, F 391-8-2570].

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1852, k. 44 (skan 00081), 106 (skan 00197), F 391-7-1853, k. 8, F 391-8-2570, 
k. 83 (skan 00168). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 12, s. 113—114; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 424; LPŻ, T. 1, 
s. 960: Kazlauskas, 1060: Kozlauskas; Uruski, T. 7, s. 381, 384—385.

KRASNOWSKI (KRAS[Z]ANOWSKI)

Taryfa 1690 roku

Krasnowski [w Kop. 1: Kraszanowski] Jan -yKayimieryem Mątwidem z Kystajción’ w pow. telsyewskim 
[dym] szlachecki 1

Nazwisko zapewne nawiązuje do białoruskiego nazwiska Krasnouski, Rrasneuski 
[LPŻ]. Rodzina Krasnowskich była notowana tylko w spisie Gajla. Możliwe, że nazwi
sko zostało przekręcone.

Możliwe jest, że chodzi o Krasanowskiego czy Kraszanowskiego. Osobę taką no
towano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1592 r. Stanislaw [Andrejewicz] Kra- 
sonowski [Krasanowski] wraz z żonąKristiną [Janowną] Jawo [j]szowną otrzymał od te
ściowej 20 kop groszy, zabezpieczonych na dobrach Pokiery [we włości gondyńskiej]. 
Oboje żyli jeszcze w 1597 r., kiedy toczyli spór sądowy.

Później notowano ich tylko w  taryfie 1690 r., gdzie spisano jedną rodzinę w pow. 
telszewskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 3, s. 45—144; vyp. 4 ,k. 263—165. L i t e r a t u r a :  Gajl, s. 459; LPŻ,T. 1, s. 1066: 
Krasnauskas.

KRASOWSKI (KRASSOWSKI, KRASZOWSKI)

H. JASTRZĘBIEC, ROGALA, ŚLEPOWRON 

Popis 1621 roku

Krasowski Adam z uczestnikami]po koyacku koń 1 w pow. mlkiskim

Taryfa 1667 roku

Krasowski Walenty, na którego miejscu został spisany Samuel Rutkiewicz Z^ichaan dym 1 szlachecki w pow. 
jaswońskim
Kraszpwski Jan na miejscu Marcina Gowcgą, zgarną mając od Władysława Bucpkiewicza z Koszy la <Ьт  ̂
szlachecki w pow. korszęwsldm

Nazwisko może być pochodzenia polskiego (Krasowski), białoruskiego (Krasoüski) lub 
rosyjskiego (Krasowskij) [LPŻ], Niemniej jednak licznych Krasowskich (Krassowskich)
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notowano w polskich herbarzach w różnych ziemiach: w pow. raciąskim, chęcińskim, 
w ziemi bielskiej (Podlasie). Pochodzenie polskie jest najbardziej prawdopodobne, przy
najmniej częściowo znajduje potwierdzenie w źródłach.

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1576 r. War- 
fołomiej Staniewicz i Stanislaw Janowicz Krasowski sprzedali pustosz Żwirbliszki nad 
rzeką Krożontą we włości korklańskiej. W 1595 r. Jan Stanisławowicz Krasowski sprze
dał zięciowi Tomaszowi Bałtromiejewiczowi część majętności Lawrynowszczyznajure- 
wiczy we włości korklańskiej. W 1598 r. Stanisław Andrejewicz Janowicz z żoną Anną 
Matysowną Krasowską skwitował swego brata Michała Krasowskiego z tytułu otrzy
mania od niego części spadku po śmierci ojca Matieja Krasowskiego. W tym ostatnim 
wypadku należy rozumieć, że Matiej Krasowski miał dwoje dzieci: Michała i Annę, a jej 
mąż nie był oczywiście bratem owego Michała Krasowskiego jak można by wnosić z li
teralnego odczytania tekstu. W sumie w aktach ziemskich żmudzkich spisano chyba 
2 rodziny Krasowskich: Stanisława Janowicza z synem Janem (3 pokolenia) we włości 
korklańskiej oraz Macieja (Matysa) z dwojgiem dzieci w nieznanej włości.

Później notowano Krasowskich w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 
jedną osobę, stawiającą konia w pow. wilkiskim z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r. były 
to 2 rodziny w pow. jaswońskim i korszewskim, bez poddanych. Była to szlachta drob
na i nieutytułowana.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny Kra
sowskich herbu Jastrzębiec, Rogala i Slepowron.

Z 1819 r. pochodzi wywód Krasowskich herbu Slepowron. Ich przodkiem był Ka
zimierz Krassowski (pokolenie I), mający syna Józefa (II) i wnuka Jana (III). Najstarszy 
dokument dotyczył 1735 r., kiedy wspomniany Jan Krassowski wszedł w  posiadanie 
dóbr Czesnajcie [w pow. wieszwiańskim]. Spłodził on siedmiu synów (IV): Joachima 
(ur. 1769), Antoniego, Benedykta, Klemensa,Józefa (ur. 1781), Ignacego (ur. 1783) iDa- 
mazego (ur. 1785); ostatni dwaj byli bezpotomni. Pozostali stworzyli 5 linii tej rodziny.

Pierwszą, najstarszą linię zaczął Joachim, który dał życie dwóm synom (V): Janowi 
(ur. 1804) i Kazimierzowi (ur. 1814) [wzmianka o utracie dworiaństwa], bezpotomnemu. 
Ten pierwszy miał syna Bronisława (VI).

Druga linia należała do Antoniego, który był wyjątkowo płodny i zostawił po so
bie siedmiu synów (V): Stanisława Marka, bezpotomnego, Atanazego Floriana, rów
nież bezpotomnego, Stanisława (ur. 1816), Pawła (ur. 1819), Józefa (ur. 1821), Joachima 
(ur. 1823?), bezpotomnego i Adama (ur. 1827). Z tych Stanisław miał syna Cezarego 
(ur. 1870; VI), a jego brat Paweł spłodził sześciu synów (VI): Piotra (ur. 1843), bliź
niaków Franciszka i Antoniego (ur. 1845), Józefa (ur. 1847), Antoniego [po raz drugi] 
(ur. 1858) i Kazimierza (ur. 1860). Kolejny brat Józef dał światu trzech synów (VI): Ze
nona Jerzego (ur. 1846), Józefa (ur. 1849) i Franciszka (ur. 1851), a następny z braci — 
Adam był ojcem Kleofasa (ur. 1861; VI).

Trzecią linię rodziny stworzył Benedykt jako ojciec trzech synów (V): Wincente
go Piotra, Franciszka i Macieja (ur. 1813). Wspomniany Wincenty Piotr dał życie trzem 
synom (VI): Janowi (ur. 1833), Franciszkowi (ur. 1839) z synem Stanisławem (ur. 1873; 
VII) oraz Michałowi Stanisławowi (ur. 1846). Jego brat Franciszek (V) spłodził syna
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Liberiusa Romana [sic] (ur. 1829), a ostatni z braci — Maciej był ojcem czterech sy
nów (VI): bliźniaków Aleksandra Alojzego i Benedykta Bartłomieja (ur. 1846) oraz An
toniego (ur. 1852) i Kazimierza (ur. 1855).

Do czwartej linii należał Klemens jako ojciec dwóch synów (V): Alojzego (ur. 1813) 
i Franciszka Józefa (ur. 1830), bezpotomnego. Z nich pierwszy wydal na świat czte
rech synów (VI): Leona Alojzego (ur. 1846), Nikodema (ur. 1853), Alojzego Donata 
(ur. 1855) z synem Stanisławem (ur. 1878; VII) oraz Aleksandra Marcelego (ur. 1857).

W piątej i ostatniej linii byl Józef jako ojciec dwóch synów (V): Jana (ur. 1825) 
i Atanazego Witalisa. Pierwszy z nich spłodził syna Konstantego (ur. 1849; VI), ojca 
Piotra (ur. 1882; VII) i Józefa (ur. 1884; VII), a drugi byl ojcem czterech synów (VI): 
Aleksandra Józefa (ur. 1839), Benedykta Antoniego (ur. 1841), Adolfa Józefa (ur. 1856) 
i Franciszka Jana (ur. 1860) [LVIA, F 391-7-1853, k. 48].

W 1819 r. wywiedli się Krasowscy herbu Slepowron. Ich protoplastą był Krzysztof, 
mający syna Jana (II) i wnuka też Jana (III). Najstarszy dokument pochodzi z 1710 r., 
kiedy Jan Krzysztofowicz zapisał swojemu synowi Janowi dobra Kowaliszki [o niezna
nej lokalizacji]. Uszkodzony w tym miejscu tekst nie pozwala ustalić, kiedy dobra te 
sprzedali Maciej i Michał (IV), synowie Jana.

Genealogia rodziny była więc następująca: Krzysztof, syn Jan i wnuk Jan. Ten ostat
ni zostawił po sobie dwóch synów (IV): Macieja i Michała, którzy zapoczątkowali 2 linie 
tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Maciej jako ojciec dwóch synów (V): Jerze
go Michała i Adama Tomasza. Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (VI): Józe
fa (ur. 1795) z synem Adamem Dominikiem (ur. 1831; VII), Szymona Pawła (ur. 1811), 
bezpotomnego i Ksawerego Ignacego z synem Michałem (ur. 1834). Jego brat Adam 
Tomasz miał również trzech synów (VI): Jana, Kazimierza (ur. 1802) i Jakuba Szymo
na (ur. 1820), bezpotomnego. Pierwszy z nich zostawił po sobie syna Piotra (ur. 1847; 
VII), a drugi, Kazimierz — dwóch synów (VII): Michała (ur. 1843) i Stanisławajózefa.

Drugą młodszą linię zapoczątkował Michał (IV), ojciec Jakuba (ur. 1775; V) i dziad 
trzech wnuków (VI): Aleksandra (ur. 1802), Jana Szymona (ur. 1809) i Jozafata Mate
usza. Pierwszy z nich wydal na świat Józefa Karola (ur. 1831; VII), bezpotomnego. Jego 
brat Jan Szymon doczekał się czterech synów (VII): Dominika (ur. 1839), Aleksandra 
(ur. 1844), bezpotomnego, Michała (ur. 1848) i Józefa, również bezpotomnego. Z nich 
Dominik ojcował trzem synom (VIII): Adamowi (ur. 1868), Janowi (ur. 1872) i Mamer- 
towi (ur. 1874). Zaś Michał wydal na świat syna Stanisława (ur. 1876; IX).

Ostatni z braci, czyli Jozafat Mateusz, miał jeszcze więcej, bo pięciu synów (VII): 
Benedykta (ur. 1837), Adama (ur. 1841) i bezpotomnych: Jerzego (ur. 1850), Piotra 
(ur. 1853) i Kazimierza. Wspomniany Benedykt doczekał się także pięciu synów (VIII): 
Antoniego (ur. 1864), Bolesława (ur. 1866), Juliana (ur. 1869), Stefana (ur. 1882) i Pawła 
(ur. 1887); dwaj ostatni zostali później dopisani. Zaś jego brat Adam zostawił po sobie 
czterech synów (VIII): Wincentego (ur. 1872), Wacława (ur. 1873), Stanisława (ur. 1882) 
i Michała (ur. 1884) [LVIA, F 391-7-1853a, k. 42].

Z herbem Jastrzębiec wywiedli się w 1836 r. Krassowscy z Dymida Suchoborów. 
Jest to wywód podobny do wywodu z 1819 r., choć z innym herbem i nowymi fak
tami. Za swego przodka uznali Kazimierza z Dymida Suchoborów Krassowskiego
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(pokolenie I). Jego syn Józef (II) sprzedał majętność Каиру w pow. medyngiańskim 
w 1717 r. W swoim testamencie z 1720 r. wspomniany protoplasta uczynił zapis dla 
swojego syna Jana (III) na dobra Czesnajcie [w pow. wieszwiańskim]. Ten z kolei sprze
dał dobra Szczesnajcie Gudyniany w 1783 r., a swój testament spisał dwa lata później. 
Po sobie zostawił siedmiu synów (IV): Joachima (ur. 1769), Antoniego (ur. 1772), Be
nedykta (ur. 1774), Klemensa (ur. 1778), Józefa (ur. 1781), Ignacego (1783) iDamazego 
(ur. 1785). Z wymienionych Antoni Krassowski, porucznik adiutant, w 1793 r. otrzymał 
patent na szarżę sztabskapitana regimentu pieszego buławy polnej WXL. Większość 
z nich miała potomstwo (V): Joachim spłodził dwóch synów: Jana (ur. 1809) i Kazi
mierza (ur. 1814); Antoni — siedmiu synów: Stanisława Marka (ur. 1794), Atanaze
go Floriana (ur. 1803), Stanisława (ur. 1816), Pawia (ur. 1819), Józefa (ur. 1821), Ada
ma (ur. 1827) i Joachima (ur. 1829); Benedykt — dwóch: Wincentego Piotra (ur. 1801) 
i Franciszka (ur. 1804); Klemens — dwóch: Alojzego (ur. 1843; sic) i Franciszka Józefa 
(ur. 1830); Józef — dwóch: Jana (ur. 1810) i Atanazego Witalisa (ur. 1819). Z nich Fran
ciszek (ur. 1804) wydał na świat Liberiusza Romana (ur. 1829) [LYIA, F 391—1—1053].

W tym wywodzie szczególnie frapuje przydawka pochodzeniowa czy odmiejsco- 
wa: z Dymida Suchoborów. Ta druga nazwa jest dość oczywista, to nazwa miejscowa 
Suchobory, trudna do lokalizacji ze względu na pospolitą nazwę. W XVI w. notowano 
Suchy bór w leśnictwie bielskim na Podlasiu [.Źródła dyiejom\, gdzie spisano szczegól
nie licznych Krassowskich. Później Suchobory albo Suchy Bór to był folwark w gminie 
Dołhinów w pow. wilejskim [SG], a pewnie było więcej takich i podobnych nazw. Z ko
lei nazwa: z Dymida może pochodzić od imienia greckiego Diomedes, znanego w krę
gu wschodniosłowiańskim jako Diemid z różnymi obocznościami, m.in. Dymid [Tidio- 
niuk; Zinkevicius].

Według wywodu Krassowskich herbu Rogala z 1837 r. pochodzili oni z Królestwa 
Polskiego, gdzie posiadali majątek Krassowszczyzna. Protoplastą tej rodziny był Jerzy 
Żembro Krassowski, który z Zofii Boglewskiej dał światu trzech synów: Franciszka, Piotra 
i Pawła w połowie ХЛТ1 w. Później posiadali oni Chmielówkę w pow łukowskim w wo
jewództwie lubelskim i Powojlobiąw pow. rosieńskim na Żmudzi [Ciechanowicz], Wspo
mniany przydomek Żembro, właściwie Żebro, używali Krasowscy herbu Rogala, osiedleni 
na Podlasiu [Uruski]. Tak więc tych Krasowskich można uznać za szlachtę polską.

Ź r ó d ł a :  Kapica, s. 206-207; LVIA, F 391-1-1053, k. 73-75, F 391-7-1853, к  48 (skan 00096), F 391- 
7—1853a, k. 41, F 391—8—2570, k. 83; SG, T. 11, s. 534: Suchobory; Źródła dziejom, T. 17, cz. 2, s. 114. L i t e 
r a t u r a :  Boniecki, T. 12, s. 228-238; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 430^131; LPŻ, T. 1, s. 1065: Krasauskas; 
Tichoniuk, s. 80: Diomedes; Uruski, T. 8, s. 37—38; Zinkevicius, s. 400: Demidas.

KRAUSZ 

H. EDLER 

Popis 1621 roku

Kransy Stanisław w starom syna nie mając stawił Andryeja Sypniewskiego ucdwego syłachcica po koyacku 
koń 1 w pow. beryańskim
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KRUKOWICZ 249

Nazwisko może łączy się z litewskim kńauśas, tj. „brzeg”, „urwisko” lub kńauśis, 
tj. „małe wzgórze”, także „brzeg” itp. [LPŻ]. Może jest to jednak oboczność nazwi
ska Krauz (Krauze), pochodzenia niemieckiego? W każdym razie Krauzów notowa
no w XIX w. w  guberni kowieńskiej, gdzie wylegitymowali się ze szlachectwa [Uruski].

W XVII w notowano tylko jedną osobę w popisie 1621 r. w  pow berżańskim. Nie 
była to szlachta utytułowana.

W XIX w. Krausowie (Krauzowie) herbu Edler mieszkali w  pow szawelskim [Cie
chanowicz] .
L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 209; LPŻ, T. 1, s. 1074: Kńauśas; Uruski, T. 8, s. 47.

KRUKOWICZ

Taryfa 1667 roku

Km kornej Piotr na miejscu rodyica swe[go] Panda Krukowicpą p Gonkojn dym 1 szlachecki w pow. wie
luńskim

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kruk, które najczęściej łączy się z polskim 
(Kruk), niemieckim (Kruck) lub białoruskim (Kruk), choć nie można wykluczyć gene
zy litewskiej ]LPŻ]. Może to być nazwisko odmiejscowe lub odapelatywne, od kruka 
jako gatunku ptaka.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. Andrej 
Staszkiewicz i Matiej Jakubowicz Krukowicz sprzedali niwę Soły „na gore” rzeki Im- 
pezwy we włości wielońskiej. W 1589 r. Juri Matysowicz Krukowicz zapisał testamen
towo majętność Poniemońskąw Krukach [we włości wielońskiej] swojej żonie Martie 
Krisztofownie i synom: Markowi i Stanisławowi. W 1595 r. Mikołaj Jakubowicz Kru
kowicz darował bratu Janowi Łukaszewiczowi połowę majętności w polu Krukach 
nad rzeką Rekin.

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. wiadomo, że Krukowicze 
mieszkali we włości wielońskiej w Krukach. W XVI w. Kruki były siołem i majętnością 
w Poniemoniu, kolo majętności Swiatoszyna. Wspomniana rzeka Impezwa to obecnie 
Pietva, dopływ Niemna, dawna granica włości wielońskiej i wilkiskiej. Chodzi o póź
niejszą okolicę szlachecką Kruki, położoną na Zaniemeniu, naprzeciwko ujścia Dubissy 
do Niemna (lit. Kriukai). W końcu XVI w. notowano tam 2 linie Krukowiczów: Maty- 
sowiczów i Jakubowiczów.

Chyba nie można wykluczyć, że Krukowicze pochodzili z Mazowsza z Kruków 
w ziemi łomżyńskiej. Początki osadnictwa w tym miejscu dotyczą nadania książąt mazo
wieckich z 1428 r. Później powstały tam osady Drążewo i Drążewo—Kruki. Od tej ostat
niej nazwy powstało nazwisko Krukowskich, z których część przeszła do Litwy, choć 
nie wiadomo, w którym okresie [Uruski; Kapica]. Musiałoby to nastąpić około połowy 
XVI w., byli oni herbu Slepowron.
Ź r ó d ł a :  Kapica, s. 220; ODVCA, vyp. 2, s. 20—74, 71—415; vyp. 4, k. 178—35; Slovar, s. 153: Kruki. 
L i t e r a t u r a :  Dajnowicz, s. 351; LPŻ, T. 1, s. 1089: Krukas; Uruski, T. 8, s. 88.
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250 KRUKOWSKI

KRUKOWSKI 

H. GRYF, ŚLEPOWRON 

Taryfa 1690 roku

Krukowski Ka^imer^ Z Kruków wpow. wiehńskim Ppm szlachecki 1
Krukowski Michał z Kruków wpow. wiehńskim dym szlachecki 1
Krukowski Piotr z Kruków w pow. wiehńskim dym szlachecki 1
Karkowski Samuel z okolicy Kruków na miejscu Pawła Karkowskiego dym szlachecki 1

Nazwisko może mieć genezę polską (Krukowski), białoruską (Krukoński) lub rosyjską 
(Rrukowskij) [LPŻ]. Wszystko jednak wskazuje, że jest to spolonizowana forma nazwi
ska Rrukowicz (zob.). Zarówno Rrukowicze, jak i Krukowscy pochodzili z Kruków 
w pow. wielońskim.

W herbarzach notuje się kilka polskich rodzin o tym nazwisku. Niemniej jednak 
rodzina może być pochodzenia polskiego, np. mazowieckiego, lub ruskiego. Na Żmu
dzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., o czym pisano przy Krukowi- 
czach (zob.).

Notowano ich tylko w taryfie 1690 r., gdzie spisano 4 rodziny. Wszyscy mieszka
li w okolicy szlacheckiej Kruki w pow. wielońskim, nie mieli poddanych. Była to zatem 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Krukowscy herbu Gryf i Slepowron wylegitymowali się ze szlachectwa 
w guberni kowieńskiej. W 1804 r. wywiedli się Krukowscy herbu Slepowron. Za swe
go przodka przyjęli Dominika, który posiadał dobra Poszekornie w pow. rosieńskim 
[LVIA, F 391-7-1853a].

Z kolei w 1819 r. wywiedli się z herbem Gryf. Ich przodkiem był Stanisław, właści
ciel dóbr Chocimo (?) w pow. telszewskim [tamże].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1853a, k. 27; ODVCA, vyp. 2, s. 20-74, 71^4-15; vyp. 4, k. 178-35. L i t e r a -  
t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1089: Krukauskas; Uruski, T. 8, s. 87—88.

KRUPSKI

H. KORCZAK, TOPACZ 

Taryfa 1667 roku

Krupski Jan na miejscu Piotrowej Smilgiewiczpwej z Kubeżąjdów dym 1 szlachecki w pow. wieszpiańskim 
Krupski Racynus Bartoszewicz Z Dradwiłowicz dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Kempski Krzysztof [w Kop. 1: Krupski] z^aadwiłoniczw pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko może być pochodzenia polskiego (Krupski), białoruskiego (jw.) lub ro
syjskiego (Krupskij) [LPŻ]. Należy jednak zwrócić uwagę na związek Krupskich
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KRUPSKI 251

z Miżutowiczami (20b.). Z nich Krupscy mieszkali w pow. wieszwiańskim i wilkiskim, 
a Miżutowicze i Miżutowicze Krupscy — głównie w pow. pojurskim i korszewskim, 
rzadziej w  widuklewskim.

Sprawa tej rodziny budzi wątpliwości. Wątpliwe, by pochodzili z którejś ze znanych 
rodzin Krupskich: gałęzi Dowojnów herbu Szeliga czy wywodzących się z Krupy w wo
jewództwie chełmskim herbu Korczak. Niemniej jednak w XIX w. Krupscy herbu Kor
czak wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej.

Na Żmudzi incydentalnie zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich pod 
1592 r., kiedy Bartosz Krupski z żoną Dorotą Jakubowną i inni sprzedali grunty Jagu- 
czany w  polu Jaguczańskim we włości ejragolskiej.

W taryfie 1667 r. odnotowano 2 rodziny, pominięto bowiem wzmiankę o Janie 
Krupskim Miżutowiczu. Mieszkały oni w  pow. wilkiskim i wieszwiańskim, nie miały 
poddanych.

Z kolei w  taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę Krupskich, mimo wątpli
wości co do tego, czy chodzi o Krupskiego, czy Kumpskiego? W każdym razie miesz
kała ona w pow. wilkiskim, nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.

Z 1811 r. pochodzi wywód Krupskich herbu Korczak. Ich protoplastą był Jo
achim Krupski (pokolenie I), który miał syna Andrzeja (TI) i wnuka Piotra (III). Ten 
ostatni zostawił po sobie trzech synów (IV): Michała, Jana i Tadeusza. Z nich Michał 
spłodził syna Mikołaja (V) i miał wnuka Kazimierza Piotra (ur. 1819; VI). Z kolei Jan 
miał syna Michała Jozafata (V), ojca trzech synów (VI): Aleksandra, Teofila Kaliksta 
(ur. 1807) i Jerzego (ur. 1818). Trzeci z braci, Tadeusz, spłodził syna Jana (V), ojca 
trzech synów (VI): Mieczysława Wawrzyńca (ur. 1826), Wrocisława [sic] (ur. 1832) 
i Michała Ziemowita [ros. Zimowid] (ur. 1841). Z nich Wrocisław byl ojcem Apolina
rego (ur. 1853) i Jana Prospera (ur. 1855; VII), a Michał Ziemowit miał Władysława 
Jana (ur. 1864; VII) [LVIA, F 391—7—1853 a]. Wyjątkowo nie podano nazwy posiada
nych dóbr.

Skądinąd wiadomo o wywodzie Krupskich herbu Topacz z 1820 r., poczynając od 
Jana, żonatego z Anielą Juszkiewiczówną, mających dobra Wornianki alias Sektele [ra
czej Saktele] w pow. tendziagolskim. Chodzi o późniejszą okolicę szlachecką Saktele 
w gminie Szawlany, przy której była ta majętność. Na północ odeń leżą Worniany, i tu 
należy szukać wspomnianych dóbr. Na marginesie należy zwrócić uwagę na to, że Sak
tele były dobrami w pow. tendziagolskim, a więc błędem było zaliczenie tych dóbr do 
sąsiedniego powiatu widuklewskiego na mapie Żmudzi, dołączonej do monografii niżej 
podpisanego o Żmudzi w XVII i XVIII w.

Wspomniany Jan Krupski (pokolenie I) miał syna Michała (TI), wnuka Józefa (III) 
z trzema synami (IV): Janem, Justynem i Felicjanem. Z nich czterej ostatni wylegitymo
wali się w 1820 r. [Ciechanowicz; LVIA, F 391—1—1008].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-1-1008, k. 360-361, F 391-7-1853a, k. 51; ODVCA, vyp. 4, k. 99-310. L i t e 
r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 455 (genealogia); LPŻ, T. 1, s. 1092: Krupskis; LTruski, T. 8, 
s. 93-94.
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252 KRUTYL (KRUTEL, KRUTIL, KRUTYŃ)

KRUTYL (KRUTEL, KRUTIL, KRUTYŃ)

Taryfa 1667 roku

Krutel Ba/tromiej, na którego miejscu postał spisany Malcher Petkun p Goniprowa dym 1 szlachecki wpow. 
korszęwskim
Krutil Stanislaw p Krutył dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim

Taryfa 1690 roku

Krutyń [sic] Władysław, na miejscu którego postał spisany Stanisław Władycpko p okolicy p Krutelów Go
niprowa w pow. korspewskim dym splachecki 1

Nazwisko zapewne łączy się z litewskim krutulys, czyli ktoś, kto msza się, porusza się, 
jest niespokojny itp. [LPŻ]. Według innych, nazwisko Krutil ma genezę białoruską 
i wiąże się z białoruskim krutiel.\ czyli „kłamca”, „krętacz” [Abramowicz, Citko, Dace- 
wicz]. W tym przypadku byłoby to nazwisko przezwiskowe. Jednak bardziej prawdopo
dobna jest geneza litewska tego nazwiska.

Podobny ród — Krutyłowicz w 1700 r. na Żmudzi — został zarejestrowany tylko 
w spisie Gajla. Niemniej jednak Krutiłów notowano znacznie wcześniej, bo w popisie 
wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.: Gajla Krutiłowicza we włości korszewskiej. 
W 1553 r. bojarzy korszewscy Krutyłaytisy otrzymali odmianę gruntów, na którą powo
łali się ich potomkowie Krutyłowie Juchniewicze w 1691 r. Pod 1553 r. wymieniono na
stępujących bojarów: Maczka Krutyłaytisa, Juchnę brata jego Krutyłaytisa, Jurgisa Kru- 
tyłaytisa i Gaylusa Krutyłaytisa, pewnie tożsamego z Gajlem Krutil owić zem z popisu 
1528 r. Otrzymali oni 4 włóki ziemi przy drodze z Niemkosztów do Kołtynian [AWAK, 
T. 24]. Znów w ograniczeniu włości korszewskiej z 1562 r. wzmiankowano o bojarze 
Macieju Krutilayciu, mieszkającym koło sioła hospodarskiego Preny [AWAK, T. 25]. 
Tak więc wspomniani w 1691 r. Krutyłowie Juchniewicze są chyba bezpośrednimi po
tomkami Juchny Krutyłajtisa z 1553 r.

W aktach ziemskich żmudzkich pod 1600 r. podano informację o sporze o majętność 
Krutiłojtie [w polu i okręgu o tej nazwie we włości korszewskiej] między braćmi przyrod
nimi: Ambrożejem Adamowiczem Jakubowiczem oraz Janem i Szczefanem Krutiłojtiami. 
Ten pierwszy powołał się na swojego „diadka” Łukasza Szczefanowicza Gintowta.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny, mieszkające 
tradycyjnie w pow. korszęwskim, bez poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną 
rodzinę w pow. korszęwskim, bez poddanych. Spisany szlachcic mieszkał w Krutelach 
Goniprowie, czyli w późniejszej wsi i okolicy szlacheckiej Krutyle w pow. korszęwskim 
(w XIX w. w pow. rosieńskim), leżącej na południowy wschód od Kołtynian, przy dro
dze z tego miasteczka do Niemoksztów, obecnie to Krutiles. Było to dawne gniazdo 
tego rodu, znane od XVI w. Na zachód odeń było Goniprowo we włości korszewskiej, 
zanotowane w taryfie z 1690 r.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 145, T. 25, s. 47; ODVCA, vyp. 5, k. 27V332; Perapis 1528 r., s. 256. L i t e 
r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 185: Krutil; Gajl, s. 460.

KRYGOWSKI ZOB. WOYGOWSKI
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KRYŁAJ 253

KRYKSZTON

Taryfa 1667 roku

Ktyksyton Jan Aleksandrowicz na którego miejscu postał spisany Samuel Woytkiemc^^Antinik dym 1 szla
checki wpow. horspewskim
KryksztynondczMichał, na którego miejscu został spisany Jakub Palecki zAugustajć dym 1 szlachecki w pow. 
II". Dy mian

Nazwisko zapewne [LPŻ] lub na pewno [Zinkevicius] pochodzi od greckiego imienia 
Christianus, późniejszego Krystiana. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi po raz pierwszy notowano ich chyba w pomiarze włości korszewskiej 
z 1562 r., kiedy wymieniono bojarów korszewskich Krigżdynajciów (Krygzdynajciów), 
z których wymieniono Tomasza i Jana. Sąsiadowali oni z kilkoma siołami hospodarski- 
mi tej włości: Kłabami, Tuhajnami i Antynikami [AWAK]. Później, w popisie W Ks. Li
tewskiego 1567 r. zanotowano: Martina Kraksztanojtisa we włości wilkiskiej i Łukasza 
Kriksztanojtisa w jaswońskiej.

Niedużo danych jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. Matiej 
Kriksztanajtis darował swemu pasierbowi Walentynowi majętność Skojsgiry we włości 
szawelskiej. W 1593 r. Markus Łukaszewicz Kriksztanajtis pogodził się z bratem stry
jecznym Janem Martinowiczem o pobicie i zranienie. Być może wspomniany Markus 
był synem Łukasza Kriksztanojtisa, znanego z popisu 1567 r. z włości jaswońskiej.

W sumie dotychczasowe rozważania pozwalają na lokalizację ziem bojarów Kry- 
ksztonów w następujących włościach: korszewskiej, wilkiskiej, jaswońskiej i szawelskiej. 
Najwięcej można powiedzieć o włości korszewskiej i spróbować zlokalizować ich dobra 
na podstawie podanych wyżej danych. Podobnie brzmiącego sioła (lit. Krikśtanai) nie 
notuje się obecnie na Żmudzi. Na pewno było to w rejonie sioła Antyniki w pow. kor- 
szewskim, co potwierdza jeszcze taryfa 1667 r. Chodzi tu o rejon dzisiejszych wsi: Anti- 
ninkai [Antyniki], Klabai [Kłaby| i Tujainiai [Tuhajme], czvli na południowy wschód od 
Kołtynian i na północ od Skaudwili. Z kolei warto zwrócić uwagę, że w aktach ziem
skich żmudzkich notowano podobnie brzmiące nazwy we włościach, gdzie byli Kry- 
ksztonowie, tj. w: jaswońskiej (niwa Krikśtakeles w  polu Golniach), szawelskiej (majęt
ność Krikśtanajtie i ziemia Krikśtoniśkia) oraz w  wielońskiej i widuklewskiej [Slovar].

W XVII w notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. korszewskim (trady
cyjnie) i Wielkich Dyrwian, bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 39, 41, 42, 44; ODVCA, vyp. 2, s. 43—111; vyp. 3, s. 56—45; Popis 1567 r , kol. 
1317, 1338. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1076: Krikśtanas, Krikśtonaitis; Zinkevicius, s. 411: Kristijonas.

KRYŁAJ

Taryfa 1667 roku

Kry łaj Jan. RodowiczDawid zimieniczą Wojgowapoddanych, nędznych, wolnych [dymów] 6, na miejscu Jana 
Kry łaja i siostry swej Anny Rodouiczówny Janowej Kiyłajowj z tego imienia Wojgowa 1, ogółem 7 dymów pod- 
dańskich w pow. ujwentskim
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254 KRYSZPIN KIRSZENSZTEIN

Nazwisko może pochodzić od nazwiska Krilis, które zapewne łączy się z łotewskim 
Krilis o niejasnym pochodzeniu. Może pochodzi od łotewskiego kńlla, czyli „chudy, 
niezdrowy człowiek”. Jednak w innym miejscu badacze litewscy wskazali na białoruskie 
nazwisko Krył oh, które dało początek litewskiemu nazwisku Krylavicius [LPŻ].

Jeśli za przodka tej rodziny uznamy Kryłowiczów, to notowano ich w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. W 1588 r. grupa bojarów wilkiskich „z Gojżowo” [tj. z pola 
Gojżowskiego], w tym Jedwiga Mikolajewnajanowna Ruczkiewicz Wołczkowna z mę
żem Mikołajem Fedorowiczem Kryłowiczem, sprzedała niwę Polepy w polu Gojżow- 
skim koło ruczaju Nowdup we włości wilkiskiej. W 1590 r. wspomniany Mikołaj Fedo
rowicz [w innym miejscu dodano: Kryłowicz] z żonąJedwigąMikołajewną Ruczkiewicz 
sprzedał kilka niw w tym polu.

W XVII w. notowano Kryłajów tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. 
użwenckim z 6 dymami. Była to szlachta majętna, ale nie utytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 19-64, 134^190 i 491. L i t  e r  a t u r  a : LPŻ, T. 1, s. 1077: Kola, Krilavtcius, 
Krilis.

KRYSZPIN KIRSZENSZTEIN 

H. WŁASNEGO 

Popis 1621 soku

Kjysppin Kirspensptein awun pojurskipo husarsku koni 20 — to jest pypowinnośd koni 8, а у miłości ku Oj- 
cpypnie po husarsku koni 12

Taryfa 1667 roku

Kjysppin Kierspensptńn Hieronim podskarbi wielki, pisarp ziemski WXL p majętnośd Rutwdani [dymów] 
215 [i] majętności wieczystej Ki dud. Prpy tym wieś królewską dożywotniemu prawu podległą narwaną Karalisp 
ki pa konsensem JKMci w arędpie Jana Zolderbacha oberspterkjtnanta JKMci. Majętność Promadpiowo wieczy
stą zastawnym prawem, prpy tym wioski Rowie, Plingie i Pokopumie dopywoau podległe pa konsensem JKMci 
puspcpone Per arendam Ottowi Grotupowi. Z tych obu majętnośd wieczystych i p niosek dożywotnich Ich Md 
PP. dpierpąym pomienienijako requint konstytucja sejmu prpespłego sami powinnijurament wykonać ipodym- 
rie papładć. Grotup Otton Wilhelm [...] pmajętnośa pastawnej Promadpiowa od Hieronima Kńsppina Kier- 
spespteina podskarbiego WXŁ na dymach 116 p młynem w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Kjysppin [Kirszensztein] Andrpej Kapimierppisarppolny WAL p majętnośd Rawdony pjolwarkiem Po- 
melońskim, pe wsią Krewnikami, p drugą wsią p Twirmianami lepącemi wpow. wielońskim i pe wsią Karalisp 
kami pmłynem, karcpmami dymówpoddańskich 40. Za attestacjągrodu upitskiego. Tenpe pastawił Gieyspto- 
wtond [brak imienia] imienicpe pastawne Tndrmiany w pow. nilkiskim dymów poddańskich 3 
Kjysppin [Kirs zens ztein] Jan Hieronim referendarp lVXL p dóbrJKMd pe wsi napwan ej Karalispki w pow. 
wielońskim pa konsensem JKMd od WJMP. Jerpego Kjysppin a [w taryfie błędnie: Kruszpin] starosty 
płungiańskiego dymów 30. Za attestają grodu wołkowyskiego. Tenpe p majętnośd napwanej Kidule poddań
skich dymów 14, a osobno karcpmy i młyn dymów 2, ogułem dymów poddańskich 16. Tenpe JM. p majętno
śd napinanej Błogosławieństwo, pjolwarku napwanego Wysokie w pow. wielońskim dymów poddańskich 73, 
a osobno karcpmy i młyn, ogułem dymów 75. Za attestajągrodu wołkowyskiego
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Krysppin Kirspensptein Marcinpodcpaspy WXL p P/ungian [starostwa] pa attestacją grodu mińskiego [dy
mów] poddańskich 202. Tenpe pprpykupü napnmej Janwjspyspki w pon>. gondyńskim pa attestacją grodu 
mińskieg) [dymów] poddańskich 2

Rodzina jest pochodzenia niemieckiego i mieszczańskiego: z Królewca w Prusach. Je
den z nich, Kryspin Kirchenstein, w  1575 r. otrzymał prawo do eksploatacji puszcz 
królewskich na Litwie za pożyczkę 7000 złotych polskich. Prawo to zostało przedłu
żone w latach 1578 i 1594; w tym drugim przypadku objęło ono jeszcze Janusza Epe- 
ryaszy’ego (zob.) i „Jurgi Seprusa” [XX—wieczna pisownia litewska] i dotyczyło na
stępujących puszcz: łoździejskiej, mereckiej, sejneńskiej, niemonojckiej, birsztańskiej, 
dorsuniskiej, rumszyskiej, kowieńskiej, wilkiskiej, skirstymońskiej i jurborskiej (ostatnie 
3 puszcze leżały na Żmudzi nad Niemnem). Właśnie eksport produktów leśnych do 
Prus był głównym źródłem dochodów tej rodziny. Zaś wspomniany Kryspin Kirchen
stein (pokolenie I) [to imię i nazwisko stało się podstawą do spolszczenia i utworzenia 
nazwiska Kryszpin Kirszensztein] stał się przodkiem polskiej (lub litewskiej) linii tej ro
dziny. W nieznanych okolicznościach, ale po śmierci króla polskiego Zygmunta Augu
sta, został on właścicielem zamku Raudań (też Rawdań) nad Niemnem, który stał się 
rezydencją tej rodziny. Leżał on na wschód od Giełgudowa i zachód od Wielony.

Synem wyżej wymienionego był także Kryszpin Kirszensztein (II), osoba lepiej 
znana w źródłach. W 1617 r. ożenił się z Anną Szemiotówną, kasztelanką żmudzką, 
a po raz drugi z Anną Pacówną, wdową po Mikołaju Zenowiczu, kasztelanie połoc- 
kim. Były to więc małżeństwa z rodzinami magnackimi. Sam doszedł tylko do lokal
nego urzędu na Żmudzi — ciwuna pojurskiego w latach 1619-1639. Był także posłem 
żmudzkim na sejm elekcyjny 1632 r., kiedy Władysław IV został wybrany królem pol
skim oraz deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1620 r. Wraz z Hieroni
mem Wołłowiczem w 1620 r. ufundował kościół w starościńskiej Wojnucie, własności 
królewskiej, który byl właściwym fundatorem tego kościoła, tj. Zygmunt III. Miał on 
dwóch synów (III): Hieronima i Karola, z których wielką karierę zrobił ten pierwszy. 
Hieronim (ok. 1622—ok. 1676) przejął po ojcu ciwuństwo pojurskie (1639), był rotmi
strzem husarskim w armii litewskiej i kolejno awansował na marszałka pow. kowieńskie
go (1656), kuchmistrza litewskiego (1658, było to pierwsze dygnitarstwo w rodzinie) 
i podskarbiego wielkiego litewskiego (1663), czyli objął jedno z głównych ministerstw 
w państwie polsko-litewskim. Był posłem żmudzkim na sejmy w latach 1659 i 1661. 
W małżeństwie z Anną Młocką miał pięciu synów (IV): Michała Antoniego (zm. ok. 
1687), pisarza polnego litewskiego i posła żmudzkiego na sejmy w latach 1666 i 1673; 
Marcina Michała (zob. niżej); Franciszka, kanonika wileńskiego; Andrzeja Kazimierza 
(zob. niżej) i Jana Hieronima (zob. niżej). Z nich Marcin Michał kolejno był: starostą 
płungiańskim i ciwunem wileńskim w 1674 r., starostą orszańskim w 1675, podstolim 
litewskim w 1676, podkomorzym litewskim w 1689 i kasztelanem trockim w 1697. Był 
deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1676 r. Przed 1675 r. postawił ko
ściół w starościńskich Płungianach, fundacji królewskiej. Ożenił się trzykrotnie z: Jo
anną Wołodkowicz, wojewodzianką nowogródzką, Anną Zawiszanką, pisarzówną li
tewską i Katarzyną Rudomino Dusiacką, z którymi miał dwóch synów (V): Jerzego
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Hieronima i Kazimierza. Z nich Jerzy Hieronim (ok. 1673—1736) był hetmanem polnym 
litewskim, generał-lejtnantem wojska litewskiego i kasztelanem żmudzkim, zmarł bez
dzietnie. Zaś Kazimierz (zm. ok. 1730) był strażnikiem wielkim litewskim, pułkowni
kiem wojska litewskiego i starostą płungiańskim na Żmudzi, również był bezpotomny. 
Posłował na sejm 1722 r. ze Żmudzi.

Kolejnym synem Hieronima był Andrzej Kazimierz (zm. а. XI 1704), który był 
pisarzem polnym litewskim od ok. 1687 i wojewodą witebskim od 1696 r. Należał do 
przywódców stronnictwa dworskiego w walce z Sapiehami. Był posłem żmudzkim na 
sejmy w latach: 1681, 1683, 1688, 1690, grodzieński w  1693, 1695 i 1702 r. W 1704 r. 
był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego. Ożenił się z Rachelą Brzostowską, 
wojewodzianką witebską, z którą miał tylko córkę Konstancję (V).

I wreszcie ostatni, piąty syn Hieronima — Jan Hieronim (ok. 1654—1708) rozpo
czął karierę duchowną w 1681 (kanonik wileński): kustosz wileński w 1685, referendarz 
duchowny litewski (dygnitarstwo) w 1687), sufragan wileński w  1694 i biskup żmudz- 
ki w 1695 r. Należał do przywódców stronnictwa dworskiego, walczącego z Sapiehami, 
z którymi pojednał się dopiero w 1707 r.

W sumie rodzina Kryszpin Kirszenszteinów zrobiła wielką karierę na Litwie, do
chodząc do najwyższych stanowisk w państwie polsko-litewskim w ciągu trzech poko
leń. Niemniej jednak nie zdołała się umocnić na szczytach, bo z pięciu synów w czwar
tym pokoleniu dwóch zrobiło karierę duchowną, pozostali dwaj nie mieli potomstwa 
męskiego, a ostatni z braci przedłużył dzieje rodziny tylko o jedno pokolenie. Śmierć 
Jerzego Hieronima Kryszpin Kirszenszteina w 1736 r. oznaczała koniec linii męskiej tej 
rodziny i utratę rodzinnego zamku Raudań, który w latach 40. XVIII w. był własnością 
Olędzkich. Z nich pięciu Kryszpin Kirszenszteinów posłowało na sejmy ze Żmudzi, 
a trzech było deputatami żmudzkimi do Trybunału Głównego.

Na Żmudzi notowano ich w różnych źródłach. W popisie wojskowym 1621 r. 
Kryszpin Kirszensztein był ciwunem pojurskim w latach 1619—1639, wystawił 20 koni, 
ale tylko 8 z obowiązku, tj. z wielkości swych dóbr na Żmudzi. Zmarł zapewne w 1642. 
W taryfie 1667 r. spisano tylko Hieronima Kirszenszteina, podskarbiego wielkiego, któ
ry posiadał 331 dymów z dwóch majątków: Rawdań i Promiadziewo, nie licząc kilku za
stawów. Wreszcie w 1690 r. spisano trzech Kirszenszteinów: Andrzeja Kazimierza, pi
sarza polnego litewskiego, z 43 dymami; Jana Hieronima, referendarza litewskiego, ze 
121 dymami oraz Marcina, podczaszego litewskiego, z 204 dymami. Była to więc wielka 
własność ziemska, magnacka.

Żmudź odgrywała niemałą rolę w życiu tej rodziny. Pięciu Kryszpin Kirszenszteinów 
reprezentowało tę krainę na sejmach w latach 1632—1722: Andrzej pisarz polny, Hieronim 
kuchmistrz litewski, Kazimierz Franciszek starosta płungiański, Krzysztof ciwun pojurski 
i Michał Antoni także ciwun pojurski. Na ogół były to sejmy w 2. połowie XVII w.

Ciekawe, że nie zanotowano wśród nich żadnego deputata do Trybunału Głów
nego ze Żmudzi. Z kolei elektorowali oni przy elekcji następujących królów polskich 
w Warszawie: Władysława IV w 1632 (Kryszpin ciwun pojurski), Jana Kazimierza 
w 1648 (Hieronim), Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 (Hieronim podskarbi 
wielki i Marcin pułkownik JKMci), Jana III Sobieskiego w 1674 (Michał pisarz polny
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i Marcjan ciwun wileński) i Augusta II w 1697 r. (Jan Hieronim biskup żmudzki). W su
mie we wszystkich pięciu elekcjach w XVII w. uczestniczyło siedmiu Kryszpin Kir- 
szenszteinów, w tym dwóch senatorów (podskarbi i biskup żmudzki).
Ź r ó d ł a :  AGAD, A Publiczne Potockich, rkps 163a, T. 13, k. 455—456 (sejmy z lat 1681, 1683, 1702; 
dane A. Rachuby), AR, Dz. II, T. 11, nr 1527 (sejm 1666 r\; dane A. Rachuby); BCzart, rkps 2108, k. 253— 
288 (sejm 1661 r.);; Deputaci, T. 1, s. 169, 329, T. 2, s. 55; Elektorzy 1669, 1674, 1697 t ;  Elektorowie królów, 
s. 91; Teka Podoskiego, T. 2, s. 206—208 (sejm 1722 r); Visitationes DS. 1675—1677, s. 59, 67 (Marcin), 124, 
187 (Michał), 117, 123 (Hieronim); VL, T. 3, s. 366 (elekcja 1632 r); VUB, F 7—ŻP 16, k. 161—166 (sejm 
1659 r.; dane A. Rachuby); Zawisza, s. 19 (sejm 1688 r\), 20 (sejm 1690 r\), 181—182 (sejm 1695 r.). L i t e 
r a t u r a :  Boniecki, T. 12, s. 388—390; Kaczorowski, Litwini, s. 200; Krakowiak, s. 490 (sejm 1666 r.); Lietu- 
lospilys, s. 185—187, 192—194; Ochmann, Sejmy, s. 258 (sejm 1661 r\); Paknys, s. 170—171; PSB, T. 15, s. 496— 
497, 498—500, 502—503 (podstawowe dane); Trimoniene, Suetimslią, s. 501; Wierzbicki, s. 296 (sejm 1673 r.).

KRYWAYC GIERULSKI ZOB. GIERULSKI 

KRYZANOWSKI

Taryfa 1667 roku

Kjyząnowski ]an -jkipli od Abram a Wojtkiewicza -yDrabuksytpoddanych dym 1 w pow. powondeńskim

Prawdopodobnie nie chodzi o Krzyżanowskiego, jak można by przypuszczać. Najpew
niej to spolonizowana forma nazwiska Kryzan czy Kryzyn (zob. niżej), którą utworzono 
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. powondeń
skim, z jednym dymem poddańskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

KRYŻYN (KRZYŻYN)

H. PRZYJACIEL ODM., SERCE 

Taryfa 1667 roku

Kryzynówna Katarzyna. Skurwidowa Janowa Kataryna Kryzynówna po śmierd małżonka swego Jana 
Skumdda pimienia GilwiczpoĄd]anych wolnychpochopych dwu dymów, asgeśdu niewolnych ojczystych, [ogó
łem dymów] 8 w pow. berjańskim. Taj na miejscu małponka swego Jana Skurwida z imienia Gawryliszęk 
Zprcykuplamipo sukcessorach nieboszczyka Pawła Skurwida, takpe od rójnych osób skupionych dymówpod- 
dańskich 3 w pow. telspewskim
Kryzy и ów na Samuelów a Helena. Szukszja Krzysztof awun binymański z majętnośd nazwanej Konto wde 
i zpipyk/pli od Heleny Samuebwej Kryzynówny Mikołajowej Jaroszewskiej [?] w pow. tendyjagolskim, gdyie 
terapjolwark założony zostaje yDytuginian Gieljelowkias 26poddańskich, w tę Pcybę wkładając2 dymy zą- 
grodnicze w pow. medyngiańskim

Nazwisko prawdopodobnie wiąże się z nazwiskiem Kryżan, Kryżon itp. Nazwisko Kry
zan, czy raczej Kryżan lub Kryżon, nawiązuje do polskiego nazwiska Krzyżan lub bia
łoruskiego Kryżana [LPŻ]. Chyba jednak nie można wykluczyć innej możliwości —
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pochodzenia od imienia Krizas, które wiąże się z imieniem Krystian, Chryzostom (po 
lit. Krizostomas) lub innymi, podobnymi. Jeszcze inaczej sądził Z. Zinkevicius, który 
łączył nazwiska tego typu z krzyżem (lit. kryżius), i ta koncepcja wydaje się interesują
ca. Całe to rozumowanie traci na znaczeniu wobec faktu, że chodzi o bojara moskiew
skiego Siemiona Kriżina, który w 1598 r. dostał nadanie dożywotnie na 8 włók ziemi 
wjanowdowie [lit. Janoldobas] we włości korszewskiej. Ożenił się z kniahinią Anną Mi
chał owną Oboleńską, pochodzącą od kniaziów Czernihowskich o genezie dynastycznej 
Rurykowiczów [Trimoniene; Wolff]. Ich córką była Krystyna, żona Kazimierza Nagur- 
skiego z 2. połowy XVII w.

Należy dodać, że bojar o tym nazwisku pojawił się na Litwie znacznie wcześniej, bo 
w 1503 r. notowano Iwaszka Kryżyna jako dworzanina na dworze litewskim Aleksandra 
Jagiellończyka [Pietkiewicz].

Na Żmudzi w taryfie 1667 r. notowano tylko dwie kobiety: wdowę i zamężną. 
Pierwsza mieszkała w pow. berżańskim i telszewskim, druga w pow. tendziagolskim. 
Trudno powiedzieć o nich coś bliższego.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza jest krótka wzmianka o Kryżynach alias 
Krzyżynach herbu: Serce, nad którym był krzyż. Jest to herb Połubotek lub Przyjaciel 
odm. Tego herbu używał Samuel w 1629 r. Jego żoną była Łucja Janowna Oszmienisz- 
kowna na Żmudzi.
Ź r ó d ł a :  Dworzecki Bohdanowicz, k. 110. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1085: Kryżanas, Krizaitis, 1086: 
Kryżonas; Pietkiewicz, Dwór, s. 111; Trimoniene, Konfesinesproblemos, s. 7, 10; Wolff, Kniaziowie, s. 279; Zin
kevicius, s. 528: Kryżius.

KRYŻEWICZ ZOB. KRZYŻEWICZ 

KRZCZONOWICZ ZOB. CHRZCZONOWICZ

KRZCZOWSKI

Taryfa 1690 roku

Kiyrponski Jan, na którego miejscu postał spisany Kapimierp Zakietmcp p Pepolewicp w pow. ndelońskim dym
splachecki 1

Nazwisko budzi wątpliwości, jest bowiem skądinąd nieznane. W grę wchodzi kilka moż- 
liwiści. Po pierwsze, może był to błędny zapis lub odczytanie tego nazwiska i w rzeczy
wistości chodziło o Krzeczowskiego lub Krzewskiego? Po drugie, może jest to spolo
nizowana forma nazwiska Krzczonowicz (Chrzczonowicz)?, co wydaje się najbardziej 
prawdopodobne.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, bez poddanych. 
Może to sugerować pochodzenie z sąsiedniego województwa trockiego, gdzie notowa
no wszystkie wymienione wyżej nazwiska.
ź r ó d ł a :  Taryfa woj. trockiego, s. 251: Krzczowski, Krzeczowski.
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KRZĘTOWSKI 

H. ZADORA 

Taryfa 1667 roku

Krygowski Andrzej у  majętności Dubian na miejscu Zofii 0  dachom k ij Hierommowej Chryąstowskij staro
ściny botockij pod\L\ańskich [dymów] 17 wpow. beryańskim

Taryfa 1690 roku

K/yętowska Halszka у  Dubian wpow. beryańskim dymówpoddańskich 3 
Kjyęfowska Halszka у  Lachowa wpow. widuklewskim dymypoddańskie 2

Rodzina jest pochodzenia polskiego, ze wsi Krzętowa w województwie sieradzkim. Pi
sali się z Brzezia podobnie jak Lanckorońscy, także na Żmudzi.

Zdaniem Kojałowicza, Krzętowscy herbu Zadora pochodzili z Polski, choć tego 
bezpośrednio nie powiedział. Wskazuje na to m.in. przydawka pochodzeniowa Stanisła
wa z Brzezia Krzętowskiego, sekretarza królewskiego, który „po przedłużonej w wojsku 
WXL służbie w Księstwie Zmodzkim ożenił się”. Miał on trzech synów: Hieronima, 
Jana i Andrzeja.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć zachowały się 
tylko informacje o kobietach. W 1592 r. Wencławjanowicz Lewczewicz z żoną. Konstan
cją Pietrowną Krentowską zastawił 3 służby poddanych w majętności Brewiki we włości 
wieszwiańskiej, które wspomniana Konstancja otrzymała od pierwszego męża Łukasza 
Stawryły. Ciż w 1594 r. zastawili grunt Swirpliszki w  majętności Dczjuginiany [tj. Dziu- 
giniany] we włości telszewskiej. W sumie w świetle powyższych akt ziemskich widać, 
że Konstancja Krzentowska lub Krzętowska [po rusku zwana Krentowską] była córką 
Piotra, od dłuższego czasu mieszkała na Żmudzi, była żoną dwóch bojarów żmudzkich 
(Stawryły i Lewczewicza) i była pochodzenia polskiego, sądząc choćby po jej imieniu.

Później notowano Krzętowskich w 1. połowie XVII w. W 1638 r. Stanisław Krzę- 
towski, sekretarz królewski, żonaty z Reginą Eperiaszanką miał majętność Giewile 
w pow. widuklewskim [LVIA] i był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę 
w Dubianach w pow. berżańskim z 17 dymami. Z kolei w  1690 r. zanotowano 2, a naj
pewniej jedną rodzinę, mającą ogółem 5 dymów poddańskich w pow berżańskim i wi
duklewskim. Było to niemało jak na stosunki żmudzkie. Z rzadka piastowali urzędy na 
Żmudzi. W 1721 r. Jan Krzętowski z Brzezia był wojskim żmudzkim, miał dobra Du- 
biany (wzmiankowane w 1690 r.). Urząd ten pełnił w latach 1710—1725, był też skarb
nikiem lidzkim w latach 1674—1683. Był żonaty najpierw z Anną Franciszką Ukolską, 
strażnikówną trocką, później z Katarzyną Szczepowską. W 1786 r. Leon Krzentowski 
był rotmistrzem użwenckim [pospolitego ruszenia szlachty tego powiatu].

Krzętowscy byli uczestnikami kilku elekcji królów polskich w Warszawie: Jana Ka
zimierza w 1648 (Stanisław sekretarz króla, Jan i Hieronim), Michała Korybuta Wiśnio- 
wieckiego w 1669 (Karol) i Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. (Karol i Andrzej).
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260 KRZYCKI

W XIX w notowano Krzętowskich [Krzentowskich] herbu Zadora w pow szawel- 
skim [Ciechanowicz].

Skądinąd wiadomo, że wspomniany wyżej Stanisław Krzętowski jako pierwszy osiadł 
na Litwie. Miał on trzech synów: Hieronima, Jana i Andrzeja. Ich potomkiem był Karol, syn 
Andrzeja, który wylegitymował się ze szlachectwa w 1819 r. w  późniejszej guberni kowień
skiej [Uruski]. Wzmiankowany wyżej Andrzej to Andrzej Stamsławowicz z Brzezia Krzę
towski, skarbnik lidzki w  latach 1674—1683. Jego synem i Elżbiety Teodorówny Iwanowi- 
czówny był Jan Andrzej z Brzezia Krzętowski, także skarbnik lidzki w latach 1707—1711 
i wzmiankowany już wojski żmudzki. Miał on dwóch braci: Andrzeja i Stefana oraz siostrę 
Katarzynę, żonę Malchera Szukszty, podstolego mozyrskiego [LVIA, SA; dane A. Rachuby].
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 1, s. 226; Elektorzy 1648, 1733 r ; Elektorowie królów, s. 107; Kojałowicz, Compendium, 
s. 218; LVIA, SA 14507 k. 559-562 v, F 1135-3-22, k. 50; ODVCA, vyp. 3, s. 44-128, 105-102; Urzędnicy 
woj. wileńskiego, s. 377, nr 2693, s. 379, nr 2717; Urzędnicy żmudzcy, nr 1413. L i t e r a t u r a :  Boniecki, 
T. 13, s. 11; Ciechanowicz, Suplement, s. 210; Uruski, T. 8, s. 123.

KRZYCKI

Taryfa 1667 roku

Krgycki Zygmont p Binków dym 1 szlachecki w pow. telspewskim

Nazwisko jest pochodzenia polskiego (Krzycki), białoruskiego (Krycki) czy nawet ro
syjskiego (Krickij) [LPŻ], W polskich herbarzach notowano Krzyckich, pochodzących 
z Czech, z Wielkopolski (ziemia wschowska) i Mazowsza (ziemia zakroczymska), i to 
pochodzenie jest najbardziej prawdopodobne.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszew- 
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1804 r. Krzyccy herbu Kita wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej gu
berni kowieńskiej.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1074: Krickas; Uruski, T. 8, s. 124—127.

KRZYCZKOWSKI

Taryfa 1667 roku

Krgycpkowska Dorota Stanisławówna Stulpinówna, despca, na której miejscu postał spisany Jerpy Spirgiewicp 
p Binków dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Krgycpkowski Hieronim na miejscu Matiaspa Knycpkowskiego rodpica swe\go] p Bordpiówpoddań[ski] dym 
1 wpow.potumspewskim
Krgycpkowski [w tekście: Kryczkowski] Wojciech Madejewicp na miejscu Stefana jamonta p nabycia kupli 
od Dawida Siuciła p Łowkowa dym 1 poddański w pow. spawdowskim

Taryfa 1690 roku

Krgycpkowski Wojciech pŁawkowa w pow. spawdowskim dym poddański 1
Krgycpkowski [w Kop. 1 błędnie: Krzykczowski] Hieronym p Bordpiów w pow. potumspewskim [dym] 
splachecki 1
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KRZYKOWSKI (KRZYWKOWSKI) 261

Rodzina jest pochodzenia polskiego [LPŻ], W każdym razie notowano ją w polskich 
herbarzach i pochodzili z Krzyczek w pow. zakroczymskim (Mazowsze).

Na Żmudzi byli notowani w  aktach ziemskich z XVI w  W 1591 r. Mikołaj Kri- 
czewski, zapewne Krzyczkowski, był służebnikiem Stanisława Pukszty Kławzgajłowi- 
cza, chorążego wołkowyskiego, i wziął w zastaw dwóch danników majętności Poszeszu- 
wy we włości widuklewskiej. W 1594 r. Mikołaj Kriczkowski otrzymał od swego teścia 
Ambrożeja Janowicza Biroka dobra Biriki we włości telszewskiej. Był żonaty z Orszulą 
Ambrożejewną. W 1597 r. kupił część majętności Gieruli zwaną Birikiszki.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. wzmiankowano o Mikołaju Krzycz- 
kowskim, posiadaczu dóbr we włości telszewskiej (Biryki), gdzie notowano ich jeszcze 
w taryfie 1667 r. Nie wiadomo, czy doń odnoszą się dane o Mikołaju Kryczewskim.

Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w róż
nych powiatach: telszewskim, szawdowskim i potumszewskim. Dwie rodziny miały jed
nego, a trzecia — nie miała żadnego poddanego. Z kolei w l690 r. zanotowano 2 rodzi
ny, mieszkające w pow. szawdowskim i potumszewskim. Jedna nie miała poddanych, 
druga miała jednego. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. w  guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Krzeczkowscy 
herbu Prawdzie, pewnie tożsami z Krzyczkowskimi.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 165—107; vyp. 3, s. 99—5; vyp. 4, k. 112—23, 217—101. L i t e r a t u r a :  LPŻ, 
T. 1, s. 1095: Krzećkauskas; LTruski, T. 8, s. 115: Krzeczkowski.

KRZYKOWSKI (KRZYWKOWSKI)

Popis 1621 roku

Krpywkowski Paweł p ucpesĄrdkwm\ po kopackn kań 1 w po»', berpańskim

Taryfa 1667 roku

Krpykowski [F 11—1—752: Krzyszkowski] Stanisław na miejscu rodpica swego Pawła Krpykowskiego p Po- 
dogla 1 dym poddański w pow. berpańskim
Krpykowski Stanisław, na którego miejscu postał spisany Jan Butkiewicp p Spapkajć Pynkun dym 1 spłachet
ki w pow. spawelskim

Jak widać, nazwisko to zostało zapisane na trzy różne sposoby: Krzykowski, Krzysz
kowski i Krzywkowski. Jako formę właściwą przyjęto dane z taryfy 1667 r.

Nazwisko jest zapewne pochodzenia polskiego. Krzykowskich notowano bowiem 
w woj. łęczyckim (Wielkopolska), sandomierskim (Małopolska) i płockim (Mazowsze).

Prawdopodobnie po raz pierwszy notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich 
pod 1589 r., kiedy spisano Tomasza Krzykowskiego (Krykowskiego). Był on służebni
kiem Stanisława Bortkiewicza i został oskarżony o zranienie pewnego szlachcica i uwię
ziony, skąd został uwolniony po przeprosinach. Z kolei w 1596 r. zanotowano Adama 
Kriwkowskiego, służebnika, który dostał 200 kop groszy, zebezpieczonych na dwóch 
siołach majętności Werpiany: Pokopie i Rikiewo [we włości kroskiej], od swojego pana 
Jana Malcherowicza Szemeta, starosty botockiego.
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262 KRZYMOWSKI

Na Żmudzi notowano go zarówno w popisie wojskowym 1621 r. w pow. berżań- 
skim, jak i w  taryfie 1667 r., gdzie byli w pow. berżańskim oraz w  pobliskim szawelskim. 
Jedna rodzina mie miała, druga — miała jednego poddanego. Zatem była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 47—149; vyp. 4, k. 134—188. L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 8, s. 129—130.

KRZYMOWSKI

Taryfa 1667 roku

Krzymowski Jan [na miejscu] rodzica swego Aleksandra Krzymowskiego z Dowgirdów dym 1 szlachecki 
w pow. tendpiagolskim

Nazwisko jest zapewne pochodzenia polskiego. Herbarze notowały ich na Mazowszu, 
Podlasiu i Litwie [Uruski].

Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. tendziagoh 
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Krzymowscy herbu Slepowron wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 186; LTruski, T. 8, s. 130.

KRZYSZTOFOWICZ

Popis 1621 roku

Krysztofonicp Piotr z //qyfstnikami] na pod[)t7.äka\ koń 1 w pow. wiespniańskim 
Krysptofowicp Stanislaw z ucpesĄaSkdmĄ na y>0ćfjjezdku] koń 1 w pow. wilkiskim 
Ksysptofomcp Symon na pod[)tzók\Ą b/atym z ucpes\tnłkami] koń 1 w pow. wieluńskim 
Krysptofowicp Tomasz Z »rojnikami] na y>ed[jezdku] koń 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1667 roku

Krysptofowicp Adam na miejscu rodzica swe\go] Jana Krysptofowicpa pjonajciów dym 1 szlachecki w pow. 
M. Dyrwian
Krysptofowicp Jan na miejscu Zofii Stanisławowej Syrtowtowej z Pernarowa dym szlachecki 1 w pow. wil
kiskim
KrysppfowiczJan z Iwaszko w dym 1 szlachecki w pow. berjańskim 
K yspp fon icp jan z Pi/sud dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
Krysptofouicp Kazimierz na którego miejscu i na miejscu Paltromieja Lawdgina posta/ pisany Jan. Kungie- 
nicz £ Krysptofajaów dym 1 poddański w pow. wiespniańskim
KrysptofonicpMikołaj Józefowicz na miejscu Jópefa Krysptofonicpa [GB: pewnie ojca] p Piepol dym szla
checki 1 w pow. nil/dskim
Krysztofonicz na którego miejscu posta/ pisany Micha! Lewgowd p Krysptofajć dym 1 szlachecki w pow. 
niespniańskim
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263KRZYŻEWICZ (KRYŻEWICZ, KRZYŻOWICZ)

Nazwisko to patronimik od imienia Krzysztof, pochodzenia greckiego. Zwraca uwagę, 
że jeszcze w 1667 r. notowano 7 rodzin o tym nazwisku, a w  1690 — nie było już żad
nej. W herbarzach polskich notowano ich poza Litwą.

Najstarsza informacja dotyczy Wojtiecha Krysztofowicza, spisanego w popisie 
wojskowym W Ks. Litewskiego 1567 r. we włości wieszwiańskiej. Trochę dziwi, że tego 
imienia nie notowano na Żmudzi w popisie 1528 r. [Cirunaite].

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1593 r. Jan 
Stanisławowicz, Bałtromiej Janowicz oraz Lawryn i Wojtiech Krisztofowicze sprzedali 
połowę gruntów „imienejca” Tałajtyszki [pod Betygołą we włości jaswońskiej]. Ostatni 
dwaj w 1595 r. kupili część majętności Jaguczany we włości ejragolskiej, a w 1597 r. — 
całą majętność o tej nazwie. W 1599 r. Lawryn Krisztofowicz w testamencie zapisał żo
nie Jadwigie Martinownie 20 kop groszy, zabezpieczonych na części majętności Jagu
czany i Janowiczy we włości ejragolskiej. W 1600 r. jego brat Wojtiech sprzedał część 
gruntów Medziakampa we włości jaswońskiej.

W 1593 r. Jan Pietrowicz Krisztofowicz pogodził się z Ambrożejem Ławrynowi
czem w sprawie podziału majętności Wieszwiany [we włości wieszwiańskiej].

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano Krzysztofowiczów we 
włości ejragolskiej i jaswońskiej, szczególnie w dobrach Jaguczany, oraz w zupełnie innym 
rejonie Żmudzi — we włości wieszwiańskiej, gdzie był notowany w popisie 1567 r.

Notowano ich również w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zano
towano 4 osoby, mieszkające głównie w południowo-wschodniej Żmudzi (pow. wilki- 
ski i wieloński) oraz w pow. wieszwiańskim. Konia stawiali razem z „uczestnikami”, co 
nie najlepiej świadczy o ich pozycji majątkowej. Z kolei w  taryfie 1667 r. spisano 7 ro
dzin, mieszkających w różnych powiatach, najwięcej (po 2) w wilkiskim i wieszwiań
skim, w pozostałych pojedynczo. Była to szlachta zasadniczo bez poddanych (6 na 7), 
z jednym wyjątkiem. Nie notowano ich w ogóle w  taryfie 1690 r.

W tej ostatniej taryfie notowano osadę Wambutyszki Naryszki Krzysztofowicze, 
Krzysztopajcie i Wambutyszki Krzysztofajtyszki Bleby Buginiany w pow. wieszwiań
skim [Taryfa 1690 r.]. W  innych źródłach była jeszcze ziemia Krisztofiszki w polu Ław- 
że we włości rosieńskiej. Z nich zwraca uwagę osada w pow. wieszwiańskim, gdzie no
towano osadnictwo Krzysztofowiczów od XVI w. Z wymienionych tam miejscowości 
Wambutyszki to pewnie Wambuty, obecnie Vembutai, na południe od Wieszwian przy 
drodze do Worni; Blepy to obecne Plepai na północ od wspomnianych Wieszwian. 
Sama nazwa Krzysztofiszki itp., nie zachowała się, ale znajdowała się w  tym rejonie.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 3, s. 53—9, 84—251; vyp. 4, k. 54—411,208—35; vyp. 5, k. 171—389,223—173; Popis 
1567 r ,  kol. 1291; Slovar, s. 148: Kriśtofiśki; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 77, 158. L i t e r a t u r a :  Ciechano
wicz, Rody, T. 3, s. 459; Uruski, T. 8, s. 134.

KRZYŻEWICZ (KRYŻEWICZ, KRZYŻOWICZ)

H. OSTOJA, PRAWDZIC, PRUS, SZONDZIC, ŚWIEŃCZYC 

Taryfa 1667 roku
Kry^emc^Łauryn na miejscu rodyica swego Jana Tomaspemcpa Kryjemcya ^Pikowitypw Kryjajdów dym 1 
szlachecki w pow. telsyewskim
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264 KRZYŻEWICZ (KRYŻEWICZ, KRZYŻOWICZ)

Kypewicpjan Ba/tromiejewicppKjypajdów 1 poĄd]a(ski dym wpow. telspewskim
Kypewicpjópef Janowicp na miejscu rodpica swe\go] Jana K/ypewicpa p Bumiów dym 1 splachecki № pow.
wiespiiańskim
Kypewicp Krpysptof p imienia swe\go\ p Bumiów i pprpykipli na miejscu Ambropeja Lewgowda do swojej 
paspni pipylącpywspy dym 1 splachecki w pow. wiespiiańskim
KrpypewicpAdam Matysowicp na miejscu rodpica swego Matysa Krpypewicpa p Krypajdów dym 1 splachecki 
w pow. wiespnńańskim
KrpypewicpAdam pDusejków dym 1 splachecki w pow. telspewskźm
KrpypewicpAmbropej. Lutyk Daniel Jópefowicp na miejscu jópefa Kutyka rodpica po Adamie Łukowicpu i po 
Ambropeju K/gypewicp/i pMontwidów podJd\ański dym 1 w pow. telspewskim
Krpypewicp Dawid Janowicp na miejscu Kapmieipa Goylewicpa iprpyk/pli od Krpysptofa Ławrynowicpa Ku- 
spleyki pjonajciów dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Krpypewicpjan na miejscu Jópefa Stanisławowicpa pDowborpoddański dym 1 w pow. telspewskim 
Krpypewicp Ław/yn na miejscu Michała Jópefowicpa Gawryłowicpa p Sy rajdów dym 1 splachecki w pow. tel
spewskim
Krpypewicp Stanislaw, na którego miejscu postał spisany Jan Degien p Stulpin dym 1 splachecki w pow. tel
spewskim

Taryfa 1690 roku

Krpypewicp Adam, na którego miejscu postał spisany Stanislaw Drawdpk pDrawdpików Dusejków w pow. 
telspewskim dym poddański 1
KjpypewicpJópef pBurii w pow. wiespnńańskim dym poddański 1
Krpypewicp Krpysptof od poddańskiego w pow. telspewskim p Ginsylów [w Kop. 1: Gieytyle, w Kop. 10 
słuszniej: z Gintyłów Ukryniszek] dym poddański 1 
KrpypenńcpŁawryn p Dowbor Krpypajdów w pow. telspewskim [dym \ poddański 1 
KrpypenńcpMatheusppRubepajć w pow. wiespiiańskim dym poddański 1 
KrpypenńcpMatiasppDowborów w pow. telspewskim [dym] poddański 1 
KrpypenńcpMatiasppKrpypajdów w pow. wiespwiańskim dym splachecki 1
Krpypenńcp Walenty pDauborów [w Kop. 1: Krzyżaycie, w Kop. 8: Dowbory Krzyżajcie] w pow. tel
spewskim [dym] poddański 1
Krpyponńcpjan p Towdów [w Kop. 1: Taucie] w pow. telspewskim [dym] splachecki 1

Nazwisko to patmnimik od nazwiska litewskiego Kryżius, które wiąże się z polskim na
zwiskiem Krzyż lub białoruskim Kryz. Może też pochodzić od pruskiego Krizasa, czyli 
Krystiana [LPZ]. Prościej rzecz wytłumaczył Z. Zinkevicius, który łączył to nazwisko 
ze słowem krzyż (lit. ktypius).

Ród był notowany w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w W 1528 r. 
spisano Kriża Jurewicza we włości wieszwiańskiej oraz w osobnym spisie dwóch boja
rów we włości telszewskiej: Kriża Woitkowicza i Kriża Janowicza. W kolejnym popisie 
z 1567 r. zanotowano Stasa Kriżojtisa we włości wieszwiańskiej, pewnie syna Kriża Ju
rewicza z tej włości z 1528 r., oraz Kaspora Kryżojtisa i Aleksandra Kryżojtisa we wło
ści telszewskiej, pewnie też potomków bojarów z 1528 r.
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Więcej o tym rodzie podano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. Stani
sław Kriżajtis Kiezstojt toczył spór sądowy z Matiejem Szczefanowiczem Pietrowiczem 
Kiezstojtiem. W 1590 r. wzmiankowano o Kasprze Janowiczu Kriżojtiu. W 1595 r. ten
że darował żonie Dorotie Stanisławownie część majętności Powiaszatany (Powiszatany) 
we włości telszewskiej, nad rzeką Wyszatą koło rzeki Wenty. W tym roku sprzedał część 
majętności Wieszety we włości telszewskiej, a inną część darował synowi Stanisławowi.

W 1594 r. Wojtiech Stanisławowicz Kriżajtis darował żonie Kristinie Bałtromie- 
jewnie Zaleskiej część majętności Burnie we włości wieszwiańskiej, nad rzeką Drutretą.

W sumie niewiele wynika z akt ziemskich żmudzkich XVI w. Na pewno Krzyżewi- 
cze (Kryżajtie itp.) mieszkali w dwóch sąsiednich włościach: telszewskiej i wieszwiań
skiej, o czym wiadomo już z popisu 1528 r. Rysuje się również pewna ciągłość gene
alogiczna tych rodzin w  obu powiatach. Kto wie, czy notowany w latach 1590—1595 
Kasper Janowicz Kriżojt nie jest tożsamy z Kasporem Kryżojtidsem z popisu 1567 r.? 
W każdym razie obaj mieszkali we włości telszewskiej. Z kolei Wojciech Stanisławowicz 
Kriżajtis był zapewne synem Stasa Kriżojtisa z 1567 r. i może Kriża Jurewicza z 1528 r.

Pod 1579 r. zanotowano trzech bojarów wieszwiańskich: Adama, Jurija [lit. „Juras”] 
i Bałtromie j a Pawłowiczów Kriżojtiów, którzy z matką Paul iną zastawili 2 służby podda
nych [Rimśa]. Byli to bojarzy skądinąd nieznani, choć wiadomo, że we włości wieszwiań
skiej i pobliskiej telszewskiej notowano różnych Kriżajtisów

W 1661 r. Jan Krzyżewicz mieszkał w okolicy Krzyżajcie. Skarżył się na zniszczenia 
wojenne z czasów Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].

W 1669 r. Dawid Janowicz Krzyżewicz spisał testament. Był synem Jana i Raginy 
Ambrożejówny. Kazał swojej żonie Marynie Michałównie Kukiewiczównie, bywszej Je- 
rzynie Goylewiczowej, teraźniejszej Dawidowej Krzyżewiczowej, pochować się „w mo
giłach ojczystych” w okolicy Krzyżajcie w pow. telszewskim. Był synem Jana Bałtro- 
miejewicza Kryżewicza, właściciela majętności Krzyżajcie Dowbory Betkajcie. Czwarta 
część tych dóbr została zapisana żonie prawem dożywotnim. Z kolei jego syn Matiasz 
miał być oddany do szkół, miał jeszcze córkę. Za opiekuna swoich „dziatek” uznał 
swego brata Walentego, ponieważ w tym roku zmarł jego drugi brat Tomasz. Drugim 
opiekunek został Kazimierz Michałowicz Kukiewicz, czyli brat jego żony [VUB]. Dane 
te pozwalają ustalić pewien ciąg genealogiczny: 1. Bartłomiej. 2. Jan. 3. Dawid, testator 
z 1669 r., taryfa 1667 r\), Tomasz i Walenty (1690). 4. Matiasz Dawidowicz (1690).

W taryfie 1667 r. zanotowano 11 rodzin, mieszkających głównie w  pow. telszew
skim (8) i w  wieszwiańskim (3). Większość z nich (8 na 11) nie miała, a pozostałe miały 
po jednym poddanym.

W taryfie 1690 r. spisano 9 rodzin, mieszkających głównie w  pow. telszewskim (6) 
i w  sąsiednim wieszwiańskim (3). Tylko dwie z nich nie miały poddanych, czyli więk
szość miała po jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zwraca uwagę, że w 1690 r. zanotowano dobra Krzyżajcie w dwóch powiatach: 
wieszwiańskim i telszewskim (w tym drugim: Dowbory Krzyżajcie). Nazwy te nie za
chowały się do dzisiaj. Krzyżajcie wieszwiańskie mogły być najstarszym gniazdem tej 
rodziny, bo w tej włości Kriż był notowany już w 1528 r. Nazwę tę można w przybliże
niu zlokalizować za pomocą informacji o Krzyżajciach Wambutach, okolicy szlacheckiej
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w pow. wieszwiańskim w taryfie z 1690 r. Nomenklatura Wambuty (też Wembuty, obec
nie Vembütai) leżała bowiem na południe od Wieszwian, przy drodze z Telsz do Worni.

Jeśli zaś chodzi o Krzyżajcie telszewskie, to można je w przybliżeniu zlokalizować 
dzięki wzmiance o Dowborach (Dauborach) Krzyżajciach z taryfy z 1690 r. Wspomnia
ne Dowbory leżały bowiem na północ od miasteczka Tyrkszle i południe od Możejek, 
kolo tej ostatniej miejscowości. W tym rejonie płynęła rzeczka Wieszeta, lewy dopływ 
Wenty, o której była mowa w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako miejscu osad
nictwa Krzyżewiczów.

W XIX w. w guberni wileńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny herbu: 
Kościesza, Ostoja, Prawdzie i Szondzic. W tym czasie Krzyżewicze herbu Prus i Swień- 
czyc byli notowani w pow. szawelskim i telszewskim [Ciechanowicz].

W 1798 r. wywiedli się Krzyżewicze herbu Szondzic. Ich przodkiem został Kazi
mierz Krzyżewicz (pokolenie I), którego syn Jan (II) w 1695 r. dostał urząd „generała 
zadwornego” [czyli woźnego żmudzkiego]. W 1700 r. Jan i Piotr Krzyżewicze (II) zasta
wili swoje dobra Krzyżajcie Dowbory i Wyszety [w pow. telszewskim]. Linię tej rodziny 
kontynuował Jan Krzyżewicz jako ojciec Mariasza (III) i dziad Jana (IV). Tenże w te
stamencie z 1747 r. zapisał swojemu synowi Antoniemu (V), zaś drugiemu, Maciejowi 
zapisał pewną sumę pieniędzy na tych dobrach. Ten ostatni w 1758 r. otrzyma! dobra 
Kumpiki. Z kolei w testamencie z 1785 r. wspomniany Antoni zapisał dobra rodowe 
swojemu synowi Tomaszowi (VI). Ten ostatni byl bezpotomny.

Tak więc linię rodziny kontynuował Maciej Krzyżewicz (V), który w swoim testa
mencie z 1788 r. zapisał Kumpiki synom (VI): Aleksandrowi, Janowi, bezpotomnemu 
i Andrzejowi. Z nich powstały 2 linie rodziny: starsza Aleksandra i młodsza Andrze
ja. Ten pierwszy spłodził trzech synów (VII): Stanisława (ur. 1796) z synem Kajetanem 
Franciszkiem (ur. 1835; VIII), bezpotomnym oraz Aleksandra (ur. 1797), także bez
potomnego i Antoniego (ur. 1799), który kontynuował linię rodziny jako ojciec Jana 
(ur. 1838; VIII) i dziad Stanisława (ur. 1865; IX).

Drugą, młodszą linię zaczął Andrzej (VI) jako ojciec Franciszka Mateusza (ur. 1800; 
VII) i dziad pięciu wnuków (VIII): Benedykta (ur. 1827) [wzmianka o utracie dworiań- 
stwa], Fulgentego Konstantego (ur. 1836), Juliusza Franciszka (ur. 1840) z synem Wła
dysławem (ur. 1883; IX) oraz Antoniego Felicjana (ur. 1846) i Ewarysta Wincentego 
(ur. 1847) z synem Stanisławem Marianem (ur. 1879; IX) [LVIA, F 391-7-1853, k. 54].

Sporo wiadomo o Krzyżewiczach herbu Prawdzicz z herbarza Bonieckiego [któ
rzy wywiedli się w 1799 r.]. Badacz ten dziwił się, skąd ród ten przyjął herb Szondzia vel 
Szondzic. Prawdopodobnie było to nawiązanie do związku genealogicznego z rodziną 
o tym nazwisku (zob.). Najstarszym członkiem rodziny był Maciej [pewnie Matys] Krzy
żewicz, żyjący w 1554 r. i mający ziemię nad rzeką Indrą [błąd, powinno być: Judra, rze
ka we włości telszewskiej i wieszwiańskiej, między Telszami a Wieszwianami], Potem 
wiadomo o Stanisławie Krzyżewiczu, synu Krzyża Maćkajtysa, czyli Macieja z 1554 r. 
Ów Stanisław w 1578 r. był żonaty z Anną Pietkiewiczówną. Sporządził on testament 
w 1639 r. i „umarł bardzo stary tegoż roku”. Jest to wątpliwa informacja, bo wskazuje 
ona na to, że ów Stanisław miał przynajmniej 80 lat, zważywszy na to, że musiał urodzić 
się przynajmniej 20 lat przed wzmianką z 1578 r. jako o człowieku żonatym. Dodatkowo
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należy dodać, że jest on zapewne tożsamy ze Stasem Kriżajtisem z popisu z 1567 r. Ską
dinąd wiadomo, że wzmiankowany Krzyż Mackajtis był notowany w 1564 r. jako wła
ściciel Burniów Krzyżajciów. Prawdopodobnie był pierwszą, znaną osobą tej rodziny, 
a jego ojciec — Macko — znany jest tylko z patronimika jego syna Krzyża. Tym samym, 
są to pierwsze dwa pokolenia tej rodziny.

Wracam do wywodu Bonieckiego. Z testamentu z 1639 r. wynika, że Stanisław 
Krzyżewicz (III) swoje dobra Krzyżajcie i część Burni [oraz Mackiszki i Juciszki] prze
kazał synom (IV): Janowi i Augustynowi, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Poza 
tym miał córkę Mariannę, żonę Andrzeja Gawdyka.

Pierwszą, starszą linię prowadził Jan Stanisławowicz (IV), dziedzic Krzyżajć, któ
ry ożenił się z Katarzyną Burnicką. Żona wniosła mu w posagu część dóbr Burnie—Ju- 
dejkiszki. Po sobie zostawił trzech synów (V): Augustyna. Ławryna i Józefa. Linię kon
tynuował Józef, dziedzic Burni w 1649 r., który ze Stanisławą Kwaszewiczówną wydał 
na świat trzech synów (VI): Jana, dziedzica Burni oraz bezdzietnych Michała i Wojcie
cha. Pozostały na tym padole Jan nabył Tarwidy w pow. żorańskim [w 1703 r.] i w mał
żeństwie z Anną Żylewiczówną miał czterech synów (VII): Michała, Tomasza, Józefa 
i Kazimierza [w swoim testamencie z 1709 r. zapisał te dobra synom]. Z nich Michał, 
współdziedzic Burni w 1718 r., w swoim testamencie z 1739 r. zapisał te dobra pięciu 
synom (VIII): Jerzemu, Dominikowi, Janowi, Antoniemu i Szymonowi. Pierwsi dwaj 
byli bezdzietni. Antoni miał syna Franciszka (VIII), również bezdzietnego. Tak więc li
nię rodziny kontynuowali tylko dwaj synowie: Jan i Szymon. Z nich Jan z żoną Marian
ną Surwiłłówną kupił od brata Jerzego część Burni w 1769 r. Swoje dobra przekazał 
synom w 1791 г. (IX): Bartłomiejowi zapisał Burnie, a Maciejowi Tarwidy. Bartłomiej 
był chorążym telszewskim w 1801 r. i miał dwóch synów (X): Beniamina i Gaudente
go. Zaś Maciej miał także dwóch synów (X): Antoniego Jana (ur. 1804) i Joachima Jana 
(ur. 1806). Pierwszy był dziedzicem Tarwidów (od 1830 r.) i sędzią granicznym telszew
skim, miał trzech synów (X): Ignacego z dwoma synami (XI): Wieńczysławem i So
biesławem oraz Michała i Adolfa. Z kolei Joachim Jan, dziedzic Burni, później i Gaw- 
dykajciów (posag żony Tekli Kotarskiej), miał trzy córki: Monikę zamężną Czyżową, 
Elżbietę i Aleksandrę oraz syna Feliksa (ur. 1842; XI), dziedzica Burni i Gawdykajciów 
i ojca Wiktora (XII).

Z kolei brat wspomnianego Jana — Szymon (VIII) sprzedał swoją część Burni bra
tu Janowi [w innym miejscu: Jerzemu] i pozostawił po sobie trzech synów (IX): Fran
ciszka, ojca Bonifacego i Jana (X); Andrzeja z synem Piotrem (ur. 1817; X) i Piotra.

Do omówienia pozostali jeszcze dwaj bracia, synowie Jana: Tomasz i Józef (VII). 
Pierwszy dokupił część Burni w 1726 r. i przekazał je dwóm synom (VIII): Michałowi 
i Józefowi. Michał powołał do życia syna Daniela (IX) [który w 1790 r. dostał patent na 
chorąstwo pow. wieszwiańskiego] i dwóch wnuków (X): Jana (ur. 1795) z synami Kon
stantym (ur. 1825; XI) i Józefem Ignacym (ur. 1833; XI) oraz Karola Daniela (ur. 1797) 
z synem Kazimierzem Rejnoldem (ur. 1832; XI). Zaś Józef po sprzedaży bratu Burni 
kupił Kiereliszki w pow. żorańskim i miał dwóch synów (VIII): Piotra, chorążego (tel- 
szewskiego?), ojca dwóch synów (IX): NN i Wincentego (ur. 1822) oraz Jana (VIII) 
z synem Franciszkiem (IX).
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Drugą linię rodziny zaczął Augustyn Stanislawowicz (TY), który miał dwóch sy
nów (V): Adama (miał tylko córkę Barbarę) i Krzysztofa, który w 1663 r. nabył część 
Burniów. Po sobie zostawił dwóch synów (VI): Jerzego i Mateusza. Linię rodziny konty
nuował Mateusz, który ożenił się z Justyną Sowejkówną i dał światu dwóch synów (VII): 
Józefa Ignacego i Jakuba. Ten ostatni sprzedał część Burni w 1716 r. i miał trzech sy
nów (VIII): Ludwika, Jakuba i Szymona, którzy mieli potomstwo [brak bliższych danych].

Z kolei Józef Ignacy (VII) sprzedał Burnie w 1718 r. i kupił Rubeżajcie [w pow. 
wieszwiańskim] w 1724 r. W testamencie z 1748 r. dobra te zapisał czterem synom (VIII): 
Bartłomiejowi, Jakubowi, Andrzejowi i Piotrowi [zapisał tylko synowi Bartłomiejo
wi z obowiązkiem spłaty pozostałych braci]. Z nich Bartłomiej testamentem z 1761 r. 
przekazał Rubeżajcie [Rubeżajcie Szatuliszkie Kiensucie] swoim trzem synom (IX): An
drzejowi, Jakubowi i Piotrowi. W 1763 r. wszystkie trzy części skupił w swoich rękach 
wspomniany Piotr. Znów Jakub [nabył dobra Adamajcie Kontrymiszki Perskowdysz- 
ki] i miał syna Ludwika Bartłomieja (IX) oraz trzech wnuków (X): Teodora Marcina 
z synem Michałem (XI), Józefa z sześcioma synami (XI): Antonim Filipem, Francisz
kiem Maksymilianem, Ferdynandem Sebastianem, Józefem Jerzym, Wincentym Izydo
rem i Janem oraz Ludwika.

Wspomniany wyżej Andrzej (VIII), syn Józefa Ignacego, miał trzech synów (IX): 
Mikołaja, dziedzica Użup, Jana i Jerzego. Z nich Mikołaj spłodził dwóch synów (X): 
Franciszka i Mikołaja (ur. 1800), dziedzica Użup i ojca Kaliksta Piotra (ur. 1828; XI), 
współdziedzica Wiermian w pow. telszewskim. Z kolei Jan dał światu dwóch synów (X): 
Piotra i Dominika (zm. 1847), księdza. Wreszcie Jerzy miał trzech synów (X): Ignacego 
(ur. 1809), Józefa (ur. 1815) i Andrzeja (ur. 1817).

Ostatni z synów Józefa Ignacego to Piotr (VIII). Na świat wydał on pięciu sy
nów (IX): Władysława, któremu przekazał dobra Rubeżajcie w  1795 r.; Jana, kanonika 
żmudzkiego i plebana okmiańskiego; Leona; Antoniego i Kazimierza. Z nich Kazimierz 
nabył część Rubeżajciów i przekazał je swoim dzieciom (X): Michałowi Cyprianowi 
(ur. 1818), Norbertowi Robertowi, Antoniemu Jordanowi (ur. 1824), Kleofasowi Ka
zimierzowi Franciszkowi, Oswaldowi Telesforowi, Kletemu Bolesławowi, Celestynowi, 
Jerzemu i Leonowi.

Gałęź ta wylegitymowała się ze szlachectwa w 1799 r. [Boniecki; zob też: LVIA, 
F 391—7—1853, k. 46; uwagi w nawiasie kwadratowym].

Trochę inaczej ta genealogia występuje w wywodzie z 1799 r. Protoplastą był rzeczy
wiście Kryż Mackajtis (pokolenie I), ojciec Stanisława (II) oraz dziad Jana i Augustyna (III). 
Zapoczątkowali oni 2 linie rodziny. Pierwszą, starszą powiódł Jan, ojciec Józefa (IV), któ
ry ojcował czterem synom (V): Janowi, Michałowi, Wojciechowi i Bartłomiejowi. Z nich 
potomstwa doczekali się dwaj: Jan i Bartłomiej. Pierwszy z nich wydał na świat czterech 
synów (VI): Józefa, bezpotomnego, Michała, Kazimierza i Tomasza. Z nich Michał zosta
wił po sobie pięciu synów (VII): Jerzego i Dominika, bezpotomnych, Szymona, Antonie
go, także bezpotomnego oraz Jana. Wspomniany Szymon ojcował trzem synom (VIII): 
Andrzejowi, Franciszkowi i Piotrowi, bezpotomnemu. Z nich Andrzej wydał na ten padół 
łez syna Piotra (ur. 1817; IX), bezpotomnego. Jego brat Franciszek uczynił to samo, miał 
syna Bonifacego Franciszka (ur. 1789; IX), także bezpotomnego.
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Z kolei Jan (VII), syn Michała, spłodził dwóch synów (VIII): Macieja i Bartło
mieja, bezpotomnego. Zaś Maciej miał także dwóch synów (IX): Antoniego Jana 
(ur. 1804) i Joachima Jana (ur. 1806). Pierwszy zostawił po sobie trzech synów (X): 
Adolfa (ur. 1842), Ignacego Marcjana (ur. 1849) i Michała Walentego (ur. 1850). Dru
gi z wymienionych ojcował dwóm synom (XI): Wieńczysławowi [ros. Wenczysław] 
(ur. 1891) i Sobiesławowi (ur. 1895).

Z kolei jego brat Joachim Jan wydał światu syna Feliksa (ur. 1842; X), ojca Wikto
ra (ur. 1861; XI).

Teraz pozostali bracia Józefa i Michała, czyli Kazimierz i Tomasz (VI). Wspomniany 
Kazimierz miał syna Andrzeja (VII), ojca Franciszka Mateusza (VIII), bezpotomnego. 
Zaś jego brat Tomasz zostawił po sobie dwóch synów (VII): Michała i Józefa, bezpo
tomnego. Z nich Michał spłodził syna Daniela (VIII), który ojcował Karolowi Danielo
wi (ur. 1797; IX). Ten ostatni wydał na świat czterech synów (X): Kazimierza Rejngolda 
[sic] (ur. 1832), Daniela (ur. 1841), Aleksandra (ur. 1843) i Ferdynanda (ur. 1848). Tylko 
ten ostatni doczekał się potomstwa, syna Eugeniusza Konstantego (ur. 1880; XI).

Wracam do Bartłomieja (V), syna Józefa, który miał syna Jakuba (VI), wnuka Ste
fana (VII), prawnuka Jerzego [ros. Jegor] (VIII) i praprawnuka Jana (ur. 1807; IX). Ten 
ostatni wydał na świat czterech synów (X): Dymitra (ur. 1842), Konstantego (ur. 1844), 
Jana (ur. 1846), i Aleksandra (ur. 1852), bezpotomnych.

Z kolei druga, młodsza linia pochodzi od Augustyna (III). Miał on dwóch sy
nów (IV): Krzysztofa i Jerzego, bezpotomnego. Krzysztof zaś spłodził Mateusza (V), 
ojca dwóch synów (VI): Józefa Ignacego i Jakuba, bezpotomnego. Ten pierwszy zo
stawił po sobie czterech synów (VII): Bartłomieja, bezpotomnego, Andrzeja, Jakuba 
i Piotra. Z nich Andrzej spłodził trzech synów (VIII): Mikołaja, Jana, bezpotomnego 
i Jerzego. Wspomniany Mikołaj miał syna Michała (ur. 1800; IX), który ojcował Kalik- 
stowi Piotrowi (ur. 1828; X) i dziadował Pawłowi (ur. 1859; XI). Jego brat Jakub (VII) 
miał syna Tudwika Bartłomieja (ur. 1752; VIII), który zostawił po sobie dwóch sy
nów (IX): Teodora Marcina (ur. 1785) ijózefa (ur. 1791). Pierwszy z nich miał syna Mi
chała (ur. 1818; X), bezpotomnego, a drugi, Józef, doczekał się sześciu synów (X): An
toniego Filipa (ur. 1817), Franciszka Maksymiliana (ur. 1818), Ferdynanda Sebastiana 
(ur. 1820), Józefa Grzegorza (ur. 1821), bezpotomnego, Wincentego Izydora (ur. 1825) 
i Jana (ur. 1828). Z wymienionych Antoni Filip spłodził czterech synów (XI): Józefa 
(ur. 1850), Antoniego Bonifacego (ur. 1855), Marcina (ur. 1856), i Piotra (ur. 1859). Jego 
brat Franciszek Maksymilian zostawił po sobie dwóch synów (XI): Piotra (ur. 1853) 
i Bonifacego Franciszka (ur. 1855). Z kolei Ferdynand Sebastian miał syna Franciszka 
(ur. 1858; XI), a jego brat Wincenty Izydor — trzech (XI): Abdona Zenona (ur. 1856), 
Tudwika (ur. 1857) i Jana (ur. 1872).

Znów brat Mikołaja, czyli Jerzy (VIII), to ojciec dwóch synów (IX): Ignacego 
(ur. 1809) ijózefa (ur. 1815), bezpotomnych.

Ostatni z braci, czyli Piotr (VII), spłodził dwóch synów: Władysława (VIII), bez
potomnego i Kazimierza. Ten ostatni powołał do życia aż siedmiu synów (IX): Michała 
Cypriana (ur. 1818), Norberta Roberta (ur. 1823), Antoniego Jordana (ur. 1824), Kleofa
sa Kazimierza Franciszka (ur. 1825), Oswalda Telesfora (ur. 1830), Kletego Bolesława
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(ur. 1832) i Leona (ur. 1841). Z nich potomstwa doczekało się tylko dwóch. Norbert 
Robert wydał na świat syna Aleksandra (ur. 1867; X), a Leon — Jana (ur. 1875; X) 
[LVIA, F 391-7-1853, k. 46].

O innych Krzyżewiczach herbu Prawdzie wiadomo od Kazimierza, dziedzica 
dóbr Krzyżajcie, Lisajcie i Dowbory w pow. telszewskim (pokolenie I). Miał dwóch sy
nów (II): Jana i Piotra, którzy w 1700 r. zastawili część tych dóbr Krystynie Szymkie- 
wiczównie Walentowej Krzyżewiczowej. Warto dodać, że o mężu tej ostatniej wspo
mniano w taryfie z 1690 r.; ów Walenty był synem Jana i wnukiem Bartłomieja. Ze 
wzmiankowanych wyżej synów Kazimierza wiadomo, że Jan został woźnym generałem 
w 1690 r. i miał syna Matiasza (III), również wzmiankowanego w taryfie z 1690 r. (jako 
właścicielu Dowborów i Krzyżajciów). Matiasz w testamencie z 1746 r. zapisał te dobra 
swoim synom (IV): Maciejowi i Antoniemu. Ich synowie (V): Aleksander, Jan i Andrzej, 
dziedzice Kumpików i synowie Macieja oraz Tomasz, syn Antoniego, dziedzic Krzy
żajciów, Lisajciów i Dowborów, wylegitymowali się ze szlachectwa w 1798 r. Następne 
pokolenia rodziny reprezentowali: Stanisław (ur. 1796), Aleksander (ur. 1797) i Antoni 
(ur. 1799) — synowie Aleksandra oraz Franciszek Mateusz ((ur. 1800), dziedzic Kum
pików, był synem Andrzeja i ojcem Benedykta (ur. 1827), który miał syna Jerzego, dzie
dzica Wermian i Kumpików w 1858 r. [Boniecki],

Według innego wywodu Krzyżewiczów z 1832 r. ich przodkiem był Kasper Szon- 
dzia Krzyżewicz (pokolenie I), dziedzic dóbr Krzyżajcie i ojciec czterech synów (II): 
Stanisława, Tomasza, Wojciecha i Bartłomieja (1594). Z nich bliżej wiadomo tylko 
o Bartłomieju, który miał syna Jana (III), także dziedzica Krzyżajciów i ojca trzech 
synów (IV): Dawida, Damazego (?) i Walentego (1664). Z nich Walenty nabył dobra 
Krzyżajcie i Dowbory w 1686 r. Miał on pięciu synów (V): Jana, Józefa, Tomasza, Ma
teusza i Wincentego. Ten ostatni był pradziadem wywodzącego się Jerzego Ambroże
go Krzyżewicza (VIII). Ow Wincenty ożenił się z Ludowiką Misiewiczówną i miał syna 
Jana (VI), który znów ożenił się z AgnieszkąTyszkówną. Jan odziedziczył dobra Krzy
żajcie, Weszetany i Dawbory. Był on ojcem Macieja Walentego (VII). Ten ostatni został 
wybrany chorążym powiatu Małych i Wielkich Dyrwian oraz birżyniańskiego w 1778 r. 
Nabył on dobra Wiermiany w  1797 r. Ożenił się z Franciszką Styrpeykową, z którą 
miał syna Jerzego Ambrożego (ur. 1798; VIII). Ten ostami ożenił się z Anielą Ryłów- 
ną, z którą miał dwóch synów (IX): Maurycego Mateusza (ur. 1825) i Rafała Emeryka 
(ur. 1827) [MACB, F 20-5192].

Inne drzewo genealogiczne Krzyżewiczów herbu Ostoja i obecnie Szondzia znaj
duje się w opracowaniu genealogii szlachty litewskiej przez Marcjana Szymkiewicza, 
prawdopodobnie z 1831 r. Przodek rodziny (pokolenie I) nie został wymieniony z imie
nia, ale chodzi o Macieja, skoro miał on trzech synów, zwanych Maciejewiczami (II): 
Stanisława, Gaspra i Jana. Zapoczątkowali oni 3 linie tej rodziny. Najpierw Stanisław, 
który miał dwóch synów (III): Jana i Augustyna. Pierwszy spłodził trzech synów (IV): 
Wojciecha, Józefa i Bartłomieja. Z nich potomstwo (4 synów) miał tylko Józef. Wy
mieniono tylko dwóch jego synów (V): Jana [imię poprawione] i Michała. Z nich Jan 
miał syna Kazimierza, księdza; Michała Szymona, Józefa i Jana, bezpotomnego. Wspo
mniany Michał Szymon miał czterech synów (VI): Dominika i Jerzego, bezpotomnych;
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Szymona z trzema synami (VII): Franciszkiem, Andrzejem i Piotrem oraz Antoniego 
z synem Franciszkiem (VII).

Z kolei wspomniany Michał (V), syn Józefa, wydał na świat dwóch synów (VI): 
Wojciecha, bezpotomnego i Tomasza, który miał dwóch synów (VII): Józefa z synem 
Piotrem (VIII) i Michała z synem Danielem (VIII).

To była linia Jana, syna Stanisława. Z kolei jego brat Augustyn (III) miał dwóch sy
nów (IV): Adama i Krzysztofa. Z nich Adam był ojcem trzech synów (V): Jana, Piotra 
i Józefa, bezpotomnego. Linię kontynuowali Janowicze i Piotrowicze. Do tych pierw
szych należeli Matiasz (VI) i jego syn Jan, również bezpotomny. Z kolei linia Piotrowi
czów objęła cztery pokolenia: Jana (VI), Franciszka (VII), Jana (VIII) i Franciszka (IX), 
ten ostatni był bezpotomny. Linia wspomnianego Krzysztofa (IV) była liczniejsza. Miał 
on trzech synów (V): Jakuba i Jerzego bezpotomnych oraz Mariasza, ojca Józefa (VI) 
z czterema synami (VII) [wymieniono trzech]: Jakuba z synem Ludwikiem (VIII), bez
potomnym; Andrzeja z trzema synami (VIII): Jerzym, Janem i Mikołajem oraz Piotra 
z pięcioma synami (VIII): Janem, Władysławem, Leonem z synem Antonim (IX), Kazi
mierzem i Edwardem z synem Bartłomiejem (IX).

Teraz pora na drugą linię, pochodzącą od Gaspra [tj. Kaspra], czyli pokolenie II. 
Według testamentu z 1594 r. dziedziczył on następujące dobra: Krzyżajcie, Wieszetany 
i Dawbory [k. 33]. Miał on dwóch synów (Ш): Tomasza i Bartłomieja. Linia Tomasza 
nie była długa: miał on syna Jana (IV) i dwóch wnuków (V): Kazimierza i Wawrzyń
ca, bezpotomnych. Z kolei Bartłomiej [który zastawił rodowe Krzyżajcie w 1664 r., 
k. 33] miał syna Jana [IV; wiadomo, że był żonaty z Reginą z Beniuszewiczów, k. 33] 
i dwóch wnuków (V): Walentego [nabył Beniuszajcie, Lutyki i Bugienie, k. 33] i Da
wida. Ten drugi miał dwóch synów (VI): Matiasza i Macieja, bezpotomnych. Z kolei 
Walenty miał pięciu synów (VI): Wincentego, który kontynuował główną linię rodziny 
i przejął po ojcu dobra: Krzyżajcie, Dowbory i Wieszetany [k. 33] oraz bezpotomnych: 
Józefa, Matiasza, Tomasza i Jana. Tak więc Wincenty miał syna Jana (VII) i wnuka Ma
cieja (VIII). Ten ostatni został zaszczycony urzędem chorążego powiatowego Wiel
kich Dyrwian z 1778 r., nabył dobra Wirmiany [k. 33] i był ojcem trzech synów (IX): 
Feliksa i Józefa sterilis oraz Jerzego (ur. 1798), męża Anieli Ryłłówny i ojca również 
trzech synów (X): Maurycego (ur. 1825), Rafała (ur. 1827) i Stefana, na czym kończy 
się wspomniane drzewo.

Ostatnią, trzecią linię rodziny zaczął Piotr [czy Jan?] Maciejewicz (II). Spłodził on 
trzech synów (HI): Stanisława, Pawła, bezpotomnego i Bartłomieja. Z nich Stanisław 
miał syna Szczepana (IV) i dwóch wnuków (V): Grzegorza i Marka, bezpotomnego. 
Linię kontynuował więc Grzegorz, który spłodził dwóch synów (VI): Marcina i Stani
sława. Pierwszy miał syna Józefa (VII) i dwóch wnuków (VIII): Władysława i Selimo- 
na [może Seliwona?], bezpotomnych. Z kolei Stanisław Grzegorzewicz miał trzech sy
nów (VII): Jana, Matiasza i Samuela, z których potomstwa doczekał się tylko Matiasz. 
Spłodził on bowiem Jerzego (VIII), bezpotomnego i Jana, ojca Samuela i Andrzeja (IX).

Teraz pora na ostatnią gałęź tej linii od Bartłomieja (III), który spłodził dwóch sy
nów (IV): Grzegorza i Stanisława. Pierwszy z nich zostawił po sobie dwóch synów (V): 
Mateusza z synem Janem (VI), bezdzietnym i Jerzego, również bezdzietnego. Z kolei
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Stanisław spłodził syna Jeremiasza (V), który był ojcem dwóch synów (VI): Józefa z sy
nem Markiem (VII) i Zygmunta z synem Justynem (VII). Na nich zakończyła się ta linia 
rodziny [MACB, F 9, cz. 1].

Jeszcze inne drzewo genealogiczne Krzyżewiczów znajduje się na odwrocie pi
sma do biskupa telszewskiego [Macieja] Wołonczewskiego z 185(?) r. Nawiązuje ono 
do przedstawionej wyżej genealogii. Przodkiem rodziny został uznany Maciej z Bobo
lic Ostoja Krzeżowicz (pokolenie I), który miał trzech synów (II): Gaspra [tj. Kaspra], 
Stanisława i Jana. Nieznany autor tego drzewa zwrócił uwagę na pierwotną pisownię 
tego nazwiska: Krzeżowicz. Zacznę od linii Gaspra, która stanowi centralny fragment 
tego wywodu. Spłodził on dwóch synów (III): Tomasza i Bartłomieja. Linia pierwszego 
z nich była krótka: jego synami byli bowiem (TV): Wawrzyniec, bezdzietny ijan  z synem 
Kazimierzem, też bezdzietnym. Z kolei potomstwo Bartłomieja, który spłodził dwóch 
synów (IV): Jana i Dawida. Z nich Dawid dał światu trzech lub raczej dwóch synów 
[trzeciego zakreślono tak skutecznie, że bez specjalistycznego sprzętu nie można go od
czytać] : Mariasza i Macieja, bezpotomnych (V). Z kolei Jan miał dwóch synów (V): Jana, 
bezpotomnego i Walentego, ojca czterech synów (VI): Józefa, Mariasza, Tomasza [przy 
nim pytanie: z Tomasza czy nie (wyraz nieodczytany) Kumpikowski?] i Wincentego, 
który kontynuował tę linię rodziny. Miał on syna Jana (VII) i wnuka Macieja (VIII), ojca 
trzech synów (IX): Feliksa i Józefa sterilis oraz Jerzego, który miał dwóch synów (X): 
Maurycego i Rafała. To koniec linii Gaspra.

Drugą linię zapoczątkował Stanisław z Bobolic Ostroja Krzeżowicz (II). Spłodził 
on dwóch synów: Jana i Augustyna (III). Najpierw o pierwszej gałęzi, pochodzącej od 
Jana. Miał on dwóch synów (TY): Józefa, który kontynuował tę gałęź i Wawrzyńca z sy
nem Andrzejem, bezpotomnym. Z koleijózef spłodził trzech synów (V): Jana, Michała 
i Wojciecha. Z nich Wojciech był sterilis, Michał miał syna Tomasza (VI), ojca dwóch 
synów (VII): Józefa i Michała z synem Danielem (VIII), na których skończyła się ta ga
łęź. Pozostał tylko Jan (V), który powołał do życia aż sześciu synów (VI): Bartłomieja 
z synem Wojciechem (VII); Jana z dwoma synami (VII): Maciejem i Bartłomiejem; Szy
mona z trzema synami (VII): Andrzejem, Franciszkiem i Piotrem; Antoniego z synem 
Franciszkiem (VII) oraz Jerzego i Dominika, bezpotomnych. To koniec tej gałęzi.

Pozostaje jeszcze omówić gałęź Augustyna Stanisławowicza (III). Spłodził on 
dwóch synów (IV): Adama i Krzysztofa. Z nich Adam miał trzech synów (V): Jana 
z synem Mariaszem (VI) i wnukiem Janem (VII); Józefa, bezpotomnego i Piotra z dwo
ma synami: Mariaszem, bezpotomnym i Janem z synem Franciszkiem, wnukiem Janem 
i prawnukiem znów Franciszkiem. Na tym skończyła się gałęź Adama. Z kolei gałęź 
Krzysztofa (TV), który spłodził trzech synów (V): Jakuba i Jerzego sterilis oraz Maria
sza, który najpewniej był ojcem Józefa [brak połączenia między nimi; VI]. Ow Józef dał 
światu dwóch synów (VII): Jakuba z synem Ludwikiem (VIII) i Piotra z pięcioma syna
mi (VIII): Janem, Edwardem z synem Bartłomiejem (IX) oraz Władysławem, Leonem, 
pewnie ojcem Antoniego (IX) i Kazimierzem. To koniec tej gałęzi i drugiej linii rodziny, 
pochodzącej od Stanisława.

Trzecią linię rodziny należy zacząć od Jana Maciejewicza Ostoji Krzeżowi- 
cza (TI). Miał on syna Piotra (III), który spłodził trzech synów (IV): Stanisława, Pawła,
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bezdzietnego i Bartłomieja. Z nich Stanisław był ojcem trzech synów (V): Szczepa
na oraz Marka, bezpotomnego i Grzegorza [brak bezpośredniego połączenia między 
nimi]. Ten ostatni miał dwóch synów (VI): Serafina z synem Józefem (VII) i dwoma 
wnukami (VIII): Władysławem i Seliwonem [!] oraz Stanisława z synem Mariaszem, 
dwoma wnukami: Jerzym i Janem z dwoma synami: Andrzejem i Samuelem. I wreszcie 
gałęź od Bartłomieja (IV), który miał dwóch synów (V): Grzegorza i Stanisława. Z nich 
Grzegorz spłodził syna Mariasza (VI) (i wnuka Jana) oraz Jerzego. To koniec tej linii ro
dziny [MACB, F 9, cz. 2].

W tym wywodzie zwraca uwagę informacja o Bobolicach w nazwisku, np. Ma
ciej z Bobolic Ostoja Krzeżowicz. Ostoja to herb. Bardziej skomplikowana jest sprawa 
Bobolic, o czym bliżej pisano w tomie 1 herbarza: Bobolicki (zob.).

Kolejny wywód Krzyżewiczów herbu Szondzic pochodzi z 1832 r. Przodkiem ro
dziny został określony Walenty Krzyżewicz (pokolenie I), mający syna Wincentego (II). 
Prawdopodobnie ów Walenty jest tożsamy z Walentym Krzyżewiczem z taryfy 1690 r., 
o którym była już mowa. W 1734 r. wspomniany Wincenty (II) w  swoim testamencie 
zapisał dobra Lisajcie Krzyżajcie [w pow. telszewskim] synowi Janowi (III). Ten ostat
ni spłodził syna Macieja Walentego (IV), ojca Jerzego Ambrożego (V). Owże zostawił 
po sobie dwóch synów (VI): Maurycego Mateusza i Rafała Emeryka (ur. 1827) [LVIA, 
F 391-7-1853a, k. 59].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1853, k. 46, 54 (skan 00108), F 391-7-1853a, k. 59; MACB, F 20-5192 (wy
wód z 1832 i\), F 9— 2214, k. 29a (c2 . 1) i 31 (c2 . 2) (drzewo genealogiczne), к  33 (dane o linii Gaspra); 
ODVCA, vyp. 1, s. 209—227; vyp. 2, s. 142—608; vyp. 3, s. 109—172; vyp. 4, k. 2-14, 3—18, 6^42; 260-143; 
Obdukcja generalska 1661 r.; Perapis 1528 r., s. 373; Popis 1567 r , kol. 1291, 1303, 1304; VUB, F 7-ŻP 23, 
nr 66. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 13, s. 55—58 (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 463; Rimśa, Kaip 
praeityje, s. 417; Uruski, T. 8, s. 146.

KSIĘŻOPOLSKI f\TĘŻ( )P( )LSKI)

Taryfa 1667 roku

Ksigpppolski Seweryn i [od] Zofii Jeipynej Ksąpopohkiej Lachowickiej ySyapkajdów dym 1 szlachecki w pow. 
spawelskim
Ksiipopolski Lachowicki Adam na miejscu styja swego Walentego Ksąpopolskiego Lachowickiego p Sgapkaj- 
aów dym 1 szlachecki w pow. spawelskim

Taryfa 1690 roku

Xjjppolski Krzysytof p Szętpkajć Leplawek Kymkan w pow. spawelskim dym szlachecki 1 
Xjjppolski Stefan zSzępkajaów Leplawek w pow. spawelskim dym szlachecki 1

Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie. W każdym razie notowano ich w polskich 
herbarzach w ziemi drohickiej na Podlasiu i w ziemi dobrzyńskiej na Kujawach [Boniec
ki]. Zwraca uwagę podwójne nazwisko: Ksieżopolski Lachowicki. Ta druga część chy
ba nawiązuje do miejscowości typu Lachowo lub do etnonimu Lach, a więc pośrednio 
wskazuje na pochodzenie polskie.
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Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667 r., jak i 1690 
spisano 2 rodziny w pow. szawelskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 13, s. 65.

KUBLICKI

Taryfa 1667 roku

Kub lic ki Gabriel Krgysgtof у czwartej cggśd majętności Kie ryńskiej po antesessorge swoim Jerzym Syrewicg/i 
w tym je  pow. 1 dym poddański w pow. berjańskim

Nazwisko ma być pochodzenia polskiego lub rosyjskiego [LPŻ]. Rodzina pochodzi 
z Kublic w województwie połockim, gdzie byli notowani w połowie XVI w. z ruskimi 
imionami i patronimikami. Używali herbu Ostoja [Boniecki].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim 
z jednym dymem chłopskim. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 13, s. 69; LPŻ, T. 1, s. 1098: Kublickas.

KUCZOWSKI (KUCZEWSKI)

H. PORAJ 

Taryfa 1690 roku

Kucgowski Władysław rotmistrgJKMd z majętnośd narwanej Kidule w pow. wielońskim prawem arędownym 
od Złocgewskiego chorążego halickiego w leśnictwie jurborskim dymów 30. Za attestacją grodu powiatu gro
dzieńskiego

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Kluczewa w województwie mazo
wieckim (ziemia wiska) czy w sieradzkim. Niektórzy z nich osiedlili się na 1 atwic [Uruski].

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, mającą dobra 
zastawione i należące do króla (leśnictwo wilkiskie).

W 1800 r. Kuczewscy herbu Poraj wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni wi
leńskiej. Ich przodek Michał Kluczewski (pokolenie I) posiadał dobra Butkany Wendzia- 
goła w  1728 r. w  pow. szawelskim [XIX—wiecznym]. Byl on ojcem dwóch synów (II): 
Bartłomieja i Marcina, którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. W pierwszej, star
szej linii Bartłomiej Kluczewski był ojcem dwóch synów (III): Anicetego Jerzego i Tade
usza, bezpotomnego. Wspomniany Anicety Jerzy spłodził trzech synów (IV): Kazimie
rza (ur. 1799), Antoniego, bezpotomnego i Felicjana (ur. 1791). Z nich Kazimierz dal 
światu syna Fortunata (ur. 1810; V) [jedna z tych dat urodzenia: 1799 (ojciec) lub 1810 
(syn) musi być błędna, może ta pierwsza powinna być następująca — 1789?], a jego brat 
Felicjan — Ludwika Wincentego (ur. 1831), bezpotomnego. Tak więc linię kontynuował 
ten pierwszy jako ojciec czterech synów (VI): Fortunata Jana (ur. 1834), Aleksandra
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Antoniego (ur. 1836), Franciszka Jana (ur. 1846) i Jana (ur. 1863). Z nich Fortunat Jan 
byl ojcem Czesława Fortunata (ur. 1856; VII), który dał światu dwóch synów (VIII): 
Waleriana (ur. 1889) i Władysława. Zaś jego brat Franciszek Jan dał światu synajózefa 
Antoniego Ludwika (ur. 1873; VIII).

Druga, młodsza linia zaczęła się od Marcina jako ojca dwóch synów (III): Adama 
i Bartłomieja. Z nich Adam miał dwóch synów (IV): Józefa (ur. 1792) i Wincentego Le
ona (ur. 1801), a jego brat Bartłomiej spłodził trzech synów (IV): Ignacego Stanisława 
(ur. 1823), bezpotomnego, Franciszka Marka (ur. 1825) i Marka (ur. 1828), bezpotom
nego. Z wymienionych większość miała potomstwo. Najpierw Józef dał światu trzech 
synów (V): Stanisława Józefa (ur. 1826), Tadeusza (ur. 1828) i Ignacego Wincentego 
(ur. 1832). Z wymienionych Stanisław Józef wydał na świat czterech synów (VI): Win
centego (ur. 1846), Jana (ur. 1852), znów Wincentego (ur. 1855), i Antoniego (ur. 1861). 
Jego brat Tadeusz zostawił po sobie syna Władysława (ur. 1855; VI), a następny z braci, 
Ignacy Wincenty — synajózefa (ur. 1857; VI).

Z kolei brat Józefa — Wincenty Leon (IV) spłodził trzech synów (V): bliźniaków 
Bazylego [ros. Wasilij] i Szymona (ur. 1834) oraz Ignacego (ur. 1840).

Teraz potomstwo Bartłomieja, brata Adama (III). Wśród jego trzech synów, już 
wymienionych, tylko Franciszek Marek (IV) miał tylko syna Wincentego (ur. 1864; V) 
\LY1A], F 391—7—1853а].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1853a, k. 74 (skan 00141). L i t e r a t u r a  : Uruski, T. 8, s. 163—164.

KUDREWICZ

Taryfa 1667 roku

Kudrewicz Kaimie n* na miejscu Mikołaja Montowda z Piepol dym szlachecki 1 w po w. wilkiskim 
Kudrewicz Mikołaj pisarz ziemski kowieński z majztnośa swej Bajnartowicz dymów poddańskich 13 w pow. 
wilkiskim., którzy M  chałupach mieszkają i z tym poddanym, który do cząstki tego imienia Bejnartowicz 
nazpmej Zachańaszyszki od Jana Jadowga i małżonki jego prawem zastawnym w dzierżeniu będący należy 
Kudrewżcz Stanisław, na którego miejscu został spisany Jan Antoniewicz Z Bejnartowicz dym 1 poddański 
w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Kudrewicz S i^ stty na miejscu ojca z Piepolów w pow. mlkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kudrys, które najpewniej pochodzi od litewskie
go kndrys, czyli „złodziej”, „złodziejaszek”, „oszust” itp. [LPŻ]. Jest to więc przezwi
sko. Jest inne wytłumaczenie tego nazwiska: od potocznego: kndra po litewsku znaczy 
„staw”, „sadzawka” [Miłosz] do naukowego: kndra w gwarze białoruskiej oznacza czło
wieka o kędzierzawych włosach [Abramowicz, Citko, Dacewicz].

Ród pochodził z pow. kowieńskiego, gdzie został spisany w popisie wojskowym 
W Ks. Litewskiego z 1528 r. Ich gniazdem były Kudrewicze w tym powiecie. Byli notowa
ni także na Żmudzi, szczególnie w pow wilkiskim, przylegającym do pow. kowieńskiego.
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W aktach ziemskich żmudzkich XVI w zachowały się 3 wzmianki o nich. W 1583 r. 
Hryhory, Mikołaj i Kaspor Stanisławowicze Kudrewicze sprzedali część majętności Ok- 
styny we włości rosieńskiej, którą, posiadali po swoim „diadku” Stanisławie Matiejewi- 
czu. W 1585 r. Łukasz Stanisławowicz Pacowicz Kudrewicz zamienił swoją ziemię z Ża- 
gowiczach we włości wilkiskiej na Kudrewicze w pow. kowieńskim. Z 1597 r. pochodzi 
wzmianka o czynności urzędowej woźnego Kudrewicza we włości wilkiskiej. Najpew
niej chodzi o Mikołaja Kudrewicza, który był „jenerałem powietu kowieńskiego” w tym 
czasie (1596) [IA], czyli woźnym.

Józef Kudrewicz, cześnik żmudzki, był elektorem króla polskiego Jana Kazimierza 
w 1648 r. w  Warszawie.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. wilki- 
skim: bez poddanych, z jednym poddanym i zastawem 13 dymów. Z kolei w 1690 r. spi
sano tylko jedną rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych. Była to więc szlachta drob
na, choć z jednym istotnym wyjątkiem. Do wyjątków należało też piastowanie urzędów 
na Żmudzi: Józef Kudrewicz był cześnikiem żmudzkim w latach 1645—1648. Częściej 
piastowali urzędy w  pow. kowieńskim, skąd pochodzili.

Ź r ó d ł a :  Elektorzy 1648 r.; IA, kol. 428; Kojałowicz, Compendium, s. 128; ODVCA, vyp. 1, s. 126—374a, 
174-40; vyp. 4, k. 269—212; Perapis 1528 r., s. 257; Taryfa woj. trockiego, s. 162; Urzędnicy żmudzcy, nr 524. 
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 190: Kudra; LPŻ, T. 1, s. 1103: Kudrevicius; C. Mi
łosz, Abecadło, Kraków 2001 s. 221—222; Uruski, T. 8, s. 172.

KUGIELEWICZ (GUGIELEWICZ, KUGIEL)

Taryfa 1667 roku

Kugiel Augustyn Pawłomp na którego miejscu postał spisany Dawid MiłaspewicppPłuspcpdym 1 szlachec
ki w pow. kroskim
Kugielewicp jerpy na miejscu rodpica swego [F 11-1-752: Ambrożeja] w okolicy Brewik [na margine
sie: z Bukukalna] [i] na miejscu Krpysptofa Dymowicpa ppowiatu telspewskiego p okoli[cj\ janajciów 1 pod 
[d]ański dym w pow. porańskim
Kugielewicpjópef PiotronicppWankiów dym 1 splachecki w pow.powondeńskim 
Kugielewicp Walenty Piotrowicp ̂  Wankiów dym 1 splachecki w pow. powondeńskim 
KugieleuicpKrpysptof na miejscu Adama Marcinowicpa Kiernopyńskiego pRubepajtiów, a na miejscu Jarospa 
Rubepeuicpa 1 dym poddański w pow. wiespwiańskim

Taryfa 1690 roku

Gugielewicp [w Kop. 1: Kugielewicz] Jerpy p Upojn w pow. kroskim na miejscu Jana Butkienicpa [dym] 
splachecki 1
KugielenicpAbraham p Bukokałnas i p Upminów wpow. porańskim p kup li od Stanisława Macewicpa jon aj - 
ciów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
KugielewicpAugustyn, na miejscu którego postał spisany Andrpej Niekrasp p P/uspcpów Adamajciów w pow. 
kroskim [dym] splachecki 1
Kugielewicpjópef pkupli od Walentego [w taryfie brak nazwiska] ^ Wankiów w pow. powondeńskim [dym] 
poddański 1
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KUKIEWICZ (KUK, KUKIN) 277

KugielewiczKapimierz na miejscu Dawida Repgiela z Wojdatan w pow. kros kim [dym] szlachecki 1 
Kugielewicz Kjgysptof z Norkajdów w pow. wiesyniańskim na miejscu Adama Giendskiego, tak-je z okolicy 
Rj/be-pajdów na miejscu Jarosza Kubepewicza dympoddański 1

Nazwisko najpewniej pochodzi od litewskiego kugelis, czyli „rozczochrany pęk wło
sów”, „bryła”, „czupryna”, „kok” itp. Nie można jednak wykluczyć, że nazwisko po
chodzi od niemieckiego kugel, czyli „kula” [LPŻ], Inaczej rzecz przedstawił Z. Zinke- 
vicius, który uznał nazwisko Kugelas za litewskie i dwuczłonowe: ku— i gel—. Mogło ono 
również pochodzić od formy Kugas (ku— i gaud—, ten drugi człon skrócony). Kto wie, 
czy nazwisko to nie wiąże się z Kukielami i Kukielewiczami, których notowano w po
pisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. w pow. grodzieńskim i oszmiańskim? Tu 
włączono Jerzego Gugielewicza z taryfy 1690 r., skądinąd nieznanego, który w kopii zo
stał spisany jako Kugielewicz, forma zapewne właściwsza.

Na Żmudzi w 1645 r. urodził się Marcin Kugielewicz (też Gugielewicz), jezuita. Był 
misjonarzem w Kurlandii, miał siedzibę w Szadowie w pow. upickim. Zmarł na misji 
w Szombergu w 1693 r. Encyklopedia wiedzy ojepdtadĄ.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. było to 5 rodzin, mieszkających 
w pow. powondeńskim (2) i pojedynczo w kilku dalszych. Z nich 3 nie miały, a pozo
stałe miały po jednym poddanym. Znów w 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. kroskim (3) oraz pojedynczo w powiatach: żorańskim, powondeńskim 
i wieszwiańskim, a więc sąsiadujących ze sobą. Trzy z nich nie miały poddanych, a dru
gie tyle miało po jednym poddanym. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1809 r. Kugielewicze, bez podania herbu, wylegitymowali się ze szlachectwa 
w późniejszej guberni kowieńskiej.
L i t e r a t u r a :  Encyklopedia w ted y  o jey/itach, s. 342; LPŻ, T. 1, s. 1104: Kugelis; Uruski, T. 8, s. 173; Zin- 
kevicius, s. 214: Kugelas, 312: Kugas, 579: Kugas.

KUGIEWICZ ZOB. KUNGIEWICZ

KUKIEWICZ (KUK, KUKIN)

H. PRAWDZIC, TĘPA PODKOWA 

Popis 1621 roku

Kukin Adam z #<yw[tnikami] na poajjezdku] koń 1 w pow. telszęwskim

Taryfa 1667 roku

Kukiewicz Hrehory Ławrynowicz na miejscu Stefana Janowicza Z Spornel dym 1 szlachecki w pow. 
wieszwiańskim
Kukiewicz Jan Adamowicz na miejscu Stanisława Adamowicza Kukiewiczą [GB: pewnie brata] у Kukiów 
dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Kukiewicz 1еПУ Z Upumedz dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
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278 KUKIEWICZ (KUK, KUKIN)

Км hieniej Kagimierg na miejscu Michała Kukia rodzica swego g  Lisajńów i spadkiem dostały od Hrehorego 
Prgya/gowskie\go\ poĄd]ański dym 1 wpow. telsgewskim
Kukiewicg Krgysgtof Janowicg na miejscu rodgica swego Jana Kasperowicga Kukiewicga g  Kukiów, tak 
i gp tgy  kupli od Kagimierga i Hrehora Kasperowicgów Ku kie niego w i od Ma/y/y Golinowskiej poddański 
dym 1 wpow. telsgewskim
KukiewicgMarek Pałtromiejewicg na miejscu Zygmonta Kukżewżcga g  Kukiów na swojąpasgnią obrócił dym 
1 sglachecki w pow. telsgewskim
Kukiewicg Salamon g  mienia swego g  Kukiów i gyprgy kupli od Ma/yny Galżnowskiej na swoją pasgnią prgy- 
lącgywsgy dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim
Kukiewicg Stanisław Adamowicg na miejscu Hrehorego Ukrynowicga g  kupli g  Uktynów dym 1 sglachecki 
wpow. telsgewskim
Kukiewicg Stanisław na miejscu rodgica swego Hrehorego Ku kie wiega g  Kukiów dym 1 sglachecki w pow. tel
sgewskim
KukiewicgSgcgefan. Petrelewicg Wacław gPetrelów, takge odSgcgefana Abramowicga Kukiewicga w okolicy 
Kukiów nabytego gruntu ojcgyste\go\na pasgnią objął dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim 
Kukiewicg Wojciech. Petrelewicgjergy Piotrowicg na miejscu rodgica swego Piotra Petrelewicga g  Kukiów, takge 
na miejscu Wojciecha Stanisławowicga Kukiewicga i gprgykupli od Maiyny Galiniewskiej g  okolicy Kukiów 
i Petrelów dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim

Taryfa 1690 roku

KukiewicgAndrgej g  Piłsud Poworcia wpow. korsgewskimpo ojcu dym sglachecki 1 
Kukiewicg ]an g  Kukiów w pow. telsgewskim na miejscu brata [dym] sglachecki 1 
Kukiewicgjery g  Kukiów wpow. telsgewskim [dym] poddański 1
Kukiewicg Matiasg [?], na miejscu którego gostał spisany Jógef Laugird [w Kop. 1 błędnie: Lewgodz] 
gDumitrów wpow. telsgewskim [dym] sglachecki 1
KukiewicgMatiasgjako opiekun pogosta łych dgieci Kagimierga Kukiewicga gLisajdów [w Kop.l: Lesay- 
de] w pow. telsgewskim [dym] sglachecki 1
KukiewicgMatiasgna miejscu Pu!nosa gjonajciów w pow. telsgewskim [dym] sglachecki 1 
KukieuicgMatiasg g  Kukiów Petrele wpow. telsgewskim [dym] poddański 1 
KukiemcgStanis/aw gKukiów wpow. telsgewskim [dym] sglachecki 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kuk(as), które nawiązuje do litewskiego słowa 
kukas, czyli „diabeł”, „duch domowy”, „skrzat” lub od kukas, czyli „napój”, „woda” 
[LPZ]. Jak zwykle, inne zdanie wyraził Z. Zinkevicius, który łączył nazwisko Kukas 
z dwuczłonowym, litewskim: ku— i kar— lub z czasownikiem kukti, czyli „chylić się”, 
„uginać”, „lawirować” itp.

Na Żmudzi ród został zanotowany w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 
z 1567 r. Wtedy spisano Jaksztela Kukojtisa we włości telszewskiej. Nie wiadomo, czy 
wymieniony we włości ejragolskiej Walentyn Kujkajtis należał również do tego rodu, co 
jest prawdopodobne.

W 1571 r. bojar Stanisław Kukayc otrzymał odmianę gruntów we włości gruściew- 
skiej: nad rzeczką Gazą, Kwiscią i Rumupis oraz ziemiami bojarów Petrelów, poddanych
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hospodarskich. W innym miejscu była mowa o ziemiach zabranych Kukiom i przyłą
czonych do sioła Uszpełków [AWAK], O ich lokalizacji zob. niżej.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano jed
ną osobę w pow. telszewskim, stawiającą jednego konia z „uczestnikami”, a więc nie na
leżeli do ludzi zamożnych.

W akcie unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. widnieje podpis Stanisława Adamo
wicza Falkiewicza. Możliwe, że byl synem Adama z popisu 1621 r. Z kolei w 1661 r. spi
sano Jana i Krzysztofa Falkiewiczów w okolicy Kukiewicze, którzy padli ofiarą minio
nego właśnie Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].

W taryfie 1667 r. zanotowano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszew
skim (9) oraz pojedynczo w wieszwiańskim i widuklewskim. Zdecydowana większość 
z nich (9 na 11) nie miała poddanych, a pozostałe dwie — po jednym. W kolejnej taryfie 
z 1690 r. spisano 8 rodzin, z których prawie wszystkie mieszkały w pow. telszewskim (7) 
z jednym wyjątkiem (pow. korszewski). Prawie wszystkie nie miały poddanych (6 na 8), 
pozostałe miały po jednym. Zatem była to szlachta drobna. Tylko jeden z nich pastował 
urząd na Żmudzi, ale w XVIII w , kiedy Jan Józef z Pycha Kukiewicz był koniuszym 
żmudzkim w latach 1762—1765, a później może awansował na oboźnego orszańskiego 
(1773). Jeszcze trzech Falkiewiczów: Jan, Krzysztof i Stefan było elektorami króla pol
skiego Władysława IV w Warszawie w 1632 r.

Zwraca uwagę, że aż cztery osoby mieszkały w Kukiach (raz w  Kukiach Petre- 
lach) w pow telszewskim w 1690 r. Chodzi o późniejszą okolicę szlachecką Kukie Pe- 
trele, położoną w gminie Żydyki (6 wiorst), na wschód od tego miasteczka. W końcu 
XIX w. mieszkali tam: Daniiowiczowie (55 dziesięcin ziemi), Jezierscy (118), Mickiewi
czowie (78), Rupejkowie (301), Sugowdziowie (50) i Jamontowie (177) [SG]. Obecnie to 
wieś Kukiai leżąca w widłach rzek Wardawy i Kwisty.

W XIX w. notowano Kukiewiczów herbu Tępa Podkowa w pow. telszewskim. 
W 1804 r. Kukiewicze herbu [Tępa] Podkowa wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni wileńskiej. Ich przodek Hryhory Kukiewicz (pokolenie I) miał syna Matiasza (II), 
który zapisał trzeciznę majętności Petrele [w pow. telszewskim] swojej żonie w 1691 r. 
Taryfa 1690 r. notowała wspomnianego Matiasza Kukiewicza w Kukiach Petrelach. 
Wiadomo, że w 1691 r. Matiasz Kukiewicz, syn Hrehora Kuka, zapisał część dóbr oj
czystych Petrele swojej żonie Marcie. Ta ostatnia w testamencie z 1703 r. zapisała dobra 
Petrele Kuki swojemu synowi Bartłomiejowi (III). Ten pozostawił on po sobie dwóch 
synów (IV): Wencesława i Kazimierza. Linię kontynuował ten pierwszy, który spłodził 
dwóch synów (V): Leona i Antoniego. Z nich potomstwa doczekał się tylko Antoni, oj
ciec dwóch synów (VI): Bonifacego (ur. 1799) i Onufrego Antoniego (ur. 1805). Z nich 
Bonifacy spłodził trzech synów (VII): Ignacego Franciszka (ur. 1841), Ignacego Feliksa 
(ur. 1847) i Medarda Prymusa (ur. 1849), a Onufry Antoni chwalił się także trzema sy
nami (VII): Antonim Tomaszem (ur. 1835), Józefem Aleksandrem (ur. 1836) i Stanisła
wem (ur. 1841). Ten ostatni w 1854 r. porzucił katolicyzm i przeszedł do Cerkwi pra
wosławnej z imieniem Konstanty. Spłodził syna Ilię (ur. 1865), ojca Eleny (ur. 1894), 
Anatolija (ur. 1895), Olgi (ur. 1899) i Michała (ur. 1902) [LVIA, F 391-7-1853].

Rodzina, której przodek Bartłomiej Kukiewicz (pokolenie I) był dziedzicem dóbr 
Okminele na Żmudzi [w pow. połongowskim], została wylegitymowana ze szlachectwa
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280 KUKLEWICZ (KUKLEWSKI)

w 1820 r. z herbem Prawdzie. Ów Bartłomiej miał syna Józefa (II), wnuka Szymo
na (III) i trzech prawnuków (IV): Wincentego, Hilarego i Justyna [Boniecki],

W XIX w. Kukiewicze herbu Tępa Podkowa mieszkali w pow. telszewskim [Ciecha
nowicz]. Używali przydawki pochodzeniowej: z Pycha. Może chodzi o Pika, Pieką itp.?
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 308, 328; AWAK, T. 24, s. 330, 341-342; LVIA, F 391-7-1853, k. 70; Ob- 
dukcja generalska 1661 r.; Popis 1567 r., kol. 1302, 1330; SG, T. 15, cz. 2, s. 191: Kukie Petrele; Urzędnicy 
żmudzcy, nr 662. L i t e r a t u r a :  Boniecki,T. 13, s. 130; Ciechanowicz, Suplementy s. 212; Kaczorowski,L i
twini, s. 207; LPŻ, T. 1, s. 1107: Kukas; Uruski, T. 8, s. 176.

KUKLEWICZ (KUKLEWSKI)

Popis 1621 roku

Ku kłem ki Jan p »qyjtnikiem] na pod\\tzTkn\ koń 1 w pow. beipańs/dm

Taryfa 1690 roku

Kuklewicp Kapimierp na miejscu rodpica у Gierdpiagoły w pow. berpańskim pprpykupli od Jana Milcpa dym 
szlachecki 1

Być może jest to błąd i w rzeczywistości chodziło o Kukiewicza (zob.). W każdym ra
zie rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach. Możliwe jest, że jednak chodziło 
o Kukiewicza. To ostatnie nazwisko to patronimik od nazwiska Kukla, Kuklia czy Ku- 
klius, które nawiązuje pewnie do litewskiego słowa kuklys, czyli „skąpiec”, „złośnik”, 
„zrzęda” lub innych [LPŻ].

Na Żmudzi notowano ich w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 
jedną osobę w pow. berżańskim, stawiającą konia z „uczestnikami”. W taryfie z 1690 r. 
spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta 
drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1108: Kuklys.

KULESZA (KULASZEWICZ, KULESZEWICZ, KULSZEWICZ,
KULSZOWICZ)

Popis 1621 roku

KulspewicpAndrpej na ucpest\nM\ protestował, z ucpesĄnikami] na pod\$zzók\Ą koń 1 w pow. powon- 
deńskim

Taryfa 1667 roku

Kulaspewicp p Tawra Jan, na którego miejscu orapjana Szydłowskiego postał spisany Krpysptof Ko/yspko 
pBerpPoniekocpa 6 poddanych dymów w pow. powondeńskim
Kulespa Stanisław na miejscu Jana Janowicpa Piotrowicpa p Grupdp dym 1 splachecki w pow. kros kim 
Kulespewicpjan. Gryncpuk Jan po śmierci niebospepyka Jana p Tawra Kułespewicpa p \S\Tark/awek dym 1 
poddański w pow. pojurskim
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KULESZA (KULASZEWICZ, KULESZEWICZ, KULSZEWICZ, KULSZOWICZ) 281

¥iulsgomcgowa Krgysptofowa Ewa Lelenicpówna na miejscu Krgysptofa Kulspenicpa [sic] matponika swego 
g  Goniprowa dym 1 szlachecki w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Kulespewicp Jergy na miejscu Kapimierpa Narkienicpa p Bergów w pow. powondeńskim i pprgykupli od 
Krgysgtofa Kołyspki [dym] poddański 1
Kulesgewicgjergy p Goniprowa w pow. kroskim na miejscu ojca [dym] splachecki 1

Łącznie spisano podobne nazwiska: Kulesza, Kulaszewicz, Kuleszewicz, Kulszewicz
1 Kulszowicz, bo wszystko wskazuje, że dotyczą one jednej lub kilku rodzin spokrew
nionych ze sobą, a w każdym razie mieszkających w tych samych miejscowościach (Go- 
niprowo w pow. kroskim) i powiatach (powondeński).

Nazwisko Kuleszewicz to pewnie patronimik od nazwiska Kulesza. Może być pocho
dzenia polskiego (liczne rodziny o tym nazwisku), ruskiegp, a nawet litewskiego: zeslawizo- 
wana forma kuliesas oznacza kulawego [LPŻ]. Należy pamiętać, że ktilescg kitlespa to po bia- 
łorusku gęsta potrawa z mąki kukurydzianej lub żytniej [Abramowicz, Citko, Dacewicz],

Już w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. notowano Kuleszów w ziemi 
bielskiej w województwie podlaskim.W aktach ziemskich żmudzkich znajduje się poje
dyncza wzmianka z 1592 r. o Hannie Stanislawownie Matiejewej Milwidowej, która z po
wodu ubóstwa nie jest w stanie prowadzić sprawy sądowej o „dworec” w Podubisiach, 
zapisany jej przez zmarłego Matieja Stanisławowicza Kuleszę i o przekazanie praw doń 
na rzecz Sebestiana Sebestianowicza Kęstorta. Kto wie, czy tu nie należy umieścić dwóch 
wzmianek o Kulszewiczach? W 1583 r. Stanisław Pietrowicz Kulszewicz został oskar
żony o kradzież skoszonej „greczychy” w zastawionym mu gruncie Rujniszki w Didach 
[we włości berżańskiej]. W 1594 r. Gendruta Stanisławowna Kulszewicz, poddana bisku
pa żmudzkiego Melchiora Giedroycia, oświadczyła, że pogodziła się z Zebenkowiczami 
w sprawie „imienejca spolnego” Żebenkajtie [we włości powondeńskiej].

Wiadomo jeszcze o „Joanesie Kullesiewiczu” (Janie Kulesiewiczu, może Kulesze- 
wiczu?), który podpisał akt unii kiejdańskiej ze Szwecją w  1655 r., prawdopodobnie 
mieszkającym na Żmudzi (spisano go wśród szlachty żmudzkiej). Unię tę podpisali jesz
cze dwaj Kuleszowie: Stanisław i Teofil. Ten ostatni był uczniem szkoły kroskiej je
zuitów w 1627 r.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 4 rodziny, mieszkają
ce głównie w pow. kroskim (2) oraz pojedynczo w powondeńskim i pojurskim. Z nich
2 nie miały poddanych, jedna miała jednego, a ostatnia — 6 poddanych. W taryfie 
1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow.: kroskim i powondeńskim. Jedna nie miała, dru
ga miała jednego poddanego. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana. W ta
ryfie 1667 r. zwraca uwagę użycie przydawki pochodzeniowej „z Tawra” (lub „Stawra”). 
Prawdopodobnie nawiązuje ona do imienia staromskiego Stawr [Wójtowcz] i nie ma nic 
wspólnego z litewskim Tauras (tur).

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 308, 328; Index librorum latinorum, s. 35; ODVCA, vyp. 1, s. 97-169; vyp. 3, 
s. 35—242,103—69 ;Perapis 1528, s. 257. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz,T. 1, s. 192: Kulesz, 
Kulesza; LPŻ, T. 1, s. 1114: Kulieśius; Wojtowicz, s. 131; Zinkevicius, s. 507.
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282 KULPIEWICZ

KULINOWICZ ZOB. JUCHNIEWICZ 

KULNICKI ZOB. KOLNICKI 

KULNIŃSKI ZOB. KULWIŃSKI

KULPIEWICZ

Taryfa 1667 roku

Kulpiewicp Augustin na miejscu brata swego Adama Ktdpiewicpa p Popelkiów dym 1 szlachecki wpow. ber
pańskim
Kidpiewicpjarosp p Popelkiów dym 1 szlachecki w pow. berpańskim 
KjdpiewicpJerpy p Popelkiów dym 1 szlachecki w pow. berpańskim 
Fadpiewicp Stanisław p Popelkiów dym 1 splachecki w pow. berpańskim 
Kulpiewicp Stanislaw p Stanajaów dym 1 splachecki w pow. beipańskim

Taryfa 1690 roku

Piulpiewicpjakub p Popelkiów dym w pow. berpańskim splachecki 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kulpa, Kulpys. To ostatnie może łączyć się ze sla- 
wizmem kulpa, czyli „miejsce powyżej drogi”. Może być pochodzenia polskiego (Kul
pa) lub białoruskiego, gdzie kulpa oznacza człowieka bezrękiego lub zranionego w rękę 
[LPŻ]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach, są za to Kulpowicze.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest niwa Kulpiszkia pod Kolnąłem w ma
jętności Worpuciany nad Wentą [Slovar]. Może ma coś wspólnego z Kulpami czy 
Kulpowiczami? W każdym razie na północ od Worpucian (na południe od Kurszan) 
w pow. berżańskim notowano Popelki, wieś szlchecką, w  której w  XVII w. notowano 
Kulpiewiczów

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin mieszkających 
w pow. berżańskim, prawie bez wyjątku w Popelkach. Nie mieli poddanych. Z kolei 
w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, także w Popelkach i bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Slovar, s. 155: Kulpiśkia. L i t e r a t u r a :  LPŻ,T. 1, s. 1117: Kulpa, Kulpys.

KULSZEWICZ, KULSZOWICZ KULUSZEWICZ ZOB. KULESZEWICZ

KULWIEC (KULWIEĆ)

H. GINWIL, HIPPOCENTAURUS 

Taryfa 1667 roku

Kulwżeć Fronc, na którego miejscu i na miejscu Marcina Skirmonta postał spisany Samuel Jawgiel p 
i Pospwętupia dym 1 poddański w pow. wiehńskim
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ICULWIŃSICI (ICULNIŃSKI) 283

Nazwisko jest litewskie i odmiejscowe, nawiązuje do pochodzenia z Kulwy w pow. ko
wieńskim, miejscowości w rejonie jonawskim [nazwa XX—wieczna], na zachód od tego 
miasta [LPŻ],

Był to ród pochodzący z pow. kowieńskiego, znany od dawna w źródłach. Pocho
dzili oni z rodu Ginwiła, bojara żyjącego w czasach Witolda [1. połowa XV w] Qablon- 
skis, Lietuńii kultura, Sienkiewicz], Z tego rodu pochodzi Abraham Kulwieć (lit. Kulvie- 
tis) (ok. 1510—1545), jeden z pierwszych humanistów i działaczy Reformacji na Litwie, 
tłumacz pieśni i jeden z twórców literatury litewskiej \Ljetuvią literaturos enciklopedijd\.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, 
przy granicy z pow. kowieńskim. Mieli jeden dym poddański. Była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

W 1739 r. Maciej Kulwieć herbu Ginwił i Hippocentaurus z żoną Anną Markie
wicz (lub Narkiewicz) kupił dobra Kretkompie w pow. wilkiskim od Pacewiczów. Miał 
on syna Ignacego, który w małżeństwie z Różą Dobrowolską spłodził czterech synów: 
Antoniego Mikołaja, Macieja Kazimierza i Dominika, wylegitymowanych w Królestwie 
Polskim w 1840 r. oraz Bartłomieja, wylegitymowanego w 1843 ze wspomnianymi her
bami. Z wymienionych Antoni był urzędnikiem sądowym w guberni augustowskiej, 
Maciej — dziedzicem Kretkompia i radcą województwa augustowskiego w 1830 r., Do
minik — podsędkiem sądu pokoju w Sejnach, a Bartłomniej — dziedzicem w Skordu- 
pianach w Augustowskiem i radcą Tow. Kredytowego Ziemskiego. Po wspomnianym 
Macieju dziedzicem Kretkompia w XIX w. został jego syn Ignacy [Boniecki; Szlachta wy
legitymowana, s. 359; Uruski],
Ź r ó d ł a :  Szlachta wylegitymowana, s. 358. L i t e r a t u r a :  Jablonskis, Uetiwią kultura, s. 56—69; Uetuviu li- 
teraturos enaklopedija, s. 258: Kulvietis. LPŻ, T. 1, s. 1117—1118: Kulvietis; Sienkiewicz, s. 251; UrusM, T. 8, 
s. 194.

KULWIŃSKI (KULNIŃSKI)

H. BOŃCZA 

Popis 1621 roku

Kalwiński Jakub у  Smawcgyna [tj. Swiatoszyna] po usarsku koni 2 w pow. wielońskim

Taryfa 1667 roku

Kalwiński Jan, na którego miejscu posta/ spisany Sebesńan Ligiępa [F 11—1—752: Ligęza] p Swiatospcpyna 
[F 11—1—752: dodano: z imienia Swiatoszyn] dymów wieczystych 21 w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Kukliński Wojciech Jeny p kondyji swej Swiatosgyna w pow. wielońskim dymów poddańskich 3

Włączono Wojciecha Kuklińskiego z 1690 r. do Kuklińskich, na co wskazuje posiada
nie Swiatoszyna zarówno w 1621 r. [teza dyskusyjna], jak i w  1667 oraz w inwentarzu 
Swiatoszyna z 1665 г. [1А]. W tym ostatnim źródle zamiennie pisano: Kulminski i Kul- 
winska (jego żona).
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284 KUŁSZYK

Nazwisko to zapewne „zeslawizowana” forma nazwiska litewskiego Kul vis, Kulvie- 
tis itp., które nawiązuje do pochodzenia z miejscowości Kulwa (Kulwa), zob. Kulwiec. 
Oczywiście, „slawizacja” tego nazwiska polegała na przyjęciu polskiej, szlacheckiej koń
cówki —ski, czyli polonizacji nazwiska.

Byl to ród pow. kowieńskiego, mieszkający w rejonie Kułwy, zob.: Kulwiec. Zdaniem 
Kojałowicza, używali herbu Bończa, i był to „dom rozrodzony w pow. kowieńskim”.

Notowano ich na Żmudzi w  źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spi
sano jedną osobę, stawiającą dwóch husarzy ze Swiatoszyna w pow. wielońskim. Była 
to więc niemała majętność. W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wie
lońskim z 21 dymami poddańskimi, co również stanowi niemałą majętność. W taryfie 
1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, z trzema dymami poddańskimi. 
W sumie była to szlachta majętna, ale nieutytułowana.

W czasie Potopu w 1656 r. Jan Kulwiński uczestniczył w konfederacji w  Szadowie 
szlachty żmudzkiej przeciwko Szwedom. Pewnie zmarł przed 1665 r., kiedy jego dobra 
Swiatoszyn przeszły w  ręce Sebastiana Ligęzy i jego żony Halszki Pukienianki Sebastia- 
nowej Ligęzinej, bywszej Janowej Kulwińskiej [LI]. Należy zwrócić uwagę na to, że w ta
ryfie 1667 r. zanotowano Jana Kulwińskiego, pewnie syna zmarłego Jana i nieletniego, 
stąd zastąpił go jego ojczym Sebastian Ligęza.
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 349; Kojałowicz, Compendium, s. 32; LI, s. 248; L i t e r a t u r a :  Boniecki, 
T. 13, s. 161; LPŻ, T. 1, s. 1117—1118: Kulvietis, Kulvinskas; Uruski, T. 8, s. 194.

KUŁAKOWSKI ZOB. KOŁAKOWSKI

KUŁSZYK

Taryfa 1667 roku

Ku/spyk Jan Piotromp na którego miejscu postał spisany Jerpy Gawrylewicp p Mespkiów dym 1 splachecki 
w pow. M. Dyrwian

Najpewniej jest to inna rodzina niż Kłuksztykowie (zob), związani z pow wieszwiańskim.
Nazwisko pewnie nawiązuje do litewskiego nazwiska Kulśys, które oznacza 

„krzyż”, „lędźwie”. Nazwisko notowane jest w języku polskim (Kulsza) i białoruskim 
(to samo) [LPŻ], Nie notowano ich w polskich herbarzach.

Na Żmudzi po raz pierwszy zapisano ich w kilku aktach ziemskich żmudz- 
kich XVI w. W 1579 r. wzmiankowano o bojarze Kasperze Martinowiczu Kułszyku. 
W 1586 r. Pietr Jakubowicz Kułszykowicz z żoną Jadwigą Sebestianowną skwitował 
teścia z tytułu otrzymania „pridannogo” [posagu]. W 1599 r. Jakub Martinowicz Kuł- 
szyk zastawił bratu rodzonemu Kasprowi i jego synowi Walentemu Kasperowiczowi 
połowę majętności Kulszyki we włości telszewskiej. W sumie we wspomnianych ak
tach wymieniono chyba tylko jedną rodzinę Kułszyków: 1. Marcin. 2. Kasper i Jakub. 
3. Walenty Kasperowicz i Piotr Jakubowicz. Ich gniazdem były Kulszyki we włości tel
szewskiej. Miejscowość tę można bliżej zlokalizować za pomocą danych z akt ziemskich
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KUMELSKI (KOMELSKI) 285

żmudzkich XVI w.: kolo majętności Gieruli i nad rzeką Mastupis [Slovar]. Obie nazwy 
geograficzne można zlokalizować na wschód od Telsz, gdzie płynie wspomniana rzeka, 
wypływająca z jeziora o tej nazwie, nad którym leżąTelsze. Tam powinny leżeć poszu
kiwane Kulszyki. Dzisiaj wieś o tej nazwie (lit. Kulśikai) znajduje się bardziej na wschód 
od Gieruli, bo na północ od Luknik. W XVI w. był to obszar włości Małych Dyrwian 
i pogranicze z włością birżyniańską, ale na pewno nie z telszewską. Jak to wytłumaczyć? 
Prawdopodobnie pierwotna siedziba Kułszyków znajdowała się w okolicach Gieruli we 
włości telszewskiej (w XVI w.). Później przenieśli się, lub dostali odmianę gruntów, do 
pobliskiej włości Małych Dyrwian. Tu notowano ich w taryfie 1667 r., bardziej na pół
noc, bo w Meszkiach.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 60—276, 187—121; vyp. 5, k. 151—236; Slovar, s. 155: KuTśiki. L i t e r a t u 
r a :  LPŻ,T. 1, s. 1117: Kulsys.

KUMELSKI (KOMELSKI)

H. PRUS ?

Taryfa 1667 roku

Komis ki Władysław na miejscu rodzica swe\go] Jerye\go] Komelskiego yRyngonian 2 poĄC\ańskie [dymy]
w pow. be lipińskim

Taryfa 1690 roku

Komelski [w Kop. 11: Kulemski Chryzostom] Andrzej yKyngowian w pow. berpańskim dympoddański 1 
Komelski [w Kop. 11 słuszniej: Kumelski] Chryzostom yKyngowian w pow. berlińskim dym szlachecki 1

Nazwisko może wskazywać na „zeslawizowaną” formę nazwiska litewskiego Kumelys, 
które pochodzi od słowa kumelys, czyli „dorosły koń”, „ogier” itp. [LPZ]. Niemniej jed
nak rodzina Kumelskich (Komelskich) jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Ku- 
melsko w ziemi łomżyńskiej (Mazowsze). Kumelscy używali herbu Prus.

Interesująca informacja pochodzi z 1590 r., kiedy w piśmie Łukasza Mamonicza, 
podskarbiego litewskiego [w rzeczywistości skarbnego] wzmiankowano o jego służeb
niku Mikołaju Kumelewiczu w sprawie poboru czopowego. Sam dokument włączono 
do akt ziemskich żmudzkich, ale poza tym nie ma żadnego związku Kumelewicza ze 
Żmudzią. Zresztą nie ma dowodu, że ów Kumelewicz byl związany z Kumelskimi.

Pierwsza pewna informacja o nich pochodzi z 1655 r., kiedy Katarzyna Kazi- 
mierzówna Szondzianka Janowa Kumelska spisała „list dobrowolny”. Jej mąż Jan 
Stanisławowicz Kumelski już nie żył. Zapisane sobie w dożywociu sumy pienięż
ne, zabezpieczone na niewymienionych z nazwy dobrach przekazała wówczas star
szemu synowi Jerzemu. Wzmiankowała też o dwóch córkach: Hannie i Magdalenie 
Boborykach [LNB]. Prawdopodobnie chodzi o Ryngowiany w pow. berżańskim, 
które należały do nich w 1667 r. Na podstawie tych danych można ustalić następu
jący fragment genealogii Kumelskich: 1. Stanisław. 2. Jan (zm. przed 1655). 3. Jerzy. 
4. Władysław (1667).
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286 KUMPIK (KUMPIKIEWICZ, KUMPIKOWICZ)

Notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę 
w pow. berżańskim, z dwoma dymami poddańskimi. W kolejnej taryfie 1690 r. zanoto
wano 2 rodziny w pow. berżańskim w dobrach Ryngowiany: jedna miała jednego, druga 
nie miała poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko Andrzej 
Kumelski był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r.
Ź r ó d ł a :  Elektorowie królów, s. 112; Kapica, s. 231; LNB, F 130—727, k. 224—225; ODVCA, vyp. 2, s. 136— 
531. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 13, s. 167; LPŻ, T. 1, s. 1118: Kumeliauskas, Kumelys; Uruski, T. 8, s. 197.

KUMPIK (KUMPIKIEWICZ, KUMPIKOWICZ)

H. TĘPA PODKOWA 

Popis 1621 roku

Kąmpik Jerpy. Mikołajewicp Krpysptof p braciąpo kopacku koń 1 w pow. telspewskim. Po nim rychło prgy- 
jachał ucpestnik jego, J e r y  Kąmpik, sam pa się i pa pana Prpecława Prpespolewskiego po kopacku. A ten 
Krpysptof Mikolajewicp wpisawspy się osobą swą odjechał, a brata, dpiecinę małego, do wojny nie sposobnego,
postawiwspy

Taryfa 1667 roku

Knmpikiewicp Bałtromiej, na którego miejscu postał spisany Jan Wertel p \Z\Ejmowian dym 1 splachecki 
w pow. M. Dyrwian
Kumpikiewicpjan, na miejscu którego postał spisany Bałtromiej Macpuk pDumitrów dym 1 splachecki e pow. 
telspewskim
KumpikonńcpAdam pKumpików dym 1 splachecki w pow. telspewskim 
Kumpihonicp Kapimierp p Kumpików dym 1 splachecki w pow. telspewskim
K/mpikowicp Krpysptof p imienicpa ojcpystego Kumpików Up/pia i pprgykupli od Prpespolewskich i od Du- 
seyki nabytych poddańskie dymy 2 w pow. telspewskim
KrpikienicpBałtromiej, na którego miejscu postał spisany Jan Japdonicp [F 11-1-752: w tekście: Lazdo- 
wicz] p okolicy Bordpiów dym 1 splachecki wpow. potumspewskim

Taryfa 1690 roku

Kumpik Wawrpyniec na miejscu ojca £ Kumpików w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
KrmpikiewicpSamuel pKumpikiów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1

Do Kumpikiewiczów dołączono Kupikiewicza w taryfie 1667 r. z dwóch powodów 
Po pierwsze, podobieństwo obu nazwisk i fakt, że w tej taryfie notowano Bałtromie- 
ja Kupikiewicza i Kumpikiewicza, choć w różnych miejscach. Po drugie, brak jest na
zwiska Kupikiewicz w innych źródłach, w tym także we współczesnym słowniku na
zwisk litewskich.

Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego. Może pochodzić od litewskiego 
kumpas, czyli „krzywy”, „garbaty”, „nierówny” itp.[LPZ]. Z kolei Kumpikiewicz to pa- 
tronimik od nazwiska Kumpik. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, może jeszcze chodzić o nogę, 
udo itp. Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach.
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Niemniej jednak na Żmudzi byli notowani w popisie wojskowym W Ks. Litewskie
go z 15671\: Urban Kompikojtis i Martin Kumpikojtis we włości telszewskiej. W 1569 r. 
bojarzy Kumpiki: Micel, Marcin, Januc z synami Czeputiem i Mikołajem otrzymali zie
mię za zabrane im grunty w rejonie: siół Towsoły [nad jeziorem Tawsoła], Szeszajciów 
i Numgawdziów, tj. na północny wschód od Telsz. W zamian otrzymali grunty leżące 
w tym rejonie, może bardziej na południe, bo wzmiankowano o granicy z siołem De- 
gajcie, sąsiadującym z Telszami, na wschód od tego miasta. Dzisiaj leży tam wieś Kum- 
pikai z muzeum podworskim: dawna okolica szlachecka [Gloger], w końcu XIX w. były 
to dobra Krzyżewiczów ze 160 dziesięcinami ziemi [SG]. Jest to dawne gniazdo rodu, 
choć należy pamiętać, że przed odmianą gruntów w 1569 r. mieszkali oni trochę w in
nym miejscu.

Niewiele pisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1597 r. Awgusz- 
tyn Hryhorewicz Martinowicz Kumpik z żoną Agatą Jurewną Mitkajt potwierdził, że 
otrzymał od teścia „pridannoje” [posag] w majętności Dimitry we włości telszewskiej. 
Z kolei w 1598 r. Jan Hryhorewicz Kumpikowicz, pewnie brat Awgusztyna, darował żo
nie Łucji Bałtromiejewnie trzeciznę majętności Kumpiki we włości telszewskiej. W su
mie wspomniane akta żmudzkie niewiele mówiły o Kumpikach. Mieszkali oni w Kum- 
pikach we włości telszewskiej i mogli pochodzić od Martina Kumpikojtisa, spisanego 
w 1567 r.: mającego syna Hrehora i dwóch wnuków: Augustyna i Jana.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 osoby 
stawiające jednego konia i kłócące się o wykonanie tego obowiązku; mieszkali w pow. tel- 
szewskim. W taryfie 1667 r. zanotowano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszew- 
skim (4) i pojedynczo w Małych Dyrwianach i potumszewskim. Była to zasadniczo szlach
ta bez poddanych (5 na 6), z jednym wyjątkiem. W taryfie 1690 r. spisano tylko 2 rodziny 
w pow. telszewskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Krótko przed 1677 r. pewien Kumpikiewicz opłacił restaurację ołtarza wielkiego 
w kościele w Telszach [Visitationes DS. 1675—1677].

Pod 1719 r. wymieniono Eliasza Kumpikiewicza, który poskarżył się na pewnego 
szlachcica o torturowanie poddanej rzekomo z powodu jego czarodziejstwa „przepo- 
mniawszy bojaini Bożej i strogości prawa pospolitego” [sic] [Ragami teisma!\.

W XIX w. zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbami 
Jastrzębiec i Tępa Podkowa.

W 1799 r. wywiedli się Kumpikiewicze herbu Tępa Podkowa. Za swego przodka 
przyjęli Kazimierza Janowicza Kumpikiewicza (pokolenie I i II), posiadacza majątku 
Birżuławki [w pow. korszewskim]. W 1733 r. wspomniane dobra zapisał on swoim sy
nom (III): Janowi i Stefanowi, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Najpierw linia 
starsza od Jana, który był ojcem dwóch synów (IV): Franciszka, bezpotomnego i Marci
na. Ten ostatni spłodził czterech synów (V): Ignacego Kazimierza (ur. 1803), Dionizego 
Tadeusza, bezpotomnego, Tadeusza Augustyna (ur. 1812) i Leona (ur. 1815). Z wymie
nionych Ignacy Kazimierz dał światu trzech synów (VI): Józefa Walentego (ur. 1831), 
Feliksa Karola (ur. 1832) i Tadeusza (ur. 1837), bezpotomnych. Z kolei jego brat Tade
usz Augustyn miał czterech synów (VI): Bonifacego (ur. 1829), Kazimierza (ur. 1831), 
Wiktora Urbana (ur. 1844) i Apolinarego Bartłomieja (ur. 1846); dwaj ostatni byli
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288 KUMPOWICZ

bezpotomni. Wspomniany Bonifacy dał życie trzem synom (VII): Józefowi Antonie
mu (ur. 1858), Franciszkowi (ur. 1859) ijanowi (ur. 1861). Zaś jego brat Kazimierz (VI) 
mógł pochwalić się dwoma synami (VII): Antonim (ur. 1859) i Józefem (ur. 1863).

Ostatni z braci Ignacego Kazimierza to Leon (V), który ojcował czterem sy
nom (VI): Janowi (ur. 1838), Cyprianowi Ignacemu (ur. 1839), Marcinowi Dionizemu 
(ur. 1843) i Stefanowi (ur. 1859), bezpotomnym.

Druga, młodsza linia zaczęła się od Stefana (III), ojca Jana (IV), dziada Sykwi- 
da [sic] (ur. 1789; V), pradziada Karola (ur. 1818; VI) i prapradziada Napoleona Józefa 
(ur. 1849; VII) [LVLA, F 39l-7-1853a].

W XIX w. mieszkali w pow. szawelskim, w dworze Czapiszki \Lietm>os bajonipali- 
kuonial\. Potwierdził to Ciechanowicz, dodając używane przez nich herby: Jastrzębiec 
i Tępa Podkowa. Sęk w tym, że nie wiadomo o jaki dwór chodzi? Jedyne znane Czapisz
ki leżały bowiem w pow. wiłkomierskim, czyli poza Żmudzią. Prawdopodobnie nazwę 
tę przekręcono, może chodzi o Ciotyszki w tym powiecie?
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 313-314, 322, 350; LVIA, F 391-7-1853a, k.84 (skan 00161); ODVCA, vyp. 4, 
k. 212—63, 273—14; Popis 1567 r, k. 1032, 1306; Hagami teismai, s. 333; Visitationes DS. 1675—1677, s. 840. 
L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Hody> T. 3, s. 473; Gloger, s. 289; Lietuvos bajoni palikuoniai, s. 135; LPZ, T. 1, 
s. 1119: Kumpys; Uruski, T. 8, s. 197; Zinkevicius, s. 574: Kump a.

KUMPOWICZ

Taryfa 1667 roku

KumpowicpAdam, na którego miejscu posta/ pisany Jan Gostowt p Ton>dginón> dym 1 splachecki w pow. wie- 
lońskim

Nie można wykluczyć, że w rzeczywostości chodzi o Kompowicza, zob. Kompowski. 
W każdym razie nie notowano Kumpowiczów w herbarzach polskich. Nazwisko Kum- 
powicz, podobnie jak Kumpowski (lit. Kumpauskas), ma genezę litewską i wiąże się 
z kumpyys, zob. wyżej: Kumpik.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzinawpow. wielońskim, 
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

KUMPSKI ZOB. KRUPSKI

KUNDRATOWICZ ZOB. KONDRATOWICZ

KUNEYKO 

H. TOPÓR 

Taryfa 1667 roku

Kuneyko Jakub, na którego miejscu postał spisany Marcin Giedbut p Solpian dym 1 splachecki w pow. pojurskim
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KUNEYKO 289

Taryfa 1690 roku

Kuneyko Daniel \w Kop. 1: Dawid] ^Łekieman wpow. gondyńskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko ma niejasne pochodzenie, było notowane na Białorusi [LPŻ], Zdaniem 
Z. Zinkeviciusa, to nazwisko litewskie: skrócenie lub jednoczłonowe i pochodzące od 
słowa: kunas, czyli „ciało”.

Na Żmudzi ród ten notowano w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. 
w formie Manwił Kunajtis we włości kroskiej. W  uzupełniającym spisie bojarów włości 
telszewskiej wymieniono jeszcze Jana Kunajtisa [LM, Kn. 1].

Później notowano ich dopiero w obu taryfach XVII w. W 1667 r. była to tylko jed
na rodzina w pow. pojurskim, bez poddanych. Zaś w 1690 r. spisano także jedną rodzi
nę, ale w pow. gondyńskim, również bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

W 1702 r. Jerzy Wojnowicz Kunejko z żoną wdową po Władysławie Lubosie 
otrzymał prawo wspólności dla siebie na wieś Gubry, „trzymaną przez żonę” [chodzi 
o królewszczyznę w pow. szawdowskim]. Zwraca uwagę podwójne nazwisko Wojno
wicz Kuneyko.

W XIX w. rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
z herbem Topór.

W 1800 r. wywiedli się Kunejkowie herbu Topór. Jej przodkiem był Jerzy Kuney
ko (pokolenie I), którego syn Piotr (II) był posiadaczem dóbr Krzysztofiszki Powiliszki 
Wojtkiszki [nazwa trudna do lokalizacji]. Jego synem był Szymon (III), ojciec dwóch sy
nów (IV): Franciszka i Jana. Ten pierwszy spłodził syna Szymona Józefa (V), ojca (VI) 
Adama Franciszka i Józefa Kazimierza. Pierwszy z nich miał jeszcze syna Zenona (VII).

Z kolei wspomniany Jan (IV) pozostawił po sobie trzech synów (V): Ignacego, Jó
zefa Kazimierza i Antoniego. Z nich Jozef Kazimierz spłodził czterech synów (VI): 
Antoniego, Tadeusza (z synem Hilarym Rajnoldem; VII), Wincentego i Leona. Zaś An
toni miał dwóch synów (VI): Hipolita Izydora i Adama [LVIA, F 391-7-1853].

Inni Kuneykowie herbu Topór wywiedli się w 1837 r. Ich przodkiem był Jerzy Bar- 
tłomiejewicz Kuneyko (pokolenie I i II), który ożenił się z „Jagnieszką Hrehorówną 
z Gosztowta Giedwilanką”, która wniosła mu w 1687 r. dobra Pubżubie [w pow. twer- 
skim]. Spłodził on dwóch synów (III): Piotra i Kazimierza. Pierwszy z nich wydał świa
tu Szymona (IV), ojca Franciszka i Jana (V). Wspomniany Szymon pomnożył owe do
bra, przykupując Gieniszki i Szukiszki od Miłaszewiczów Z nich Jan Szymonowicz po 
śmierci pierwszej żony Juliany Przystanowskiej ożenił się z Gientrudą Giedgowdówną. 
Nabył dobra Niewordziany Igoryszki i Golminiszki [w pow. powondeńskim] w  1788 r. 
Po sobie zostawił trzech synów (VI): Ignacego, Józefa Kazimierza (ur. 1770) i Anto
niego (ur. 1773). Z nich Józef Kazimierz ożenił się z Łucją Szawlewiczówną i spłodził 
czterech synów (VII): Antoniego (ur. 1800), Tadeusza (ur. 1804) z synem Hilarym Rej- 
noldem (ur. 1833) oraz Wincentego (ur. 1811) i Leonarda (ur. 1813). Z kolei jego brat 
Antoni, nabył dobra Wankie Giecyszki Placyszki [w pow. powondeńskim] i Gotawtyszki 
w 1820 r. Ożenił się z Magdaleną Kotarską, która dała mu dwóch synów (VIII): Hipolita 
Izydora (ur. 1816) i Adama (ur. 1818).
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290 KUNGIEWICZ (KUGIEWICZ)

Z kolei brat omówionego już Jana, czyli Franciszek (V). Ożenił się z Magdaleną 
Burneykówną i nabył dobra Niewordziany Igoryszki i Jurgieławkas w 1792 r. Posiadał 
on syna Stefana Józefa (ur. 1784; VI), mającego dwóch synów (VII): Adama Franciszka 
(ur. 1821) i Józefa Kazimierza (ur. 1825).

Niewiele wiadomo o potomstwie Kazimierza Jerzewicza (III), który pozostawił 
po sobie syna Jana (IV) i wnuka Antoniego (V), notowanego jeszcze w 1775 r. [LVIA, 
F 391-1-1058].

Ź r ó d ł a :  LM, T 7esiyą reikalą knyga 7, s. 166; LVIA, F 391—1—1058, k. 103—106, F 391—7—1853, k. 72 [wy
jątkowo brak tu metryk]; Perapis 1528 t\, s. 257. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 13, s. 183; Ciechanowicz, Rody, 
T. 3, s. 476; LPŻ, T. 1, s. 1122: Kuneika; LTruski, T. 8, s. 203; Zinkevicius, s. 286.

KUNGIEWICZ (KUGIEWICZ)

Popis 1621 roku

Kungienicp Kapjmieip p bracią po kozacku koń 1 w pow. niespuiańskim

Taryfa 1667 roku

Kugienicp Dawid na miejscu Eliaspa Kugiewicpa p Społpian dym 1 poddański w pow. pojurskim 
KugiewicpEliasp na którego miejscu postał spisany Paweł DargiewicppEowkowa Webolispek dym 1 poddań
ski w pow. spawdowskim
K/ingiewicp Dawid na miejscu Eäaspa Kungienicpa p WPespuian dym 1 poddański w pow. wiespwiańskim 
Kungienicp Danid. Rymdeyko Jan pkondyty pastawnej pPogirpduda od Dawida Kungiewicpa dym 1 poddań
ski w pow. korklańskim, w którym miespka Michał Jakonicp
Kungienicpjan na miejscu Jana Kungiewicpa p Kungiewicpów dym 1 poddański w pow. wiespwiańskim 
Kungienicpjan na miejscu Kapimierpa Krpysptofonicpa i Ba/tromieja Eawdgina pKrpysptofajciów dym 1 pod
dański w pow. niespuiańskim
KungieuicpMikołaj pSpołpian poddański dym 1 w pow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

KungienicpKapimierppKungiewicpów pSpołpian w pow. pojurskim dym poddański 1
Kungienicp Piotr na miejscu Mikołaja Kungiewicpa rodpica p Burniów w pow. pojurskim, w pow. porańskim
pLal, w pow. niespuiańskim pGienielispek dymów poddańskich 2

Nazwisko to patronimik nazwiska Kung(as), które oznacza po litewsku księdza [LPŻ]. 
Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach. Jedynie w spisie Gajla jest wzmianka 
o Kungiewiczach w pow. grodzieńskim.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1590 r. Jan Ada
mowicz Kungiewicz miał sprawę karną. W 1597 r. wziął w zastaw zaścianek w siole 
Smilkiny [tj. Smiltyny] we włości wieszwiańskiej. W 1599 r. zastawił majętność Płowginy 
[we włości rosieńskiej; czy nie jest to pomyłka i w rzeczywistości chodziło o Płowskiny 
we włości wieszwiańskiej?]. W tym roku Jan Gungiewicz wziął w zastaw część majętno
ści w Płowskiniach we włości wieszwiańskiej. W 1600 r. kupił folwark Dergajny w tej

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



ICUNGIEWICZ (ICUGIEWICZ) 291

włości. Z powyższego wynika, że wzmiankowany Kungiewicz miał dobra głównie we 
włości wieszwiańskiej, mniej prawdopodobne w rosieńskiej.

Wspomniane Płowskinie (w XVI w. Plovskine, 1690 — Płauskimy) to nie dzisiej
sza wieś Plauskiniai na południowy zachód od Żoran w dawnej włości twerskiej. Na
sze Płauskinie można dokładnie zlokalizować na południe od Telsz i wschód od Żoran, 
bo były one ograniczone siołami hospodarskimi w XVI w.: Gotovtami, Lovkoseda- 
mi, Smiltynami i Możajtami [Slovar], Warunki te spełnia rejon na północny wschód od 
Ławkosadów (lit. Lauko Soda), gdzie do dzisiaj zachowały się wsie: Smütiniai i Getaute.

W aktach żmudzkich są jeszcze interesujące wzmianki o bojarze wieszwiańskim 
[SjKungiu. Pierwsza dotyczy Katryny Petkowej Mikołajewny Kungi, bojarki włości 
wieszwiańskiej, której ziemie zostały przyłączone do sioła hospodarskiego Sydory, 
a w zamian otrzymała grunty koło ziem bojarów Meczayciów, Mikołaja Kryzaycia i in
nych oraz drogi z Olsiad do Worni [AWAK]. Druga informacja odnosi się do bojara 
wieszwiańskiego Skungia, który w 1568 r. sąsiadował z siołem Pljutinskim, tj. z Płu- 
tynami we włości żorańskiej [LA]. To ostatnie leżało na wschód od Żoran, w pobliżu 
trzech jezior zwanych obecnie: Didovas (ta nazwa pojawiła się w omawianym źródle 
w formie Dedov'e), Ilgis i Pluotinalis. Tak więc dobra wspommnianego bojara Skun
gia powinny znajdować się bardziej na północ, gdzie leżała włość wieszwiańska. Nie
daleko na północ jest dzisiaj wieś Kungie (lit. Kungiai), koło Wambutów, na południe 
od Wieszwian. Może chodzi o tę miejscowość? Są jeszcze inne Kungie, o czym niżej 
będzie mowa.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano Kazimierza Kungiewicza, który z bra
cią wystawił konia w pow. wieszwiańskim. Z poniższych danych można wnosić, że był 
synem Jana, możliwe, że Jana Kungiewicza, notowanego w aktach ziemskich żmudzkich 
wiatach 1590—1600.

Z 1670 r. pochodzi testament Dawida Kazimierzowicza Kungiewicza. Był synem 
Kazimierza Janowicza Kungiewicza. Chciał być pochowany w kościele farnym Tel- 
szewskim przez małżonkę Barbarę Wojciechówną Mozelewiczówną. Miał majętność 
„ojczystą” w Wieszwianach w Kungiewiczach w pow. wieszwiańskim oraz grunt Ge- 
netyszki w tymże pow., nie mówiąc o dobrach zastawionych Rymgajliszki w tym po
wiecie. Do spuścizny po nim pretendowało trzech synów: Kazimierz, Jerzy i Jan oraz 
córka Katarzyna, której zapisano 100 kop groszy litewskich [VUB]. Informacje te po
zwalają ustalić następujący ciąg pokoleń tej rodziny: 1. Jan. 2. Kazimierz (pewnie zna
ny z popisu 1621 r\). 3. Dawid (testament z 1670 r.) 4. Jego trzej synowie: Kazimierz, 
Jerzy, Jan.

W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, choć możliwe, że było ich 6, bo dwa razy wy
mieniono Dawida Kungiewicza, może chodzi o jedną i tę samą osobę? Mieszkały one 
głównie w pow. wieszwiańskim (3) i pojurskim (2) oraz pojedynczo w szawdowskim 
i może w korklańskim. Dość zdumiewająca jest informacja, że wszystkie rodziny miały 
po jednym poddanym.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny, mieszkające w pow. pojurskim, z jed
nym i dwoma dymami poddańskimi. W sumie była to jednak szlachta drobna i nie- 
utytułowana.
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292 KUNIASZ

Uwagę zwraca wzmianka o osadzie Kungiewicze Szołpiany w tym powiecie. Choć 
nazwa Kungiewicze nie zachowała się, to można ją w przybliżeniu zlokalizować za po
mocą nazwy Szołpiany. Szołpiany były okolicą szlachecką, zwaną w źródłach: Szołpiany 
Bumie (bardzo często) lub Szołpiany Kungiewicze. Chodzi tu o obszar nad rzeką Szok 
pią, lewym dopływem Wewirży, na północ i północny wschód od miasteczka Szweksz- 
nie. Ziemie Kungiewiczów leżały w pobliżu sioła retowskiego Londzie (w XIX w. hon
dzie) i rzeczki Purle, prawego dopływu Szołpii i siół dóbr szwekszniańskich: Petrajcie 
i Dauksztajcie.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 271—274; IA, kol. 163; ODVCA, vyp. 2, s. 84—7. vyp. 4, k. 188—114; vyp. 5, 
k. 107—293, 108—299, 255—198; Slovar, s. 232—233: Plavskmiski, Plovskine; VUB, F 7—ŻP 23, к. 250—251 
(c2 . 2). L i t e r a t u r a :  Gajl, s. 462; LPŻ,T. 1, s. 1123: Kungys.

KUNIASZ

Taryfa 1667 roku

Kumasz Adam, na którego miejscu postał spisany Krgysytof Karćz z jusgkajaów dym szlachecki 1 w pow.
wilkiskim
KmiaszJercy z imienia swe\go] Godwojszą [na marginesie: z Witkun] zastawne ŜP\ od Piotra Bortkiewi- 
cza dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
KmiaszJerzy Stanisławomcz Kondratomcz Z Kuniaszpw Leszcz dy,n 1 szlachecki w pow. ejragolskim

Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Może ma coś wspólnego z nazwiskiem Kunas, 
które albo ma genezę litewską (kunas — ciało), albo niemiecką (Kuhn) [LPŻ]. Zdaniem 
Z. Zinkeviciusa nazwisko to łączy się z członem kun— lub z określeniem padliny (lit. 
kuna). Nie notowano go w polskich herbarzach.

Na Żmudzi pojawiła się pojedyncza wzmianka pod 1593 r. o Jedwigie Urbanownie 
Kunaszewicz, żonie Walentyna Matysowicza Bocewicza, o sprzedaży części majętności 
Kunaszewiczy we włości ejragolskiej. Miejscowość tę, czyli gniazdo tego rodu, można 
bliżej zlokalizować. W taryfie 1690 r. wymieniono podwójną nazwę: Kuniasze Leszcze; 
ta druga jest dobrze znana i znajduje się na północny wschód od Czekiszek. Na północ 
od wspomnianego miasteczka, koło drogi do Ejraagoły była okolica szlachecka Kunia
sze, notowana jeszcze na mapie Chrzanowskiego, dzisiaj nie istnieje. W końcu XIX w. 
był to folwark należący do dóbr Wysoki Dwór. Dawniej, bo w XVII w., mieszkała tam 
szlachta zwana Kunasami, która „może i Kownu dała swą nazwę” [SG]. To ostatnie 
przypuszczenie można wstawić między bajki.

W XVII w. notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 3 rodziny w pow. ejragolskim (2) 
i wilkiskim (1). Było to pogranicze ejragolsko—wilkiskie na północ od ówczesnego mia
steczka Czekiszki w pow. wilkiskim. Nie mieli poddanych. Była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 3, s. 80—179; SG, T. 4, s. 876: Kuniasże. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1120: Ku
nas.; Zinkevicius, s. 104: kun—, 286: Kunas, 597: Kunas.
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KUNIEWICZ 293

KUNICKI 

H. ŁABĘDŹ 

Taryfa 1667 roku

Kunicki £ Jej M Panią małjąką swą £ włók ж[шпего] 8 we włości pojHeskiej we wsi Sprawdajdach %a rok 
1663, 1664, 1665 i 1666, skończone in an\ao\ 1667 w dyień św. Jana Krpddela ga lat «[umero] 4po gł 
3:22:9 wniósł 15 [Królewszczyzny 1667 r.]

Taryfa 1690 roku

Kunicki Jan Sgęgom an ba [z] Kidar w po w. sgawdowskim £ dóbr JKMdprgy folwarku na miejscu Stanisława 
Niemcgewskiego dym poddański 1

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Kunice w pow. opoczyńskim 
w województwie sandomierskim. Jednak Z. Zinkevicius zwrócił uwagę na pochodze
nie tego nazwiska z litewskiego nazwiska Kunas (kun—), o którego genezie pisano przy 
Kuniaszach (zob).

W herbarzu Kojałowicza wymieniono Kunickich herbu Łabędź, którzy przenieśli 
się z „Sędomirskiego kraju” [tj. z Małopolski z województwa sandomierskiego] do wo
jewództwa polockiego, nie wspominając o Żmudzi.

Najstarsza wzmianka o pobycie Kunickich na Żmudzi pochodzi z taryfy 1667 r., 
kiedy Kunicki [brak imienia] posiadał kilka włók we wsi królewskiej Sprawdajcie w pow. 
pojurskim [Królewszczyzny 1667 r.].

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. szawdowskim, z jednym dy
mem poddańskim w dobrach królewskich. Zatem była to szlachta drobna i nieutytuło- 
wana. W 1697 r. elektorem króla polskiego Augusta II byl Józef Kunicki.
Ź r ó d ł a :  Elektorowie królów, s. 112; Ko jałowic z, Compendium, s. 123; Królewszczyzny 1667 r. L i t e r a t u -  
r a : Boniecki, T. 13, s. 190; Zinkevicius, s. 286: Kunas.

KUNIEWICZ

Taryfa 1667 roku

Kuniewicg Jan Adamowieg na miejscu Michała Progulbickiego g  Progulbiów dym 1 poddański w pow. tel-

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kun (as). Może być pochodzenia polskiego (Ku- 
nowicz) lub białoruskiego (Kunewicz, Kunowicz) [LPŻ], Chyba jednak trzeba wskazać 
na genezę litewską przy nazwisku Kun (as), które może pochodzić od litewskiego słowa 
kunas, czyli „ciało” lub od niemieckiego nazwiska Kuhn [LPŻ], Nie można pominąć po
chodzenia nazwiska od zwierzęcia kuny lub imienia Kuna, pochodzącego od Konrada 
[Abramowicz, Citko, Dacewicz], Jednak B. Tichoniuk łączył imię Kun nie z Konradem, 
lecz z Kononem, pochodzenia greckiego, cerkiewne także Konon. Zdaniem Z. Zinke- 
viciusa to nazwisko litewskie pochodzące od formy Kunas. Zob. jeszcze: Koniewicz.
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294 KUPREWICZ

Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszew- 
skim, z jednym poddanym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 194; LPŻ, T. 1, s. 1123: Kunevicius, 1120: Kunas; 
Tichoniuk, s. 106: Konon; Zinkevicius, s. 286: Kunas.

KUPIKIEWICZ ZOB. KUMPIKIEWICZ

KUPREWICZ

Taryfa 1667 roku

KuprewiczJan na miejscu Stanisława Nawlickie[gó\ z Po łan dym 1 szlachecki w pow. melonskim

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kuprys, które ma się łączyć z litewskim kupńs, 
czyli „garbaty” [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa geneza tego nazwiska była inna: zapew
ne od imienia Cyprian (lit. Kiprijonas) o genezie greckiej. Imię Kupr jako zdrobnienie 
od Cypriana rejestrował B. Tichoniuk.

Była to szlachta mieszkająca głównie w pow upickim. Jeszcze w taryfie 1690 r. no
towano ich w tym pow. w polu Jatojnie, czyli na południe od Poniewieża przy drodze do 
Szatów. Obecnie to wieś Jotainiai. W końcu XIX w. nie notowano tam, tj. w okolicy szla
checkiej, folwarku i zaścianku Jotajnie oraz we dworze Jotajniele, Kuprewiczów [SG].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow wielońskim, 
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni wileńskiej Kuprewicze her
bu Lubicz i Poraj. Według wywodu z 1811 r. Kuprewicze, bez podania herbu, miesz
kali w pow. upickim we wspomnianych Jatojniach. Niemniej jednak byli w jakiś sposób 
związani ze Żmudzią, bo w  miejscowych księgach wpisywali swoje dokumenty [LVIA, 
F 391-7-1853a],
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—7-1853a, k. 78—79; SG, T. 15, cz. 2, s. 25: Jotajnie, Jotajniele; Taryfa woj. trockie
go, s. 205. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1129: Kuprevicius; Tichoniuk, s. 78: Cyprian; Uruski, T. 8, s. 210; 
Xinkeviciiis, s. 565: Kupńs.

KUPŚĆ

H. GOZDAWA, KOŚCIESZA 

Popis 1621 roku

Kipść Jakub z bracią po kozacku koń 1 w pow. ejragolskim

Taryfa 1667 roku

Kipśaowa Samuelowa KatarzynaJodytewiczówna zamałżonkaswe[go] SamuelaKupścia zamieniaPołuknia 
ywAJańskie] dyfmy] 2 w pow. rosieńskim
Kipść Jan [na miejscu] WJcława Kupśda z^Żpmedzja dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
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Kupść]an na miejscu Stanisława Kupśaa p Kupściów dym 1 pagrodnicpy od Jana Stankiewiczapisarpa piem- 
skie[go] ^[mujdzkiego] wpow. ejragolskim
KupśćJópef na którego miejscu postał spisany Jan Ostrowski p Boguspajciów i Połuknia BymogäspekpodcĄań- 
ski] dy\ra\ 1 w pow. rosieńskim
Kupść Samuel [na miejscu] Stefana Laubora pPo/ukniapodcĄdśr&Ą dy\pS\ 1 w pow. rosieńskim
Kupść Samuel na miejscu Pawła Kupśaa p Kupściów pagrodnicpy dym 1 w pow. ejragolskim
Kupść Stanisław Bartospewicp[z] Kuny nispek dym 1 poddański w pow. jaswońskim
KupśćSpymon AndrpejewicpDaniłowicp [na miejscu] Andrpeja Daniłowicpa Kupśaa rodpica swego p Goln
dym 1 splachecki w pow.jaswońskim

Taryfa 1690 roku

Kupść Symon DanilewicppGoln Jurgajaów w pow.jaswońskim [dym] splachecki 1 
Kupść Krpysptof p [S]Kirwojn [w Kop. 1: z Kupść] w pow. ejragolskim dym splachecki 1 
Kupść Władysław p imienicpa Kupść w pow. ejragolskim dym poddański 1

Nazwisko może pochodzić od litewskiego kupstis, czyli „nieduży stóg siana”, „kopa” 
itp. [LPŻ], Trochę inaczej rzecz ujął Z. Zinkevicus, który łączył to nazwisko z formą 
kupstas, czyli „kępa”.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. Ambroży 
Stanisławowicz Kupst kupił sianożęć Sznipojti we włości jaswońskiej, nad rzekąMuką. 
W 1597 r. Jan Stanisławowicz Kupst zastawił majętność Kupsti we włości ejragolskiej. 
Zatem notowano ich tylko w dwóch sąsiednich włościach: ejragolskiej i jaswońskiej.

W popisie wojskowym 1621 r. Jakub Kupść stanął do popisu w pow. ejragolskim 
„z bracią po kozacku koń 1”. Zatem nie należał do zamożnych.

W 1644 r. Krzysztof Kupść z Połukniajodyszek spisał swój testament. Zapisał on 
60 kop groszy swemu synowi Samuelowi, uczącemu się w kolegium kroskim jezuitów. 
Być może ten ostatni napisał testament w 1660 r., w każdym razie był właścicielem Po
łuknia [w pow. rosieńskim]. Zobowiązał w nim swoją żonę Katarzynę Jodziewiczównę 
do wypłaty wyprawy dla ich córki Magdaleny w wysokości 200 kop groszy [Vaisvila].

Akt unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. podpisało trzech Kupściów: Bolesław, 
Michał i Samuel. Z nich Bolesław na pewno pochodził spoza Żmudzi, bo z pow. wiłko- 
mierskiego. Dwaj z nich, pewnie Żmudzini: Michał i Samuel Kupście uczestniczyli rów
nież w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej w Szadowie z 1656 r.

W taryfie 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. rosieńskim (3) 
oraz ejragolskim i jaswońskim (po 2) i pojedynczo w widuklewskim. Większość z nich 
(6 na 8) miała poddanych, ale najczęściej byl to jeden dym. W kolejnej taryfiel690 r. spi
sano 3 rodziny, mieszkające w pow. ejragolskim (2) i sąsiadującym z nim jaswońskim. 
Dwie nie miały poddanych, jedna miała jednego poddanego. W sumie była to szlachta 
drobna i nieutytułowana. Wyjątkowo w 1786 r. zanotowano: Jerzego, chorążego rosień- 
skiego i Felicjana Kupścia, chorążego wilkiskiego [pospolitego ruszenia szlachty danego 
powiatu]. Zwraca uwagę trwałość osadnictwa Kupściów w pow. ejragolskim i jaswoń
skim od końca XVI w. We wspomnianej taryfie 1667 r. notowano 3 pokolenia tej rodzi
ny: 1. Daniło. 2. Andrzej. 3. Szymon.
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296 I-CUPŚĆ

Wspomniany w taryfie 1690 r. Władysław Kupść jest chyba tożsamy z osobą, o tym 
imieniu i nazwisku, zmarłą w 1701 r., posiadającą dobra Połuknie. Zmarła wówczas 
również jego żona Joanna Jawgiełówna [lit. Joana Jaugelaite], a niepełnoletnie dzieci: 
Franciszek, Jerzy, Antoni i Anna dostały się pod opiekę krewnych (Jawgiela) i innych 
szlachciców [Vaisvila].

Przynajmniej jedna rodzina w 1690 r. mieszkała w Kupściach w pow. ejragolskim, 
gnieździe tego rodu. Chodzi o enklawę pow. ejragolskiego na północ od Betygoły 
w pow. jaswońskim (lit. Kupsćiai) przy drodze z Rosieni do Grynkiszek. Jeszcze w koń
cu XIX w. w tej okolicy mieszkali: Dobkiewiczowie (85 dziesięcin ziemi), Niewiardow- 
scy (28), Wasilewscy (26) i Kondratowie (22) [SG].

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Kupściowie herbu Gozdawa i Koście- 
sza w guberni kowieńskiej.

W 1799 r. wywiedli się Kupście herbu Gozdawa, których protoplastą był Wincenty 
(pokolenie I), posiadacz majętności Kiwiszki [w pow. rosieńskim]. Ów protoplasta spło
dził syna Antoniego (II), ojca dwóch synów (III): Józefa i Franciszka, którzy zapocząt
kowali 2 linie tej rodziny. Pierwsza pochodzi od Józefa, który w  testamencie z 1782 r. 
zapisał te dobra synowi Jerzemu (IV). Ten ostatni był ojcem dwóch synów (V): Mi
chała i Tomasza (ur. 1812). Pierwszy z nich dał światu syna (VI) Józefa, a drugi okazał 
się bardziej szczodry, zostawiając po sobie pięciu synów (VI): Bolesława Wincentego, 
Edwarda Gabriela, Jerzego Juliusza, Władysława Mateusza Michała (ur. 1841) i Stanisła
wa (ur. 1865) [adnotacja o utracie dworiaństwa w 1892 r.]. Z nich potomstwo (VII) mieli: 
Edwarda Gabriel jako ojciec trzech synów (VIII): Konrada Teodora (ur. 1879), Gabrie
la (ur. 1882) i Bronisława (ur. 1884) oraz Jerzy Juliusz także ojciec trzech synów (VIII): 
Justyna, Witolda Antoniego i Piotra (ur. 1887) [LVIA, F 391—7—1853a].

W 1799 r. wywiedli się jeszcze inni Kupściowie herbu Gozdawa. Ich protoplasta 
to Władysław Kupść, syn Samuela (pokolenie I i II). W 1681 r. wszedł on w posiadanie 
dóbr Lejle [w pow. ejragolskim], W 1757 r. jego syn Antoni Kupść (III) zapisał te do
bra swoim synom (IV): Michałowi, Janowi, Wincentemu i Tadeuszowi. Znów w 1794 r. 
wspomniani wyżej Michał i Jan Kupściowie sprzedali Lejle.

Wspomniani wyżej czterej bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodziny, bo Michał 
i Wincenty nie mieli potomstwa. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Jan (IV) jako 
ojciec dwóch synów (V): Franciszka i Jana. Pierwszy z nich spłodził syna Wawrzyń
ca (ur. 1800; VI), który ojcował trzem synom (VII): Konstantemu (ur. 1831), Józefowi 
(ur. 1839), bezpotomnemu i Franciszkowi (ur. 1842). Z nich Konstanty miał syna Igna
cego (ur. 1875; VIII), a jego brat Franciszek — także Franciszka (ur. 1882; VIII).

Z kolei brat Franciszka — Jan (V) byl ojcem dwóch synów (VI): Piotra Felik
sa (ur. 1819) i Jana Benedykta (ur. 1831), bezpotomnego. Wspomniany Piotr Feliks 
wydał na świat czterech synów (VII): Andrzeja (ur. 1852), Józefa (ur. 1856), Leona 
(ur. 1864), bezpotomnego i Jana (ur. 1869). Z nich Andrzej miał trzech synów (VIII): 
Stanisława (ur. 1889), Jana (ur. 1891) i Aleksandra (ur. 1901), a jego brat Józef — 
dwóch (VIII): Longina (ur. 1893) i Aleksandra Wacława (ur. 1898). Ostatni z braci, 
czyli Jan, zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Wacława (ur. 1895) i Bronisława 
(ur. 1899).
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Drugą, młodszą linię prowadził Tadeusz (IV), ojciec Jerzego (V) i dziad dwóch 
wnuków (VI): Tomasza Piotra (ur. 1822), bezpotomnego i Kazimierza (ur. 1826). Ten 
ostatni miał syna Michała (ur. 1863; VII), bezpotomnego. Na nim wymarła ta linia 
[LVIA, F 391-8-2570 k. 118; wzmianka u Ciechanowicza].

Należy dodać, że część tej rodziny herbu Kościesza przeniosła się do pow. wił- 
komierskiego. Za przodka tej rodziny przyjęto Ambrożego Kupścia, syna Stanisława, 
który był „poprzednikiem w siódmym pokoleniu wywodzącego się”, czyli Jana, syna 
Karola, mającego lat 40 [lub 49], szambelana królewskiego króla polskiego Stanisława 
Augusta Poniatowskiego i dziedzica majętności Kroszty w pow. wiłkomierskim [LVIA, 
F 391—1—1690]. Zob. niżej.

Z kolei w 1804 r. wywiedli się Kupście herbu Kościesza. Za swego przodka przyjęli 
Jerzego Kupścia (pokolenie I), który w  1604 r. [raczej w  1610] nabył dobra Serafinisz- 
ki Kielmiszki [w pow. kroskim]. Miał on syna Bolesława [rzadkie imię w tym czasie; II], 
wnuka Jerzego (III), prawnuka Zygmunta (IV) i praprawnuka Karola (V). Ten ostami 
był ojcem dwóch synów (VI): Józefa i Jana, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. 
Wspomniany tu Józef Kupść na mocy przywileju króla polskiego Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 1773 r. został mianowany budowniczym wiłkomierskim, a w 1791 r. 
jego brat Jan Kupść został szambelanem królewskim. Skądinąd wiadomo, że wspo
mniany Józef Kupść (ur. 1741) był budowniczym wiłkomierskim w latach 1773—1797 
i ożenił się z Dorotą Szadurską [Urzędnicy: woj. wileńskie].

Ta pierwsza, starsza linia była krótka: Józef (VI) spłodził pięciu synów (VII), w tym 
tylko dwóch miało potomstwo: Wincenty miał synajana Edwarda (ur. 1810; VIII), bez
potomnego, a Dominik — syna Bolesława (ur. 1832; VIII), także bezpotomnego. Pozo
stali bez potomstwa to: Michał, Stefan i Melchior.

Z kolei druga, młodsza linia od Jana Kupścia (VI). Był on ojcem Adama Stefa
na (ur. 1809; VII) i Nikodema (ur. 1811; VII). Obaj wydali na świat po czterech sy
nów (VIII). Adam Stefan spłodził: Adama Stanisława (ur. 1846), Onufrego Niko
dema (ur. 1848) z synem Adamem Nikodemem (ur. 1882; IX) oraz Nikodema Jana 
(ur. 1852) i Stefana Wiktora (ur. 1857), a jego brat Nikodem: Jana Eugeniusza Teofila 
(ur. 1842), Ryszarda „Asaniuna” [sic] Wilhelma (ur. 1846), Medarda Wawrzyńca Onufre
go (ur. 1848) i Mirosława Ludwika (ur. 1850) [LVIA, F 391-7-1853].

Interesująca jest wzmianka o przydawce pochodzeniowej Samuela z Juszkiewicza 
Kupścia. Podobnąprzydawkę, choć z Juszka, używali jeszcze Gudmanowie (zob.).

Ź r ó d ł a :  Akta yjaydóir, T. 2, s. 282, 304, 349; LVIA, F 391-1-1690 k. 121, 391-7-1853, к  76 (skan 
00152), 391—7—1853a, k. 64 (skan 00129), F 391-8-2570, k. 118 (skan 00236); ODVCA, vyp. 3, s. 84-264; 
vyp. 4, k. 277-47; SG, T. 15, cz. 2, s. 197: Kupście; LTrzędnicy: woj. wileńskie, s. 405, nr 2956. L i t e r a t u -  
r a : Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 477; LPŻ, T. 1, s. 1130: Kupstas; Uruski, T. 8, s. 210—211; Vaisvila, s. 103, 
109, 224 (Kupstas); Zinkevicius, s. 528: Kupstas.

KURCZ ZOB. KARCZ
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298 KURNICKI (KÓRNICKI)

KURNICKI (KÓRNICKI)

Taryfa 1667 roku

Kumicka Janowa Eykintowa [sic] zBirćynian na miejscu małżonka swego Jana Kunickiego dymy 2 poddań- 
skie w pow. birćyniańskim
Kunicki Aleksander z majętnośa spólnej Birćyniańskiej dymów 4 poddańskie i piąty g  kupli w tym je  pow. od 
Stanisława So/tusgki dym 1 poddański, ogółem wszystkiego dymów 5 w pow. birćyniańskim 
Kunicki Jan na miejscu Jana Karola Tysgkiewicga £ Телеń poddańskie dymy 3 w pow. pojurskim 
Kmńcki [w tekście: Kórnicki] Aleksander g  dóbr dyiedcjcgnych majętnośa Piłsudpo Poworciu [sic] dymów 
4, nprgód ga Borowskiego na miejscu Hrehorego Marcinkiewicza, apotym succesive na miejscu Stanisława Pu- 
tnińskiego [dymy] 4 poddańskie w pow. korsgewskim

Taryfa 1690 roku

Kunicki [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 88: Komnicki; MB: Kórnicki] Władysław zastani/ dym poddań
ski 1 Rafałowi Strawińskiemu zamienia Piłsud w pow. korszęwskim 
Kmńcki Adam % Birćynian w pow. birćyniańskim dymów poddańskich 2
Kmńcki Władysław. Aleksander Prgyałgowski na miejscu [Kazimierza Konstantego] chorążego derpskie
go rodpica samej JMci z dóbr JKMci Witagoła % Kłubiem, takty Wysokie Władysława Kunickiego dymów 
10 poddańskich w pow. korsgewskim

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. Przypuszczenie, że Kurnicki 
pochodził z Korony, wysunął już I. Sprogis w swoim słowniku [Slovar, s. 358]. Fakt 
ten wydaje się bezsporny. Na marginesie warto zwrócić uwagę na drobną wzmiankę 
z akt ziemskich żmudzkich z 1588 r., że Jan Kurnicki przyszedł do kancelarii grodzkiej 
żmudzkiej w celu uzyskania widymusa z ksiąg grodzkich w sprawie długu nieboszczy
ka Łukasza „Zgórki”, wojewody poznańskiego [ODVCA, vyp. 2, s. 27-177]. Oczywi
ście, chodziło o Łukasza z Górki, właściciela m.in. Kurnika (obecnie Kórnik) pod Po
znaniem w województwie poznańskim. Czy stamtąd nie pochodził nasz Jan Kurnicki?

Najstarsza wzmianka o Janie Kurnickim pochodzi z 1569 r., kiedy król polski Zyg
munt August nadal mu wójtostwo korszewskie [we włości o tej nazwie] za pożyczkę 
1650 kop groszy litewskich. Byl wówczas dworzaninem królewskim [Saviscevas]. Skąd
inąd wiadomo jednak, że w 1566 r. był rotmistrzem roty pieszej i walczył w armii litew
skiej w wojnie inflanckiej przeciwko Rosji [Janus kevic]. W 1574 r., świadkowal na doku
mencie dotyczącym ślubu Stanisława Górskiego z Dorotą Aleksandrowną Adamowicz 
Ganusowicz, czyli Polaka ze Żmudzinką [„Żemaićaj. praeitis”].

Później zostali zanotowani w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1578 r. Jan 
Kurnicki, rotmistrz królewski, otrzymał sioło Opusiany we włości wieszwiańskiej od 
Mikołaja Lasockiego jako rekompensatę za „razlicznyje ubytki, pricziniennyje jemu”. 
W 1583 r. Jan Pawłowicz Kurnicki, zapewne tożsamy z poprzednim, mieszkający 
w Krupach we włości wieszwiańskiej otrzymał pozew w sprawie karnej. Jego żoną 
była wówczas Katarzyna Mieszkowska. W 1584 r. miał majętność Witagoła we wło
ści korszewskiej. W 1586 r. uczestniczył w sprawie o „wybitie z imienia Borsztnickie- 
go” [tj. Barszczyce we włości gruściewskiej]. W 1588 r. byl starostąkiernowskim, a jego
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żona Krystyna Mieszkowska była matkąjustyny Mikołajewny Nonartowny; sam był jej 
ojczymem. W 1596 r. król polski Zygmunt III potwierdził nadanie dożywotnie następu
jących królewszczyzn dlań: wójtostwa Oryszkańskiego i dwóch siół w ciwuństwie kor- 
szewskim: Witagoła i Kluki.

Skądinąd wiadomo, że Jan Kurnicki byl dworzaninem i rotmistrzem królewskim kró
la Stefana Batorego. W 1584 r. otrzymał odeń prawo do wykupu dzierżawy kiernowskiej 
z rąk Jana Hlebowicza, kasztelana mińskiego, za 1400 kop groszy litewskich [MVKL].

W czasie Potopu 1655 r. Aleksander Kurnicki podpisał unię kiejdańskąze Szwecją. 
Pewnie to on był uczniem kolegium jezuitów w Krożach w 1627 r. wraz z bratem (?) 
Andrzejem. Później notowano ich w obu taryfach. W 1667 r. były to 4 rodziny, mieszka
jące w pow. birżyniańskim (2) oraz pojedynczo w pojurskim i (tradycyjnie) w korszew- 
skim. Wyjątkowo wszystkie z nich miały poddanych, odpowiednio: 2, 5, 3 i 4 dymy, co 
wskazuje na to, że była to szlachta średnio zamożna. Znów w 1690 r. spisano 3 rodziny 
w pow. korszewskim i birżyniańskim, mające od jednego do 10 dymów. Mimo tej pozy
cji ekonomicznej, była to szlachta nieutytułowana.

Niewymienionego z imienia Kurnickiego notowano na Żmudzi w 1651 r. [Uruski].

Ź r ó d ł a :  Akta sjatędiw, T. 2, s. 297; Index librorum latinorum, s. 35; MVKL, Kniga %apisau 70, s. 195—196, 
nr 126; ODVCA, vyp. 1, s. 51-133, 97-158,113-136; vyp. 2, s. 4-54,27-177; vyp. 4, k. 221-132; „Żemaicip, 
praeitis”, T. 2, s. 277—278 (tekst dokumentu ślubnego 2 1574 r.). L i t e r a t u r a :  Januskevic, s. 178; LPŻ, 
T. 1, s. 1135: Kumickas; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 173; Uruski, T. 8, s. 223.

KUROWSKI

Popis 1621 roku

Kurowski Jan у bratem Kobyły nem, na niego protestowa!, po usarsku ko ń 1 w pow.płotelskim

Nazwisko jest najpewniej pochodzenia polskiego [LPŻ], co nie ulega wątpliwości, zob. 
niżej. Natomiast Z. Zinkevicius uznał to nazwisko za pochodzące od formy litewskiej 
Kuras (kur—).

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1596 r. Zofia 
Pietrowna Wiecławowiczowa Janowa Kurowska darowała swoim synom: Juriemu i Janowi 
Janowiczom Kurowskim „dworec” Ostrowy Ławmelewski we włości płotelskiej. Dwa lata 
później obaj bracia Jan i Juri [właściwie Jerzy] Kurowscy podzielili swoje dobra Kurewo 
i Boczkowo [w pow. kaliskim w województwie poznańskim]. Tak więc Kurowscy pocho
dzili z Wielkopolski, ze wsi Kurowa i Boczkowa leżących pod Kaliszem, na zachód odeń.

Później Kurowskich notowano tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. pło
telskim. Wspomniany wyżej „dworec” Ostrowy Ławmelewski to dobra Ławmoleń- 
ki [nazwa z SG], położone na przesmyku między jeziorami przy jeziorze Płotele, na 
południowy wschód od Berżor. W końcu XIX w. mieszkali tam jeszcze Rymejkowie 
(85 dziesięcin ziemi) i Filipowiczowie (160) [SG]. Obecnie nazwa ta nie istnieje.

Z 1659 r. pochodzi tablica srebrna w kształcie serca w kościele w Twerach z napi
sem: Piotr Kurowski, Helena Kurowska, IZKM [Visitationes DS. 1675-1677]. Prawdo
podobnie mieszkali wówczas w parafii twerskiej.
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Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 4, k. 83—202; vyp. 5, k. 163—326 [brak w indeksie]; SG, T. 15, c2 . 2, s. 260: 
Lawmoleńki; Visitationes DS. 1675—1677, s. 200. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1131: Kurauskas; Zinke- 
vicius, s. 286: Kuras.

KURSZLA

Popis 1621 roku

Kursowa Józefom wdowa, ybraaąposla/a Ławryna Sfaluj Hajda napod^zzóka] kań 1 w pow. powondeńskim

Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Jest zapewne zniekształcone. Można tylko 
ostrożnie zasugerować związek z formą Kurśys itp., łączącą się z pochodzeniem z Kur
landii [LPŻ; Zinkeviöius].

Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r.; jedna rodzina w pow. 
powondeńskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1137: Kurśys; Zinkevicius, s. 550: Kurśis.

KUSZLEYKO (KUSLEYKO, KUSZŁEYKO)

H. KOŚCIESZA, NIESOBIA 

Popis 1621 roku

Kusyleyko Stanisław Wojdechowicy £ »«^[statkiem] na po<Ęzzdk\Ą koń 1 w pow. dyrwiańskim

Taryfa 1667 roku

Kusleyko Bałtromiej na miejscu rodyica swego Ławryna Kusyleyki у  Kolnicy dym 1 szlachecki w pow. pojurskim 
Kusyleyko Ambrojy Z Pul nos dym 1 szlachecki w pow. M. Dy mian
Kusyleyko Andryg [i] Jan Kryysypfowicyowie na miejscu rodzica swego Krzysztofa Kusyleyki z [S] Tągajdów 
[tj. Stungajcie] dym 1 szlachecki w pow. syawdowskim
Kusyleyko Jakub ypryykupli od Jana Jawtoka z [majętności] IszlińskiejpodĄ ański] dym 1 w pow. kroskim 
Kusyleyko Jan z Kusylejków, na którego miejscu zpstał spisany Andrzęj Ławrynowicy Z Gośdun dym 1 szla
checki w pow. wiebńskim
Kusyleyko Jeryy Z Pylin Фт I szlachecki w pow. kroskim
Kusyleyko Kazimiery. Połnos Jeryy Janowicy ye ma poddane\go\ jedne [go] [z] nabyda po Kayjmieryu Ku- 
syleyce i po Barbarye Kusyleykównie Bunakowej, takye po Sycyęsnym Kasperowicyu у  Pul nos alias Kusylejk 
dym 1 poddański w pow. M. Dyrwian
Kusyleyko Kryysytof у  Puklów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Kusyleyko Kryysypf Ławrynowicz Kryyyemcy Dawid na miejscu Kayjmierya Goylenicya i pryykupli od 
Krzysytofa Ławrynowicza Kusyleyki yjonajdów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim. Łutyk Bugienonicyja- 
rosz yjonajdów i ypryykupli na miejscu Kryysytofa Kusyleyki [...] dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim. Pu- 
kiński Adam na miejscu Augustyna Kotkienicya ypryykupli od Kryysytofa Ławrynowicya Kusyleyki cynartą 
czyść gruntu napasynią swą obródł [...] yjonajdów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim 
Kusyleyko Madej Aleksander dymy 2 yagrodnicye у  Kusylejkowicy. Tenye Kusyleyko ypryykupli od Dawi
da Jawgiela dymy 3 у  Woyuniów alias Osteyków mieszkających dymów, ogółem dymów 5 w pow. niekńskim
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Kusspley ko Maran p Kuspłejków dym 1 szlachecki wpow. wielońskim 
Kuspleyko Maran p Rudows Spwentup dym 1 szlachecki w pow. W. Dyrwian
Kuspleyko Mikołaj, na którego miejscu postał spisany Jan Kasperowicp Stulgiński p Upumedp w pow. ni- 
duklewskim dym 1 spłachetki
Kuspleyko Mikołaj na miejscu Bałtromieja Skirmonta p Sspagtupia dym 1 splachecki n>pon>. melońskim 
Kuspleyko Piotr, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Kiyspkieuicp p kupä od Andrpeja Sławocpeńskie- 
go p GorysppoĄd]ański dym 1 w pow. widuklewskim
Kuspleyko [w tekście: Koszleyko] Jerpy Janonicp na miejscu Jana Kuspleyki rodpica swego p Repgol dym 1
splachecki w pow. kroskim
Kuspleyko Giniat Ba/tromiej p Isplin dym 1 splachecki w pow. kroskim 
Kuspleykowa Anna na miejscu Adama Kuspleyka p Woj dato n dym 1 splachecki w pow. kroskim 
Kuspleykowa Józefowa Juspkiewicpowa Barbara, na miejscu której postał spisany Lawryn Tawtwid p Kołnuj 
Jawojsepów dym 1 splachecki w pow. rosieńskim. Takpe ZachańaspStulgiński postał spisany najej miejscu ptej- 
pe miejscowości p 1 dymem szlacheckim
Kuspleykowa Stanisławowa, na której miejscu posta/ spisany Jakub Romasspko p Ispkn dym 1 splachecki 
wpow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Giniat Kuspleyko Aleksander p Isplin w pow. kroskim [dym] splachecki 1 
Giniat Kuspleyko Bałtromiej p Isplin dym 1 splachecki w pow. kroskim
Kuspleyko GiniatowicpAndrpej [z Goniprowa w pow. kroskim?] na miejscu rodpica [dym] splachecki 1 
Kuspleyko Giniatowicp Dawid na miejscu rodpica swego Wojciecha Kuspleyki p okolicy Isplin w pow. kroskim 
[dym] splachecki 1
Kuspleyko Jakub p Isplin w pow. kroskim dympoddański 1
Kuspleyko Jakub p Wojdaton w pow. kroskim [dym] poddański 1
Kuspleyko Jan Adamowicp p Wojdaton w pow. kroskim [dym] poddański 1
Kuspleyko Jan p Ispkn w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Kuspleyko Jerpy p Kusplejkowicp Wojtkun w pow. wielońskim dym splachecki 1
Kuspleyko Jerpy p okokcy Płuspcp Budrajcie wpow. kroskim pprpykupk od Stanisława GabtyałowicpapoĄd] 
ański dym 1
Kuspleyko Jerpy p Repgol w pow. kroskim [dym] splachecki 1 
Kuspleyko Maciej p Pospyla w pow. korspewskim dymypoddańskie 2 
Kuspleyko Mikołaj p Cieniów w pow. wielońskim dym splachecki 1 
Kuspleyko Samuel p Puklów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Kuspleyko Andrpej na miejscu Jerpego Rodowicpa p Wojdatan w pow. kroskim [dym] splachecki 1 
Kuspleyko Jan na którego miejscu i Andrpeja [Kuszleyki?] postał spisany Kapimierp Narkieuicp p  [S] Ton- 
gajciów [w Kop. 1: Stagaycie] w pow. spawdowskim nierodpielnej p siostrą dym splachecki 1

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, od litewskiego kuśjys, czyli „niewidomy”, „śle
piec”, „ślepy” itp. [LPŻ].
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302 KUSZLEYICO (ICUSLEYICO, KUSZLEYKO)

Najstarsza wzmianka dotyczy wsi Kosleikindorff, zanotowanej przez Krzyżaków 
ok. 1387 r. Leżała ona we włości kroskiej i stanowiła własność jakiegoś Kuszlejki [Pe- 
trauskas].

Ród był notowany na Żmudzi w XV w. W księdze nadań wielkich książąt litewskich 
z lat 1440—1498 zamieszczono pierwsze nadania dla nich: „Kuszlejku siemica” i „Ku- 
szlejku u Knetoch czolowiek Rubitis” [LM, Kn. 3]. W tym drugim przypadku nadanie 
można zlokalizować we włości knetowskiej (późniejszej berżańskiej). Prawdopodobnie 
beneficjentem tych nadań był Jan Kuszłejko, pisarz wielkiego księcia, potem króla pol
skiego Kazimierza Jagiellończyka z lat 1440—1460 [Boniecki].

W 1529 r. wśród grupy bojarów żorańskich z Bogiń wymieniono Juria Kuszłejko- 
wicza [МАСВ]. Wzmianka ta jest interesująca i znajduje potwierdzenie w  aktach ziem
skich żmudzkich XVI w., w latach 1595—1597 (zob. niżej). W tym pierwszym roku wy
mieniono bojara Alekszeja Janowicza Jurewicza Kuszlejkowicza Ułaza. Ów Aleksy był 
więc synem Jana i wnukiem Juria, może tego z 1529 r.? Wspomniane Boginy to póź
niejsze Bagieny, wieś i dobra w gminie Wornie na zachód od tego miasteczka, koło je
ziora Lukszta.

Notowano ich również w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. 
W 1528 r. spisano Pietra Kuszlejkowicza we włości kroskiej i Pietra Kuszłutowicza 
[może przekręcono to nazwisko?] w berżańskiej. Znów w 1567 wzmiankowano o bo
jarach kroskich: Matieju Kuszlewkajtisie i Wojtiechu Kuszlewkojtisie. Jeszcze w aktach 
sądowych Metryki Litewskiej wspomniano o Janie Kuszlejkojtiu (Kuszlejkojtisie), boja
rze dyrwiańskim w 1542 r. [LM].

Więcej Kuszlejkowiczów notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1586 r. Jan Jakubowicz Kuszlekowicz darował córce Łucji Janownie majętność Nie- 
wordiany we włości powondeńskiej.

W 1589 r. Kasper Pietrowicz Janowicz Kuszlejt (!) zastawił majętność Kuszlejkie 
we włości Małych Dyrwian. W 1599 r. tenże z żoną Gendrutą Hryhorewną sprzedał 
część „otczizny” w Martinajtiach we włości małodyrwiańskiej, nad rzeczkami Worwi- 
tą i Piesztiem.

W 1590 r. Narwił Kuszlejkowicz sprzedał synowi Matiejowi Kuszlejkowiczowi 
„otcziznę” Kuszłejkiszki we włości małodyrwiańskiej. Jego żona Dorota Mikołajewna 
w tym roku sprzedała swoim synom: Martinowi, Janowi i Ławrynowi Narwiłowiczom 
Kuszlejkowiczom część gruntów majętności Poszyli w Janojtiach we włości telszew- 
skiej. Matiej Narwiłowicz Kuszlejkowicz sprzedał część majętności Kuszlejkowicze we 
włości dyrwiańskiej.

W 1590 r. Mikołaj Hryhorewicz Ławrynowicz Kuszlejkowicz kupił część majętno
ści Kuszlejkowicze [we włości wielońskiej], nad rzeką Laudą.

W 1595 r. Alekszej Janowicz Jurewicz Kuszlejkowicz—Ułazowicz przekazał „ot- 
cziznu” Alksiuny we włości żorańskiej, koło jeziora Lukszta i sioła Bogiń. W tym roku 
bracia Walenty i Matiej Janowicze Jurewicze Kuszlejkowicze oświadczyli, że są „wolną 
szlachtą”, a nie poddanymi, i mają własne „imienicze” Alkszniuny we włości żorańskiej 
i medyngiańskiej, co potwiedziło 27 szlachty swoim podpisem. W 1596 r. wspomniany 
Alekszej (Olekszej) Janowicz kupił majętność Pokrostie we włości wielońskiej.
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Z powyższego przeglądu wynika, że było kilka rodzin Kuszlejkowiczów, mieszka
jących głównie we włości Małych Dyrwian (2), żorańskiej i powondeńskiej oraz w odle
głej od nich Laudzie we włości wielońskiej. Osada, zwana też „otczizną”, Kuszlejkowicze 
(itp.) leżała we włości Małych Dyrwian i inna o tej nazwie w wielońskiej. Lokalizacja Ku- 
szlejkowicz na Laudzie nie budzi większych wątpliwości. Były one nad rzeką Laudą i Ła- 
kowszą przy drodze do Krakinowa [Slovar]. Warunek ten spełnia obszar na wschód od 
Pacuneli i zachód od Krakinowa, w pobliżu Mitrunów. Nazwę Kuszłejowicze jako dwór 
Nawlickich notowano jeszcze w końcu XIX w. w odległości 9 wiorst od Krakinowa.

Natomiast Kuszlejkowicze dyrwiańskie trudniej jest zlokalizować. Wiadomo, 
że leżały nad rzeką Wentą [Slovar] i prawdopodobnie nad rzeką Wirwitą (Worwita) 
i Piesztiem [zob. wyżej o Martinajtiach]. Prawdopodobnie nie leżały jednak nad Wentą, 
która płynęła z dala od włości Małych Dyrwian. Natomiast obszar nad rzekami Wirwitą 
i Piesztiem, raczej Piesztą [Slovar, obecnie Peśtys w starostwie Tryszki] znajduje się na 
północ od miasteczka Tryszki nad Wirwitą koło sioła Meszki.

Wiadomo skądinąd o sporze Macieja, Alekseja, Walentego Janowiczów Kuszlejko
wiczów Ułazów z Jakubem Brantem z 1597 r. o ziemie sioła Baginy. Bojarzy ci twierdzili, 
że zabrano im grunty ojczyste „imienicza Olksznianskiego w Sztukszayciach” we włości 
żorańskiej. Grunty te otrzymali wskutek odmiany gruntów w 1559 r. Chodzi o grunty 
nad jeziorem Łukszta, a ściślej na północny zachód od tego jeziora w  rejonie wsi Baginy 
(Bagieny). Była to włość żorańska, w  pobliżu granicy z medyngiańską [AWAKJ.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano Kuszleyków stawiających jednego ko
nia z „uczestnikami” w pow. dyrwiańskim. Najpewniej chodzi o Małe Dyrwiany, sądząc 
z późniejszych danych.

W czasie Potopu 1655 r. spisano trzech uczestników unii kiejdańskiej ze Szwecją: 
Mikołaja i Jerzego z Upity oraz Mikołaja Kuszleykę, przy którym nie podano miejsca 
zamieszkania.

W 1658 r. Maciej Aleksander Kuszlejko otrzymał dożywotnio pusty zaścianek 
Kukliszki i Gauliszki, odłączony od wsi Dragajnie w pow. wielońskim. Była to króle- 
wszczyzna.

W taryfie 1667 r. spisano 17 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim (6) 
i wielońskim (4), w  pozostałych pojedynczo z wyjątkiem pow. widuklewskiego (2). Była 
to na ogół szlachta bez poddanych (14 na 17). Wyjąkowo jedna rodzina miała 5 dymów 
poddańskich, a pozostałe dwie — po jednym.

W taryfie 1690 r. spisano 15 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim, szcze
gólnie w  Iszlinach, późniejszej okolicy szlacheckiej, położonej na północny wschód od 
Stulgiów (obok dwóch innych okolic: Rezgoli i Upojniów). Poza tym mieszkali jeszcze 
w pow. wielońskim (2, w tym w Kuszlejkowiczach Wojtkunach, zob. wyżej) oraz poje
dynczo w telszewskim, korszewskim i szawdowskim. Większość nie miała poddanych 
(10 na 15), a pozostałe miały tylko po jednym z wyjątkiem jednej rodziny z dwoma pod
danymi. W sumie była to szlachta na ogół drobna i nieutytułowana.

Interesująca jest jeszcze wzmianka z taryfy z 1690 r. o pochodzeniu od Ginia- 
ta, o czym była informacja przy czterech nazwiskach i wyjątkowo w taryfie 1667 r. 
W 1697 r. Aleksander Stanisławowicz Giniatowicz był właścicielem majętności Iszliny
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Łaszkiszki (Taszkiszki?) Kuszlejki w pow. kroskim. On i jego żona nie umieli się podpi
sać, co uczynił za nich Dawid Michał Kuszleyko Giniatowicz [BN, rkps 10656, k. 176].

Dwóch Kuszleykówbyło elektorami królów polskich. Elektorem Michała Korybu- 
ta Wiśniowieckiego w 1669 r. byl Samuel Kuszleyko. Zaś w 1764 r. elektorem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego byl Teodor z Czesna Kuszleyko. Interesująca jest tu wzmianka
0 przydawce pochodzeniowej: z Czesna, nie można wykluczyć, że została błędnie za
pisana. Przydawka ta może odnosić się albo do nazwy miejscowej (Czesnajcie w pow. 
wieszwiańskim), albo do imienia Czesna (lit. Cesnys, Cesnaitis), pochodzenia chrze
ścijańskiego [Zinkevicius]. Pewnie łączy się z imieniem Szczęsny (Szczasny, Szczęsny). 
Ta ostatnia możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna.

Znów ok. 1680 r. syn Macieja Aleksandra Kuszlejki, wspomnianego wyżej, o imie
niu Jan (pokolenie I) posiadał jakieś dobra w pow. telszewskim. Brak o tym wzmian
ki w taryfie z 1690 r. Z kolei syn Jana — Teodor (II) miał syna Kazimierza (III), który 
w 1793 r. sprzedał swoją część dóbr. Z nich Teodor Janowy Kuszleyko wylegitymo
wał się ze szlachectwa z herbem Niesobia w 1810 r. w  późniejszej guberni kowieńskiej. 
W XIX w. był jeszcze Antoni, żonaty z Teklą Pacewiczówną [Lietums bajorąpalikitoniat, 
nazwiska i imiona pisano tam po litewsku].

W XIX w. w guberni wileńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Kuszleykowie her
bu Kościesza i Niesobia. W tym czasie Kuszleyki herbu Kościesza mieszkali we wszyst
kich trzech powiatach żmudzkich: rosieńskim, szawelskim i telszewskim [Ciechanowicz].

W 1798 r. wywiedli się Kuszleyki z herbem Kościesza. Za swego przodka przyję
li Macieja Kuszleykę (pokolenie I), żyjącego w 1. połowie XVII w. Miał on syna Jaku
ba (II) i dwóch wnuków (III): Marcina i Jana. Ci ostatni w 1680 r. posiadali dobra Kusz
lejki Iszliny [w pow. kroskim]. Z nich linię rodziny kontynuował Jan, który spłodził syna 
Stefana (IV). Wspomniany Jan Kuszleyko w 1748 r. zapisał te dobra synowi Stefanowi. 
Ten ostatni zostawił po sobie trzech synów (V): Macieja, Jerzego, bezpotomnego i Ma
teusza z dwoma synami (VI): Joachimem (ur. 1787) i Mikołajem (ur. 1790), bezpotom
nymi. Tak więc linię rodziny kontynuował tylko Maciej jako ojciec dwóch synów (VI): 
Franciszka (ur. 1770) i Mikołaja (ur. 1777). Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. Pierw
szy z nich byl ojcem czterech synów (VII): Ignacego Piotra (ur. 1807), Ambrożego 
Cypriana (ur. 1809), bezpotomnego, Aleksandra (ur. 1822) i Leona Rafała (ur. 1824). 
Z nich Ignacy Piotr miał syna Józefa (1847; VIII); jego brat Aleksander byl ojcem czte
rech synów (VIII): Antoniego (ur. 1852), Franciszka Józefa (ur. 1854), Józefa (ur. 1858)
1 Aleksandra (ur. 1862); kolejny brat Leon Rafał zostawił po sobie dwóch synów (VIII): 
Józefa (ur. 1864) ijan a (ur. 1871).

Z kolei druga linia rodziny od Mikołaja (VI), ojca dwóch synów (VII): Stanisława 
(ur. 1825), bezpotomnego i Jerzego (ur. 1835) z dwoma synami (VIII): Franciszkiem 
(ur. 1862) i Józefem (ur. 1866) [LVIA, F 391-7-1853, k. 80].

Z 1817 r. pochodzi wywód Kuszleyków herbu Kościesza. Tekst jest niestety 
uszkodzony i trudno czytelny w najstarszej części. Najstarszy dokument pochodzi za
pewne z 1624 r., kiedy któryś z Kuszlejków, prawdopodobnie Andrzej Stanisławowicz, 
posiadał dobra Kuszlejki Szymieny [o nieznanej lokalizacji]. Potem wiadomo o posia
daniu przez nich Wojdatanów. Pewna jest dopiero informacja z 1741 r., kiedy Kazi
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mierz i Piotr, synowie Łukasza i Stanisław, syn Andrzeja, sprzedali Kuszlejki Szymieny. 
W swoim testamencie z 1751 r. wspomniany wyżej Kazimierz zapisał połowę majęt
ności Surwiły swoim synom. W 1763 r. Jerzy i Tadeusz, synowie Stanisława, sprzedali 
Wojdatany [w pow. kroskim]. Z kolei w 1773 r. Tomasz i Jan, synowie Antoniego, weszli 
w posiadanie dóbr Gulbiny.

Ich przodkiem został Maciej [zapisany po polsku rosyjskimi literami] Kuszleyko 
(pokolenie I), który był ojcem dwóch synów (II): Stanisława i Wojciecha. Ten drugi miał 
syna Jerzego (III), bezpotomnego. Tak więc linię rodziny prowadził Stanisław jako oj
ciec czterech synów (III): Macieja, Andrzeja, Jakuba i Jana; dwaj ostatni byli bezpotom
ni. Zatem można wyodrębnić 2 linie tej rodziny: od Macieja i od Andrzeja.

Starsza linia pochodzi od Macieja (III), ojca Łukasza (IV) i dziada dwóch wnu
ków (V): Kazimierza i Piotra, twórców dwóch gałęzi rodziny. Pierwsza gałęź łączy się 
z Kazimierzem, który wydał na świat dwóch synów (VI): Antoniego i Mateusza. Pierw
szy z nich był ojcem trzech synów (VII): Mateusza, Tomasza [podobnie jak Maciej 
imię napisano rosyjskimi literami] i Jana. Z wymienionych Mateusz miał syna Karo
la (ur. 1788; VIII), ojca Kazimierza (ur. 1813; IX). Jego brat Tomasz (VII) zostawił po 
sobie pięciu synów (VIII): Józefa (ur. 1790), Feliksa Józefa (ur. 1817), Sotera Jerzego 
(ur. 1820), Idziego Tomasza (ur. 1822) i Fabiana (ur. 1831). Kolejny brat, czyli Jan (VII) 
zostawił po sobie syna Kajetana (ur. 1789; VIII), ojca Tomasza (ur. 1826; IX).

Teraz brat Antoniego (VI), czyli Mateusz. Był on ojcem dwóch synów (VII): 
Bartłomieja i Dominika. Wspomniany Bartłomiej spłodził syna Sylwestra Grzegorza 
(ur. 1819; VIII), bezpotomnego, a jego brat Dominik — syna Adama Michała (ur. 1800; 
VIII), ojca Franciszka Adama (ur. 1838; IX) i dziada Józefa (ur. 1868; X).

Drugą gałęź utworzył wspomniany Piotr (V). Był on ojcem dwóch synów (VI): 
Antoniego i Mateusza, bezpotomnego. Z kolei Antoni dał życie trzem synom (VII): 
Mateuszowi, Benedyktowi, bezpotomnemu i Antoniemu. Z nich Mateusz wydał na 
świat syna Leonarda (ur. 1790; VIII), a jego brat Antoni — dwóch synów (VIII): Józefa 
(ur. 1820) i Franciszka Juliana (ur. 1822).

Młodsza linia pochodzi od Andrzeja (III), ojca Stanisława (IV) i dziada dwóch 
wnuków (V): Jerzego i Tadeusza [znów polskie imię zapisane rosyjskimi literami], 
bezpotomnego. Linię kontynuował więc Jerzy jako ojciec Leona Antoniego (ur. 1765; 
VI), który zostawił po sobie trzech synów (VII): Leona Juliana (ur. 1798), Józefa Sta
nisława (ur. 1801) i Tomasza Waleriana (ur. 1806), bezpotomnego. Z nich Leon Julian 
powołał do życia dwóch synów (VIII): Jozafata (ur. 1830) i Wincentego Stanisława 
(ur. 1833), a jego brat Józef Stanisław — trzech synów (VIII): Jana Piotra (ur. 1822) 
z dwoma synami (IX): Kazimierzem (ur. 1864) i Józefem (ur. 1869) oraz Piotra Pawła 
(ur. 1831) z synem [tekst uszkodzony] (ur. 1876) i Józefa Benedykta (ur. 1833) [LVIA, 
F 391-7-1853, k. 84].

Inny wywód Kuszleyków bez wymienienia herbu pochodzi z 1810 r. Protoplastą 
rodziny został Maciej Aleksander (pokolenie I), który w swoim testamencie z 1680 r. 
zapisał dobra Pukie alias Barmie [Barszcze?] Użel [błędna nazwa, raczej Użmel] [Kusz- 
lejkiszki w pow. telszewskim] synowi Janowi (II). Ten ostatni w 1748 r. spisał testament, 
w którym zapisał te dobra swoim synom, m.in. Teodorowi (III). Syn tego ostatniego
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Kazimierz (IV) w swoim testamencie z 1794 r. zapisał sumę 180 talarów do równego 
podziału między swoich synów (V): Wincentego, Teodora i Feliksa, którą pewnie otrzy
mał z tytułu sprzedaży swoich dóbr. Zapoczątkowali oni 3 linie tej rodziny.

Najstarsza linia zaczęła się od Wincentego (V), ojca czterech synów (VI): Józefa 
(ur. 1807), Teodora Juliana (ur. 1813), Jana (ur. 1814) i Melchiora (ur. 1816). Z nich po
tomstwa doczekał się ten ostatni jako ojciec trzech synów (VII): Antoniego (ur. 1844), 
Waleriana Karola (ur. 1845) i Teofila (ur. 1851).

Druga i trzecia linia były krótkie: Teodor (V) miał syna Jerzego (ur. 1818), a Fe
liks (V) — Klemensa (ur. 1821) [LVIA, F 391-7-1853, k. 86].

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 336, 340; AWÄK, T. 24, s. 462; Elektorzy 1764 r ; Elektorowie królów, s. 113; 
LM, 6—oji Taśmą byłą knyga, s. 251-252, nr 372; LM, Uprasymą knyga 3, s. 49—50; LVIA, F 391-7-1853, k. 80 
(skan 00160), 84 (skan 00168), 86 (skan 00172; wyjątkowo daty urodzenia na drzewie genealogicznym); 
MACB, F 256-3526, k. 26; ODVCA, vyp. 1, s. 196-39; vyp. 2, s. 38-35, 84-8, 85-9,132-455; vyp. 3, s. 43- 
113, 140—284; vyp. 4, к. 5—32,123—109; vyp. 5, к  134—104; Perapis 1528 г., s. 258; Popis 1567 r., kol. 1271; 
SG, T. 15, cz. 2, s. 203: Kuszlejkowicze; Slovar, s. 159: Kuslejkovici, 229: Peśta. L i t e r a t u r a :  Boniecki, 
T. 13, s. 280; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 478; Lietuvos bajorąpalikuoniai, s. 136—138: Kuśleikai; LPŻ, T. 1, 
s. 1140: Kuślys; Petrauskas, Że,maitijos bajorai, Upią ir eżerą vardynas, s. 123: Peśtys; Uruski, T. 8, s. 244; Zin- 
kevicius, s. 349: Cesnys, 617.

KUTKIEWICZ 

H. BIALYNIA 

Popis 1621 roku

Kutkiewicp Kjpysptof p //rojnikami] nay>o4[jezdku] koń 1 w pow. ndlkiskim

Taryfa 1667 roku

KutkienicpAndrpej pjankunów dym szlachecki 1 w pow. ndlkiskim 
KutkiewicpKrgysptof p imienia Jan ku nów dym szlachecki 1 w pow. ndlkiskim
KutkiewicpS amuel\a.a miejscu] Walentego Krasowskiego pLichdan dym 1 splachecki w pow. jaswońskim 
Kutkiewicpe. Jatowt Krpysptof ppipy kupli od Jana Samuela i Piotra Jarospendcpów Kutkiendcpów % Gojpewa 
jatowtów dym spłachetki 1 w pow. ndlkiskim

Taryfa 1690 roku

KutkienicpAndrpej p Per и arowa Jankun w pow. ndlkiskim dym splachecki 1 
Kutkżendcpjan p Korkosp w pow. wielońskim dym splachecki 1 
Kutkiewżcp Kapimierp p Kompów Melejkowicpów w pow. ndlkiskim dym splachecki 1 
Kutkiewżcp Stanisław p Pernarowa w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
Kutkiewżcp Stanislaw p Pernarowa jankun w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
Kutkiewżcp Władysław p Lichdan w pow. jaswońskim [dym] splachecki 1

Nazwisko ma niejasne pochodzenie. Zdaniem naukowców litewskich, najpewniej po
chodzi od polskiego nazwiska Kutka, białoruskiego Kutkoü lub rosyjskiego Kutków
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[LPŻ]. Może pochodzi od staropolskiego kuta, czyli „wygląd zewnętrzny”, „postawa” 
lub od białoruskiego kut, czyli „kąt” [Abramowicz, Citko, Dacewicz], Jeszcze co innego 
pisał Z. Zinkevicius, który nazwiska typu Kutas, w tym Kutaitis, łączył z czasownikiem 
kusti, czyli „wzmocniać się”, „rosnąć”, „wzbogacać się” itp.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. 
zanotowano na Żmudzi trzech bojarów o podobnie brzmiącym nazwisku i mieszka
jących w powiatach wilkiskim i wielońskim, w których później (w taryfie z 1690 r.) 
mieszkali Kutkiewicze. Chodzi o: Narwojsza Kotiewicza we włości wilkiskiej [mało 
prawdopodobne, choć w herbarzu Bonieckiego włączono go do Kutkiewiczów] oraz 
Giedgonta i Szymka Kotkiewiczów w wielońskiej. Może więc od tych ostatnich poszli 
Kutkiewicze? W tymże popisie zanotowano jeszcze Jakuba Kutowicza, oczywiście we 
włości wielońskiej.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną 
osobę stawiającą konia z „uczestnikami” w pow. wilkiskim. W 1667 r. zanotowano 3 ro
dziny mieszkające w pow. wilkiskim (2) i jaswońskim (1). Żadna nie miała poddanych. 
Z obliczeń wyłączono wzmiankę o „przykupli” od Jaroszewiczów Kutkiewiczów. Z ko
lei w taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilkiskim (4) oraz 
w sąsiednich: wielońskim i jaswońskim. Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni wileńskiej Kutkiewicze her
bu Bialynia. W tym czasie Kutkiewicze herbu Białynia mieszkali w  pow. telszewskim 
[Ciechanowicz].

Kutkiewicze herbu Bialynia wywiedli się w 1799 r. Ich przodek Jakub Kutkiewicz 
(pokolenie I) posiadał dobra Kibowicze w  pow. rosieńskim [raczej w pow. wielońskim]. 
Danych tych nie potwierdzają taryfy XVII w Wiadomo jednak, że w 1738 r. ów pro
toplasta zapisał dobra Kibowicze swojemu synowi Andrzejowi (II), zostawiając sobie 
dobra Surwiły [pewnie w pow. ejragolskim], W 1747 r. podobnie uczynił wspomnia
ny Andrzej, który Kibowicze zapisał swoim pięciu synom (III): Antoniemu, Eliaszo
wi, Szymonowi, Józefowi i Franciszkowi, zostawiając sobie Surwiły. Z wymienionych 
linię rodziny kontynuował Franciszek jako ojciec trzech synów (IV): Antoniego, bez
potomnego, Mateusza i Fabiana. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. Starszą linię za
czął Mateusz jako ojciec czterech synów (V): Józefa (ur. 1799), bezpotomnego, Kaliksta 
Ezechiela (ur. 1808), Stanisława Teodora (ur. 1812), także bezpotomnego i Aleksan
dra (ur. 1831). Z nich Kalikst Ezechiel spłodził czterech synów (VI): Felicjana Ignace
go (1836) z czterema synami (VII): Feliksem (ur. 1870), Janem (ur. 1872), Aleksan
drem (ur. 1876) i Antonim (ur. 1881) oraz Pawia Jana (ur. 1844), Michała Augustyna 
(ur. 1846) i Stanisława (ur. 1854). Z kolei jego brat Aleksander (V) miał także czterech 
synów (VI): Wincentego (ur. 1860) z dwoma synami (VII): Janem (ur. 1894) i Francisz
kiem (ur. 1897) [wyjątkowo nie zapisano tego imienia jako Franc, lecz Francisk] oraz Ju
liana (ur. 1862), Jana (ur. 1864) i Konstantego (ur. 1874).

Drugą, młodsząlinię zapoczątkował Fabian jako ojciec czterech synów (V): Macieja 
Kazimierza (ur. 1806), Ludwika (ur. 1814), Szymona Wincentego (ur. 1818) i Mateusza 
(ur. 1825). Z nich potomstwo miał tylko Ludwik jako ojciec Kazimierza (ur. 1855; VI)
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308 KUŻEWSKI (KUŻEWICZ)

i dziad trzech wnuków (VII): Wacława (ur. 1879), Ludwika (ur. 1888) i Józefa (ur. 1890) 
[LVIA, F 391—7—1853а].

Należy jeszcze dodać, że niejaki Kotkiewicz, posiadający dobra Pernarów Jankuny 
w pow. wilkiskim w XVIII w. [LVIA, F 391—1—991] to najpewniej Kutkiewicz. Według 
taryf z lat 1667 i 1690 r. posiadali oni bowiem wspomniane dobra. Wylegitymowali się 
w 1803 r. jako Kotkiewicze herbu Lubicz. Protoplastą rodziny był Grzegorz Kotkiewicz 
(pokolenie I), pradziad wywodzącego się. „Possydował” on majętność Pernarów Janku
ny alias Romaszyszki w pow. wilkiskim oraz włókę ziemi Kotkiszki w  dobrach Pokroj 
w pow. upickim. Potwierdzał to dokument z 1679 r. Jego synem był Jerzy (II), który oj
cował Adamowi (III), co potwierdza dokument z 1748 r. Po sobie zostawił on dwóch 
synów (IV): Tomasza Michała (ur. 1761) z dwoma synami (V): Antonim Kazimierzem 
i Piotrem Pawiem oraz Ignacego (ur. 1770) „nieżennego”, dopiero wywodzących się.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-1-991, k. 129-132, F 391-7-1853a, k. 90 (skan 00173); Perapis 1528 r., s. 255, 
258. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 198: Kutkowicz, Kuta; Boniecki, T. 13, s. 284; 
Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 478; LPŻ, T. 1, s. 1141: Kutkewćius, Kutka; Uruski, T. 8, s. 244; Zinkevidus, 
s. 598: Kutas.

KUŻEWSKI (KUŻEWICZ)

H. CHOLEWA 

Taryfa 1667 roku

Kupewski Kayimieip [na miejscu] Jer̂ e\go] Kupewskiego [?] pMo/onian dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim

Nazwisko może być spolonizowaną formą nazwiska litewskiego Kużas, które wiąże 
się albo z imieniem ruskim Kuzma, Kuźma, albo z litewskim kupas, czyli „snop siana”, 
„pęk”, „włókno” itp. [LPŻ]. Nie można jednak wykluczyć pochodzenia polskiego, sko
ro była szlachta polska Kurzewscy herbów: Poraj, Topacz i Topór.

Ciekawe, że już w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Kużowo — ma
jętność i sioło we włości powondeńskiej. Jednak w pewnym miejscu dobra te lokalizo
wano we włości kroskiej w Pluszczach.

Na Żmudzi notowano ich w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim, 
bez poddanych. Prawdopodobnie chodzi tu o ojca i syna, choć nazwisko Jerzego Ku- 
żewskiego nie jest pewne. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Prawdopodobnie mamy do czynienia z polonizacjąnazwiska Kużewicz. Tych ostat
nich notowano również na Żmudzi w pow. widuklewskim w Podratwiniu w 1681 r. Póź
niej, w 1799 r. Kużewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Cholewa. Za swe
go przodka uznali Jerzego, syna Kazimierza, Kużewicza (pokolenie I i II), który w 1681 r. 
zapisał Podratwinie w pow. widuklewskim synowi Wawrzyńcowi (III). Ten ostatni w swo
im testamencie z 1754 r. zapisał te dobra synom. Dobra te sprzedali oni w 1783 r.

Tak więc wspomniana genealogia wyglądała następująco, poczynając od czterech sy
nów Wawrzyńca (IV): Mikołaja, bezpotomnego, Jana, Tomasza i Marcina. Zaczęli oni 3 li
nie rodziny. Pierwszą, najstarszą prowadził Jan, ojciec trzech synów (V): Jerzego (ur. 1779), 
Leonarda Karola (ur. 1802) i Franciszka Kajetana (ur. 1804). Pierwszy z nich zostawił po
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ICWASZEWICZ 309

sobie trzech synów (VI): Hieronima Michała (ur. 1834), Józefa Nikodema (ur. 1836) i Hie
ronima Ludwika Bartłomieja (ur. 1838) [można mieć poważne wątpliwości co do wiary
godności tych dat urodzenia: ojca w 1779 oraz jego synów w latach 1834—1838].

Teraz jego bracia: Leonard Karol i Franciszek Kajetan (V). Pierwszy z nich wy
dał na świat syna Jana (ur. 1844; VI); drugi miał dwóch synów (VI): Feliksa Mikołaja 
(ur. 1834) i Kazimierza Stanisława (ur. 1850).

Druga, średnia linia łączy się z Tomaszem (IV), ojcem Józefa (ur. 1781) i dziadem 
dwóch wnuków (V): Dominika Adalberta (ur. 1814) i Adama Rafała (ur. 1820). Potom
stwa doczekał się tylko ten pierwszy, który ojcował trzem synom (VI): Julianowi Wincen
temu Franciszkowi (ur. 1843), Władysławowi Markowi (ur. 1847) i Antoniemu (ur. 1851).

Trzecia, najmłodsza linia zaczęła się od Marcina (IV), który był ojcem trzech sy
nów (V): Karola Wincentego (ur. 1790), Izydora Fortunata (ur. 1793), i Ignacego 
(ur. 1795). Wszyscy mieli potomstwo (VI): pierwszy miał dwóch synów: Antoniego 
„Baligija” (ur. 1823) i Józefa (ur. 1830), drugi — syna Antoniego (ur. 1827); a trzeci 
z braci — trzech synów: Franciszka Cypriana (ur. 1816), Leonarda (ur. 1826) i Józefa 
(ur. 1828) [LVIA, F 391-8-2570].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2570, к  60 (skan 00120); ODVCA, vyp. 1, s. 23—369; vyp. 2, s. 103—7. L i t e 
r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 1144: Kużas; LTruski, T. 8, s. 238—239.

KWASOWSKI

Taryfa 1690 roku

Karnowski Salomon rapem ge Stefanem Goylewicgem у Rosgcg Pi kielende.£ w po w. ndelońskim na miejscu An- 
drpe/a Pepola у sgtnagrem dym szlachecki 1

Rodzina Kwasowskich może być pochodzenia polskiego, ale forma podstawowa 
Kwas (as) może być już różnego pochodzenia: litewskiego (wątpliwe), polskiego lub bia
łoruskiego [LPŻ]. Z kolei, zdaniem Z. Zinkeviciusa, może to być tłumaczenie litew
skiego napoju gira (kwas chlebowy). Za polskim pochodzeniem przemawia istnienie 
szlachty Kwassowskich z Kwassowic w pow. szczyrzyckim w województwie krakow
skim [Uruski], Kwasowskich notowano również na Podlasiu.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, bez poddanych. 
Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Dacewicż, s. 354; LPŻ, T. 1, s. 1145: Kvasauskas; LTruski, T. 8, s. 250; Zinkeviäus, s. 527: Gira.

KWASZEWICZ 

H. KORCZAK ?

Taryfa 1667 roku

Kwasgewicg Daniel. Wilgird Abram [...] i z kupli na miejscu Daniela Kwasgewicga № tym pow. i g  okolicy 
Dowgialisgek dym 1 sglachecki w pow. rosieńskim
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310 KWASZEWICZ

Kwaspendcp Hrehory, na którego miejscu postał spisany Jan Michajłowicp p Kweść dym 1 splachecki w pow. 
korspewskim
Kwaspendcpjan na miejscu Ławryna Norwiła p Wipborachniów Dylaciach dym 1 splachecki wpow.pojurskim 
KwaspemcpKapimierpStanisławowicpnamiejscuAndrpejaHawdańskiego pPiłsudMonkajćdym 1 spłachet
ki w pow. korspewskim
Kwaspewicp Mikołaj na miejscu Stanisława Kwaspewicpa rodpica swego p Dowiatyspek dym 1 splachecki 
w pow. knrłdańskim
KwaspewicpMikołaj. Gobiat Edasp[...\ paś od Mikołaja Kwaspewicpa, a od Kapimierpa Akspela postaw
nym prawem nabytych dymówpoddańskich trpech w pow. korspewskim
KwaspewicpJucewicpAmbropej, na którego miejscu postał spisany Jan JucemcppKwaspów dym 1 splachecki 
w pow. kroskim
KwaspewicpSperputows/d Wacław Jurewicp na którego miejscu postał pisany Jan Wojtkiewicpjako pprpy ku
p li p Poworda Trep dym 1 poddański w pow. kroskim
Kwaspowicp [?, w tekście: Kawaszowicz] Hrehory na miejscu Jópefa Wojdechomcpa Puykiewicpa p Pow- 
dpiów w pow. berpańskim dym 1 splachecki
Kwaspewicpe. Dyrda Samuel Stefan [...] pimienia napytanego Kugal p kupli od Kwaspenicpów w pow. kroskim 
lejących dym 1 [...]

Taryfa 1690 roku

KwaspewicpMikołaj p Dowiatyspek w pow. korklańskim dym splachecki 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Kwasz, które łączy się z litewskim kvasas, czyli 
„głupkowaty”, „gapa” itp. [LPŻ]. Ma więc charakter przezwiska. Może to być również 
nazwisko odmiejscowe, zob. niżej.

Najstarsza wzmianka o bojarach włości kroskiej Kwaszach pochodzi z pomiary 
włości korszewskiej 1562 r. Wzmiankowano o nich przy opisie granic dwóch siół ho- 
spodarskich włości korszewskiej: Klagów i Małdunów [AWAK]. Ich gniazdem były 
najpewniej Kwaszę w pow. kroskim, gdzie notowano Kwaszewiczów jeszcze w tary
fie 1667 r. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Kwaszę jako pole i okręg, 
także majętność we włości kroskiej, niestety, bez bliższego określenia [Slovar]. Później 
była to okolica szlachecka. Jeszcze w końcu XIX w. wymieniono okolicę i wieś w pow. 
rosieńskim w parafii Girdyszki. Grupę okolic Kwaszę notowała też mapa Chrzanow
skiego, na północ od Skaudwilów, koło wsi Małduny. Dzisiaj brak jest tej miejscowości.

W dokumencie z 1644 r. wymieniono 3 pokolenia Kwaszów, mających dobra Kwa
szę: 1. Wojciech Kwasz. 2. Hryhory, Szczefan, Juri i Stanisław. 3. Jan i Ambroży Szcze- 
fanowicze [AGAD],

W akcie unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. spisano Jana Kwaszewicza Buiwi- 
da, co może sugerować pochodzenie z rodu Buywida (zob.). W tym kontekście nale
ży przypomnieć spisanego w 1667 r. Jana Buywida (zob.) Kwaszewicza z Dowiatów 
w pow. widuklewskim.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 8 rodzin, bo z obli
czeń wyłączono Daniela Kwaszewicza z powodu wzmianki o „przykupli”. Mieszkali oni 
głównie w pow. korszewskim (3) i kroskim (2), w pozostałych pojedynczo. Większość
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LACHOWICZ 311

nie miała poddanych (6 na 8), a pozostałe miały od jednego do trzech poddanych. Zaś 
w taryfie 1690 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w pow. korklańskim, bez poddanych. 
Zatem była to niemal z reguły szlachta drobna i nieutytułowana. Jeden z nich, Antoni, 
był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. w Warszawie.

Na Żmudzi notowano Kwaszewiczów herbu Korczak [błędnie Ciechanowicz: 
Kroczak].

Ź r ó d ł a :  AGAD, ZMRP, Nr 051, s. 18-,Akta ja rd ów , T. 2, s. 340; AWAK, T. 25, s. 39, 40; Elektorzy 1733 
r.; Elektorowie królów, s. 114: Kwarszewicz [błędnie]; Slovar, s. 128: Kvasi. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, 
Kody, T. 3, s. 478; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 1146: Kraśas.

LACHNICKI

Taryfa 1667 roku

Lachnicki Andrzej, na którego miejscu został spisany Eliasz Stanukdewicz z Gostup dym 1 szlachecki w pow. 
melońskim

Nazwisko ma łączyć się z polskim nazwiskiem Lachno, Lechno lub białoruskim i rosyj
skim Lachno [LPŻ], Czy nie wskazuje ono na polskie pochodzenia: Lach czyli Polak?

Notowano ich głównie w pow. wiłkomierskim, na Żmudzi byli tylko w taryfie 
1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, bez poddanych. W unii kiejdańskiej ze Szwe
cją 1655 r. spisano dwóch Lachnickich: Kaspra, księdza i Krzysztofa. Nie wiadomo jed
nak, czy pochodzili ze Żmudzi.

Ź r ó d ł a :  Akta ja ydow , T. 2, s. 308. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 43: Lechnickas; Uruski, T. 98, s. 262.

LACHOWICKI ZOB. KSIĘŻOPOLSKI LACHOWICKI

LACHOWICZ 

H. ŁODZIĄ 

Taryfa 1667 roku

LachowiczAJeksander, antecessor, na którego miejscu został spisany Stanisław Bumieyko z okolicy Bordzjów 
dym 1 szlachecki w pow. potitmszęwskim
Lachowicz Krzysztof z Wornoławek poĄd] ański dym 1 w pow. widuklewskim
Lachowicz Tymoteusz na miejscu Stanisława Lachowicza rodzica swe\go\ z Miecząjciów dym 1 poddański 
w pow. retówskim
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312 LACHOWICZ

Lachowicz Jan i Malcher. Legacyyński Ja// z Pupów [...] drugi dym nabyty od Jana i Malchera Ambropgewi- 
cyów Lachowiczów takpepoddański [ogółem] dymy 2 wpow. widuklewskim
Lachowicyowa Stanisławowa Helpbieta Stanisławom a Sylensykówna na miejscu Stanisława Adamowicza 
Lachowicza małżonka swego z Bordyiów dym poddański 1 w pow. potumsyęwskim

Taryfa 1690 roku

Lachowicz Stanisław z Wieksynel w pow. potumsyewskim [dym] szlachecki 1
Lachowicz Stefan [i Stanisław] Lachowicz Z Wieksz>/el w pow. potumsyęwskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko jest patronimikiem od Lacha, co oznacza Polaka w języku ruskim [LPZ]. Na
leży przyjąć, że najdawniejszy Lach o nieznanym imieniu pochodził z Polski.

Ciekawa wzmianka pochodzi z popisu wojskowego W Ks. Litewskiego z 1528 r.
0 bojarze Wojtku Lachu (Ljach) we włości potumszewskiej. W  kolejnym popisie woj
skowym z 1567 r. spisano Michała Mikołajewicza Liachowicza we włości kroskiej 
z dwoma końmi (co wskazuje na jego względną zamożność) i Jakuba Liachowicza we 
włości twerskiej.

Dalsze informacje pochodzą z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1577 r. Mikołaj 
Wojtiechowicz Liachowicz darował synowi Michałowi majętność Burnie we włości kro
skiej. W 1578 r. tenże darował żonie Hannie Stanisławownie [Pietraszewicz] majętność 
Wiekszny we włości potumszewskiej. W testamencie wyżej wymienionego z 1591 r. 
była mowa o darowiźnie 50 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Szurejtysz- 
ki w Egłonach we włości dyrwiańskiej dla córki Zofii. W 1591 r. Michał Mikołajewicz 
Liachowicz był poborcą (birczym) podatkowym ziemi żmudzkiej. W tym roku tenże 
darował siostrze Dorotie Mikołajewnie i jej mężowi Mikołajowi Martinkiewiczowi ma
jętność Burnie we włości kroskiej. W 1584 r. Jan Wojtiechowicz Liachowicz miał wspo
mniane dobra Wiekszny. W 1585 r. tenże z żoną Mariną Pawiowną otrzymał od teściów 
majętność Lawkowo w Mostajtiach we włości pojurskiej. W 1591 r. Jedwiga Pawłowna
1 jej mąż Adam Wojtiechowicz Liachowicz sprzedali część majętności Pudojni we włości 
powondeńskiej, nad jeziorem Porszom [czyli Parszas]. W 1594 r. Adam Wojtiechowicz 
Liachowicz sprzedał majętność Łowkowo w Mostojtiach we włości pojurskiej.

W 1584 r. Stanisław, Adam i Jan Wojtiechowicze Liachowicze sprzedali swojemu 
„diadku” Mikołajowi „Wojtczu Liakowiczu” część ziemi Liamy w Liamach we wło
ści korszewskiej. W 1598 r. Adam Wojtiechowicz Liachowicz z żoną Jadwigą Pawiow- 
nąjakubowicz otrzymał grunty Bowble w majętności Lowkowo we włości pojurskiej. 
W tym roku tenże zastawił poddanego we włości kroskiej nad rzeką Krożentą.

W 1592 r. Jan Matiejewicz Liachowicz zastawił pół służby ludzi we włości pojur
skiej, nad rzeką Łakistą.

W 1598 r. Wencław Matiejewicz Liachowicz kupił „czast poddanogo” [tj. część 
służby chłopskiej] w polu Babiniszkach we włości wielońskiej.

W 1598 r. Paweł i Jakub Mikołajewicze oraz Jan i Adam Andrejewicze [wszyscy 
Liachowicze] sprzedali ziemię Ejdyniki we włości medyngiańskiej, „obapoł reki Ławki 
i Sklindy” Wojtiechowi Pawłowiczowi Liachowiczowi. W 1598 r. Wojtiech Pawłowicz, 
zapewne wyżej wspomniany, wraz z innymi osobami sprzedał grunty Sowtoki we włości
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medyngiańskiej, koło rzeki Ławki. W 1599 r. Sebestian i Wojtiech Pawłowicze Liacho- 
wicze wzięli w zastaw majętność Pubżuby we włości twerskiej.

W sumie wszystkie te informacje z akt ziemskich żmudzkich XVI w. są dość bo
gate. Wydaje się, że w przybliżeniu można prześledzić dzieje Wojciecha (Wojtka Lia- 
cha) bojara potumszewskiego z 1528 r. Zapewne jego synami byli Mikołaj, Jan i Adam 
Wojciechowicze Lachowicze, którzy później posiadali dobra Burnie we włości kroskiej 
i Wiekszny w potumszewskiej. Trzecie pokolenie reprezentował Michał Mikołajewicz 
Lachowicz. Mieszkali też w pobliskich włościach: medyngiańskiej, twerskiej, pojurskiej 
i korszewskiej z wyjątkiem dwóch odleglejszych: wielońskiej i dyrwiańskiej. Sprawa ich 
genealogii nie do końca jest jasna i wymaga dalszych badań. Prawdopodobnie byli pol
skiego pochodzenia (Lach).

W czasie Potopu 1655 r. Wacław Liachowicz podpisał unię kiejdańskąze Szwecją.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 4 rodziny, bo z obliczeń 

wyłączono braci Jana i Malchera, od których nabyto pewne dobra. Wspomniane rodzi
ny mieszkały głównie we włości potumszewskiej (2) na starym obszarze osadnictwa tej 
rodziny oraz pojedynczo w widuklewskim i retowskim. Większość z nich (3 na 4) mia
ła jednego, a pozostała rodzina nie miała poddanych. Z kolei w  taryfie 1690 r. spisano 
tylko 2 rodziny w pow. potumszewskim w Wieksznelach, czyli w  dawnych Wieksznach, 
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W taryfie 1667 r. zwraca uwagę podwójne nazwisko Korzeniewski Lachowicz (zob. 
pod Korzeniewskimi).

Wiadomo skądinąd o Janie „Dorzy” Lachowiczu, dziedzicu dóbr w pow. rosień- 
skim na Żmudzi (Podratwinie) i w pow. i województwie trockim (Klidzie) w 1730 r. 
W 1744 r. został woźnym żmudzkim. W małżeństwie z Anną Urbanowiczówną miał 
syna Kazimierza (1755) i trzech [Ciechanowicz: pięciu] wnuków: Stanisława z synem 
Michałem, Marcina z dwoma synami: Wincentym i Stanisławem oraz Wawrzyńca z trze
ma synami: Marcinem, Wincentym i Ludwikiem. Członkowie ostatnich dwóch pokoleń 
wylegitymowali się ze szlachectwa w 1819 r. z herbem Łodzią [Boniecki, Ciechanowicz].

Ten sam wywód Lachowiczów herbu Łodzią z 1819 r. przynosi trochę inne dane. 
Przodkiem rodziny został Jan Dorza Lachowicz (pokolenie I), dziad wywodzących się. 
W 1730 r. miał dobra w pow. rosieńskim na Żmudzi i w pow. trockim. Wtedy kupił on 
dobra Podratwinie i Klidzie od Butiewiczów [LVIA, F 391—10—238: Butkiewiczów]. 
Był on woźnym żmudzkim [właściwie rosieńskim] według przywileju z 1744 r. Ożenił 
się z Anną z Urbanowiczów, z którą zostawił syna Kazimierza (II). Ten z kolei sprze
dał wspomniane dobra Janowi Mackiewiczowi w 1785 r. Ożenił się z Ewą Wirzelówną, 
którzy wydali na świat pięciu synów (III): Stanisława, Antoniego, Jakuba, Wawrzyńca 
(ur. 1786) i Marcina (ur. 1788). Z wymienionych Stanisław spłodził dwóch synów (IV): 
Michała i Wincentego, Wawrzyniec dał światu trzech synów: Marcina (ur. 1807), Win
centego (ur. 1814) i Ludwika (ur. 1817), a Marcin dwóch: Wincentego i Stanisława. 
Ostatni z nich mieli metryki chrztu z kościoła w Użugościu w pow. trockim [LVIA, 
F 391-1-995 i 391-10-238].

Sprawa nazwy osobowej „Dorza Lachowicz” wymaga komentarza. Nie można wy
kluczyć, że jest to zwykła pomyłka i w rzeczywistości chodziło np. o Jerzego, różnie
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314 LACKI

zapisywanego w źródłach. Może łączy się z nazwą herbu, np. Dorsz (Dorsch) czy Do- 
rzyn (Darsen)? Chyba bardziej prawdopodobne jest nawiązanie do nazwy osobowej 
Dorza. Skądinąd wiadomo o Janie Dorzewiczu, zanotowanym w popisie włości rosień- 
skiej w 1589 r. [Popis rosieński 1589 r.]. Ta informacja tym bardziej przekonuje, że wła
śnie ów Jan Dorza Lachowicz miał dobra w tej włości.

Schematyczne genealogie Lachowiczów herbu Łodzią, którzy wylegitymowali się 
w guberni kowieńskiej w  latach 1845—1865, przedstawiono w herbarzu Uruskiego. Wła
ściwie są one bez wartości: brak chronologii i lokalizacji.
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 327; LVTA, F 391-1-995, k. 226 (wywód z 1819 r.), 391-10-238; ODVCA, 
vyp. 1, s. 40-289, 48-82, 111-109 (Liakowicz), 118-229, 161-166; vyp. 2, s. 159-11, 171-183, 173-212, 
180-317; vyp. 3, s. 4-35, 10-128, 107-138; vyp. 4, k. 278-52, 283-87; vyp. 5, к  15-107, 21-158, 86-131, 
153—255, 238—65; Perapis 1528 r., s. 264; Popis 1567 r ,  koL 1272, 1350; Popis rosieński 1589 r ,  nr 48. L i 
t e r a t u r a :  Boniecki, T. 13, s. 322 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 5; LPŻ, T. 2, s. 42: Lechavicius; 
Uruski, T. 8, s. 262—263.

LACKI

H. WŁASNEGO 

Taryfa 1667 roku

Lacki Teodor. Chrzęzpnowicz Kaźmier.z dymów 9pod[T\ańskich w zastanie od Teodora Uackiego marszał
ka nadwornego WXL z wioski nasycanej Jotejki wpow. ejragolskim. Szjjchtyngjan Symon wojski wendeński, 
sędzia marszałkowski WXL z nioski zastawnej Dydzjul od Teodora Uackiego odeszjej od Plemborka dymów 
pod{ó\ ańskich 20 wpow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Lacki Hieronim ciwim ejragolski z majętności swej dzjedzjcztiej naginanej Plembork [w Kop. 1 błędnie: 
Lumbork] wpow. ejragolskim dymówpoddańskich 40. Za attestacjągrodu województwa trockiego

Rodzina jest pochodzenia ruskiego, najpewniej ze wsi Lady, których wiele było na Rusi 
litewskiej [Boniecki]. Legenda o pochodzeniu z Polski, co przyjął m.in. Kojałowicz, 
jest mało wiarygodna, Przodkiem rodu byl bowiem Zachary Iwanowicz Koszkin. Jego 
wnuk Iwan Wasilewicz Lacki byl wojewodą moskiewskim, walczącym z Litwą, który 
w 1534 r. zbiegł na Litwę. Tu otrzymał nadania dóbr w pow. trockim, mielnickim i ka
mienieckim. Miał on syna Iwana, leśniczego podlaskiego, wnuka Teodora (ok. 1554— 
1611), pisarza polnego litewskiego i dzielnego rotmistrza oraz prawnuka Jana Alfon
sa (zm. 1646). Ten ostatni został pierwszym senatorem w rodzinie i pierwszym, który 
osiadł na Żmudzi. W 1634 r. został kasztelanem żmudzkim, a w 1643 r. uwieńczył swo
ją karierę starostwem żmudzkim. Był też ciwunem birżyniańskim od 1644 r. Ożenił się 
z Joanną Talwoszówną, kasztelanką żmudzką, od której otrzymał część Plemborka na 
Żmudzi. Był fundatorem kilku kościołów, w tym Wiekszni na Żmudzi w 1646 r. Miał 
trzech synów: Teodora Aleksandra, marszałka nadwornego litewskiego w latach 1654- 
1683, a przedtem posła ze Żmudzi na sejmy w latach 1641 i 1645; Samuela Jana, ciwu- 
na birżyniańskiego i Piotra Kazimierza, podkomorzego trockiego w latach 1652—1656,
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kiedy zmarł. Jedynym synem Teodora Aleksandra i Anny Pac był Hieronim Kazimierz 
(zm. 15 I 1694). Był leśniczym mereckim, łoździejskim i puńskim w 1679 r., ciwunem 
ejragolskim w latach 1686—1694 i podkomorzym żmudzkim od 1691 r. Posłował ze 
Żmudzi na sejmy w latach: 1673,1676,1677 i 1688. Ożenił się z Brygidą Silnicką, kasz
telanką kamieniecką, z którą miał trzech synów: Krzysztofa, Jana Michała, który pozo
stawił tylko córki i Marcina. Ten ostatni prawdopodobnie spłodził syna Kazimierza An
toniego (1728—1767) i dalszych potomków, niewychodzących poza lokalne środowisko.

Ze Żmudzią związany był jeszcze Samuel Jan, syn Jana Alfonsa. Był ciwunem 
birżyniańskim w latach 1655—1660, kiedy zmarł. Był żonaty z Heleną Izabelą Zawiszan- 
ką, kasztelanką mińską. Jego syn Jan Dominik, chorąży siewierski, wyszedł ze Żmudzi. 
Ta gałęź rodziny piastowała lokalne urzędy w województwie trockim.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. Teodor Lacki zastawił dobra 
o łącznej wielkości 29 dymów, a w  1690 — Hieronim Lacki posiadł dobra Plembork 
z 40 dymami w pow. ejragolskim. Jego główne dobra były jednak w województwie troc
kim. W sumie była to właściwie magnateria, choć nowego pochodzenia. Kilkakrotnie 
reprezentowali Żmudź na sejmach (2 osoby).

Wspomniany Hieronim Lacki to jedyny z tej rodziny, który był elektorem króla 
polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. w  Warszawie.
Ź r ó d ł a :  AGAD, A R , Dz. II, ks. 10, k. 60v—64 (sejm  1641 r., dane A . Rachuby); Elektorowie królów, s. 114; 
Kojałow icz, Compendium, s. 289; MACB, F 37—6579, к  17 (sejm  1676 r.); RNB, Pol. ГУ, k. 329—333v (sejm  
1645 i\, dane A. Rachuby); T aryfa woj. trockiego, s. 55 i n.; U rzędnicy żm udzcy, n r  174, 178, 266, 624, 993; 
VUB, F 7—ŻP 32 (14484), к  27—28 (sejm  1677 t ;  dane A. Rachuby); Zaw isza, s. 20 (sejm  1688 r.). L  i t e r a 
t u r a :  Antanavicius, Uetuvio bajoro, s. 2 8 -6 2  (obszerne studium ); Boniecki, T. 13, s. 318 (genealogia, błędna 
data śm ierci H ieron im a K azim ierza); Paknys, s. 172; PSB, T. 16, s. 406M 07: Lacki Jan  A lfons; U ruski, T. 8, 
s. 264—266; W ierzbicki, s. 296 (sejm  1673 r ) .

LAGUNA ZOB. LAGUNA

LALEWICZ

Taryfa 1667 roku

Lalewictjjan [na miejscu] Jana Butkiewicza у  Goniprowa ya^Todniczy] dym 1 w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Lalewicy [tak w: MB; w Taryfie Żmudzi 1690 r. błędnie: Iilewicz] Kazimiery yPosyyla Acycyn w pow. 
horsyewskim dym szlachecki 1

Problemem jest kilka podobnych do siebie nazwisk, o których bliżej napisano przy Le- 
lewiczach (zob.).

Nazwisko Lalewicz to patronimik od nazwiska Lal(as) lub podobnego. To ostatnie 
łączy się z litewskim laliti, czyli „głośno mówić”, „krzyczeć”, „trajkotać” itp. Nie można 
wykluczyć związku z nazwiskiem Lelys [LPŻ]. W polskich herbarzach notowano Lale- 
wiczów nobilitowanych w 1790 r. i chyba niezwiązanych z Litwą [Uruski],
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316 LASKOWSKI RASZKOWSKI)

Na Żmudzi notowano ich w oby taryfach XVII w. W 1667 r. była to jedna rodzi
na w pow. kroskim, z jednym zagrodnikiem (poddanym), a w 1690 — także jedna ro
dzina, lecz w pow. korszewskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2 , s. 18: Lalys; UrusM , T. 8, s. 267.

LANARTOWICZ ZOB. LENARTOWICZ

LASKOWSKI RASZKOW SKI)

Taryfa 1667 roku

Laskowski Jakub, na którego miejscu został spisany Adam Kon tont у O mol dym 1 szlachecki w pow. berjańskim

Taryfa 1690 roku

Laskowski Teodor zMontowtów i p r y  kupli w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1

Problemem jest mieszanie dwóch różnych rodzin: Laskowskich i Laszkowskich, które 
w języku ruskim mogły być zapisywane podobnie. Obie rodziny notowano zresztą na 
Żmudzi, co dodatkowo komplikuje sprawę.

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. Z kolei Z. Zin- 
kevicius wymienił to nazwisko w kontekście imienia Błażej, od którego powstały formy 
typu Lasas, Losius itp. I choć formalnie nie można nic zarzucić temu rozumowaniu, to 
najbardziej prawdopodobne jest pochodzenie polskie, zob. niżej.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są dane zarówno o Laskowskich, jak i Lasz
kowskich. W 1567 r. Stanisław Mikołajewicz Laskowski kupił ziemię Rutiliszki we wło
ści użwenckiej. W 1593 r. Zachariasz Laskowski pogodził się z wdową po jego bracie 
Stanisławie, Zofiąjacowną, o „dworec” Rutyliszki we włości użwenckiej. W 1595 r. ten
że w testamencie zapisał żonie Małgoretie Giedminownie majętność Takwiety we wło
ści korszewskiej. Skądinąd wiadomo, że Zachariasz Laskowski był miernikiem biskupa 
żmudzkiego Jana Domanowskiego już w 1560 r. [Codex MednicensiĄ.

W 1590 r. Mikołaj Wojtiechowicz Laskowski wraz z żoną Barbarą Stanisławowną 
Jagminowicz sprzedał część „otczizny” Kwesti we włości korszewskiej „diadkowi” żony.

W 1595 r. Rafał Laskowski był uczestnikiem podziału dóbr Wielkie Paleki we wło
ści widuklewskiej.

W sumie dane o Laskowskich w aktach ziemskich żmudzkich wskazują, że Laskow
scy byli związani z dobrami: Rutyliszki we włości użwenckiej [miejscowość niezlokalizo- 
wana], Kweście w korszewskiej i Paleki w widuklewskiej. Leżą one w różnych, odległych 
od siebie włościach żmudzkich. Można mówić o pokrewieństwie Stanisława i Zacharia
sza Mikolajewiczów Laskowskich.

W herbarzach notowano kilka rodzin Laskowskich z Polski herbu: Dąbrowa 
z Laskowa w ziemi łomżyńskiej (Mazowsze), Doliwa z Lasków w ziemi wieluńskiej,
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Drużyna z Laskowej w pow. sądeckim (Małopolska), Korab z Laskowa w ziemi 
nurskiej (Mazowsze), Kornicz z Laskowej w księstwie Zatorskim (Śląsk), Leszczyc 
w pow. kaliskim (Wielkopolska), Pólkozic z Laskowa w ziemi bełskiej i Trzaska 
z Lasków w pow. wareckim (Mazowsze). Pewnym śladem pochodzenia Laskow
skich są dane o Janie Laskowskim, wikariuszu w parafii Widukle w 1579 r. Pocho
dził on z diecezji płockiej, skąd przeniósł się do diecezji żmudzkiej 32 lata temu, 
tj. w 1547 r. [informacji tej nie podają wydawcy Lietuvos kataliką dvasininkai, choć 
już dawno pisał o tym np. I-C. Jablonskis, Lietunią kultura, s. 176]. Stąd można ostroż
nie zasugerować, że Laskowscy na Żmudzi mogli pochodzić z Mazowsza z diecezji 
płockiej.

Niemniej interesująca jest przydawka pochodzeniowa Jerzego z Teywiła Laskow
skiego, który był poborcą pow. wilkiskiego w 1651 r. [AGAD]. Wspomniany tu Teywił 
czy raczej Steywił wskazuje na pochodzenie litewskie. Nie notuje się go w źródłach. 
Teoretycznie można założyć, że jest to nazwisko dwuczłonowe, złożone z członów: 
stei— i vil—, znanych w antroponimii litewskiej. Pierwszy człon jest zapożyczeniem, 
a drugi jest dobrze znany w antroponimii, zob. Butwił. W źródłach spotyka się trochę 
inną formę tego nazwiska — Stegvila(s) lub Steigvila(s).

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Laskowskiego z herbem 
Leszczyc. Wymieniono tam znanego powszechnie rewizora Jakuba, miernika we włości 
gondyńskiej w 1563 r., którego można łączyć z Paszkowskim, a nie Laskowskim.

Notowano ich w obu taryfach XVII w.: po jednej rodzinie w 1667 i 1690 r., choć 
w różnych powiatach: najpierw w berżańskim, potem w medyngiańskim. Nie mieli pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  AG  AD, Arch. P iłsudskich, LVI.C. Inni, k. 36; Codex Mednicensis, T. 1, s. 345; D w orzecki Boh
danow icz, k. 117; O DVCA, vyp. 1, s. 45—24; vyp. 2, s. 116—214; vyp. 3, s. 78—160, 125—35, 128—87; vyp. 5, 
k. 147—207. L i t e r a t u r a :  K. Jab lonskis, Uetumą kultura, s. 176; Uetuvos kataükii dvasininkai, s. 169: Jonas 
Laskauskas; LPŻ , T. 2, s. 26: Laskauskas; U ruski, T. 8, s. 281—287; Z inkew ćius, s. 139: stei— 161—162: vil—., 
398: Blaziejus.

LAUBOR ZOB. LAWDBOR 

LAUCEWICZ ZOB. ŁAWCEWICZ

LAUDAŃSKI (LAWDAŃSKI, LIAUDAŃSKI) 

H. JASTRZĘBIEC, WŁASNEGO, ZAGŁOBA 

Popis 1621 roku

Laudańska Samuelowa, wdowa, pachołka po kozacku koń 1 w pow. wielońskim 
Laudański Heliasypo rajtarsku koń 1 w pow. wielońskim 
Laudański Hrehory z Kołaczkowskim po kozacku koń 1 w pow. telszęwskm 
Laudański Mikołaj z uczestnikami po rajtarsku koń 1 w pow. wielońskim
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Taryfa 1667 roku

haudańska Jerpyna Aleksandra Rukiewicpówna p majętności Pet ku и Kukiemp i Zycpkispek dymów 10 
№pow. rosieńskim
handański Jan Gabtya/owicp na miejscu Gabriela haudańskiego rodpica swego i Hrehore[go] Drawdpiłowi- 
cpa p Kretkompia dym szlachecki 1 wpow. wilkisldm
handański Kapimierp p Podnbisia na [miejscu] Barba/y Połaskiej Eliaspowej haudańskiej podĄmskich] 
d)/[mów] 4 wpow. rosieńskim
handański Mikołaj p Kndejkiów dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
handański Steygwił Je/py. Kopa/yn Teodor [...] Takpe od Jerpego Steygwiła haudańskiego i małponkije\go\ 
wiecpnością nabytej dymów podAyśrshich] i  w tym pow. [kroskim]
hawdańska Eliaspowa Barbara. Woydylowski Jerpy [...] Tenpe [z] pastawy od Barbary Połaskiej Eliaspowej 
hawdańskiejpDowtort dymów5 [...] ogółem dymówpoddańskich 31 wpow. rosieńskim 
hawdańska Steygwiłowa Barbara, na miejscu której postał spisany ]an Dowgiński p pastany dymów poddań
skich 18 w pow. wielońskim
handański Adam na miejscu Macieja hawdańskie\go\ rodpica pS akajciów dym 1 splachecki wpow. ejragolskim 
hawdański Aleksander pProspcpnnów dym splachecki 1 wpow. wielońskim
handański Andrpej, na którego miejscu postał spisany Kapimierp Kwaspewicp p Piłsud Monkajć dym 1 spla
checki w pow. korspewskim. handański Andrpej, na którego miejscu orap na miejscu Krpysptofa Narbuta
1 Dawida Siuciły postał spisany Spymon Zdanowicp pMonkajdów Piłsud 2 dymy poddańskie w pow. kor
spewskim
hawdański Daniel Fronckiewicp p Pospok dym 1 splachecki wpow. wielońskim
handański Daniel na miejscu Macieja hawdańskie\gó\ rodpica p Sakajciów dym 1 splachecki w pow. ejra- 
gohkim
handański Dawid. Wambut Jópef na miejscu [...] i na miejscu Jana Pers ko wda i Dawida hawdańskiego
2 poddańskie dymy wpow. medyngiańskim
hawdański ]an na miejscu Jópef a hawdańskiego rodpica pRospcpMontowtów dym splachecki 1 w pow. wie
lońskim
hawdański Kapimierpna miejscu Tomaspa hawdańskie\go\ rodpica pGostowtowicpdym 1 splachecki w pow. 
nielońskim
hawdański Kapimierp £ bratem swoim na miejscu Katarpyny Mikołajowej hawdańskiej rodpidelki p Gasto- 
wtonicp dym 1 splachecki w pow. wiebńskim
hawdański Krpysptof na miejscu Jana Wolskie\go\ i Jana Witkowskiego pButkispek dym 1 splachecki w pow. 
ejragolskim
handański Krpysptof Zygmontowicp [na miejscu] rodpica swe[go] Zygmonta hawdańskiego pWornian dym 
1 splachecki w pow. tendpiagolskim
hawdański Mikołaj na miejscu Jana hawdańskie\go\ rodpica swe\go\ pSenkunów dym 1 splachecki w pow. 
niebliskim
hawdański Paweł Piotr p Surwił dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
hawdański Stanisław na miejscu IMikołaja hawdańskiego rodpica swego p Gastowtowicp dym 1 splachecki 
wpow. wiebńskim
hawdański Stanisław p Berp pagrodnicpy dym 1 w pow. wielońskim 
hawdański Stanisław p Połan dym 1 poddański wpow. wielońskim
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Lawdański Stanisław. Pasgkienicg Narwoysg Maciej na miejscu Annj Pasgkiewicgówny Sebestianowej Mo
dzelewskiej gRonkun dymy 2. Pen je  Pasgkiewicggprgykupli od Stanisława Lawdańskie\go\ dym 1 gagrod- 
niccy. Ogółem wsgytkiego dymów poddańskich 3 w pow. wielońskim
Lawdański Gotowt Gabriel у  gastawy g  Wogmian od Jana Lawdy dym 1 sglachecki w pow. wielońskim 
Lawdański Steygwiło Michał, na którego miejscu gostał spisany Maciej Petkun g  Podubisia jako gastawnik 
dymy 2 poddańskie w pow. rosie ńs kim

Taryfa 1690 roku

Laudański Malcher g  Wo/montowicg w pow. wielońskim dym poddański 1
Laudański Paweł gostał spisany ragem ge Stefanem Dowksgą gSunrilów w pow. ejragolskim dym sglachecki 1
Laudański Rafał g  bratem Janem Rosgkiewicgem g  Berg w pow. wielońskim dym sglachecki 1
Laudański Stanisław g  Polan w pow. wielońskim dym sglachecki 1
Lawdański Adam gPołuknia w pow. rosieńskim [dym] sglachecki 1
Lawdański Andrgej gB ergw  pow. wielońskim dym sglachecki 1
Lawdański Francisgek gjawgiel w pow. wielońskim poddańskich dymów 2
Lawdański Jan, na miejscu którego gostał spisany Aleksander Drawdwi/owicg g  okolicy Lwetkumpia [sic] 
w pow. wilkiskim dym sglachecki 1
Lawdański Jan, na miejscu którego gostał spisany Adam Lipniewicg g  RosgcgMisgtowtów w pow. wielońskim 
dym sglachecki 1
Lawdański Jógef g  okolicy ZolmontowicgLawdy i pnykuplą w pow. melonskim dym sglachecki 1 
Lawdański Kagimierg g  Gosgtowtowicg w pow. wiebńskim dym sglachecki 1 
Lawdański NLchał g  Połogdonia w pow. wilkiskim dym poddański 1

Nazwisko najpewniej jest pochodzenia litewskiego i wiąże się z członem liaud— wystę
pującym w antroponimii litewskiej, zob.: Lawdbor [LPŻ; Zinkevicius]. Może być też 
nazwiskiem odmiejscowym od miejscowości, czy raczej pola i okręgu Lauda we wło
ści wielońskiej.

Rodzina używała dwóch przydawek pochodzeniowych: z Gotowta i z Stegwiłła, na
wiązujących do swoich przodków. Przynajmniej niektórzy pochodzą z sąsiedniego pow. 
upickiego, gdzie notowano licznych Steygwiłów i Laudańskich w następujących polach 
(okolicach szlacheckich): Sabany naPomuszu, Rajuny na Upicie i Żojbiszki Wołoczkiszki.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W niedatowanym 
dokumencie Martin Bałtromiejewicz Liawdenski kupił część majętności Kroże we wło
ści kroskiej. W 1584 r. tenże jako Chrzczonowicz Liawdanski kupił dwóch chłopów 
w Upojniach we włości kroskiej.

W 1585 r. Bałtromiej Stanisławowicz Pacowicz Liawdanski darował żonie Han
nie Wojtiechownie 200 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Pokiemsrowtie 
we włości wielońskiej, w  polu Liawdanskim. W 1598 r. Jakub Stanisławowicz Pace- 
wicz Liawdanski z żonąJedwigą Puksztianką kupił część majętności Macewiczi w  polu 
Liawda we włości wielońskiej, nad rzeką Kiemsrupią. W 1594 r. Walerian Simowicz 
Liawdinski sprzedał majętność Kuliszki we włości wielońskiej. W 1596 r. doszło do 
ugody o „wyprawę i posag” między Maryną Jurewną Szymkowicz oraz Szczasnym,
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Matiejem i Sebestianem Bałtromiejewiczami Liawdanskimi. W tym roku Matiej Bał- 
tromiejewicz kupił grunty Pacuszka i Kibortiszka w polu Wordukszni [we włości wie- 
lońskiej]. W 1598 r. tenże otrzymał część majętności Staniewszczyzna w Poworduksz- 
niach we włości wielońskiej i sieliszcze [tj. siedlisko] Paciuszki. W 1599 r. kupił ziemię 
Wordukszni w polu Wordukszniach we włości wielońskiej. W innym miejscu został na
zwany Chrzczonowiczem Liawdanskim. W 1598 r. Sobestian i Juri Bałtromiejewicze 
Chreszczanowicze [właściwie Chrzczonowicze] Liawdanskie kupili poddanych w polu 
Polany we włości wielońskiej. W 1599 r. wyżej wymienieni kupili majętność Bartoszuny 
w Liawdie. W 1596 r. Jan Mikołajewicz Liawdanski sprzedał majętność w polu Szwen- 
tupy we włości wielońskiej. W 1598 tenże, tu jako Rukujż Liawdanski, z żoną Kristi- 
ną Walentynowną kupił część majętności w polu Urnieżojtiach we włości wielońskiej. 
W 1599 r. wraz z żoną Alżbietą Stanisławowną Wasilewicz sprzedał grunty majętności 
w polu Urnieżojti. W 1600 r. Abram Markowicz Liawdanski darował siostrze Zofii pod
danego tytułem posagu zamiast części swoich dóbr: Poszoki, Rytyki i Birsztyny we wło
ści wielońskiej W 1599 r. Matiej Jurewicz Liawdanski zastawił część służby ludzi w polu 
Ożojtiach [we włości wielońskiej]. W 1600 r. tenże kupił majętność w polu Kotkuny we 
włości wielońskiej. W 1598 r. Samuel Hryhorewicz Liawdanski sprzedał ziemię Stanisz- 
ki w Bortkunach we włości wielońskiej i część majętności Kutiszki w Poniewieżu w tej 
włości. W 1599 r. tenże zastawił służbę ludzi w siole Ożonti, należącym do majętności 
Liawda we włości wielońskiej. W 1600 r. doszedł do ugody sądowej z macochąjadwigą 
Stanisławownąjakubowicz o majątek ruchomy i nieruchomy po śmierci ojca Hryhora 
Jakubowicza Liawdy, a mianowicie: w Pokiemsrowtiach i Poszokach [we włości wieloń
skiej]. W 1599 r. Adam Matysowicz Liawdanski sprzedał bratu Szymonowi część ma
jętności Lawdany we włości wielońskiej. W 1598 r. Juri Matiejewicz Liawdanski kupił 
część majętności w Liawdie w polu Kotkuny. W 1599 r. tenże kupił sianożęć uroczysko 
Gierwojniszki w Liawdie, w polu Możrimowiczi [we włości wielońskiej] oraz grunty ma
jętności Chotkuny [tj. Kotkuny] w tej włości.

W sumie Laudańscy (zwani najczęściej Liawdanskimi) mieszkali głównie we włości 
wielońskiej w polu Laudańskim (Liawda), na pograniczu z pow. upickim. Do wyjątku 
należały wzmianki o ich pobycie w innych włościach na Żmudzi, np. w kroskiej. Naj
pewniej należeli oni do różnych rodzin, czy nawet rodów, o czym świadczą następujące 
nazwy osobowe: Chrzczonowicz, Pacowicz [zob. jeszcze: Lawda], Rukujż. Łączyło ich 
nazwisko „Laudański” o charakterze topograficznym.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. 
wielońskim (3) i wyjątkowo w telszewskim (1). Dwie z nich stawiały konia z „uczestni
kami”, a więc nie należały do zamożnych.

Przed 1655 r. jeden z Laudańskich ufundował altarię w kościele parafialnym w Bej- 
sagole. Najpewniej chodzi o Laudańskiego z Laudy, skąd było najbliżej do tego kościoła.

W czasie Potopu 1655 r. odnotowano sześciu Laudańskich, w tym Jana, który po
chodził z Upity. Przy pozostałych nie podano miejsca pochodzenia i przynajmniej nie
którzy byli Żmudzinami: Aleksander, Gabriel, Jerzy (uczestnik zjazdów wjaswojniach 
i Kiejdanach oraz konfederacji w Szadowie), Krzysztofa i Mackiewicza Krzysztofa; 
możliwe, że ostatni dwaj to jedna osoba. Wszyscy podpisali unię kiejdańskąze Szwecją.
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W taryfie 1667 r. spisano 25 rodzin, a więc stosunkowo dużo. Mieszkały one głów
nie w pow. wielońskim (12) oraz ejragolskim i rosieńskim (po 4), w pozostałych tylko 
pojedynczo. Choć większość z nich nie miała poddanych (16 na 25), to pozostałe ro
dziny miały od jednego do 18 poddanych, w tym aż cztery miały od czterech dymów 
w górę, a więc stosunkowo niemało. Wymieniony tu Michał Laudański, właściwie Stey- 
gwiło Laudański, miał 2 dymy poddańskie w Podubisiu w pow. rosieńskim. Z jego te
stamentu z 1676 r. Wiadomo, że jego dobra to Podubisie Dowtorty i chciał być pocho
wany przy kościele Szydłowskim „pod krzyżem, który stoi przy kamieniu przy drodze 
do Lidowian” [Vaisvila].

W taryfie 1690 r. spisano 12 rodzin, z których aż 8 mieszkało w pow. wielońskim, 
a pozostałe w wilkiskim (2) i po jednej w rosieńskim i ejragolskim. W pow. wielońskim 
mieszkali głównie na Laudzie (Wołmontowicze, Polany, Zołmontowicze Lawda, Gosz- 
towtowicze), a kilka dalszych w pobliżu. Z nich zdecydowana większość nie miała pod
danych (9 na 12 ), a pozostałe miały po jednym, wyjątkowo dwóch poddanych. Zatem 
była to na ogół szlachta drobna, choć z pewnymi wyjątkami, ale utytułowana. Wspo
mniany w tej taryfie Franciszek Laudański zmarł w 1708 r., chciał być pochowany w ko
ściele w Czekiszkach [Vaisvila].

Najdawniej urząd piastował Jerzy Steygwił Laudański, który był wojskim żmudzkim 
w latach 1599—1607. Ufundował on ołtarz większy w kościele w Bejsagole [Visitatio
nes DS. 1675—1677]. Stanisław Kazimierz Steygwił Laudański był miecznikiem żmudz
kim w 1665 r., a Jerzy Mikołajewicz Steygwił Laudański piastował ten urząd w latach 
1665—1666. Ożenił się z Aleksandrą Janówną Rukiewiczówną. Dalsze urzędy sprawo
wali w XVIII w. Samuel Laudański był oboźnym żmudzkim w 1714 r. Ożenił się z Ka
tarzyną Ordzianką. Antoni Jan Laudański był ciwunem pojurskim w latach 1731—1733 
oraz łowczym wendeńskim i starostą guczkompskim w latach 1723—1732 [Guczkompie 
to wieś, królewszczyzna w pow. wilkiskim]. Był też rotmistrzem wilkiskim [pospolitego 
ruszenia szlachty] i elektorem 1733 r. Ożenił się z Marianną Kosińską, zmarł w  1735 r. 
Czy nie on jako Antoni Laudański był łowczym żmudzkim w latach 1719—1720? Z kolei 
Antoni Jerzy Laudański był stolnikiem żmudzkim w latach 1735—1738. Był też dworza
ninem skarbowym litewskim i starostą guczkompskim oraz rotmistrzem pow. wilkiskie- 
go [pospolitego ruszenia szlachty]. Ożenił się z Anną Bielicką. Jerzy Stanisław z Lau- 
dy Laudański był pisarzem grodzkim repartycji rosieńskiej w latach 1766—1781, potem 
pełnił ten urząd w repartycji szawelskiej w  latach 1783—1784. Był też stolnikowiczem 
[czyli synem Antoniego Jerzego Laudańskiego], starostą guczkompskim, szambelanem 
królewskim i wojskim żmudzkim w latach 1772—1784, kiedy zapewne zmarł. Ożenił się 
z Ewąjeleńską. Antoni Wawrzyniec Laudański był pisarzem grodzkim repartyqi rosień
skiej w  latach 1782—1792, zmarł po upadku Rzeczypospolitej po 1819 r. Był dwukrot
nie żonaty z: Marianną Brońcówną, podczaszanką wileńską i Pauliną Pomarnacką, sę- 
dzianką smoleńską. I wreszcie Józef Zachariasz Laudański był krajczym rosieńskim od 
1794 r. do rozbiorów Rzeczypospolitej w roku następnym, zmarł po 1819 r.

Do tego zestawienia trzeba dodać deputatów i elektorów królów polskich. Deputa
tami ze Żmudzi do Trybunału Głównego byli kolejno: Jerzy Steygwił Laudański, wojski 
w  1607 r.; Jerzy Steygwił Laudański, podskarbi [oczywiście nie chodzi o podskarbiego
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czy skarbnego litewskiego] w 1655; Franciszek Laudański, komornik [żmudzki] w 1699, 
który w 1704 r. był rotmistrzem pow. wilkiskiego; Jerzy Laudański, kanonik żmudzki 
w 1729; Antoni Jerzy Laudański, starosta guczkompski, rotmistrz pow. wilkiskiego, póź
niejszy stolnik żmudzki w 1735; Jerzy Laudański, pisarz grodzki rosieński w 1772—1773 
i 1775—1776 oraz Antoni Wawrzyniec Laudański w 1788—1789 i 1792 r.

W 1648 r. elektorami króla Jana Kazimierza byli Stanisław i Jerzy Laudańscy, 
a w 1697 r. Augusta II wybierał Kazimierz Jan Szegayło [sic] Lawdański [właściwie 
Steygwiło Laudański], Z kolei elekcję króla Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. podpi
sali ze Żmudzi dwaj Laudańscy: Antoni ciwun pojurski i rotmistrz powiatu wilkiskiego 
oraz drugi bez imienia. W sumie w trzech elekcjach uczestniczyło pięciu Laudańskich.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Laudańskich z herbem Lau
dański. Tego herbu używał Antoni, pisarz grodzki rosieński w 1797 r., rotmistrz kawalerii 
narodowej i pisarz grodzki żmudzki w 1798. W 1816 r. był prezydentem Sądu Głównego 
w departamencie 2 guberni wileńskiej i kawalerem Orderu św. Anny drugiej klasy.

W XIX w. Laudańscy wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
z herbami: Jastrzębiec (najczęściej) i Zagłoba. Niemniej jednak w 1798 r. zanotowa
no Grzegorza Laudańskiego, ziemianina żmudzkiego, z herbem własnym [Wittyg]. 
W XIX w. Laudańscy herbu Zagłoba mieszkali w pow. telszewskim, byli też w pow. ro- 
sieńskim zapewne tegoż herbu [Ciechanowicz].

Genealogia Laudańskich herbu Jastrzębiec ma się zaczynać od osoby Sebastiana, 
syna Kornelego [imię zniekształcone i niemożliwe dla tego okresu; pokolenie I i II], 
dziedzica Polan w 1566 r. Miał on również dobra w pow. upickim (Lauda, Laudyszki, 
Linkowiec) i wiłkomierskim (Żejmy i Żejmiany). Z Joanną Radziwiłłówną spłodził on 
czterech synów (III): Stanisława z synem Piotrem (IV), oboźnym upickim w 1674 r.; 
Mikołaja, Jana i Andrzeja, wzmiankowanymi w 1623 r. Z powyższego wynika, że wspo
mniany Sebastian musiał być niezwykle długowieczny. Z akt ziemskich żmudzkich 
wiadomo o Sebestianie Bałtromiejewiczu w latach 1596—1598, który miał m.in. do
bra Polany, właściwie Polany (lit. Palonai) leżące na wschód od miasteczka Bejsagoła. 
Z wymienionych synów Sebastiana trzeba zwrócić uwagę na Jana, który w testamencie 
z 1654 r. przekazał swoje dobra synowi Jerzemu (IV). Otrzymał on od babki (bliżej nie
określonej) dobra Połozdoń w pow. wilkiskim [Boniecki błędnie: rosieńskim] w 1650 r. 
Jerzy zostawił czterech synów (V): Mikołaja, Jerzego, plebana twerskiego, Antoniego 
Jana i Jerzego Antoniego. Z nich Antoni Jan (zm. 1735) skupił od braci ich części Po- 
łozdonia, aktywnie uczestniczył w polityce, m.in. był elektorem króla polskiego Stani
sława Leszczyńskiego w 1733 r. Był ciwunem pojurskim w latach 1731—1733, łowczym 
wendeńskim w 1732 r. i starostą guczkompskim [w pow. wilkiskim] na Żmudzi w latach 
1723—1732. Ożenił się z Marianną Kosińską, z którą miał czterech synów (VI): Lu
dwika, Rocha, Stanisława Michała i Józefa Wawrzyńca. W latach 1746 i 1749 sprzeda
li oni Połozdoń. Synem Józefa Wawrzyńca i Barbary Proniewicz był Józef Zachariasz 
[rkps VUB.: Józef Hilary; VII], rotmistrz województwa wileńskiego, dworzanin skar
bowy i krajczy rosieński w  1794 r. Był dziedzicem „Nazajciów Kierzgiów”, czyli Kien- 
giów Norajciów, późniejszego folwarku nad Dubissą, na wschód od Rosieni. W małżeń
stwie z Tekląjeleńską, sędzianką rosieńską, wydał na świat trzech synów (VIII): Michała
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Januarego (ur. 1802), Seweryna Józefa (ur. 1807) i Jana Lucjusza (ur. 1809). Wywiedli 
oni swoje pochodzenie szlacheckie w 1819 r. Pierwszy przejął wspomniane Kiengie 
Norajcie, ale miał tylko córki. Jego brat Seweryn Józef był porucznikiem wojska rosyj
skiego i kawalerem Orderu św. Włodzimierza, pozostawił czterech synów (IX): Mie
czysława Seweryna, również ojca czterech synów; Józefa Piotra; Seweryna Leona i Mi
chała Seweryna [wg rkps VUB.: było trzech synów: Mieczysław Seweryn, Józef Piotr 
Michał Seweryn i Seweryn Leonard]. Z nich Mieczysław i Seweryn byli właścicielami 
dóbr w guberni kowieńskiej: Bobtele, Seweryn owo, Łuczuny i Andruktyszki. Wspo
mniany Mieczysław Seweryn był postacią nietuzinkową (ur. 1834): absolwent Mikoła- 
jewowskiej Szkoły Inżynierskiej i Akademii Mikołajewowskiej, odznaczony rosyjskimi 
orderami i medalami (m.in. „Za usmirenie polskogo miatieża w 1863—1864 gg.” [za po
konanie polskiego buntu, czyli powstania z lat 1863-1864], rzeczywiście walczył w ar
mii rosyjskiej przeciwko „bandzie Langiewicza” [tj. armii dyktatora powstania Maria
na Langiewicza] w Królestwie Polskim, przeszedł karierę wojskową od kapitana (1869) 
do generała majora (1887) i w  małżeństwie z Jarosławą Pawłowską miał dwóch synów 
(X), których wychował w wierze katolickiej (żona była katoliczką): Michała Czesława 
(ur. 1872) i Anatola Piotra (ur. 1876) [VUB].

Ostatni z synów Józefa Zachariasza to Jan Lucjusz (VIII), który pozostawił dwóch 
synów (IX): Ildefonsa Juliana i Zenona Stanisława.

Teraz wracam do Jerzego Antoniego (V), ostatniego z czterech synów Jerzego. Był 
on rotmistrzem, potem pułkownikiem wilkiskim, dworzaninem skarbowym, stolnikiem 
żmudzkim w latach 1735—1738 i elektorem króla Stanisława Leszczyńskiego ze Żmudzi 
w 1733 r. Ożenił się z Anną Bielicką, z którą miał dwóch synów (VI): Jana, dominikani
na i Jerzego, pisarza grodzkiego żmudzkiego (potem rosieńskiego) w latach 1767—1780, 
wojskiego żmudzkiego (od 1772 r.), szambelana królewskiego w 1782 i pisarza grodz
kiego szawelskiego w 1784 r. Był kilkakrotnie posłem sejmowym ze Żmudzi [czego nie 
potwierdzają źródła]. W małżeństwie z Ewą Jeleńską miał syna Antoniego Wawrzyń
ca (VII), pisarza grodzkiego rosieńskiego w latach 1782-1790, starosty guczkompskie- 
go [od 1785 r., tradycyjnie będącego w ręku Laudańskich od początku XVIII w.], de
putata żmudzkiego do Trybunału Głównego w latach 1788, 1791 i 1794, rotmistrza 
1. brygady kawalerii narodowej z rangą generała majora i prezydenta Sądów Głównych 
Litewskich w latach 1802-1814. W małżeństwie z Marianną Brońcówną, podczaszanką 
wileńską, miał czterech synów (VIII): Jerzego Antoniego, Stanisława Antoniego, Anto
niego Piusa i Ludwika Antoniego. Wszyscy wylegitymowali się ze szlachectwa w 1819 r. 
[Boniecki; wersja skrócona w: LVIA, F 391-7-1866, k. 107].

Czy nie synem wzmiankowanego wyżej Antoniego był Julian Roch Antonowicz 
Liawdanskij (1846-po 1912), general rosyjski, a wcześniej inżynier wojskowy, kapitan 
w 1876 r., podpułkownik w 1881, pułkownik w 1886, generał major w 1907, w 1912 
przeniesiony do rezerwy ze stopniem generała lejtnanta. Miał dwoje dzieci i trzech braci 
wojskowych: Witalija pułkownika oraz Ryszarda i Nestora, podpułkowników [Volkov].

Laudańscy herbu Jastrzębiec wywiedli się w 1799 r. Ich przodkiem byl Kazimierz 
Laudański, właściciel dóbr Gawgory w pow. rosieńskim w XVIII w. [LVIA, F 391-11- 
52]. Chodzi o Gawgory w dawnym pow. berżańskim.
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324 LAUDAŃSKI (LAWDAŃSKI, LIAUDAŃSKI)

Z 1799 r. pochodzi wywód Laudańskich herbu Jastrzębiec. Ich protoplastą był Mi
kołaj Laudański, mający syna Stanisława (pokolenie I i II). Ten ostatni w 1660 r. otrzy
mał dobra Wojdatany Pieszyszki Iszlikajcie [pewna jest tylko pierwsza z tych miejsco
wości w pow. kroskim] od Jana Wołodki. W testamencie Kazimierza Laudańskiego, syna 
Stanisława, (III), z 1730 r. jest zapis wspomnianych dóbr dla jego syna Wawrzyńca (IV) 
i wnuków (V): Bartłomieja, Franciszka i Jana. W 1758 r. ów Wawrzyniec w testamencie 
uczynił zapis dla swoich synów, wyżej wymienionych. Zapoczątkowali oni 3 linie tej ro
dziny. Założycielem pierwszej, najstarszej linii był Bartłomiej jako ojciec Ignacego (VI) 
i dziad czterech wnuków (VII): Józefa Waleriana (ur. 1799), Wincentego Franciszka 
(ur. 1810), bezpotomnego, Alojzego (ur. 1812) i Floriana (ur. 1815) [wzmianka o utracie 
dworiaństwa]. Pierwszy z nich Józef Walerian zostawił po sobie dwóch synów (VIII): 
Norberta Roberta(ur. 1829) i Leonarda Józefa (ur. 1850) [wzmianka o utracie dworiań
stwa] z synem Janem (ur. 1871; IX).

Z kolei jego bracia: Alojzy i Florian. Pierwszy z nich miał syna Antoniego (VIII), 
a jego brat Florian — troje dzieci (VIII): Franciszka [polskie imię rosyjskimi literami] 
Ryszarda (ur. 1842), Antoninę Kazimierę (ur. 1844) i Józefa (ur. 1846).

Drugą średnią linię zapoczątkował Franciszek (V) jako ojciec Izydora (VI), któ
ry z kolei zostawił po sobie dwóch synów (VII): Ignacego (ur. 1804) z synem Adol
fem Tymoteuszem (ur. 1837; VIII) i Waleriana Franciszka (ur. 1805) z synem Leonem 
(ur. 1848; VIII).

Trzecia, najmłodsza linia pochodzi od Jana (V), ojca dwóch synów (VI): Sylwestra 
i Jana. Pierwszy z nich byl ojcem siedmiu synów (VII): Wincentego (ur. 1805), Tomasza 
(ur. 1814), Teodora Karola (ur. 1815), bezpotomnego, Feliksa (ur. 1820), bezpotomne
go, Leona (ur. 1823), Nikodema Józefa (ur. 1824), także bezpotomnego i Leonarda Jó
zefa (ur. 1828). Z nich Wincenty spłodził syna Józefa (ur. 1864; VIII) [później dopisa- 
ny]. Jego brat Tomasz dał światu czterech synów (VIII): Wincentego Józefa (ur. 1857), 
Aleksandra Kazimierza (ur. 1859), Juliana (ur. 1861) i Zenona Czesława. Pierwszy 
z nich zostawił po sobie czterech synów (IX): Bazylego (ur. 1891) [ros. Wasilij], Wiktora 
(ur. 1894), Konstantego (ur. 1900) ijerzego (ur. 1903) [ros. Gieorgij]).

Kolejny brat Wincentego to Leon (VII), który ojcował trzem synom (VIII): Fran
ciszkowi (ur. 1853), Stanisławowi (ur. 1855) i Władysławowi (ur. 1881), a jego brat Le
onard Józef — także trzem (VIII): Stanisławowi (ur. 1855), Aleksandrowi (ur. 1858) 
i Julianowi (ur. 1860) z dwoma synami (IX): Józefem (ur. 1893) i Antonim (ur. 1894).

Teraz brat Sylwestra — Jan (VI), który był ojcem pięciu synów (VII): Ignacego, Mi
chała, bezpotomnego, Ludwika, Wincentego, bezpotomnego i Józefa Leona (ur. 1831). 
Z nich Ignacy spłodził syna Adolfa Mirona (ur. 1836; VIII), jego brat Ludwik — dwóch 
synów (VIII): Kazimierza Szymona (ur. 1858) ijuliana (ur. 1862), a ostatni z braci, Józef 
Leon — syna Józefa (ur. 1859; VIII) [LVIA, F 391—7—1866, k. 98].

W innym wywodzie z 1800 r. Laudańscy użyli herbu Zagłoba. Ich protoplastą zo
stał Jerzy Laudański (pokolenie I), który w swoim testamencie z 1673 r. zapisał dobra 
Podurbinie Mieszki [pierwsza nazwa jest skądinąd nieznana, druga leżała w pow. Małych 
Dyrwian] synowi Bartłomiejowi (II). W 1719 r. Bartłomiej Laudański (III) po śmier
ci ojca Bartłomieja wszedł w posiadanie wspomnianych dóbr. Ten ostatni w swoim
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testamecie z 1755 r. zapisał te dobra swoim synom (IV): Kazimierzowi i Bartłomiejowi 
[trzeciemu w rodzinie o tym imieniu]. W 1787 r. sprzedali oni te dobra.

Zatem genealogia tej rodziny była następująca: protoplasta Jerzy (pokolenie I), syn 
i wnuk Bartłomieje (II i III) oraz dwa prawnuki (IV): Kazimierz i Bartłomiej, którzy za
początkowali 2 linie tej rodziny. Założycielem starszej linii został Kazimierz jako ojciec 
dwóch synów (V): Jerzego (ur. 1786) i Antoniego Bonawentury (ur. 1788). Pierwszy 
z nich dał światu syna Karola Adolfa (ur. 1820; VI), a ten miał dwóch synów (VII): Ry
szarda (ur. 1855) i Witolda (ur. 1857). Z kolei Antoni Bonawentura (V) zostawił po so
bie dwóch synów (VI): Jozafata (ur. 1829) i Aleksandra Zacharego (ur. 1831).

Drugą, młodszą linię zaczął Bartłomiej (IV) jako ojciec Kazimierza (V) i dziad 
dwóch wnuków (VI): Macieja Kazimierza (ur. 1799) i Antoniego (ur. 1812). Pierwszy 
z nich był ojcem dwóch synów (VII): Adolfa Stefana (ur. 1831) i Leonarda Polikarpa 
(ur. 1833). Z kolei jego brat Antoni dał światu syna Piotra (ur. 1847; VII), ojca Aleksan
dra (ur. 1882; VIII) \LY1A, F 391-7-1866, k. 104].

W 1803 r. pochodzi wywód Laudańskich herbu Jastrzębiec. Za swego przod
ka przyjęli oni Bartłomieja Laudańskiego, który w XVII w. posiadał dobra Połuknie 
Dobkiewicze w pow. szawelskim [w XIX w., wcześniej: w  pow. rosieńskim] [LVIA, 
F 391-11-52].

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 284, 310, 332—333, 336, 349; Deputaci:, T. 1, s. 131, 281, T. 2, s. 33, 146, 
166, 313, 324, 381, 398; Dworzecki Bohdanowicz, к  117; Elektorzy 1648, 1697, 1733 r.; Elektorowie kró
lów, s. 116; Kojałowicz, Compendium, s. 76; Konfederacja 1704 r., s. 691; LVIA, F 391—7—1866, k. 98 (skan 
00197), 104 (skan 00209), 107, F 391-11-52, k. 2, 6; ODVCA, vyp. 1, s. 156-71,194-13; vyp. 3, s. 98-136; 
vyp. 4, k. 118-65, 124-110, 153-114, 239-262, 302-88; vyp. 5, k. 19-140, 26-192, 43-324, 50-372, 69-6, 
82-104, 129-66, 156-273, 163-325, 172-391, 180-457, 217-126, 221-158, 223-170, 228-217, 242-103, 
271—314, Taryfa woj. trockiego, s. 192-193,210; Urzędnicy inflanccy, s. 245; Urzędnicy żmudzcy, nr: 348, 741, 
775, 849, 905, 908, 910, 1317, 1405, 1421, 1432; Visitationes DS. 1675-1677, s. 666; VUB, F 1-F 162: Ar
chiwum rodzinne Laudańskich 1832—1905; Wittyg, s. 172. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 14, s. 44—46 (gene
alogia); Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 9; tenże, Suplement, s. 216; LPŻ, T. 2, s. 71: Liaudanskas; Paknys, s. 173; 
Śmigelskyte—Stukiene, s. 342—343; Uruski, T. 8, s. 307, 309—310; Vaisvila, s. 159, 191; Volkov, T. 2, s. 79; 
Zinkevicius, s. 107, 286.

LAUDGIN(T) ZOB. LAWDGIN 

LAUGIRD ZOB. LEWGODZ

LAUKSMIN (LAWKSMIN, LAWXMIN, LAWKSMIN)

H. DĄBROWA, PODKOWA ODM.

Taryfa 1667 roku

Lauksmin [w tekście: Laukmin] Mikołaj, na którego miejscu postał spisany Krpysptof Mackiewicp p Kwe- 
ściów dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
Lauksmin Zygmont. Anusowicp Jan Karol [...] a drugj dym poddański [na miejscu] Jakuba Żylewicpa 
i Zygmonta Lauksmina, ogółem podĄańskie] dymy 2 w pow. kroskim
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Lawksmin Krzysztof, на którego miejscu posta/ spisany Wacław Spwarp/a у  Pospespttwia dym 1 szlachecki 
wpow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Ławksmin Marcin Карг/тегрргоЬосрср igmjdpki pimienicpa Ta/aicpDowgi/ondcpe [w Kop. 1: Tałucie 
Dowgwiłowicze] wpow. spawelskim dym spłachetki 1

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch części: liaug— i min— Pierw
szy z nich pochodzi od litewskiego lianti, paliauti, czyli „przestać”, „przestawać”, „za
przestać”. O drugim była mowa przy Algmmach (zob.) [LPZ|.

Zdaniem Kojałowicza, który poświęcił im stosunkowo więcej uwagi ze względu na 
sławnego jezuitę Zygmunta Lauksmma, używali oni herbu Dąbrowa.

Ród ten pojawił się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. Wojtiech 
Martinowicz [Matiejewicz] Lowksminowicz pogodził się z Szczefanem i Michałem 
Matiejewiczami Michnowiczami Butkojtiami w sprawie majętności Najsojti we wło
ści korszewskiej. W 1588 r. tenże kupił część „otczyzny” w Najsajtiach w polu Go- 
niprowo we włości korszewskiej. Wtedy tenże, z awonimikiem Matiejewicz, sprzedał 
Juremu Andrejewiczowi Mickiewiczowi Lowksminowiczowi „otczyznę” w Żołpiach 
we włości widuklewskiej [zob. niżej]. Także wtedy, w 1588 r., wspomniany Juri Andre- 
jewicz Lowksminowicz poskarżył się na Tomasza, Wojtiecha i Jurija Martinowiczów 
Lowksminowiczów o „niepostuplenie rownogo diełu w otcziznie spolnoj w Żołpiach”. 
W 1591 r. wzmiankowany Juri Andrejewicz Łowksmin z żoną Hanną Stanisławowną 
Buczewicz sprzedał trzeciznę majętności Gurogowskiej [we włości berżańskiej], którą 
nabył z ręką swej żony. Znów w 1593 r. zastawił służbę ludzi Wilejkojtie w Bołtmisz- 
kach we włości widuklewskiej.

W 1595 r. Tomasz i Juri Lowksminowie podzielili się „otczizną” Żołpie we wło
ści widuklewskiej. W 1596 r. Juri Andrejewicz Łowksmin kupił majętność Korklany 
w Bukontach we włości korklańskiej. W 1597 r. tenże sprzedał dwie niwy w Żołpiach. 
W 1598 r. kupił niwę w Dowmantłowkie w polu Żołpieńskim. W 1598 r. kupił Wile- 
kojtie w Bołotiszkach [właściwie w Bołtmiszkach] we włości widuklewskiej od Wojtie
cha i Jurija Martinowiczów Matysowiczów Lowksminowiczów. W 1599 r. kupił część 
„otczizny” Żołpie i część ziemi Bołtmiszki od swoich krewnych: Jagnieszki Bałtromie- 
jewny Tomaszowej Martinowicz Lowskminowicz, Hryhora i Mikołaja Tomaszewiczów 
Martynowiczów Łowskminowiczów.

Z powyższych danych z akt ziemskich żmudzkich XVI w. wynika, że wszyscy Lau- 
ksminowie byli ze sobą spokrewnieni, a ich „otczizną”, czyli dobra ojcowskie, rodo
we to były Żołpie we włości widuklewskiej. Chodzi o Żołpie (w SG: Żołpie, obecnie 
po lit. Żalpiai) na północ od Widukli, koło rzeczki Żołpy. W tym czasie mieli oni do
bra również we włości korszewskiej, korklańskiej i berżańskiej. Wspomniany wyżej Juri 
Łowksmin był komornikiem żmudzkim w 1597 r. [IA].

Można poznać kilka pokoleń tej rodziny Przypuszczalnie ich przodkiem byl 
Łowksmin (Lauksmin, pokolenie I), ojciec Micka i Macieja (II). Micko spłodził Andrze
ja (III), a ten Jurija (IV). Z kolei Maciej miał syna Marcina (III) i trzech wnuków (IV):

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



LAWDA 327

Tomasza z dwoma synami (V): Hryhorym i Mikołajem oraz Wojciecha i Jurija. Nas inte
resuje linia od Andrzeja przez jego syna Jurija, który w końcu XVI w. poczynił kilka za
kupów we włości korklańskiej i widuklewskiej. Był on komornikiem żmudzkim i ojcem 
trzech synów: Jana, który poległ w wojnie polsko-rosyjskiej za Zygmunta III (pewnie 
w latach 1609-1611), Mikołaja, odznaczonego w bitwie pod Kircholmem ze Szweda
mi (1605) i Zygmunta (1597-1670), jezuity, profesora teologii i filozofii, uczonego: wy
kładowcy w Akademii Wileńskiej w latach 1635—1644, 1655—1658 i 1665—1670, w ko
legium w Płocku w 1644—1647, w Braniewie w 1647—1650, w Połocku w 1650—1655 
i w Krożach na Żmudzi w 1661-1665. Opublikował podręcznik retoryki, podręcznik 
dla uczniów burs muzycznych oraz wykłady katechizmu dla ludu, przeznaczone dla ple
banów \Encyklopedia wiedpy ojeppiitacIĄ. Pisał głównie po łacinie, wyjątkowo też po polsku.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. kro- 
skim (2) i korszewskim (1). Większość nie miała poddanych (2 na 3), pozostała miała 
dwóch poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano Marcina Kazimierza Lauksmina, który był 
proboszczem żmudzkim w 1676 r., kiedy był deputatem duchownym z diecezji żmudz- 
kiej do Trybunału Głównego. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Lauxminow z herbem 
Podkowa z odmianą: z krzyżem kawalerskim w środku podkowy. Herbu tego używał 
Jury, komornik i ziemianin żmudzki w 1595 r. W 1619 r. zanotowano Jerzego na Żmu
dzi „z dokumentów”.

Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 1, s. 331; IA, kol. 439; Dworzecki Bohdanowicz, k. 117; Kojałowicz, Compendium, 
s. 38; ODVCA, vyp. 1, s. 195—32; vyp. 2, s. 2—24, 5—82, 28—193,168—145; vyp. 3, s. 69—46; vyp. 4, k. 41—319, 
132—179, 237—252; vyp. 5, к. 23—168, 57-430, 185—493. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 14, s. 46; Encyklopedia 
wiedzy o jeptiitach, s. 356—357; LPŻ, T. 2, s. 72: Liaugminas, Liauksminas; PSB, T. 16, s. 578—579: Lauksmin 
Zygmunt; Uruski, T. 8, s. 309.

LAURYNOWICZ ZOB. ŁAWRYNOWICZ 

LAWCEWICZ ZOB. LAWCEWICZ

LAWDA 

H. PELIKAN 

Taryfa 1667 roku

Lawda Hrehory Samuelewict5 na miejscu którego postał spisany Jan Weybuspp LandypoĄół\ańskich dymów 
7 w pow. wiekńskim
Lawda Jan p majętności swej Pospok pod[d\ ańskich dymów 5 w pow. wielońskim
Markart Symon jako pastawnik od Jana Lawdy dpjerpący p majetnośń Pokiewsrowie [tj. Pokiemsrowcie] 
Ejtymajcie pod[d]ańskich dymów 4 w pow. wielońskim. Steygwił Lawdański Aleksander pastawnym prawem 
siół ko Pyty ki Wojniuny od Jana Lawdy poĄd]ańskich dymów 2 w pow. wielońskim
Lawda Walenty. Pamanowski Krpysptof p nabyte\go\ prawaprpepMiko/ajaMaciańskie\go\ od Walentego 
Lawda splachecki dym 1 w pow. ejragolskim
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328 LAWDA

Taryfa 1690 roku

Lawda Knysptof p Posyog w pow. wielońskim dym poddański 1

Nazwisko ma podobną genezę co Laudański (zob), choć brak tu polonizacji nazwiska 
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.

Rodzina pojawiła się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1579 r. Pietr Jusz- 
kowicz Liawda kupił uroczysko w majętności Gojżowo we włości wilkiskiej. W 1585 r. 
Hryhory Jakubowicz Pacewicz Liawda kupił 2 służby ludzi w Ritikach we włości wie- 
lońskiej. W 1587 r. Pietraszkowicz Liawda [brak imienia] darował żonie Marinie Sie- 
maszkownie majętność w Gojżowie we włości wilkiskiej, nad rzekami Łoszosząi Łoz- 
doną. Z innego dokumentu wynika, że ów Pietraszkowicz to Pietr Juszkiewicz, który 
miał ziemię Jakubowszczyna w Gojżowie.

W 1592 r. wzmiankowano o Walentynie Martynowiczu Liawdie i jego żonie Polo
nii Pawłownie Wojtkiewicz. W 1598 r. Juri Martynowicz Liawda otrzymał od teściowej 
„otcziznę” w polu Kretkompach we włości wilkiskiej.

W sumie jest trochę danych o Lawdach w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
Ciekawe, że najwięcej informacji dotyczy nie włości wielońskiej, lecz sąsiadującej z nią 
włości wilkiskiej. Tam też była ojcowizna Lawdów w polu Kretkompie, czyli na Zanie- 
meniu żmudzkim.

Lawdów notowano w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny, bo 
wyłączono Walentego Lawdę z powodu wzmianki o nabyciu dóbr. Jest też wątpliwość 
co do Jana Lawdy: jedna czy trzy osoby? Raczej chodzi o tę pierwszą możliwość. Wspo
mniane dwie rodziny mieszkały w  pow. wielońskim, i to z poddanymi: jedna miała bo
wiem 7, a druga łącznie 11 dymów (5+4+2). W kolejnej taryfie z 1690 r. zanotowano 
tylko jedną rodzinę w tymże powiecie, z jednym poddanym. W sumie była to średnia 
własność ziemska, przynajmniej w  1667 r. Była to szlachta nieutytułowana.

Zachował się wywód pochodzenia szlacheckiego Lawdów herbu Pelikan z 1804 r. 
Przodkiem rodziny okazał się Samuel Hrehorowicz Lauda (pokolenie I i II), który nabył 
majątek Peszoki [chodzi o Poszoki] w  pow. wielońskim od Balcerewicza Marciszewskie- 
go Jawgiella w 1617 r. Miał on dwóch synów (III): Jana i Hrehora Samuelowiczów z Pa
cewicz Laudów. Z nich Jan spłodził syna Samuela (IV), a jego brat Hrehory zostawił po 
sobie syna Krzysztofa Kazimierza, którzy przejęli majątek rodzinny (1697). Ten ostami 
był żonaty z Zofią Karężanką. Z kolei wspomniany Samuel ożenił się z Zuzanną Alek- 
sandrownąPrażmowską, z którą spłodził syna Jana Aleksandra (V). Ten ostami był sta
rostą wieluńskim [raczej wielońskim, a właściwie części tego ogromnego starostwa], po 
stryju Krzysztofie Kazimierzu, bezpotomnym, przejął jego część Poszoków. Następnie 
przeniósł się do powiatu oszmiańskiego, gdzie nabył dobra Krypule od Jana Gabriela 
Rudominy Dusiackiego, kasztelana nowogródzkiego w 1700 r. Ożenił się z Konstancją 
Leźnickią (?), z którą spłodził syna Mikołaja (ur. 1717; VI) [rząd dziesiątek niepewny]. 
Ten ostami ożenił się z Anną Roszkowską, z którą spłodził dwóch synów (VII): Teo
dora Adama (ur. 1753) i Jerzego Józefa (ur. 1765). Pierwszy z nich był rotmistrzem po
wiatu oszmiańskiego. Z żony Rozalii Biedrzyckiej zostawił syna Wincentego (ur. 1785) 
[LVIA, F 391-1-995].

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



LAWDBOR (LAU[D]BOR, LEWBOR) 329

Wspomniano wyżej o przydawce pochodzeniowej Jana i Hrehora Samuelowiczów 
z Pacewicz Lawdów (Laudów). Wskazuje ona na pochodzenie od Pacewicza. W tym 
kontekście należy zwrócić uwagę na Hryhora Jakubowicza Pacewicza Liawdę z 1585 r. 
i Bałtromieja Stanisławowicza Pacewicza Liawdańskiego z tegoż roku, zob. Laudański.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-1-995, k. 882 n (wywód 2 1804 r). ODVCA, vyp. 1, s. 56-205, 173-28; vyp. 2, 
s. 25—152, 78—476; vyp. 3, s. 75—110; vyp. 5, k. 60^-51, 271—314. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, 
s. 9 (błędnie Poszuki).

LAWDAŃSKI ZOB. LAUDAŃSKI

LAWDBOR (LAU[D]BOR, LEWBOR)

H. POBÓG ODM.

Popis 1621 roku

Lewbor Jan у stiyjem i у //qw^nikami] po koyacku koń 1 wpow. tendyiagolskim

Taryfa 1667 roku

Laubor Stefan, na którego miejscu postał spisany SamuelKupśćy^Połukniapodd{ms)śi] dy[m\ 1 w pow. ro- 
sieńskim
Laudbor Stanisław [na miejscu] Konstantego Lanbora brata swego rodponefgo] g^Dyiakojn Komp od ga- 
groĄn:icżego] dymu 1 w pow. tendcfagolskim
Lawdborjópef na miejscu Piotra Mitkśemcga gfŻemigoty dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe. Pierwszy człon (liaud—) łączy 
się z litewskim liandis., czyli „lud”, „naród”, a drugi (-bar) został omówiony przy Bar- 
gayłach (zob.) [Zinkevicius].

Najstarsza wzmianka dotyczy popisu wojskowego W Ks. Litewskiego 1567 r., 
gdzie zanotowano Mariasza Bertoszewicza [Liawdbora] we włości tendziagolskiej,
0 którym zob. niżej.

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1595 r. Do
rota Adamowna Pritulisowa darowała swojemu zięciowi Stanisławowi [Matysowiczowi] 
Liawdborowi prawo do trzecizny dwóch majętności Dowstarowo i Szyłowo we włości 
berżańskiej, które nabyła od pierwszego męża Malchera Wołodkiewicza. Wspomnia
ny Liawdbor był podstarościm kowieńskim w 1596 r., kiedy ugodził się z Malcherem 
Pietrewiczem Wołodkowiczem [sic] odnośnie do majętności Szyło i kilku pustoszy we 
włości berżańskiej]. W 1597 r. kupił majętność w Dziakajniach we włości tendziagol
skiej [zob. niżej], a dwa lata później — gaj w polu Dowgialiszki we włości kroskiej i po
łowę majętności Rymszyle nad rzeką Podubisią [pewnie Dubissą] i rzeczkami Nmwkojn
1 Dagle w tej włości.

W 1596 r. Wojtiech Stanisławowicz Sundia i Wojtiech Matyjasowicz Liawdbor ku
pili majętność Incyszki w Dżiakajniach ze wstępem do jeziora Prowirsza [we włości
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330 LAWDGIN (LAUDGIN, LAUDGINT, LAWDGINT, LOWGINT)

tendziagolskiej]. W 1597 r. Matyjas Bartoszewicz Liawdbor darował swojej „wnuce” Kri- 
stinie Fonckownie ziemię w Dżekajniach we włości tendziagolskiej. W 1599 r. wspomniany 
Matiej Bartoszewicz Liawdbor zapisał testamentowo synowi Wojtiechowi 20 kop groszy, 
zabezpieczonych na dobrach: Pupojtie, Paupies i Stirnejkiszki we włości tendziagolskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Liawdborów głównie 
w dwóch włościach: tendziagolskiej (Dziakojnie) i berżańskiej. W tej pierwszej można 
ustalić cztery pokolenia tej rodziny: 1. Liawdbor. 2. Bartosz. 3. Matiasz (Maciej) znany 
z popisu 1567 r. i z akt żmudzkich. 4. Wojciech.

Później byli spisani w popisie wojskowym 1621 r.: jedna rodzina z „uczestnikami” 
w pow. tendziagolskim: Jan Lewbor ze stryjem. W czasie Potopu 1655 r. spisano Alek
sandra Laudbora jako uczestnika unii kiejdańskiej i Konstantego Lautbora, uczestnika 
konfederacji szlachty żmudzkiej w Szadowie w 1656 r.

W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny w różnych powiatach: tendziagolskim, rosień- 
skim i ejragolskim: dwie miały po jednym, ostatnia nie miała poddanych. Zatem była to 
szlachta drobna i nieutytułowana. We wspomnianym pow. tendziagolskim byli notowa
ni już w 1567 r.

Interesująca jest wzmianka o Lauborach w pow. tendziagolskim w taryfie 1667 r., 
zob.: Lizgiński. Jeszcze w taryfie 1690 r. zanotowano Mejliszki Lawby, co pozwala zlo
kalizować owe Lawby [pewnie dawne Laubory] na południe od Wasiliszek (obecnie 
Dievogala) i koło Tendziagoły. Tu pewnie było dawne gniazdo tej rodziny.

Jest jeszcze jedna możliwość lokalizacji dawnych siedzib Lawdborów we włości 
tendziagolskiej. Z akt ziemskich żmudzkich XVI w. wiadomo, że mieszkali oni w Dzia- 
kajniach. To znana miejscowość, zwana wówczas polem, okolicą i majętnością, leżącą 
między jeziorem Provirsis a Bedujanis, kolo tego pierwszego jeziora [Slovar]. Jezioro to 
ma znaną lokalizację — na zachód od dzisiejszej Dievogaly [dawne Wasiliszki]. Należy 
dodać, że nazwa Dziakojnie (Dziakajnie) nie zachowała się, ale jeszcze w taryfie 1667 r. 
były notowane Dziakojnie Kompy. Powinny one leżeć w rejonie jeziora Prowirszulis.

Lawdborów notowano w woj. trockim, choć rzadko. Stanisław Maciejewicz 
Lawdbor był sędzią grodzkim kowieńskim w latach 1593—1595, kiedy awansował na 
podstarościego. Pewnie jego bliski krewny Marcin Lawdbor, sędzia ziemski kowieński 
[błąd] w 1596 r. używał herbu Pobóg odm. [Wittyg].
Ź r ó d ł a :  Akta gjagdów, T. 2, s. 341, 350; ODVCA, vyp. 3, s. 121-376; vyp. 4, k. 72—120, 117-58,285—103; 
vyp. 5, к. 114—349, 152—240,153-253,185-498; Popis 1567 t ,  koL 1297; Slovar, s. 108: Djakojni; Urzędni
cy: woj. trockie, s. 414n r2999; Wittyg, s. 173. L i t e r a t u r a :  Boniecki,T. 14, s. 48; Zinkevicius, s. 77, 107.

LAWDGIN (LAUDGIN, LAUDGINT, LAWDGINT, LOWGINT)

H. PIELESZ 

Popis 1621 roku

Laudgint Mikołaj p ucpest[nikasm\ na klacty błahej koń 1 w pow. dyrwiańsłdm
lxwgint Stanisław ̂ ucpesĄndkaraĄpo htgacku hoń 1 w pow. jorańskim i medyngiańskim. Sponielprotestuje 
na nich, je  drugiego konia utaili
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Taryfa 1667 roku

Laudgin Daniel na miejscu Stanisława Piotrowicza P/uspcpewskiego z Płaszcz dym 1 szlachecki wpo w. kros ki
Landgin Daniel pjudy dym 1 szlachecki wpow. biryniańskim
Laudgn DawidStanislawowicppLandgin dym 1 szlachecki wpow. niduklewskim
Laudgin Jan z Lpliu 4Ут 1 szlachecki wpow. kroskim
Landgin Jan, na którego miejscu został spisany Jan Dyrkint pŻemigoły dym szlachecki 1 wpow. niduklewskim 
Laudgin Jery. BucewicpMaty[a\sp na kupli od Jerpe\go] Landgin a mieszkający [...] z Piekajciów dym pod- 
dański 1 w pow. pojurskim
Landgin Jery z Dusejkiów dym 1 szlachecki w pow. telspewsłrim
Landgin Józef na miejscu Marana Kgstowicpa pKpstajaów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Laudgjn Kapjmierp[na miejscu] rodzica swe [go] Bałtromieja Laudgina pLaudgin dym 1 szlachecki w pow.
niduklewskim
Landgin Kaptmierppo rodzicu swoim % Girkont Pułno[ s] poddanych siedmiu do tego imienia należących, a po
róptiie mieszkający, dymów 7 poddańskich w pow. M. Dymian
Laudgin Malcher Miko!ajetvicppDubin dym 1 poddański w pow. W. Dymian
Laudgin Stanisław Kysptofowicp odpodd[anego] w pow. niduklewskim w okolicy Laudginach [na margi
nesie: z tejże, tj. z WojdatonJ^ö^anski] dym 1 w pow. kroskim
Laudgin Zygmont, na którego miejscu zpstał spisany Jarosp Borychowski p Dubin dym 1 spłachetki w pow. 
W. Dymian
Lawdgin Adam na miejscu Zygmonta Miłaspewicpa antecessora swego pMiłaspajdów dym 1 spłachetki w pow.

Lawdgin Baltromiej, na którego miejscu orap na miejscu Kapjmierpa Krysptofowicpa postał spisany Jan Kun- 
giewicp z Kysptofajciów dym 1 poddański wpow. wiespwiańskim
Lawdgin Gabriel Stanisławowicp na miejscu Jana Zawdera p Giecispek dym 1 spłachetki w pow. medyngiańskim 
Lawdgin J e r y  p Lawdginów dym 1 spłachetki wpow. żprańskim
Lawdgin Kapimierp Krysptofowicp na miejscu K ysptofa Jópefowicpa Lawdgin a [GB: pewnie ojca]
pLawgin dym 1 splachecki w pow. porańskim
Lawdgin Krpysptof p Lawdgin dym 1 spłachetki wpow. żprańskim
Lawdgin Michał na miejscu Wojciecha Węckiewicpa p Wortulan dym 1 spłachetki wpow. pojurskim 
Lawdgin Piotr na miejscu Dawida Baltromiejewicpa Giedgowda pLadginów dym 1 spłachetki wpow. porańskim 
Lawdgin [w tekście: Lawdgin] Stanisław, na którego postał spisany Jarosp Jucewicp p Lawdginów dym 
1 splachecki w pow. porańskim
Lawdgin Wojciech. Uwoyn Gabriel [...] i od Wojciecha Lawdgina 4poĄd]ańskie dymy wpow. porańskim 
Lawdginowa Wojciechowa Krystyna Jakubowa Żadeykówna na miejscu K ysptofa Jurewicpa Żadeyki i W ojcie
cha Lawdgina p Widmont dym 1 poddański wpow. porańskim
Lawdgint [sic] Marcin pprpy kupli od Kiysptofa Petraspewicpa p Kawłoków 1 dym poddański w pow. medyn
giańskim [może nie dotyczy to Kawłoków, które są notowane w pow. rosieńskim?]

Taryfa 1690 roku

Laudgin Jakub, na którego miejscu postał spisany J e r y  Druktey [z Kopstel w pow. retowskim?] [dym] 
spłachetki 1
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Lawdgin Daniel z Płuszęz № Pow- kros kim [dym] szlachecki 1
Lawdgin Jan [z Wilkszyl w pow. widuklewskim?] dympoddański 1
Lawdgin Jan z Lawdginiów w pow. żprańskim [dym] poddański 1
Lawdgin Jan z Wojdatoniów w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Lawdgin Jeny Z Żodejków i Pacajaów w pow. żprańskim [dym] poddański 1
Lawdgin Kazimierz Z GirkontPepów i TarwidzJów w pow. M. Dytwian dymy poddańskie 2
Lawdgin Kazimierz i Michał, który sprzedali dobra Bartłomiejowi Dobszewiczowi z Peteklan w pow. biny-
niańskim dym poddański 1
Lawdgin Micha! Z-Kawdginów w pow. Żprańskim [dym] szlachecki 1
Lawdginowa Justyna z Wojdatan w pow. kroskim, a z Podaniszek w pow. widuklewskim £ Lawdgin [dym] 
poddański 1

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch członów: liaud- i gin— 
[LPZ]. O obu była już mowa, zob.: Lawdbor i Gimbut.

Niewiele informacji o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1589 r. Andrej Stanisławowicz Lewdginowicz Żytowicz zastawił dobra Roszczę nad 
rzeką Mituwą [we włości ejragolskiej].

W 1594 r. Ambroży i Mikołaj Liawdginy pogodzili się z innymi w  sprawie rów
nego działu majętności Miszutyszki we włości żorańskiej. W 1599 r. Mikołaj Janowicz 
Liawdgin kupił część majętności Żorany w Liawdginajtiach. W 1599 r. Pietr Stanisławo
wicz Liawgin został mianowany woźnym żmudzkim.

Zatem z akt ziemskich żmudzkich XVI w. wynika, że mieszkali oni we włości 
żorańskiej i ejragolskiej. W tej pierwszej notowano miejscowość Liawdginajtie, pew
nie gniazdo tego rodu. Nie można ich zlokalizować. Jedynie z układu taryfy z 1690 r. 
można wyrazić ostrożne przypuszczenie, że chodzi o okolice dóbr Reszkietany, czyli 
na południe od Żoran. Wiadomo jeszcze, że w pow. żorańskim Lawdginowie posiadali 
Widmonty w 1667 oraz Żodejki i Pacajcie w 1690 r. Miejscowości te można zlokalizo
wać na zachód i północny zachód od Worni. W tym rejonie należy chyba szukać owe
go gniazda rodu.

Trzeba dodać, że były jeszcze inne Laudginy we włości widuklewskiej, notowane 
w aktach ziemskich XVI w. jako pole i okręg. Chodzi o późniejszą wieś i okolicę szla
checką na wschód od Botoków (Lawgdynie; lit. Liaudginai). W końcu XIX w. mieszkali 
tu: Blinstrubowie (85 dziesięcin ziemi), Grużeccy (85), Kiełczewscy (50) i Pacewiczo- 
wie (42) [SG].

W 1642 r. wzmiankowano o Walentym Liawdginie, od którego Chryzostom Wo
łodkiewicz pożyczył 100 kop groszy litewskich [Błaszczyk, Chryzostom Wołodkiewicz^.

W taryfie 1667 r. zanotowano 22 rodziny, mieszkające głównie w pow. żorań
skim (7), znacznie mniej było w widuklewskim (3) oraz kroskim, telszewskim i medyn- 
giańskim (po 2), w pozostałych pojedynczo. Z nich większość nie miała poddanych 
(16 na 22), a pozostałe rodziny miały od jednego (najczęściej) do siedmiu dymów.

W taryfie 1690 r. spisano 9 rodzin, pominięto bowiem wzmiankę o sprzedaży grun
tów przez Kazimierza i Michała Lawdginów, którzy zostali spisani w innym miejscu.
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Z nich najwięcej mieszkało w  pow. żorańskim i kroskim (po 3), pozostałe zaś w pow. 
widuklewskim, retowskim i Małych Dyrwian. Większość miała poddanych (5 na 9), ale 
tylko po jednym poddanym z wyjątkiem jednej osoby, mającej dwóch poddanych.

Warto zwrócić uwagę na nazwisko Lepszeyko Lawdgin, o którym będzie mowa 
przy Lepszeykach (zob.). Wskazuje ono na związek obu rodzin.

W 1860 r. rodzina z herbem Pielesz wylegitymowała się ze szlachectwa w guber
ni kowieńskiej. Byli też herbu Działosza, wylegitymowani w 1799 r. W 1799 r. wywiedli 
się również Lawdginowie herbu Pielesz. Ich przodkiem został Stanisław Lawdgin, który 
w XVIII w. posiadał Degienie Lawdginy Łukajcie [pewnie w pow. telszewskim] [LVIA, 
F 391-11-53].

W XIX w. Laudginowie herbu Pielesz mieszkali w pow. rosieńskim i telszewskim 
[Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-11-53; ODVCA, vyp. 2, s. 42-97; vyp. 3, s. 102-46; vyp. 5, к  74-45, 202-7; SG, 
T. 15, cz. 2, s. 213: Lawgdynie; Slovar, s. 177: Ljavgdini, Ljavdginajte. L i t e r a t u r a :  Błaszczyk, Chryzostom 
Wołodkiewicz s 230 ; Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 9: Laudgin, Lawdgin; tenże, Suplement, s. 216; LPŻ, T. 2, 
s. 72: Liaudginas; Uruski, T. 8, s. 307, 310.

LAWGOWD ZOB. LEWDOWD 

LAWKSMIN ZOB. LAUKSMIN 

LECZDOWICZ ZOB. JAZDOWICZ

LĄDEWICZ (LEDOWICZ ?)

H. ŚLEPOWRON ?

Taryfa 1667 roku

Lądewicp Mikołaj, na którego miejscu i na miejscu Stanisława Pet kuna postał spisany Jan Abramomcp p Po- 
busptula /gdański] dym 1 w pow. korłdańskim

Nazwisko jest trudne do wyjaśnienia. Może być pochodzenia litewskiego, choć związek 
z litewskim ledas, czyli „lód”, pozostaje tylko przypuszczeniem [LPŻ]. Z kolei Z. Zinke- 
vicius sądził, że człon lad—, od którego pochodzi led—, ma swojągenezę w imieniu Wła
dysław, w skrócie litewskim Vladas.

W herbarzu Ciechanowicza wymieniono Ledowiczów herbu Slepowron w pow. 
szawelskim w XIX w. Może istnieje związek między obu rodzinami?

Na Żmudzi notowano Lądewiczów, o ile nie jest to błędny zapis nazwiska, tylko 
w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w  pow. korklańskim. Była to szlachta drobna i nieuty- 
tułowana.
L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 10; LPŻ, T. 2, s. 43: Ledauskas, Ledas; Zinkevicius, s. 4784-79: 
Vladislovas.
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334 LECZYK

LECZYK

Popis 1621 roku

L cyk  WojdechStanisławowicpppółkonianapod§ezóku\ pbardyspem [s] koń 1 wpow. widuklewskim, na 
Paderpa protestował się, pe się nie przyłożył z kupli

Nazwisko prawdopodobnie pochodzi od nazwiska Lec czy Lecz, które według jednych 
jest związane z tymże imieniem, a to ostatnie — z imieniem cerkiewnym Leon, Leont 
i Leontij [Abramowicz, Citko, Dacewicz] albo łączy się z niemieckim Letsch (itp.), któ
re ma genezę w  słowiańskim imieniu Ladislaus (Władysław) [LPZ], albo pochodzi od 
imienia greckiego Meletios, cerkiewne Mieletij [Tichoniuk]. Nazwy typu Lec, Hlec, Loc, 
Lecko łączą się z formą Leczyk i są notowane także w polskim obszarze językowym, 
choć głównie wśród chłopstwa [SSNO]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie 1621 r. w pow widuklewskim. Była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 202: Lec(z); LPŻ, T. 2, s. 43: Lecas; SSNO, T. 3, 
s. 236—238; Tichoniuk, s. 116: Melecjusz.

LEGACZYŃSKI (LEGAT)

H. PORAJ 

Popis 1621 roku

Legat J e ry  p braaą po kozacku koń 1 w pow. mduklewskim

Taryfa 1667 roku

Lgacyńska Stefanowa Anna Giecewicpówna [na miejscu] [Stefana] Legacyńskiego małponka p Repgol 
dym 1 poddański w pow. kroskim
Legacyński Jan p Pupów dym 1 dah/y poddański, drugi dym nabyty od Jana i Malchera Ambropejewicpów 
Lachowicpów takpepoddański, [ogółem] dymy 2 wpow. widuklewskim
Legacyński Jópef [na miejscu] Andrpeja Legacpyńskiego rodpica swego pPodpiów dym 1 szlachecki wpow. 
widuklewskim
Legacyński Kaymierp [na miejscu] Piotra Legacyńskiego rodzonego [brata] swego i Piotrową Legatową bra
tową p Winuzpgojn [w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Winwongiany] dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim 
Lgacyński KapimierpStefanomcpn a miejscu rodzica swego pŻemigoły ogrodnicy dym 1 wpow. mduklewskim 
Lgacyński Stefan, na którego miejscu o rap na miejscu Pawła Lynikowicp posta/ spisany Kapźmierp Trupiań- 
skż p Pepgol p pastawy ogrodnicych dymów 2 wpow. kroskim 
Lgacyński Syńata Jan p Rewl dym 1 spłachetki wpow. mduklewskim
Lgacyński Wojdech pOlksnian 1 poĄd]ański, ogrodnicy ch 4, ogółem 5 dymów. Tenpe Lgacyńskipo Janie 
Japdomcpu w pow. telspewskim pimienia Dpjuginian 1 poĄd\ański dym w pow. gondyńskim 
Lgacyński Wojdech p Widuklpodda[ński] dym 1 wpow. widuklewskim 
Lgatowa Hreborowa Zofia p Pupów dym 1 splachecki wpow. widuklewskim
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Taryfa 1690 roku

Legaczyński Konstanty z Pujów wpow. widuklewskim dym poddański 1 
Legacyyński Jóyef у  Pujów w pow. widuklewskim na miejscu ojca dym szlachecki 1
Legacyyński Kazimierz z majętności Widoki iMwsminiszki w pow. niduklewskim i yprgykuplpoddańskich 
dymów 2.
Legacyyński Katjmierp z Winwongian i Żołpie Kierkoyy w pow. niduklewskim dym poddański 1 
Legactyń/ski Wojciech z Olkinian [w Kop. 1: Olkszniany] w pow. gondyńskim, w pow. rosieńskim z Kibor- 
tów [dymów] poddańskich 2

Nazwisko jest spolonizowaną formą nazwiska litewskiego Legota (przez dodanie pol
skie j, szlacheckiej końcówki —ski). To ostatnie może być pochodzenia polskiego (od le
gat, czyli poseł, posłaniec), niemieckiego lub białoruskiego [LPŻ]. Nie notowano ich na 
ziemiach etnicznie polskich.

Po raz pierwszy notowano ich w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w  W 1583 r. 
Martin Stanisławowicz Legitowicz [sic] kupił ziemię Winwongiany między ziemiami 
dworu Widuklewskiego i Monkiskiego we włości widuklewskiej. W 1591 r. Sebestian 
Stanisławowicz Legatowicz z żoną Hanną Mikołajewną Ławrynowicz zawarli umowę 
z braćmi Hanny w sprawie podziału majętności Rowli [we włości widuklewskiej]. Po
dobna sprawa zakończyła się ugodą w 1592 r., dotyczyła nie tylko Rowli, ale i Rekaszy- 
szek-Żymigoły i Dowkintłowki we włości widuklewskiej. W sumie zanotowano tu tylko 
dwóch braci Stanisławowiczów Legatowiczów we włości widuklewskiej. W tej włości 
należy chyba szukać gniazda tego rodu.

Później zostali spisani w popisie wojskowym 1621 r. w pow. widuklewskim: jedna 
osoba z bracią wystawiła konia.

W 1652 r. Mikołaj Sebestianowicz Siriata Legaczyński [w innym miejscu: Mikołaj Sy- 
riatowicz Legaczyński] zapisał pewne dobra swojemu synowi Janowi Stanisławowi. Cho
dzi o majętność Winwongiany Legatyszki we włości [zamiast powiat; tak pisano jeszcze 
w połowie XVII w.!] widuklewskiej, którą posiadał po rodzicu Sebestianie i uzupełnił 
o „przykuple” od braci, tj. od nieboszczyka Stanisława i księdza Piotra oraz sióstr: Jadwigi 
Lawrynowej Minmontowej i Uliany Mikołajowej Witortowej. Do tego zapisu dodał jesz
cze 2 sianożęci, które bliżej określił. Do tych dóbr nie miał prawa żaden z jego krewnych, 
w tym jego drugi syn Wojciech. Tak więc poznajemy, że wspomniany Mikołaj byl synem 
Sebestiana, znanego z akt ziemskich żmudzkich z 1591 r. i potomkiem Siriata (Syriata).

Wspomniany wyżej ksiądz Piotr to Piotr Legaczyński Seriatowicz, pleban wieloń- 
ski, który w 1644 r. wydał książkę w języku łacińskim, ale z częścią tekstu po polsku, 
o konsekracji kościoła wielońskiego [Index librorum latinomnĄ.

W 1654 r. testament spisała Alszka Marcinowna Poklońska bywsza Jerzyna Syriato- 
wicza Legatowa. Chciała być pochowana w kościele Niemokszteńskim w obrządku ka
tolickim [co kilkakrotnie podkreśliła] przez swego brata Malchera. Uczyniła zapisy dla 
brata i jego córki Krystyny. Wszystko wskazuje na to, że nie miała dzieci [VUB, F 7-ŻP 
15—15a]. Całkiem możliwe, że była wdową po Jerzym Legacie, który wystawił konia na 
popisie 1621 r. w pow widuklewskim.
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336 LEGACZYŃSKI (LEGAT)

W unii kiejdańskiej ze Szwecją, w  1655 r. wystąpili dwaj Legaczyńscy: Wojciech 
z Syriata i Stefan. Z kolei trzeci, czyli Jan z Syriata Legat(h) uczestniczył w konfederacji 
szawdowskiej szlachty żmudzkiej, antyszwedzkiej w  1656 r. Uwagę zwraca pochodze
nie z Syriata, które zostało uściślone w  taryfie z 1690 r. jako Stanisław Syryata Legat, 
o którym będzie mowa w odpowiednim miejscu herbarza. Prawdopodobnie ów Legat 
to przydomek części rodu Syryatów (Syriatów), który stał się podstawą do utworzenia 
nazwiska z polską, szlachecką końcówką —ski.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. było to 10 rodzin, mieszkających 
głównie i tradycyjnie w pow widuklewskim (7) oraz w  kroskim (2) i gondyńskim (1). 
Z nich większość, co nietypowe, miała poddanych (6 na 10). Były to jednak wielko
ści nieznaczne poza jednym majątkiem z 6 dymami. W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, 
z których prawie wszystkie (4) mieszkały w pow. widuklewskim, tylko jedna w  pow. 
gondyńskim. Tylko jedna rodzina nie miała poddanych. Pozostałe miały od jednego do 
dwóch poddanych.

Wymieniony w 1690 r. Kazimierz Legaczyński — ale który, bo było ich dwóch — 
podpisał pospolite ruszenie szlachty litewskiej w 1698 r.

W 1681 r. Wojciech Franciszek z Syriata Legaczyński ufundował altarię w kościele 
wPłungianach [Paknys].

Do dzisiaj zachowały się dwie miejscowości nawiązujące do tego nazwiska: Le- 
gotiśke [pewnie dawne Lagatyszki] i Legote. Pierwsza leży przy Niemoksztach, a dru
ga jest na północny zachód odeń, na północ od dawnej okolicy szlacheckiej Rezgole 
(lit. Rezgaliai). Był to obszar dawnego pow. widuklewskiego. W taryfie 1667 r. spisa
no Legaczyńskiego z Winwongian, a w 1690 — z Winwongian i Żołpiów Kierkozów. 
Kluczowa jest tu miejscowość Winwongiany, którą w  testamencie z 1652 r. spisano 
jako Winwongiany Legatyszki. Niestety, miejscowości Winwongiany nie ma na mapach. 
Prawdopodobnie chodzi o rejon Żołpiów Kierkozów (obecnie Żalpiai i Kerkasiai to 
wsie na północ od Aukszteliów, przy drodze do Kielm), tj. na północny wschód od 
wspomnianych Niemoksztów. Zaś wyżej wspomniano, że dzisiejsze Legotiśke znaj
dują się przy Niemoksztach. Za tą lokalizacją przemawiają jeszcze dwa fakty. W pobli
żu Niemoksztów, na północ odeń, leżą Puże (lit. Puzai), będące w ręku Legaczyńskich 
w świetle taryf XVII w. Zaś po drugie, nieznane Winwongiany w świetle akt ziem
skich żmudzkich XVI w. notowano przy dworze widuklewskim oraz między gruntami 
dworu widuklewskiego i lubkiskiego [Slovar] oraz Monkiskiego [zob. wyżej]. Z nich 
Widukle znajdują się na południowy wschód od Niemoksztów, a Lubkiszki jeszcze 
w XIX w. notowano pod Widuklami, na południowy zachód odeń, pod Konopinami 
|Trzywiorstówka]. Mówiąc krótko, wszystkie te informacje dotyczą rejonu Niemoksz
tów. Tu pewnie były owe Legatyszki i Winwongiany, tu mieszkali Legaczyńscy, od któ
rych powstała ta nazwa miejscowości. Można dodać, że wieś Legote, położona na pół
noc od Rezgoli także należała do Legaczyńskich. W każdym razie pobliskie Rezgole 
było w ręku Legaczyńskich w taryfie 1667 r.

W XIX w rodzina Legaczyńskich z herbem Poraj wylegitymowała się ze szlachec
twa w guberni kowieńskiej. W tym czasie Legaczyńscy herbu Poraj mieszkali w  pow. ro- 
sieńskim [Ciechanowicz],

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 
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W 1799 r. wywiedli się Legaczyńscy herbu Poraj. Za swego przodka przyjęli Jana 
Legaczyńskiego, właściciela majętności Numgole [w pow. widuklewskim] [LVIA, 
F 391-11-27].
Ź r ó d ł a :  Akta rjagdów, T. 2, s. 301, 320, 350; Index librorum latinornm, s. 146—147; LVIA, F 391—11—27, 
F 696—2—798 (Phmgiany); ODVCA, vyp. 1, s. 95—120; vyp. 3, s. 16—203, 30—176; Slovar, s. 54—55: Vinvon- 
gjany, Vm'mongjany; VUB, F 7—ŻP 15—15a, nr 185. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 14, s. 66; Ciechanowicz, 
Rody, T. 4, s. 10; LPŻ, T. 2, s. 44^15: Legacinskas, Legota; Paknys, s. 173 (ogólnie); Uruski, T. 8, s. 321.

LEGIECKI

H. PRZYJACIEL, WŁASNEGO (PRZYJACIEL SOWITY)

Popis 1621 roku

Legiecki Jergy. Koniewieg Jan g  Jerzym Legjeckim po kozacku koń 1 w pow. tendgiagolskim

Taryfa 1667 roku

Legiecki Gabńel g  kupli od ksjdga [Jerzego] Białogóra biskupa wileńskie\gp\, takge i wieczystych, ipogo- 
igałych dymów 9 w pow. tendgiagolskim. Siemasgko Kagimierg na miejscu Matiasga Siemasgki g  imienia Kai
man i Kweściów g  kupli od Kystorta i Gabńela Legieckiego dymów gagrodnicgych 7, poddańskich 12, [ogó
łem] 19 w pow. korsgewskim
Legiecki Jergy gimienia Womian dymów 6 w pow. tendgiagolskim

Taryfa 1690 roku

Legiecki Aleksander g  mienia Legiec w pow. tendgiagolskim dymów poddańskich 2
Legiecki Aleksander g  imienia Sgadowisgek w pow. widuklewskim na miejscu Teodora Kłopotowskiego pod- 
dański dym 1
Legiecki Miko!aj Antoni gBiałogotysgek w pow. tendgiagolskim dymów poddańskich 6 
Legiecki Stanisław Konstanty g  Legiec w pow. tendgiagolskim gprgy kuplą dym poddański 1

Nazwisko może łączyć się z nazwiskiem Legetavicius, które łączy się z kolei z nazwi
skiem Legota, zob.: Legaczyński. Niemniej jednak najpewniej jest to forma „zeslawi- 
zowana” z nazwiska Legas, tj. spolonizowana przez dodanie polskiej, szlacheckiej koń
cówki —ski. Nazwisko Legas może łączyć się z litewskim legis, czyli „człowiek tępy”, 
„tuman”, „głupiec” itp. lub legoti, czyli „szybko, żarłocznie jeść” [LPŻ]. Znów Z. Zinke- 
vicius łączył to nazwisko z litewskim nazwiskiem dwuczłonowym Legas (le— i gaud-), 
z których drugi człon został skrócony. W rzeczywistości jest to nazwisko odmiejscowe, 
od miejscowości Legiecie, zob. niżej.

Legieccy oficjalnie używali herbu Przyjaciel („przy wszystkich legitymacjach’5). 
Ich herb był zwany „Przyjaciel sowity” przez Kojalowicza, bo różnił się trochę od 
herbu Przyjaciel.

Jest to gałęź rodu Hryniewiczów (zob.), która przyjęła nazwisko Legieckich od ma
jętności Legiecie w pow. tendziagolskim. Pierwsza wzmianka dotyczy Jurija Wojtiecho- 
wicza Legieckiego, który w 1598 r. kupił majętność Dowstary we włości berżańskiej.
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W czasie popisu wojskowego 1621 r. spisano Jerzego Legieckiego, który z innymi wy
stawi! jednego konia w pow. tendziagolskim. Później byli trzej bracia: Wojciech, Jerzy 
i Gabriel,,Judzie rycerscy i zacni 1660 r.” [Uruski]. Wszyscy trzej uczestniczyli w ak
cie unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. Notowano tam jeszcze Szczęsnego i Paw
ła, a Krzysztof Jerzy Legiecki podpisał akt konfederacji szlachty żmudzkiej przeciwko 
Szwedom w 1656 r. Wspomniany wyżej Gabriel był żonaty z Cecylią Oziembłowską, 
ciwunianką sza[w]dowską.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. 
tendziagolskim (tradycyjnie) i korszewskim. Obie miały poddanych: 6 i 9 (nie licząc dal
szych kflku, których nie można bliżej określić). Znów w taryfie 1690 r. spisano 4 rodzi
ny, mieszkające głównie w pow. tendziagolskim w majętności Legiecie. Również wów
czas zwraca uwagę względna zamożność tej rodziny, wszyscy mieli bowiem poddanych: 
od jednego do sześciu. W tym ostatnim przypadku chodzi o Mikołaja Antoniego Le
gieckiego, dziedzica Białozoryszek (albo Wasiliszek), leżących na południowy zachód 
od Grynkiszek. Zatem była to szlachta majętna i utytułowana. Piastowali oni nastę
pujące urzędy na Żmudzi. Karol Legiecki by! koniuszym żmudzkim w latach 1708— 
1725. Ożenił się dwukrotnie: z Katarzyną z Iwaszka Uwoyniówną i z Krystyną Po- 
łubińską, podkomorzanką litewską. Później, w  latach 1765—1775, urząd ten piastował 
Tomasz Hryniewicz Legiecki, regent ziemski, który w 1775 r. awansował na podczasze
go żmudzkiego i by! nim jeszcze w  1792 r. By! on sędzią grodzkim repartycji rosień- 
skiej w 1783-1791, kiedy awansował na podstarościego szawelskiego. Jerzy Legiecki był 
oboźnym żmudzkim w latach 1719—1735. Ożenił się z Eleonorą Dolińską. Ten sam 
urząd sprawował jeszcze Tadeusz Hryniewicz Legiecki w latach 1763—1776. Ożenił się 
z Brygidą Kalinowską.

Legieccy byli kilkakrotnie elektorami królów polskich. Najpierw Stanisław Legiecki 
elektorował w 1669 r. przy wyborze Michała Korybuta Wiśniewieckiego. W 1697 r. Ka
rol i Tomasz byli elektorami Augusta II, a w 1733 r. Karol [ale czy ten sam?] był elekto
rem Stanisława Leszczyńskiego. Wreszcie Ignacy Legiecki Hryniewicz i Tomasz starosta 
skieleryski [pewnie nazwa zmieniona] i regent żmudzki byli elektorami króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w 1764 r.

Legiecie to miejscowość na północ od Grynkiszek i na wschód od Szawlan. Dobra 
„panów Legieckich” sąsiadowały z siołem Dawzotajcie w majętności Szawlany. Była to 
okolica szlachecka w pow. tendziagolskim. W XIX w. w czasie powstania styczniowego 
z 1863 r. ludność tej wsi, czy raczej okolicy szlacheckiej, została wysiedlona za udział jej 
mieszkańców w powstaniu i władze rosyjskie osadziły tam „posieleńców z głębi Rosji”, 
a miejscowość została nazwana Kiryanowem. Dzisiaj to wieś Legećiai nad rzeczką Legetys.

W XIX w. notowano Legieckich herbu Przyjaciel w pow. rosieńskim i szawelskim 
[Ciechanowicz].

Skądinąd znamy dzieje jednej gałęzi rodziny herbu własnego, poczynając od Sta
nisława Legieckiego (pokolenie I), żyjącego w 1630 r. na Żmudzi. Miał on syna Jerze
go (II) i wnuka Kazimierza Jana (III), dziedzica dóbr Szukie i Wojszykiszki [w pow. 
połongowskim] w 1695 r. Kolejne pokolenie tworzył Stefan (IV), dziedzic Szukiów 
w 1712, który miał syna Samuela (V), wnuka Mateusza (VI), dziedzica S[i]enkajciów
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i prawnuka Michała (ur. 1802; VII), dziedzica tychże dóbr. Ten ostatni wylegitymował 
się ze szlachectwa w 1832 r. [Boniecki].

W 1811 r. wywiedli swoje pochodzenie Legieccy herbu Przyjaciel. Ich przodkiem zo
stał Gabriel Legiecki, żyjący w XVII w., którego syn Jerzy posiadał dobra Legiecie otrzy
mane od żony [LVIA]. Wywód ten bliżej przedstawił, nie wiadomo dlaczego, Ciechano
wicz w swoim „Suplemencie”. Wymieniony jako przodek rodziny Gabriel Hryniewicz 
Legiecki miał dwóch braci: Wojciecha i Jerzego (pokolenie I). Z żoną Cecylią Oziem- 
błowską, ciwunówną szawdowską, spłodził syna Jerzego (II). Był on wzmiankowany 
pod 1685 r. Ten w małżeństwie z Elżbietą Kawaczyńską [raczej Kawęczyńską] i Agatą 
Janczewską dał światu syna Franciszka (III). Ten ostatni spłodził dwóch synów (IV): Jó
zefa i Marcina, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Pierwszą, starszą wiódł Józef, 
ojciec pięciu synów (V): Macieja, Ignacego, Wincentego, Sylwestra i Antoniego, ostatni 
dwaj nie mieli potomstwa. Natomiast Maciej zostawił po sobie trzech synów (VI): Jana, 
Onufrego i Józefa. Jego brat Ignacy powołał do życia dwóch synów (VI): Jerzego Juliana 
i Jana Józefa. Trzeci z braci miał także dwóch synów (VI): Ignacego i Jana.

Na czele drugiej, młodszej linii stał Marcin, który ojcował Jakubowi (V) i dziado
wał Janowi Konstantemu (VI).
Ź r ó d ł a :  у 1 kta japdów , T. 2, s. 285, 303, 308, 310, 229, 349; Elektorzy 1697, 1733, 1764; Elektorowie kró
lów, s. 116; Hryniewicz; Kojałowicz, Compendium, s. 246; LI, s. 104; LVIA, F 391—11—25; ODVCA, vyp. 4, 
k. 276—37; SG, T. 4, s. 123: Legiecie; LTrzędnicy żmudzcy, nr 652, 664, 851, 862, 981, 1053,1128. L i t e r a 
t u r a :  Boniecki, T. 7, s. 383—384: Hryniewicz i T. 14, s. 67: Legiecki; Ciechanowicz, Suplement, s. 216—217 
(genealogia); Uruski, T. 8, s. 322; Zinkevicius, s. 313: Legas.

LEGIEYKO ZOB. LIGIEYKO

LEKIEWICZ (LELKIEWICZ)

Taryfa 1667 roku

Lekiewicpjerpy Janowicp ~ kupli swej od Płatukścia p Drabukspt 1 /wajdański] dym wpow. powondeńskim 
Le/kżenicpjery Janowicp p Drabukspt [z] kupli swej od Jerpego Płatuścia [dym] 1 poddański w pow. po
wondeńskim
Lelkiewicp [w tekście: Lutkiewicz ] Jópef JanowicppDrabukspt dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim

Taryfa 1690 roku

Lelkiewicpe [z Berż Jonołajciów w pow. powondeńskim?], na których miejscu postał spisany j e r y  Woy- 
dyło p Drabukspt [dym] poddański 1

Nazwisko Lekiewiczów i Lelkiewiczów (Lelkiewiczów) dotyczy najpewniej jednej ro
dziny, mieszkającej w tej samej miejscowości, w Drabuksztach w pow. powondeńskim.

Nazwisko Lekiewicz to patronimik od nazwiska Lek(as). To ostatnie ma niejasne 
pochodzenie. Może łączy się z litewskim zapożyczeniem lekas, czyli „gapa”, „osoba nie
zręczna” itp. lub roślina ogrodowa — mieczyk [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa,
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jest to nazwisko litewskie, utworzone od formy Lekas (le— i kum—), z których drugi 
człon został skrócony.

Nazwiska tego nie notowano w polskich herbarzach.
Niemniej jednak rodzinę tę notowano w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego 

w XVI w. W 1528 r. zanotowno bowiem Lelka Dogiałowicza we włości korszewskiej, 
a w 1567 — Ambrosa Lejkojtisa we włości powondeńskiej i korklańskiej. Warto dodać, 
że właśnie w pow. powondeńskim spisano Lelkiewiczów w 1690 r. Prawdopodobnie 
mieszkali oni wówczas w okolicy szlacheckiej Berże Jonołajcie, tj. na wschód od rzeczki 
Situwy, łączącej dwa jeziora: Lukszta i Parszas.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są tylko 2 wzmianki o tej rodzinie. W 1589 r. 
Juri Janowicz Martinowicza [sic] Lekojtis sprzedał trzeciznę majętności Lisajtie w Le- 
szajtiach we włości telszewskiej. Z kolei pod 1599 r. wspomniano o Janie Ambrożewi- 
czu Lelkowiczu, który kupił połowę majętności Drabukszty we włości powondeńskiej. 
Jest on najpewniej synem Ambrosa Lejkojtisa z popisu 1567 r.

W XVII w. spisano ich w obu taryfach. W 1667 r. były to 2 rodziny: bracia Jerzy i Jó
zef Janowicze Lekiewicze (lub Lelkiewicze). Jedna miała jednego, druga nie miała podda
nych. Z kolei w 1690 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w tejże miejscowości i powiecie, 
z jednym dymem poddańskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 42—92; vyp. 5, k. 146—193; Perapis 1528 r ,  s. 236; Popis 1567 r., kol. 1265. 
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 49: Lekas, Lekavicius; Zinkevicus, s. 313: Lekas.

LELEWICZ (LILEWICZ)

Taryfa 1690 roku

Łęknicy Dawid ~ Dowiatów dym szlachecki 1 w pow. widukkwskim 
Lekwicp Wojciech z^-ntryng dym 1 szlachecki w pow. mduklewskim

Przypuszcza się, że nazwisko jest zeslawizowaną formą, pochodzącą od litewskiego na
zwiska Lelys, Lelis itp. To ostatnie najpewniej pochodzi od litewskiej nazwy ptaka — le
lek kozodój [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko to pochodzi od formy 
Lelas (le-, liaud-), z których drugi człon został skrócony.

Prawdopodobnie kilka rodzin jest wspólnego pochodzenia, czy raczej ich nazwiska 
mają wspólną genezę. Chodzi o: Lalewiczów, Lilewiczów (zostaną omówieni łącznie), 
Lelusów i Leylów (Leylisów), też omówionych łącznie. Zob. jeszcze: Lełowicz.

Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach. Niemniej jednak nazwisko to pojawiło 
się w  popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r., kiedy spisano Juszkę Lelejtisa we 
włości medyngiańskiej i Łukasza Lelowicza w potumszewskiej. Nie ma jednak pewno
ści, czy ten ostatni należał do Lelewiczów, czy raczej Lełowiczów?

Z kolei w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są nieliczne wzmianki o tych ro
dzinach. Z 1588 r. pochodzi wzmianka o Andreju Lelu, mieszkającym we włości ej- 
ragolskiej; może więc chodzi o Leylów? (zob.). W 1574 r. Stefan Szetkiewicz Lełojtis 
z żoną Dorotą darowali córce Marinie i jej mężowi połowę „otczizny”, czyli majętności
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Lelojti we włości telszewskiej, nad rzeką Sereną. Skądinąd wiadomo, że dobra te leżały 
nad rzeką Szerksznią, co pozwala stwierdzić, że chodzi tu o obecną wieś Lelaićiai, na 
wschód od Żemelan (koło Możejek). Prawdopodobnie w tym przypadku chodzi jed
nak o Lełowicza (zob.).

W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny, mieszkające w różnych, lecz sąsiadujących ze 
sobą powiatach: widuklewskim i korszewskim. Nie miały one poddanych. Zatem była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 120—271; vyp. 2, s. 12—184; Perapis 1528 r., s. 261. L i t e r a t u r a :  LPZ, 
T. 2, s. 52: Lelevicius, Lelys; Zinkevicius, s. 313: Lelas.

LELKIEWICZ ZOB. LEKIEWICZ 

LELOWICZ

Popis 1621 roku

Lełowic^Jan Ambrowejш с^  у uagstnĄ.kami] po kozacku koń 1 ivpoiv. tels- êwskim

Nazwisko to patronimik od nazwiska Lei (as), Leł(as) itp., zob.: Leylis. Brak jest tego na
zwiska w polskich herbarzach.

Najstarsza wzmianka odnosi się do Lełojtisów spisanych w popisie wojskowym 
1528 r., gdzie odnotowano Łukasza Lełowicza we włości potumszewskiej, zob. Lele- 
wicz. W osobnym rejestrze włości telszewskiej z tego roku wymieniono jeszcze Szcze
pana Lełowicza z bratem. Z kolei w popisie wojskowym z 1567 r. byli: Martin Lelojtis 
we włości ejragolskiej i Jan Lelojtis w pojurskiej.

Z 1554 r. pochodzi odmiana gruntów dla dwóch bojarów gruściewskich: Szetka Le- 
ljajca i Butrima Szetkajcia [pewnie jego syna]. Za utracone ziemie nad rzeką Szerksznią 
i przyłączone do siół Zemeli i Bygajłajtie otrzymali ziemie w tym samym rejonie [AWAK].

Zatem Lełajcie leżały na wschód od Żemelan, nad rzeką Szerksznią, dopływem 
Wenty. Była to okolica szlachecka. Jeszcze w końcu XIX w. mieszkali tu: Wielowiczo- 
wie (16 dziesięcin ziemi), Gertnerowie (194), Ławcewiczowie (36) i Melenbergowie (43) 
[SG]. Obecnie to Lelaićiai.

Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Wyżej, pod Lalewi- 
czami (zob.), była mowa, że w 1574 r. Stefan Szetkiewicz Lelojtis z żoną Dorotą daro
wał córce Marinie i jej mężowi połowę „otczizny”, czyli majętności Lełojti we włości 
telszewskiej, nad rzeką Sereną. Skądinąd wiadomo, że dobra te leżały nad rzeką Szerksz
nią, co pozwala stwierdzić, że chodzi tu o obecną wieś Lelaićiai, na wschód od Żemelan. 
Wspomniany tu Stefan Szetkiewicz był synem Szetka Leljajca, notowanego w 1554 r. 
jako bojara gruściewskiego [zob. wyżej],

W 1593 r. Jadwiga Pietrowna Lełojt darowała swoim córkom: Jadwigie, jej mężo
wi Mikołajowi Matiejewiczowi i Hannie Wojtiechownie Rimkojt majętność Szylany we 
włości berżańskiej. W 1596 r. Jan Mackowicz Lełojt sprzedał parobka.
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W sumie w aktach ziemskich żmudzkich można związać z Lełowiczami we włości 
telszewskiej i pobliskiej berżańskiej zaledwie kilka informacji.

W źródłach XVII w. notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. tel- 
szewskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Należy dodać, że właśnie w tym 
pow. notowano okolicę szlacheckąLełajcie, o której pisano przy Gawryłowiczach (zob.), 
pewnie ich gniazdo.

Należy zwrócić uwagę na podwójne nazwisko Rupeyki Lełowicza, spisanego w ta
ryfie 1667 r. w Piekajciach w pow. pojurskim, zob.: Rupeyko.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 164—166; LM, Viestyti reikalą knyga /, s. 166; ODVCA, vyp. 1, s. 120—271; 
vyp. 3, s. 86-286; vyp. 4, к  65-71; Popis 1567 r., kol. 1329, 1345; SG, T. 15, cz. 2, s. 216: Lełajcie

LENARTOWICZ (LANARTOWICZ, TEN ART)

H. GIEYSZ, POBÓG 

Popis 1621 roku

LnartowicpAugustyn pa siępo kozacku, na ucpes[XaiM\protestował, koń 1 n>pow. gondyńskim 
Lnartowicpjópef p ucpes\tidkasm\ na ywdfjezdku] koń 1 w pow. telspewskim

Taryfa 1667 roku

Lenart Stanisław na miejscu ojca Jakuba Lenarta i Stanisława Awpbika p Wortelan dym 1 splachecki w pow. 
pojurskim
Lnartowicp Dawid p Giejspów dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
Lnartowicp Jan p Girdwojn spadły dym po Mikołaju Sikorskim w pow. widuklewskim okolicy Tropian 
Usppiawnie na dymie splacheckim miespkającego poddanego dym 1 poddański w pow. rosieńskim 
Lnartowicpjópef na miejscu rodpica swego Adama Lenartowicpa £ Kontun kondycją nieropdpielną p Kapj- 
mierpem Lenartowicpem dym 1 spłachetki w pow. rosieńskim
Lenartowicp Samuel p kupli odAndrpeja Mostonicpa p Poruspkolnia Dowgialispek dym 1 splachecki w pow. 
rosieńskim
Lenartowicp Stanisław na miejscu Marcina Jana Smółki i Demicjana Wojtkienicpa jako pastawnik p Po
ruspkolnia dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
Lenartowicp Symon na miejscu Jana Lenartonicpa rodpica p Giejspów dym 1 splachecki w pow. rosieńskim 
Lenartowicp Stanisław, Adam. Siemaspko Piotr [...] w okolicy Spunkiepiach p kupli od Stanisława Lenarto
wicpa [na miejscu] ojca jego Adama Lenartonicpa dym 1 poddański [...] w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Lanartowicp Kapimierp p Niejdon [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 124: Mieplon] w pow. pojurskim dym 
splachecki 1
Lanartowicp Mateusp p Ditkimiów w pow. pojurskim dym splachecki 1
Lenartowicp Daniel pjawspajciów w pow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Lnartowicpjan na miejscu Marłdewicpa p Girdwojn w pow. rosieńskim [dym] splachecki 1
LenartowicpJópef p Kon tun [w Kop. 1 błędnie: Kołuny] Podubisia w pow. rosieńskim pKapimierpem Bu-
towtem [dym] splachecki 1
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Lenartom су Symon, na miejscu którego yostał spisany Samuel Knisytowt у  Giejsy w pow. rosieńskim [dym] 
sylachecki 1

Nazwisko Lenartowicz to patronimik od imienia Lenart. Pochodzi ono od imienia Le
onard, o genezie łacińsko—niemieckiej [LPŻ]. W Polsce jest znane od XII w., często 
w formie Lenart, Lenard.

Na Żmudzi notowano ich dopiero w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 
w 1567 r.: Kaspra we włości wielońskiej, Matieja i Jurija Lenartowiczów w widuklewskiej, 
Lenarta Tomaszojtisa i Lenarta Jurewicza w wilkiskiej, Stanisława Lenartowicza w ro- 
sieńskiej, Mickusa Lenartojtisa w  retowskiej i Szczepana Lenartowicza w dyrwiańskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. sąnastępujące dane o tej rodzinie. W 1590 r. 
Halżbieta Hryhorowna Kasperowa Lenartowicz mieszkała z synem Krisztofem w ma
jętności Poszawsze [we włości kroskiej]. W 1591 r. Dorota Szymonowna Mitkowicz 
Szemet, ciwunowa pojurska, darowała służebnikowi jej męża „szlachetnemu” Malche
rowi Janowiczowi Lenartowiczowi 40 kop groszy, zabezpieczonych na pięciu włókach 
ziemi majętności Korklany we włości kroskiej, zwanych Iwołowszczina i Pokipri.

W 1598 r. Jan Stanisławowicz Lenartowicz sprzedał majętność Girdwojni we wło
ści rosieńskiej.

W 1598 r. Zofia Ambrożejewna Szczasnowa Lenartowiczowa posiadała wygon 
Jewniszki, należący do majętności Gojżowo we włości wilkiskiej i sprzedała niwę Ber- 
natyszki z tej majętności.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. podano informacje o Lenartowi
czach mieszkających w trzech włościach: kroskiej, rosieńskiej i wilkiskiej. Pewnie Szczasny 
Lenartowicz z włości wilkiskiej był synem Lenarta Jurewicza z popisu 1567 r. z tej włości.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 
2 osoby, które wystawiły konia w pow. telszewskim i gondyńskim z „uczestnikami”, czy
li należeli do szlachty ubogiej.

W akcie unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. spisano czterech Lenartowiczów, 
trzech obok siebie: Jakuba i Sebestiana, innego Jakuba oraz osobno Mikołaja.

W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających w pow. rosieńskim (6) i pojedyn
czo w pojurskim. Była to zasadniczo szlachta bez poddanych (6 na 7), tylko jedna ro
dzina miała jednego poddanego. Z obliczeń wyłączono Stanisława Lenartowicza z po
wodu wzmianki o „kupli”. W taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających głównie 
w pow. rosieńskim (3), rzadziej w pojurskim (2) i medyngiańskim (1). Żadna nie miała 
poddanych. Warto podkreślić, że jeszcze w 1690 r. jedna z nich posiadała dobra Gir- 
dwojnie w pow. rosieńskim, wzmiankowane w aktach ziemskich z XVI w. W sumie była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Lenartowicze wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
i w Królestwie Polskim z herbami Giejsz i Pobóg.

W 1805 r. wywiedli swoje pochodzenie Lenartowiczowie nieokreślonego herbu. Za 
swego przodka przyjęli Józefa Adamowicza Lenartowicza (pokolenie I i II), właściciela 
dóbr Kontunie, czyli Podubisie i Giedwojnie [właściwie Girdwojnie, zob. wyżej] w pow. 
rosieńskim. Ożenił się z Zofią Kasperówną Użumedzką w 1697 r., która wniosła mu
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posag. Miał brata rodzonego Kazimierza Adamowicza, właściciela Podubisia Posolicia 
[pewnie Połolicia] Skierby w tymże powiecie. Tenże w swoim testamencie z 1706 r. za
pisał te dobra dzieciom. Następne pokolenie tworzył Jan Józefowicz Lenartowicz (III), 
syn wspomnianego wyżej Józefa i dziad Konstantego i Bartłomieja oraz Jerzego, Macie
ja i Michała Lenartowiczów, wywodzących się. Ów Jan Józefowicz posiadł dobra Gier- 
dwojnie „prawem natury po ojcu” i ożenił się z Barbarą Sikorską, z którą spłodził syna 
Jana (IV). Ten ostatni, czyli Jan Janowicz Lenartowicz, połowę dóbr zapisał synowi, 
a drugą połowę zostawił przy sobie. „W ostatku” oddalił się od rodzinnych Konkunów 
i nabył majętność Derbuty, inaczej Mankuny w pow. ejragolskim. Z pierwszego małżeń
stwa miał dwóch synów (V): Bartłomieja i Konstantego. Dobra te zapisał najstarszemu 
synowi Bartłomiejowi w 1764 r. Z drugiego małżeństwa pochodzą zaś synowie (V): Je
rzy, Maciej i Michał [LVIA, F 391—1—1061].

Zachował się wywód Lenartowiczów herbu Giejsz z 1832 r. Za protoplastę rodzi
ny uznano Stanisława Jakubowicza Lenartowicza (pokolenie I i II). Otrzymał on od 
swojej siostry Zofii Hrehorowej Putwińskiej majętność Wortulany (wzmianka z 1666 r.) 
[w pow. pojurskim]. Miał on dwóch synów (III): Stanisława i Matiasza. Z nich Stanisław 
sprzedał swoją część Wortulan synowcowi Mariaszowi Matiaszewiczowi (IV). Spłodził 
syna Michała (IV), o czym świadczy jego testament z 1722 r. Nic nie wiadomo o jego 
potomstwie. Z kolei wspomniany już Mariasz Matiaszewicz, oprócz Wortulan miał 
jeszcze dobra Tomaszajcie, kupione w 1722 r. i Kiebeliszki, zapisane mu przez matkę 
Magdalenę. Spłodził on syna Marcina (V) i cztery siostry: Mariannę, Magdalenę, Martę 
i Agnieszkę. Marcin (testament z 1780 r.) z kolei spłodził syna Stanisława (ur. 1776; VI), 
a ten syna Piotra (ur. 1804; VII) [LVIA, F 391-1-1026].

Można prześledzić dzieje linii Lenartowiczów z Norwajszów [?, Uruski błędnie: 
Norwejszyki; Szlachta nykgitymowana. Narwejszyszki], W 1620 r. [1590 r.] dziedzicem 
tych dóbr był Adam syn Szczęsnego (pokolenie I i II), może Szczęsnego Lenartowi
cza z 1598 r.? Miał on syna Piotra (III), wnuka Grzegorza (IV), prawnuka Krzyszto
fa (V), który pozostawił syna Michała (VI), podczaszego inflanckiego i dwóch wnu
ków (VII): Ksawerego i Kazimierza Albina, pułkownika wojska koronnego, którego 
synowie (VIII): Andrzej [Mikołaj Saturnin] dziedzic Sokołowa w pow. sieradzkim i Lu
dwik [Bogumił Jacek] z synem Bogumiłem, dziedzicem Niedzielska pod Wieluniem, 
mieszkali w Królestwie Polskim w 1839 r. [Uruski; w  nawiasie kwadratowym dane ze 
Szlachty ny-legitymowanej .̂

Trochę inny wywód do Michała podczaszego inflanckiego (VI) przedstawił Bo
niecki. Według niego przodkiem był Jerzy Lenartowicz (pokolenie I), dziedzic dóbr 
Giejsze w pow. rosieńskim, który miał dwóch synów (II): Tomasza z synem Sebestia- 
nem (III) i Michała, wzmiankowanego wyżej. Była to rodzina herbu Pobóg, używają
ca przydawki pochodzeniowej: z Giezgiezłowca [pewnie zniekształconego]. To ostat
nie zdanie potwierdzono w: Sglachta wykgitymowanĄ. Może chodzi o Giezgajłę, czyli 
Kieżgajłę?

Ź r ó d ł a :  Akta ya gdóa ’, T. 2, s. 304; LVIA, F 391—1—1026, к. 1 (wywód z 1832 r  i  drzewo genealogicz
ne, co było wyjątkiem), F 391—1—1061, к  431^432; ODVCA, vyp. 2, s. 94—137, 163—75, 182—351; vyp. 5,
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LEONOWICZ 345

к. 1-1, 39-292, 40-298; Popis 1567 r ,  kol. 1282, 1294, 1311, 1312, 1325, 1333,1348; Szlachta wylegitymowa
na, s. 370. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 14, s. 79 (genealogia); LPZ, T. 2, s. 55: Lenartaviöius; Uruski, T. 8, 
s. 331—332 (genealogia).

LENGOWSKI ZOB. LINGOWSKI 

LENKIEWICZ ZOB. LINKIEWICZ

LEONOWICZ 

H. GOZDAWA 

Taryfa 1667 roku

Leonowiez [w tekście: Lenonowicz] Jan z Sjrajdów dym 1 szlachecki wpow. telspewskim
LewonowicpAndrzg, na którego miejscu i na miejscu Michała Żukowskiego został spisany KazjmierzJasiński 
Z Dyjuginian dym 1 szlachecki wpow. telszęwsłdm

Taryfa 1690 roku

LeonowiczJctn z Surajciów wpow. telszęwsłdm [dym] szlachecki 1

Nazwisko to patronimik od imienia Leon, o pochodzeniu greckoGacińskim [LPZ]. 
W Polsce istniało od XIII w., znane było również na Rusi.

Najstarsza wzmianka pochodzi zapewne z popisu wojskowego W Ks. Litewskiego 
z 1528 t\, kiedy zanotowano bojara rosieńskiego Lewojtisa Rymszysa. W kolejnym po
pisie z 1567 r. spisano Pietra Lewonowicza we włości korszewskiej.

Nieliczne wzmianki pochodzą jeszcze z akt ziemskich XVI w., gdzie pod 1567 r. 
zanotowano Bałtromieja Janowicza Lewona, sędziego ziemskiego upickiego. Kupował 
i sprzedawał dobra Lichciany we włości jaswońskiej. Prawdopodobnie dane te nie mają 
nic wspólnego z późniejszymi Leonowiczami.

Później notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. były to 2 rodziny w  pow. 
telszewskim, bez poddanych, a w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w tym po
wiecie, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Skądinąd wiadomo o Leonowiczach herbu Gozdawa w Kromlach we włości dat- 
nowskiej (pow. wieloński) od XVIII w. Prawdopodobnie chodzi o okolicę szlachecką 
Kropiły, która rzeczywiście należała do traktu datnowskiego w 1775 r. i leżała pod sa
mymi Kiejdanami (4 wiorsty w końcu XIX w), obecnie prawdopodobnie leży w tym 
mieście (litewskie Kropilai). W końcu XIX w  mieszkali tu: Kulwieciowie (15 dziesięcin 
ziemi), Prokopowiczowie (63) i Stacewiczowie (16) [SG].

Przodkiem tej gałęzi był Kazimierz Leonowicz, który miał syna Michała i trzech 
wnuków: Wincentego Franciszka, Jakuba i Bartłomieja. Pierwszy z nich miał pięciu sy
nów: Wincentego (ur. 1807), Józefa Wiktora (ur. 1814), Benedykta Jana (ur. 1816), Da
niela (ur. 1818) i Aleksandra Kazimierza (ur. 1820). Z nich Daniel powołał do życia 
trzech synów: Ignacego (ur. 1853), Jana (ur. 1857), Franciszka (ur. 1860). Z nich Ignacy
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346 LEPARSKI

ożenił się z Benigną „Dronseikaitę” [na2wisko podano w wersji litewskiej, ur. 1856] 
i spłod2ił czworo dzieci: Julię (ur. 1874), Malwinę (ur. 1877), Jana (1882—1937) i Fran
ciszka (ur. 1884). Dwie wnuczki wspomnianego wyżej Jana: Geraldine i Susan urodziły 
się w USA [Uetuvos bajontpalikuoniaĄ.

Oprócz wspomnianych Gozdawitów w XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa 
jeszcze Leonowicze herbu Kotwicz i Trąby w guberni kowieńskiej. W XIX w. Leonowi- 
cze herbu Gozdawa mieszkali w  pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 21—339 i 341, 22—355; Perapis 1528 r., s. 261; Popis 1567 r., kol. 1337; SG, 
T. 15, c2 . 2, s. 167: Kropiły; Taryfa Żmudzi 1775 r ,  k. 40. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 12; 
Lietuvos bajonipalikuoniai, s. 141: Leonardćiai; LPŻ, T. 2, s. 59: Leonavidus; Uruski, T. 8, s. 338.

LEPARSKI

Taryfa 1667 roku

Leparski Jan. Borpechowski Krpysptof p kupE od Giedgowda i Jana Leparskdego p Wielkich Palek dym 1 
splachecki w pow. widukkwskim
Leparski Kapimierpjanowicp na miejscu matki swojej Alspki Benedyktówny Spyто nowej Kamaskiej p [Sa] 
dhowskich dym 1 spłachetki w pow. spawelskim
Leparski Stanisław p majętności napwanej Gojpewo psrawem pastanmym trcymający dymów poddańskdch 6 
w pow. wilkiskim
Leparski Stefan [na miejscu] Jana Leparskiego p Wielkich Palek dym 1 splachecki w pow. widuklewskim 
Leparski Stefan na gruncie pastawnym od Heleny Jurewicpówny ppoddanymi 2 dymy w pow. spawelskim

Taryfa 1690 roku

Leparski Aleksander p okolicy Sadkowskich w pow. spawelskim dym splachecki 1
Leparski Balcer na miejscu Jana Pacewicpa p Wilkickich Dowiaciów w pow. spawelskim dym poddański 1
Leparski Kapimierp p okolicy Sadkowskich w pow. spawelskim dym splachecki 1
Leparski Nikodem [w Kop. 1 błędnie: Mikołaj] pPowdruwia w pow. spawelskim dym splachecki 1
Leparski Stefan p okolicy Sadkowskich w pow. spawelskim dym splachecki 1

Nazwisko ma polską genezę [LPŻ]. Jest to jednak nazwisko odmiejscowe, od miejsco
wości Lepary: pola w XVI w., później okolicy szlacheckiej w pow. upickim kolo mia
steczka Kruki przy granicy inflanckiej (lit. Leporai). Nazwisko ma polską szlachecką 
końcówkę —ski.

Z 1674 r. pochodzi testament Stefana Rafała Leparskiego. Testament ten spisał 
w okolicznościach dramatycznych, został bowiem ciężko postrzelony w siole Niemej- 
ksze w pow. szawelskim przez Jana Konstantego Zaleskiego. Jego żona Katarzyna Mi- 
rosławska Stefanowa Leparska miała go pochować w kościele Janiskim w sklepie wiel
kim pod wielkim ołtarzem „kędy i rodzice moi Pan Walenty Leparski leży”. Miał dobra 
Powudruwie, zwane też Leparami [?], które zapisał żonie i synom: Trojanowi i Nikode
mowi. By uniknąć kłopotów rodzinnych, na wszelki wypadek zapisał żonie 500 złotych
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LEPSZEYKO 347

polskich. Córce Leonorze zapisał na posag „talarów bitych 300”. Miał dwóch braci: 
Jana i Kazimierza Leparskich [VUB, F 7—ŻP 26]. W taryfie 1667 r. zanotowano dwóch 
Stefanów Leparskich. Jeden z nich miał dobra w pow. szawelskim. W kolejnej tary
fie 1690 r. wymieniono jego syna Nikodema. Poznajemy więc 3 pokolenia Leparskich: 
1. Walenty. 2. Stefan, Rafał, Jan i Kazimierz. 3. Stefanowicze: Trojan i Nikodem.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny, mieszkające 
głównie w pow. szawelskim (2) i pojedynczo w wilkiskim i widuklewskim. Lokalizacja 
w pow. szawelskim jest podyktowana bliskością z okolicą Lepary w pow. upickim. Po
łowa tych rodzin nie miała, a druga połowa miała odpowiednio: 6 i 2 dymy poddań- 
skie. Z obliczeń wyłączono Jana Leonowicza z powodu wzmianki o „kupli”. W tary
fie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w pow. szawelskim. Na ogół nie miały one 
poddanych z wyjątkiem jednej rodziny z jednym poddanym. Była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Leparscy herbu Kotwicz, Liniewski 
i własnego w guberni kowieńskiej.

Z herbem Lubicz wywiedli się Leparscy w 1799 r., posiadający dobra Potowiesie 
i Dowejkiszki w pow. rosieńskim [LYIA, F 391—11—30]. Z herbem Kotwicz wywiedli się 
Leparscy z pow. szawelskiego [Ciechanowicz] .w 1819 r.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—11—30; Taryfa woj. trockiego, s. 196; VUB, F 7—ŻP 26, nr 23. L i t e r a t u r a :  
Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 12, 14 (tu błąd, że Poistrze Tołoczkany leżały w pow. rosieńskim zamiast upic
kim [poniewieskim]); LPŻ, T. 2, s. 60: Leparskas; Uruski, T. 8, s. 338—339.

LEPSZEYKO

Taryfa 1667 roku

Lepsyeyko Kazimiery na miejscu Jana Lepsyęyka ^Peteklan dym 1 szlachecki w pow. birćyniańskim

Taryfa 1690 roku

Lepspeyko [w Kop. 1: Lepoleyko, w Kop. 6: Lepszeyko] Lawdgin Kayimiery na miejscu ojca у PelekJ.an 
w pow. bircyniańskim dym szlachecki 1

Nazwisko może pochodzi od nazwiska litewskiego Lepśys, które łączy się z lepsis, ozna
czającego bezwolnego, „sflaczałego” człowieka. Nazwisko ma więc charakter przezwi
skowy [LPŻ],

Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach. Prawdopodobnie pochodzi 
z rodu Lawdginów (zob.), na co wskazuje użycie podwójnego nazwiska Lepszeyko 
Lawdgin w taryfie 1690 r.

W aktach ziemskich żmudziach jest jedna wzmianka z 1592 r. o Kasprze Jakubowiczu 
Lepszejko, który sprzedał „połreżu gruntu” majętności Peteklany we włości birżyniańskiej.

Notowano ich tam w obu taryfach XVII w.: jedna rodzina w pow. birżyniańskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  ODYCA, vyp. 3, s. 42—90. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 61: Lepśys.
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348 LERTOWICZ

LERTOWICZ

Taryfa 1667 roku

Lertowicу  Jan. Lutyk Jeryy Janowicу  na miejscu rodyica swego Jana Węcławowicya Lutyka у  Bugieniów i у  na
bycia kupnym prawem od Jana Wojciechowicya Lertowicya у  okolicy Witkajciów poddański dym 1 w pow. tel- 
syewskim

Nazwisko jest skądinąd nieznane. Najpewniej to pomyłka. Może chodzi o Lenartowi
cza lub Leytowicza?

LESPINASE

Taryfa 1667 roku

Lespinase Claudgis Tehodor у  majętności doyywotniej od Jana Kayimierya Sapiehi podskarbiego nadwornego 
WXL ye Sypelk i Kidutysyek 36 dymów w pow. telsyewskim

Chodzi o Klaudiusza Lespinasse, który był nauczycielem na dworze Sapiehów: Kazi
mierza Jana, Benedykta Pawła i Franciszka Stefana w latach 50. XVII w. Wspomniane 
dobra w 1667 r. stanowiły zapewne wynagrodzenie za powyższe usługi. Ow nauczyciel 
był notowany tylko w taryfie 1667 r. w pow. telszewskim. Później nie notowano tej ro
dziny na Żmudzi. Była to rodzina francuska.

L i t e r a t u r a :  Dom Sapieyyński. Oprać. E. Sapieha, Warszawa 1995 s. 336, 359, 373.

LESZCZEWSKI 

H. GRZYMAŁA, PRAWDZIC

Taryfa 1667 roku

Lesycyewski Samuel yLesycydym 1 sylachecki w pow. ejragolskim
Lesycyewski Węcław na miejscu Ba/tromieja Tnirbuta у  kupli swojej nabytej у  Witkun dym 1 sylachecki 
w pow. ejragolskim
Lesycyewski [w teks de: Lieszczewski] Stanisław na miejscu rodyińelki swojej Anny Lesycyewskiej yLesycy 
dym 1 sylachecki w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Lesycyewski Jeryy Dominik у  Кипр w pow. medyngiańskim [dym] sylachecki 1 
Lesycyewski Piotr у  Witkun w pow. ejragolskim dym sylachecki 1

Nazwisko ma nawiązywać do polskiego nazwiska Leszczewski, Leszczowski CLPŻ]. 
Niemniej jednak jest to nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Leszcze, która 
w XVI w. stanowiła: majętność, pole i okręg. Jeszcze w taryfie z 1690 r. notowano: 
Leszcze alias Dogie, Leszcze Kuniasze i Leszcze Waszkiewicze. Chodzi o dobra, okoli
cę szlachecką i wieś w  gminie Ejragoła, na południowy wschód od tego miasteczka, nad 
rzekami Dubissą i Giniawą. Obecnie to Lesćiai.
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LESZCZEWSKI 349

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zachowało się niewiele danych o tej rodzi
nie. W 1596 r. Jarosz i Malcher Lawrynowicze Leszczowscy kupili niwę Andirwanupis 
do rzeki Dirwanupis we włości wilkiskiej. Jednocześnie sprzedali grunt Poberczupis 
koło ruczaju Berczupis niedaleko granicy majątku Leszcze w polu Leszczewskim.

W 1670 r. Samuel Jaroszewicz Leszczewski Juszkiewicz spisał testament. Chciał 
być pochowany przy kościele Czekiskim. Swoje „imienicze” Leszcze w pow. ejragolskim 
zapisał w dożywocie żonie Ewie Gabrielewiczównie, a później synowi Kazimierzowi. 
Ten ostatni miał dołączyć do swoich dóbr także część swego brata Adama, którego te
stator wydziedziczył, bo „żadnego starania i pieczy o mnie nie miał”. Z kolei młodsza 
córka Anna przy wyjściu za mąż miała otrzymać naturalia oraz 15 kop groszy litewskich, 
zaś starsza, Zofia, „nie powinna będzie o żadną rzecz turbować”, bo otrzymała wypra
wę przy wyjściu za mąż za Jana Maczowicza [VUB]. Wspomniany testator to może syn 
Jarosza Ławrynowicza Leszczewicza, zanotowanego pod 1596 r. Notowano go jeszcze 
w taryfie 1667 r.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny mieszkające 
tylko w pow. ejragolskim, bez poddanych. Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano 2 rodzi
ny w pow. ejragolskim i medyngiańskim. Żadna nie miała poddanych. Zatem była ro 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W dokumencie z 1802 r. pt. „Delineacja po IchMPP Daukszach dóbr Leszczów 
Purwajciów” podano trochę danych o tej rodzinie. Protoplastą został uznany Jarosz 
Leszczewski Juszkiewicz, który dziedziczył w Leszczach. Pewnie był synem jakiegoś 
Juszka. Miał on trzech synów: Stanisława, Samuela i Wacława. Pierwszy, wzmiankowany 
w 1690 r., ożenił się z Anną Chocimówną, z którą spłodził trzy córki: Jadwigę za Jerzym 
Dawkszą, Alszkę za Janem Straszewskim i Konstancję za Sebestianem Smulskim. Znów 
Samuel Jaroszewicz Leszczewski Juszkiewicz [testator z 1670 r.] miał dwóch synów: Ada
ma i Jerzego oraz córkę Annę [według jego testamentu zamiast Jerzego był Kazimierz]. 
Z nich dziedziczył tylko Jerzy, na rzecz którego zrzekł się jego brat. Ostatni z braci, Wa
cław, który również używał podobnej formy nazwiska co jego brat Samuel, nie miał po
tomstwa. Swoje dobra sprzedał Krzysztofowi Jurewiczowi Łozińskiemu [LNB].

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowała się ze szlachectwa rodzina Lesz- 
czewskich herbu Prawdzie. W tym czasie Leszczewscy—Bugayłowie herbu Prawdzie 
mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz],

Z 1798 r. pochodzi wywód Leszczewskich herbu Prawdzie. Ich przodkiem był Jan 
Leszczewski, który miał syna Jerzego Dominika, właściciela dóbr Kowpy [Kawpy w pow. 
medyngiańskim] [LVIA, F 391—11—30]. Znajduje to potwierdzenie w taryfie 1690 r.

Zachował się wywód Leszczewskich herbu Grzymała z 1808 r. Protoplastą tej ro
dziny byli Józef [imię częściowo zamazane dużym kleksem] i Antoni Leszczewscy, któ
rych posiadane przez nich ziemie zostały przyłączone do starostwa płotelskiego w re
zultacie pomiary włócznej. W zamian za to otrzymali odmianę gruntów. Najstarszy 
dokument w  tej sprawie dotyczył 1581 r. i oświadczenia króla polskiego Stefana Batore
go w sprawie zwołania komisji. W dokumencie z 1589 r. królowa Anna Jagiellonka po
twierdziła tę zamianę gruntów. Dobra te nazwano Słuzgie Dwartuz [ta druga część jest 
niepewna]. Z późniejszych potwierdzeń wynika, że zamiana ta dotyczyła czterech osób,
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350 LESZCZYŃSKI

pewnie braci: obok wspomnianych już Józefa i Antoniego także Marcina i Andrzeja. 
Nic nie wiadomo o potomstwie Antoniego, Marcina i Andrzeja. Natomiast Józef miał 
syna Michała (ur. 1655), urodzonego w parafii płotelskiej. Spłodził on dwóch synów: 
Jerzego i Andrzeja. Ow Michał zapisał wspomnianemu Jerzemu majętność Janowdyszki 
(może Tenwidyszki?) w  1700 r. Z kolei Andrzej opuścił strony rodzinne, służył w woj
sku i nic bliższego o nim i ewentualnym potomstwie nie wiadomo. Zaś Jerzy spłodził 
syna Andrzeja (ur. 1756), który był ojcem dwóch synów: Jana Ignacego i Michała, wy
wodzących się [LYIA, F 391—1—995].

Leszczewscy wywiedli swoje pochodzenie w 1819 r. Ich przodkiem był Krzysztof 
Janowicz Leszczewski (pokolenie I i II), żyjący w XVII w., posiadający dobra Berkinia- 
ny Bugajły [w pow. telszewskim]. Brak o tym wiadomości w obu taryfach XVII w. Ow 
protoplasta wydał na świat syna Jakuba Krzysztofowicza Bugajłę [sic; III], rotmistrza 
pow. kowieńskiego. Wspominał o tym testament z 1669 r., ale nie wiadomo kogo? Sy
nem owego Jakuba był Franciszek (IV), strażnik połocki, który sprzedał dobra ojczyste, 
ale miał „prawem zastawnym” dobra Grytki (?) alias Werkela. Po sobie zostawił sied
miu synów (V): Stanisława, Józefa, Dawida, Dominika, Mateusza, Jerzego i Jana, co po
świadczył testament z 1789 r. Z wymienionych Stanisław spłodził syna Stanisława (VI), 
dziś wywodzącego się ze swoimi synami (VII): Gasprem, Janem i Michałem.

Drugi syn Franciszka, Józef Wincenty (V), spłodził syna Antoniego Karola, a trze
ci — Dominik zostawił po sobie pięciu synów (VI): Wawrzyńca, Benedykta, Józefa, Jana 
i Stanisława z potomstwem. Tak więc Wawrzyniec ojcował siedmiu synom (VII): Anto
niemu (ur. 1797), Mateuszowi (ur. 1799), Benedyktowi (ur. 1802), Ludwikowi (ur. 1804), 
Feliksowi (ur. 1806), Jerzemu (ur. 1809) ijózefowi (ur. 1817) [LVIA, F 391—1—1061].

Inny wywód Leszczewskich herbu Prawdzie pochodzi z lat 1835—1868. Ich pro
toplastą był Marcin, syn Jakuba, Leszczewicz (pokolenie I i II). Ów Marcin spłodził 
pięciu synów (III): Damiana, Ottona, Eugeniusza, Lucjana i Andrzeja. Wiadomo tylko 
o potomstwie tego ostatniego, ojca dwóch synów (IV): Jana i Antoniego. Z nich Antoni 
ojcował Franciszkowi (V) jako ojcowi czterech synów (VI): Feliksa, Aleksandra, Józe
fa i Antoniego [Uruski], Wspomniany protoplasta żył zapewne w 2. połowie XVIII w., 
nie podano gdzie.
Ź r ó d ł a :  LNB, F 91-329, k. 1; LVIA, F 391-1-995, k. 104-105 (wywód w 1808 t ) , 391-1-1061, k. 435- 
436, 391-11-33; ODVCA, vyp. 4, k. 95-283 i  289; vyp. 5, k. 165-206; S lo w , s. 167: Leśći; VUB, F 7-ŻP 
23, k. 84—85 (cz. 2). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 16; tenże, Suplement, s. 221; Uruski, T. 8, 
s. 361.

LESZCZYŃSKI 

H. BIAŁYNIA, WIERZBNA

Taryfa 1667 roku

Leszczyńska Krzysztofom Anna na miejscu Krzysztofa Leszęzyt/skie\gp] małżonka z Dogiów dym 1 szla
checki w pow. ejragolskim
Lespczyńska Stanisławowa Anna Tarczyńska w niebytności małżonka w odległości wiecynośną Alek
sandrowi Nis/awowicyowi. A małżonkom swemu Leszczyńskiemu w sprawie skarbowej w pewnej sumie
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LESZCZYŃSKI 351

p r y z  dworzanina Michała Ho/ownię Awc-^ic^nikapostąpieniem z Lenkajciów dym 1 szlachecki wpow. 
tendzjagolskim
Leszczyńska Stanisławowa K/ystyna na miejscu maljonka swe[go] Stanisława Leszczyńskiego zDog z^es-y 
czę dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Leszczyński Stanisław na miejscu Krzysztofa Stnngura z Poszyła dym 1 poddański w pow. korszęwskim

Taryfa 1690 roku

Leszczyński Je/yy Z bratem z Dogów w pow. ejragolskim dym szlachecki 1 
Leszczyński Szęzgsny zLepajć w pow.pojnrskim dym poddańskich 1

Nazwisko łączy się z nazwiskiem polskim Leszczyński lub z białoruskim czy rosyjskim 
[LPŻ]. Inni łączą to nazwisko z gatunkiem ryby — leszcz (slawizm), stąd Leszczeński 
[Abramowicz, Citko, Dacewicz] czy nawet Leszczyński (lit. Leśćinskas) [Zinkevicius]. 
Niemniej jednak jest to zapewne rodzina pochodzenia polskiego. Nie można jednak 
wykluczyć, że nazwisko jest spolonizowaną formą i pochodzi od majętności Leszcze. 
Wtedy byliby wspólnego pochodzenia z Leszczowskimi (zob.). Zwraca uwagę, że już 
w XVI w. niektórzy z nich mieli dobra Leszcze.

Po raz pierwszy notowano ich w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1592 r. 
Stanisław Pietrowicz Leszczyński kupił niwę w polu Leszcze we włości ejragolskiej. 
W 1595 r. Barbara Matiejewna Dewojnowicz darowała mu, swemu mężowi, 40 kop 
groszy, zabezpieczonych na majętności Gwiłojtie we włości pojurskiej. W 1598 r. wziął 
w zastaw „ziemlicę” Leszczowską we włości ejragolskiej. W 1599 r. wraz z żoną Bar
barą Matiejewną [Tomaszewicz] sprzedał część majętności Sudmanławki [Pojury Sud- 
monłowki] i Tarwojniszki we włości korszewskiej. Dobra te otrzymał wcześniej z tytułu 
wspomnianego małżeństwa.

W 1592 r. Stanislaw Leszczyński kupił część majętności Pokrożonty we włości kro- 
skiej. W 1595 r. Stanislaw Jurewicz Leszczyński zastawił 3 niwy nad rzeką Krożentą we 
włości kroskiej.

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. można mówić o dwóch rodzi
nach Leszczyńskich, mieszkających we włości ejragolskiej i pojurskiej oraz w kroskiej. 
Jedna z nich była związana z dobrami Leszcze w pow. ejragolskim.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 2 rodziny w pow. ejra
golskim i pojurskim: jedna miała jednego, druga nie miała poddanych. Znów w taryfie 
1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, z jednym poddanym. Zatem była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowało się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej kilka rodzin 
Leszczyńskich z herbami: Bialynia i Wierzbna.

W 1799 r. wywiedli się Leszczyńscy herbu [tekst uszkodzony, widać tylko zakoń
czenie: nc?; może chodzi o Jastrzębiec]. Najstarszy dokument notowano pod 1681 r., ale 
wskutek uszkodzenia tekstu coś więcej można powiedzieć dopiero w 1763 r. Kazimierz 
Leszczyński, syn Kazimierza, sprzedał część dóbr rodowych Dogi alias Leszcze. Jednak 
nadal część tych dóbr była w ich ręku, o czym świadczy testament z 1802 r., w którym 
Antoni Jan, syn Konstantego, zapisał te dobra swoim synom: Adamowi i Wincentemu.
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352 LESZCZYŃSKI

Ich protoplastą został Stanisław Leszczyński (pokolenie I), ojciec dwóch sy
nów (II): Stanisława i Jana. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, star
szej wspomniany Stanisław spłodził syna Tobiasza (III), ojca Stanisława (IV), dziada 
Konstantego (V) i pradziada Antoniego Jana (VI). Ten ostatni miał dwóch synów (VII): 
Adama i Wincentego. Pierwszy z nich był ojcem czterech synów (VIII), bezpotomnych: 
Waleriana (ur. 1824), Alojzego Gonzagi [sic] (ur. 1825), Norberta Antoniego (ur. 1829) 
i Antoniego Jana (ur. 1835). Jego brat Wincenty spłodził trzech synów (VIII): Francisz
ka (ur. 1807) i Karola Baltazara (ur. 1809), obu bezpotomnych oraz Benedykta Ignacego 
(ur. 1817), ojca Józefa (ur. 1857; IX), bezpotomnego. Na nim wymarła ta linia.

Druga, młodsza linia pochodzi od Jana (II), który dał światu syna Krzysztofa (III), 
ojca Jerzego (IV) i dziada Kazimierza (V). Ten ostatni spłodził także Kazimierza (VI), 
który miał trzech synów (VII): Tadeusza, Melchiora i Mateusza. Pierwszy z nich spło
dził dwóch synów (VIII): Aleksandra (ur. 1788) i Kazimierza Jerzego (ur. 1796). Z nich 
Aleksander był ojcem trzech synów (IX): Zygmunta Jerzego (ur. 1809), Karola Marcina 
(ur. 1821), bezpotomnego i Stanisława Kajetana (ur. 1824). Z kolei pierwszy z nich dał 
światu trzech synów (X): Michała (ur. 1854) z trzema synami (XI): Janem (ur. 1882), Je
rzym [ros. Georgij] (ur. 1885) i Tomaszem (ur. 1896) oraz Aleksandra (ur. 1856) i Józefa 
(ur. 1861). Natomiast ostatni, czyli Stanisław Kajetan, miał syna Jerzego (ur. 1861; X).

Z kolei Kazimierz Jerzy (VIII), brat wspomnianego Aleksandra, spłodził czte
rech synów (IX): Nikodema Tadeusza (ur. 1822), bezpotomnego, Teodora Franciszka 
(ur. 1824) z synem Kazimierzem (ur. 1859; X) oraz Leona (ur. 1826), także bezpotom
nego i Macieja Wiktora (ur. 1834) z trzema synami (X): Janem (ur. 1861), ojcem Marcela 
(ur. 1895; XI) oraz Józefem (ur. 1866) i Edwardem (ur. 1878).

Teraz pozostali dwaj bracia Tadeusza (VII): Melchior i Mateusz. Pierwszy z nich 
dał życie Eliaszowi [ros. Ilia] (VIII), który miał syna Leona (ur. 1824) [wzmianka o utra
cie dworiaństwa], bezpotomnego. Z kolei Mateusz spłodził trzech synów (VIII): Igna
cego (ur. 1773), Antoniego (ur. 1779) i Piotra (ur. 1784). Pierwszy z nich miał syna Jana 
(ur. 1815; IX), bezpotomnego. Jego brat Antoni dał światu czterech synów (IX): Józe
fa (ur. 1807), Andrzeja Szymona (ur. 1817), Kazimierza Chryzostoma (ur. 1819) i Fran
ciszka Stanisława (ur. 1823). Z nich potomstwa doczekał się tylko Józef, ojciec Piotra 
(ur. 1846; X), ojca dwóch synów (XI): Józefa (ur. 1875) i Jana (ur. 1888).

Ostatni z braci Ignacego i Antoniego, Piotr (VIII) miał dwóch synów (IX): Igna
cego (ur. 1813) i Konstantego Augustyna (ur. 1819), bezpotomnego. Linię kontynu
ował więc Ignacy jako ojciec (X) Józefa (ur. 1838) i Piotra ur. 1854) ЦАТА, F 391—7— 
1866, k. 41].

Z 1800 r. pochodzi wywód Leszczyńskich herbu [widoczna tylko końcówka: nja; 
najpewniej Białynia]. Ich protoplastą byl Jan Leszczyński, ojciec Krzysztofa i Jana 
(pokolenie I i II), założycieli dwóch linii tej rodziny. Pierwszą, starszą linię łączymy 
z Krzysztofem, ojcem Jerzego Kazimierza (HI), dziadem Marcina (IV) i pradziadem 
Michała (V). Ten ostatni spłodził sześciu synów (VI): Antoniego (ur. 1809), Michała 
Mikołaja (ur. 1810), Ludwika Sylwestra (ur. 1816), Józefa Adama (ur. 1818), Aleksan
dra Aleksego (ur. 1820) i Leonarda Franciszka (ur. 1825). Z nich potomstwo miało tyl
ko dwóch braci: Antoni i Józef Adam. Pierwszy z nich dał światu trzech synów (VII):
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LEŚNICKI 353

Stanisława (ur. 1851), Franciszka (ur. 1853) i Piotra (ur. 1856), bezpotomnych. Zaś dru
gi, Józef Adam, miał dwóch synów (VII): Teofila (ur. 1845) i Aleksandra (ur. 1849), bez
potomnych. Na nich wymarła więc ta linia.

Druga, młodsza linia pochodzi od Jana (II), ojcajana (III), dziada Józefa (IV) i pra
dziada Dawida (V). Z wymienionych Jan Leszczyński, syn Jana (pokolenie III), w 1653 r. 
odłączył kilku chłopów od wspólnego majątku Dogie Leszcze [w pow. ejragolskim]. 
Tenże w testamencie z 1665 r. zapisał swoją część tych dóbr wnukowi Dawidowi (V). 
Ten ostatni dal życie trzem synom (VI): Jerzemu (ur. 1846), Szymonowi (ur. 1849) i Ja
kubowi (ur. 1855) [w tekście jednak 1755, co jest niemożliwe], bezpotomnemu. Pierw
szy z nich spłodził syna Jana (ur. VII), ojca dwóch synów (VIII): Jana Stanisława i Sta
nisława Antoniego. Z nich pierwszy wydał na świat trzech synów (IX): Władysława, 
Adolfa (ojca Stanisława i Mieczysława) i Józefa Tomasza [polskie imię rosyjskimi litera
mi]. Jego brat Stanislaw Antoni miał syna Ferdynanda Stanisława.

Teraz pora na potomstwo Szymona, brata Jerzego z pokolenia VI. Był on ojcem 
czterech synów (VII): Józefa, Jakuba, Jana i Sylwestra, ostatni dwaj byli bezpotomni. 
Z kolei Józef spłodził czterech synów (VIII): Jana Dominika, Kuźmę Dominika [sic], 
Teofila Franciszka i Pawia Rafała. Z nich potomstwo miał tylko Jan Dominik — syna 
Aleksandra (IX). Zaś brat Józefa, Jakub (VII) był ojcem trzech synów (VIII): Francisz
ka, Józefa i Wincentego Jakuba [LVIA, F 391—7—1866, k. 32].

W 1830 r. wywiedli się Leszczyńscy herbu [..Jerżbna [tj. Wierzbna]. Najstarszy do
kument dotyczy 1650 r. i dóbr rodowych Dowgincie Leszczewo [tekst uszkodzony; cho
dzi o Dogie Leszcze w pow. ejragolskim]. Ich protoplastą został Jan Leszczyński, syn 
Jana (pokolenie I i II). Był on ojcem Krzysztofa (III) i dziadem Michała (IV). Ten ostat
ni wydał na świat trzech synów (V): Antoniego, Stanisława i Józefa. Z nich linię konty
nuował Stanisław jako ojciec Tomasza (ur. 1778; VI) i dziad trzech wnuków (VII): Kon
stantego Antoniego Józefa, Karola i Aleksandra Leona. Potomstwo (VIII) mieli dwaj 
ostatni: Karol był ojcem Adolfa Romualda, a Aleksander Leon (ur. 1815) miał trzech 
synów: Władysława Idziego (ur. 1848), Bronisława Medarda i Bolesława Teofila [LVIA, 
F 391-7-1866, k. 26].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—7—1866, k. 26 (skan 00057), 32 (skan 00069), 41 (skan 00089); ODVCA, vyp. 3, 
s. 20—19, 23—67; vyp. 4, k. 15—120, 53-409; vyp. 5, k. 26—194, 220—150, 221—155. L i t e r a t u r a :  Abra
mowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 204: Leszczeński; LPŻ, T. 2, s. 63: Leśćinskas; Uruski, T. 8, s. 365, 373; 
Zinkevicius, s. 514: Karśis.

LEŚNICKI 

H. PÓLKOZIC 

Popis 1621 roku

Leśnicki Jan po kozacku koń 1 w pow. ejragolskim

Nazwisko może być pochodzenia polskiego lub rosyjskiego [LPŻ]. Prawdopodobnie 
chodzi o pochodzenie polskie, zob. niżej.
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354 LEŚNIEWICZ

Na Żmudzi nanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich pod 1599 r. Chodziło 
o Katerinę Janowną Leśnicką, żonę Pawła Michałowicza Płocharskiego, zapewne Pola
ka. Później spisano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. ejragolskim.

Zdaniem Uruskiego, pochodzili z województwa krakowskiego, skąd przenieśli się 
do Mazowsza i na Litwę. Używali herbu Pólkozic.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 138—186. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 62: Lesnickas; LTruski, T. 8, s. 346.

LEŚNIEWICZ 

H. PÓLKOZIC 

Taryfa 1667 roku

LeśtiżenicyAdam na miejscu Marci nowej Gotowtowej yMiciun dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

Nazwisko to patronimik od nazwiska Leśnia, Lesznia itp. Trudno określić jego pocho
dzenie. Teoretycznie w grę wchodzi „slawizacja” nazwiska polskiego Leśniewski.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzinawpow. wielońskim, 
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W herbarzu Kojałowicza wspomniano tylko, że Leśniewicze używali herbu Półko- 
zic, ale nie wiadomo, czy mieszkali na Żmudzi. Ciechanowicz lokalizował ich na „Wi
leńszczyźnie”, czyli w guberni wileńskiej [nazwa „Wileńszczyzna” jest stosunkowo póź
nego pochodzenia].
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Compendium, s. 248. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 17; Uruski, T. 9, s. 1.

LEW

Taryfa 1667 roku

Lew Cornelinsyjan na miejscu Dawida Chryąstowskiego miecytiego Kcfięstwa] Ż[mudzkiego] у  Wojgowa 
poddańcyy dym 1 w pow. uytventskim
Lew Felicjan. Górski Stanisław у  imienia swego Podubisia Gar dym 1 yastawny od Felicjana Lwa [...] ye 
wszystkich dymów 6 do tego imienia Podubisia naleyących w pow. beryańskim

Taryfa 1690 roku

Leo Komelinsy Felicjan у  Wojgowa Adasyysyek, takye у  Wojgowa Radysyek ypryy kuplami w pow. uyamic- 
kim [dymów] poddańskich 3

Sprawa jest niejasna. Było wprawdzie nazwisko Korneliusz (lit. Kornelijus), utworzone 
od imienia o genezie łacińskiej, ale nie można wykluczyć pomyłki. Według innej kopii 
tej taryfy byl inny zapis tego nazwiska: Jan Corneliusz Lew [F 11—1—752], gdzie funkcję 
nazwiska pełnił „Lew”. Nie notowano ich w polskich herbarzach. Mimo to, tę formę 
przyjęto w tym herbarzu.

Nazwisko to zapewne ma związek z imieniem chrześcijańskim Lew, występującym 
w języku polskim, białoruskim i rosyjskim [LPŻ], Może mają coś wspólnego z Lwowi- 
czami (zob.)?
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LEWGOWD (LAWGOWD, LEWGOD, LEWKOT) 355

Na Żmudzi notowano ich w  obu taryfach: 2 osoby w 1667 i jedną w 1690 r. Z re
guły mieli oni poddanych: od jednego do sześciu w  pow. użwenckim i berżańskim. Za
tem nie była to szlachta drobna, nie mieli tytułów na Żmudzi. Nazwisko to spotyka się 
w sąsiednim województwie trockim: Szymon Lew był stolnikiem i wojskim trockim na 
przełomie XVI i XVII w

Ź r ó d ł a :  Urzędnicy: woj. trockie, s. 612. L i t e r a t u r a :  LPŻ,T. 2, s. 66: Levas; Zinkevicius, s. 435: Kor- 
nelijus, 437: Leonas.

LEWCEWICZ ZOB. ŁAWCEWICZ

LEWENCZ (LEWONCZ)

Taryfa 1667 roku

Lewenc.p Kapimierp £ Poteklan szlachecki dym 1 szlachecki w pow. birżyniańskim

Taryfa 1690 roku

Lewoucp Kapimie/p, na którego miejscu został spisany Stefan Macpuk [w Kop. 1: Maczulski, w Kop. 6: 
Maczuk] £ Peteklan w pow. birżyniańskim na miejscu dym sząchecki 1

Nazwisko pisano zamiennie: Lewencz i Lewoncz. Brak jest go w polskich herbarzach.
Nazwisko jest pochodzenia białoruskiego, pochodzi od imienia Leon [LPŻ]. Moż

na dodać, że podstawą tego i podobnych nazwisk (Lewonczyc) jest imię ruskie Lewon, 
pochodzące od cerkiewnego Leonta, Leontija [Abramowicz, Citko, Dacewicz].

Na Żmudzi do dzisiaj istnieje wieś Levenciai koło miasteczka Ubiśke, czyli na pół
noc od Luknik. Nie notowano jej w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Może jest 
późniejszego pochodzenia? Miejscowości nie zanotowano w taryfie 1690 r., ale wspo
mniano tam o Kazimierzu Lewonczu [1667: Lewenczu], mającym dym szlachecki w Pe- 
teklanach [1667: Poteklanach] w pow. birżyniańskim. Jeszcze w  końcu XIX w. była oko
lica szlachecka Lewenci w gminie Lukniki nad rzeką Peteklą, koło Ubiszek. Mieszkali 
tam: Feliks Towtowicz (4 włóki), Przespolewski (1) i Jakub Perskowt (1,5), niewątpliwie 
dawni szlachcice [SG].
ź r ó d ł a :  SG, T. 5, s. 185: Lewenci. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 206: Lewon, 
Lewonczyc; LPŻ, T. 2, s. 67: Levencius.

LEWGOWD (LAWGOWD, LEWGOD, LEWKOT)

H. LEWGOWD, ŚLEPOWRON 

Taryfa 1667 roku

Lewgowd Am bropej. KrypewicpKrpysptof [...] i pprpykupli na miejscu AmbropejaLewgowda do swojejpaspni 
przyłączywszy dym 1 szlachecki w pow. ndespadańskim
Lewgowd Amhrojy Lasperowicp [zj pastany od Jana Jurewicpa Kiernopowicpa Gierulskiego p Gierul p kupli 
dym 1 splachecki w pow. telspewskim
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356 LEWGOWD (LAWGOWD, LEWGOD, LEWICO!)

Lewgowd Je/py na miejscu Kapimierpa Lewgowda i Stanisława Narwoyspa p Lewgowdp 2 poddańskie dymy 
wpow. telspewskim
Lewgowd Je/py, na którego miejscu postał spisany Jan Spadeyko pLewgowdów dym 1 splachecki w pow. tel- 
spewskim
Lewgowd Mateusp na miejscu Adama i Symona Lewgowdów p Dusejków dym 1 splachecki w pow. telspewskim 
Lewgowd Mateusp na miejscu Jerpejgo] Lewgowda i Rafa la Wac/awowicpa Jamonta p Po/yngowia pastawnych 
dymów 3 poddańskich w pow. berpańskim
Lewgowd Micha! na miejscu Krpysptofowicpa Piotra p Kiysptojdjć dym 1 splachecki w pow. wiespwiańskim 
Lewgowd Alicha/ p Lewgowda poddański dym 1 w pow. telspewskim
Lewgowd Piotr. Petkiewicp Marcin [...] i tep od Hrehora Mi/owicpa a Piotra Marcinowicpa Lawrynowicpa 
Lewgowda nabytych poddańskie dymy 3 w pow. telspewskim
Lewgowdowa K/ystyna Augustynowicpówna na miejscu malponka swego Jakuba Lewgowda p Połokispa dym 
1 splachecki w pow. retowskim
Lewgwoyd Symon na miejscu Michała Olspewskiego pjasajciów splachecki dym 1 w pow. birpyniańskim

Taryfa 1690 roku

Laugird [w Kop. 1: Lewgodz] Jópef na miejscu Matiaspa [Kukiewicza?] pDumitrów w pow. telspewskim 
[dym] splachecki 1
Lawgowd Simon, na którego ijerpego Pacewicpa miejscu postał spisany Jerpy Rrywayc Gierulski p Peteklan Ja-
sajć w pow. biriyniańskim dym poddański 1
Lewgod Andrpej p Lewgod w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Lewgod Kapimierpp Norwidów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Lewgod [w Kop. 1: Lewdgod, w Kop. 10: Lewgowd] Bartłomiej na miejscu ojca pPutel wpow. wiespniań- 
skim dym splachecki 1
LewgowdKapimierppimienicpaKolnispek [w Kop. 11: Kalniszki w okolicy Kubelle Poryngowie, tj. nad 
rzeką Ryngową, prawym dopływem Wenty] i p innych imienicp w pow. berpańskim dym splachecki 1 
Lewgowd Kapimierp p Krpysptopajdów w pow. wiespmańskim i pprpykupli dym poddański 1 
Lewgowd Mateusp [w Kop. 1: Lewgod] na miejscu Ludwika Banienicpa p imienicpa Wertelów w pow. 
M. Dy mian dym poddański 1
Lew kot [w Kop. 10: Lewgowd] Matteusp p Putel w pow. wiespwiańskim poddański dym poddański 1

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch części: liau— i gaud—. Pierw
sze łączy się z litewskim Ваий, czyli „przestać”, „przestawać”; o drugim pisano wyżej 
przy Dowgodach (zob.) [LPŻ].

W aktach podkomorskich żmudzkich jest jedna wzmianka z 1621 r. Jakub Lewgo
wd i inni toczyli spór graniczny z Erubowiczami o uroczysko Sures—Upis, należące do 
majętności Dumitry w Gierulach w pow. telszewskim. Chodzi tu o dzisiejszą wieś Suru- 
pis, położoną wśród lasów na południowy wschód od Telsz. Obok leżały wspomniane 
Gierule i Dumitry.

Z 1670 r. pochodzi testament Jerzego Mikołaja Lewgowda. Chciał być pochowany 
w kościele farnym Telszewskim przez swoją żonę Mariannę Sugowdziównę. Miał dwie 
córki z pierwszego małżeństwa: Reginę i Justynę. Obie miały dostać po 100 złotych
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LEWGOWD (LAWGOWD, LEWGOD, LEWKOT) 357

polskich „czasu pujścia za mąż [sic]”, nie licząc naturialiów. Pierwszej miał zapłacić 
Jerzy, a drugiej Maciej; obaj byli synami testatora. Był jeszcze trzeci syn, najmłodszy, 
bo spłodzony z teraźniejszą żoną testatora i mieszkający przy matce [nie podano jego 
imienia] [VUB]. W taryfie 1667 r. notowano dwóch Jerzych Lewgowdów, nie wiadomo, 
o którego chodzi.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 9 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow. telszewskim (5) oraz pojedynczo w sąsiednich powiatach: ber- 
żańskim, birżyniańskim, wieszwiańskim i bardziej odległym — retowskim. Z obli
czeń wyłączono dwie osoby (Ambrożeja i Piotra Lewgowdów) z powodu wzmianki 
o „przykupli”. Większość rodzin nie miała poddanych (6 na 9), a pozostałe posiadały 
od jednego do trzech.

W taryfie 1690 r. spisano także 9 rodzin, które mieszkały głównie w pow. wieszwiań
skim (3) oraz w sąsiednim telszewskim i berżańskim (2), a pozostałe w pow. birżyniań
skim i Małych Dyrwian. Większość z nich miała po jednym dymie poddańskim (5), po
zostałe nie miały poddanych (4). Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Gniazdem rodu były Lewgowdy w pow. telszewskim. Miejscowości tej nie uda
ło się zlokalizować. Można tylko wyrazić ostrożne przypuszczenie, że były to okoli
ce Telsz i Wieszwian, czyli pogranicze telszewsko-wieszwiańskie, gdzie znajdowała się 
większość osad zanotowanych w taryfie z 1690 r.: Dumitry, Dusejki, Gierule, Norwidy. 
Za taką lokalizacją przemawia informacja z 1621 r., zob. wyżej.

W 1784 r. Franciszek Lewgowd ufundował altarię w kościele w  Masiadach.
W XIX w. Lewgowdowie herbu Herburt, Slepowron i własnego wylegitymowali się 

ze szlachectwa w guberni kowieńskiej.
W 1799 r. wywiedli się Lewgowdowie herbu własnego. Za swego przodka przyjęli Je

rzego Lewgowda, który w 1684 r. podzielił z braćmi majętność Tomolenki [LVIA, F 391— 
11—24]. Zapewne chodzi o Łowmoleńki w pow. telszewskim, nad jeziorem Płotele.

Z 1800 r. pochodzi wywód Lewgowdów herbu Herburt. Najstarszy dokument 
pochodził z 1607 r., w  którym Anna von Fitingofowa Lewgowdowa zapisała dobra 
rodowe Numgowdzie [w pow. telszewskim] Józefowi Lewgowdowi, synowi Mikoła
ja. W 1625 r. posiadali oni dobra Numgowdzie-Lewgowo-Tomsopielkis—Towsielany 
[zapis tej nazwy z wywodu]. W 1689 r., [przedtem tekst jest uszkodzony] Jerzy Franci
szek i Gabriel Lewgowdowie sprzedali dobra swojemu bratu Andrzejowi. W testamen
cie z 1709 r. bracia Kazimierz i Konstanty Michał dostali dobra Rubeżajcie [w pow. 
wieszwiańskim] od swojego ojca Władysława. W 1724 r. Jerzy zapisał dobra Kontrymy 
swojemu synowi Eustachemu. W 1743 r. Franciszek i Tomasz po śmierci swego ojca 
Eustachego Lewgowda weszli w posiadanie tych dóbr, które nazywano także Użupie 
Giermina Szyłaś [wpow telszewskim]. W testamencie Konstantego Michała Lewgowda 
z 1744 r. Władysław i Mateusz otrzymali połowę dóbr Rubeżajcie. Znów w testamencie 
Józefa Lewgowda z 1754 r. był zapis dla jego synów: Antoniego, Pawła, Tomasza, Wło
dzimierza i Benedykta na zaścianek Rybuliszki. W testamencie Antoniego Lewgowda 
z 1794 r. był zapis całego majątku dla jego syna Wincentego. Wreszcie w 1828 r. Augu
styn Lewgowd zapisał dobra rodowe Wertele [w pow M. Dyrwian] synom: Franciszko
wi Dominikowi i Benedyktowi Janowi.
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358 LEWGOWD (LAWGOWD, LEWGOD, LEWKOT)

Pora na uporządkowanie genealogii rodziny. Ich protoplastą został Mikołaj Lew- 
gowd, ojciec Józefa (pokolenie I i II). Wspomniany wyżej Józef spłodził czterech sy
nów (III): Jerzego, Hieronima, Mikołaja i Władysława. Z nich potomstwo mieli tylko 
Jerzy i Władysław, zaczynający 2 linie tej rodziny. Pierwszą, starszą zaczął Jerzy Lew- 
gowd jako ojciec pięciu synów (IV): Jerzego, Macieja, bezpotomnego, Andrzeja, Fran
ciszka i Gabriela, ostatni dwaj byli bezpotomni. Z nich Jerzy zostawił po sobie syna 
Eustachego (V), który był ojcem dwóch synów (VI): Franciszka i Tomasza, bezpo
tomnego. Ów Franciszek wydał na świat trzech synów (VII): Aleksandra, Mateusza 
i Stanisława, bezpotomnego. Z nich Aleksander spłodził trzech synów (VIII): Ludwi
ka (ur. 1799), Franciszka (ur. 1804) i Kajetana (ur. 1818). Z nich Ludwik zostawił po 
sobie dwóch synów (IX): Józefa Antoniego (ur. 1829) i Franciszka (ur. 1835) z dwoma 
synami (X): Franciszkiem Klemensem (ur. 1863) i Józefem (ur. 1865). Brat Ludwika — 
Franciszek (VIII) wydał na ten padół łez dwóch synów (IX): Bernarda (ur. 1844) i Fran
ciszka Antoniego (ur. 1850), a kolejny brat Kajetan — syna Bernarda (ur. 1851).

Z kolei brat Aleksandra, czyli Mateusz (VII) zostawił po sobie dwóch synów (VIII): 
Antoniego (ur. 1799) i Franciszka Onufrego (ur. 1809). Z nich Antoni dał światu syna 
Franciszka Antoniego (ur. 1836; IX).

Natomiast brat Jerzego, czyli Andrzej (IV) to ojciec Stanisława i Franciszka, bezpo
tomnego (V). Ów Stanisław był ojcem czterech synów (VI): Mikołaja, bezpotomnego, 
Piotra, Michała i Franciszka. Z nich Piotr spłodził trzech synów (VII): Jakuba, Jerzego 
(ur. 1763) i Leona (ur. 1766). Wspomniany Jakub ojcował dwóm synom (VIII): Joza
fatowi (ur. 1788) z synem Albertem (ur. 1822; IX) oraz Janowi (ur. 1793) z synem Jó
zefem (ur. 1831; IX). Brat Jakuba, Jerzy (VII) zostawił po sobie czterech synów (VIII): 
Józefa (ur. 1788) z synem Emerykiem (ur. 1817; IX), Jana (ur. 1793) z synem Pawłem 
Janem (ur. 1821; IX), Jerzego (ur. 1802) z synem Wincentym (ur. 1839; IX) i Wawrzyń
ca (ur. 1805) z dwoma synami (IX): Feliksem Adamem (ur. 1830) i Hipolitem (ur. 1833).

Kolejny brat Jakuba to Leon (VII), który doczekał się dwóch synów (VIII): Józefa 
(ur. 1805) i Antoniego (ur. 1810). Z nich Józef dał światu trzech synów (IX): Zefiryna 
Bartłomieja (ur. 1834), Ksawerego Justyna (ur. 1836) i Antoniego (ur. 1844). Zaś jego 
brat Antoni zostawił po sobie czterech synów: Adama Szymona (ur. 1832), Leona Onu
frego (ur. 1837), Józefa Floriana (ur. 1842) i Jana (ur. 1843) z dwoma synami (X): Kazi
mierzem (ur. 1867) i Franciszkiem (ur. 1876).

Michał, brat wspomnianego Piotra (VI) miał dwóch synów (VII): Tadeusza 
(ur. 1763) i Melchiora. Z nich Tadeusz zostawił po sobie trzech synów (VIII): Jana 
(ur. 1783) z synem Jozafatem Michałem (ur. 1813; IX) oraz Antoniego (ur. 1791) z sy
nem Ignacym (ur. 1816; IX) i wnukiem Antonim (X) oraz Józefa (ur. 1830). [Ostatnia 
data urodzenia (1830) w porównaniu z poprzednimi: 1783 i 1791 budzi poważne wąt
pliwości, choć teoretycznie jest możliwa].

Jego brat Melchior (VII) wydał światu dwóch synów (VIII): Kazimierza (ur. 1817) 
z dwoma synami (IX): Franciszkiem (ur. 1861) i Justynem (ur. 1863) oraz Rocha 
(ur. 1819) [wzmianka o utracie dworiaństwa] z synem Antonim (ur. 1843; IX).

Ostatni z braci Piotra to Franciszek (VI), ojciec dwóch synów (VII): Marcina 
i Antoniego (ur. 1783). Wspomniany Marcin powołał do życia trzech synów (VIII):
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Sylwestra Adama (ur. 1818), Franciszka Fortunata (ur. 1821) i Dominika Antoniego 
(ur. 1823). Z nich potomstwa doczekał się tylko ten pierwszy jako ojciec dwóch sy
nów (IX): Adama (ur. 1848) i Wincentego (ur. 1852). Zaś jego brat Antoni (VII) ojco
wał Mateuszowi (ur. 1816).

Druga, młodszą linię prowadził Władysław Lewgowd (III), który miał dwóch sy
nów (IV): Kazimierza i Konstantego Michała. Z nich Kazimierz spłodził syna Józe
fa (V), ojca pięciu synów (VI): Antoniego, Pawła, Tomasza, Włodzimierza i Benedykta. 
Z nich potomstwa doczekało się tylko dwóch: Antoni i Władysław. Wspomniany Anto
ni dał życie Wincentemu (ur. 1788; VII), który zostawił po sobie czterech synów (VIII): 
Romualda Błażeja (ur. 1829), Piotra Jana (ur. 1831), Tyburcego Władysława (ur. 1836) 
i Franciszka Antoniego Władysława.

Z kolei brat Antoniego — Władysław (VI) spłodził dwóch synów (VII): Franciszka 
Antoniego Dominika (ur. 1816) i Waleriana Macieja, bezpotomnego. Zaś pierwszy z nich 
powołał do życia dwóch synów (VIII): Eugeniusza Zenona (ur. 1841) ijana (ur. 1852).

Wracam do brata Kazimierza — Konstantego Michała (IV), który zostawił po so
bie dwóch synów (V): Władysława i Mateusza. Pierwszy z nich był ojcem Augustyna 
(ur. 1775; VI), który spłodził dwóch synów (VII): Franciszka Dominika (ur. 1809), bez
potomnego i Benedykta Jana (ur. 1812). Ten ostatni wydał na świat syna Piotra Eligiu
sza (ur. 1850; VIII).

Z kolei brat Władysława — Mateusz (V) był ojcem dwóch synów (VI): Francisz
ka (ur. 1768) i Jana, bezpotomnego. Wspomniany Franciszek miał syna Antoniego 
(ur. 1783; VII) [data urodzenia budzi wątpliwości, bo jego ojciec miał 15 lat: czy to nie 
pomyłka?], który był ojcem dwóch synów (VIII): Nereusza Michała (ur. 1826) i Feliksa 
(ur. 1827) z trzema synami (IX): Bolesławem (ur. 1859), Konstantym (ur. 1862) i Alek
sandrem (ur. 1870) [LVIA, F 391-7-1866].

W 1819 r. wywiedli się Lewgowdowie z herbem Slepowron. Ich przodkiem był 
Andrzej Lewgowd, który w testamencie z 1702 r. zapisał majętność Miksodzie alias 
Sterkławki [w pow. pojurskim] synowi Franciszkowi [LVIA, tamże]. W taryfie 1690 r. 
notowano osobę o tym imieniu i nazwisku jako właścicielu Lewgod.
Ź r ó d ł a :  LVIA, SA, 14972, k. 1545 (Masiady), F 391-7-1866, k. 21 (skan 00049); ODVCA, vyp. 7, 
k. 305—39; VUB, F 7—ŻP 23, k. 248—249 (c2 . 2). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 24; LPŻ, T. 2, 
s. 12—Ti: Liaugaudas; LTruski, T. 9, s. 8—9 (sporo nazwisk, ale bez szczegółów).

LEWONCZ ZOB. LEWENCZ 

LEWONOWICZ ZOB. LEONOWICZ

LEYKIS (LEYK, LIEYKIS)

Taryfa 1667 roku

Leyk Walenty Baltrom iejew icy, na którego miejscu postał spisany Maran R acyewżcy okolicy Lejkiów w tym  j e  
pow . ejragolskim lejące\yp\
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Lieykis Miko!'aj Adamowic^na miejscu Adama Liey/da rodzica swego zLejków dym 1 szlachecki w pow. ej
ragolskim

Nazwisko może być pochodzenia litewskiego i łączyć się z litewskim liekai lub liekus, 
czyli „szorstkie, falujące włosy” lub „pojedyncza”, „bez pary” (np. osoba). Może łączyć 
się również z innymi nazwiskami [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwi
sko litewskie złożone z jednego członu i początku drugiego: le— i kum— (Lekas).

Leyków notowano w polskich herbarzach w województwie wileńskim: pojedyncza 
wzmianka z 1697 r. W taryfie tego województwa z 1690 r. nazwisko Leyko stanowiło 
oboczność nazwiska Lojko.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. ejragolskim, bez 
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Taryfa woj. wileńskiego 1690 r\, s. 306. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 46: Leikus, 77: Liekis; Zin- 
kevicius, s. 313: Lekas.

LEYLIS (LELUS, LEYL)

Taryfa 1667 roku

[Leylis: F 11-1-752] Dawid Sgymonowiczl z] Dejli dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Leins Pietraspewicz Szęzgsny: na którego miejscu zpstal spisany Kazimierz Trumpowicz Z okolicy Kuniaszę 
Leszcze w pow. ejragolskim dym szlachecki 1
Leyl Miko!aj, na miejscu którego zpstal spisany ]an Jamont zNorgiela/dów w pow. ejragolskim dym szlachecki 1 
Leylis Stanisław zLejlów w pow. ejragolskim dym szlachecki 1

Wszystkie trzy formy nazwiska: Lelus, Leyl i Leylis połączono w tym miejscu, bo wszyst
ko wskazuje na to, że chodzi o jedną rodzinę. Możliwy jest związek z Lelewiczami (zob.).

Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego, choć można je różnie wyjaśnić. 
Może wiązać się z nazwiskiem Leileika, wiążącym się z litewskim leilśk, hilas, czyli „cien
ki”, „wąski” itp. lub z Lelis, czyli najpewniej odnosi się do ptaka kozoduja lelka [LPŻ]. 
Zdaniem Z. Zinkeviciusa, chodzi jednak albo o dwuczłonowe nazwisko litewskie Lelas 
(le-liaudis), albo o Leilionas, czyli „nieuporządkowany, roztrzepany człowiek”.

Być może, przodkiem tej rodziny był Martin Lelojtis, bojar ejragolski spisany 
w 1567 r. (zob.: Lełowicz). Trochę więcej wiadomo o nich z akt ziemskich żmudzkich 
XVI w. W 1578 r. Mikołaj Lejlis sprzedał majętność w  Lejlach we włości ejragolskiej. 
W 1592 r. Bałtromiej Pawłowicz Pietrowicz Lejl i inni kupili ziemię Lejliszki w polu Lej
lach. W 1595 r. Wojtiech Mikołajewicz Lejl zastawił „otcziznę” Mikołajewszczizna—Lej
liszki w Lejlach oraz grunty Narkiszki i Szczepaniszki.

Rodzinę tę notowano w polskich herbarzach. Wątpliwe, by jego przodkiem był 
sławny Piotr Lelusz, wojewoda trocki w czasach Zygmunta Kiejstutowicza, który nie 
miał związków ze Żmudzią. Na Żmudzi notowano natomiast Stanisława Leyla, rotmi
strza w 1791 r. [pospolitego ruszenia jakiegoś powiatu].
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LICZKUN 361

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. była to tylko jedna rodzina, 
mieszkająca tradycyjnie w  pow. ejragolskim, bez poddanych. W taryfie 1690 r. spisano 
3 rodziny w pow. ejragolskim, bez poddanych. Gniazdem rodziny były Lejle w tym po
wiecie, znane ze źródeł już w XVI w. Chodzi o późniejsze dobra Milwidów w gminie 
Betygoła, na północny wschód od tego miasteczka. Był to północny cypel pow. ejragol- 
skiego przy pow. jaswońskim i tendziagolskim, na północ od okolicy szlacheckiej Raczę 
(obecnie Roćiai). Dzisiaj nie istnieje.

Istnieje jakiś związek łączący Lalusów (Lelusów) z Kiburowiczami (zob.).
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 27-44; vyp. 3, s. 20—21; vyp. 4, k. 52—396; Slovar, s. 164: Lejli. L i t e r a t u -  
r a : LPZ, T. 2, s. 46: LeÜeika, 52: Lelys; Petrauskas, Uetuvos diduomem\ s. 258—259: Leliuśas Petras; Uruski, 
T. 8, s. 327—328: Lelus; Zinkevicius, s. 313: Lelas, 598: Leilionas.

LIBERT

Popis 1621 roku

Libertjan yucyesĄ.nikami] yapółkonia napotĘtzóka] błahym koń 1 w pow. rosieńskim 
IJbert Stanisław, sam odpółkonia, na /xwfjezdku] koń 1 w pow. widuklewskim

Nazwisko ma pochodzić z łacińskiego nazwiska Libertus, mającego związek z liber, czyli 
„wolność” [Zinkevicius]. Może jest to oboczność innego, podobnego nazwiska, np. Lu- 
bort? Nie można chyba wykluczyć związku z Liberami, wylegitymowanymi w  guberni 
grodzieńskiej [Uruski] lub z Libeltami z pow. święciańskiego w XIX w. [Ciechanowicz].

Na Żmudzi w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r. spisano Loborta 
Jakminowicza, którego należy chyba łączyć z Lubortami. Z kolei w popisie z 1567 r. za
notowano Krysztofa Liberojtisa we włości rosieńskiej. Tenże znalazł się w aktach ziem
skich żmudzkich pod 1577 r., kiedy jako Krisztof Janowicz Liberowicz z żoną Alżbietą 
sprzedał „ziemlicę” Saciuniszkia nad rzekąDubissąwe włości rosieńskiej.

Później, w  XVII w., notowano ich tylko w  popisie wojskowym 1621 r. w dwóch 
powiatach: rosieńskim, gdzie byli wcześniej, i widuklewskim. Nie notowano ich w obu 
taryfach XVII w.
Ź r ó d ł a :  ODVCA,vyp. 1, s. 51-131;Perapis 1528r , s. 262;Popis 1567r.,kol. 1327. L i t e r a t u r a :  Cie
chanowicz, Rody, T. 3, s. 33: Libelt; Uruski, T. 9, s. 31: Liber; Zinkevicius, s. 437: Libertas.

LICZKUN 

H. POBÓG 

Taryfa 1690 roku

Licykun Jakub, od którego Kryysytof Dowbor yostał spisany na miejscu Jóyefa Dujka i ypryy kupli od niego 
i Matiasya Hrehorowicya yldsajaów w pow. telsyewskim [dym] poddańsłd 1

Nazwisko może być pochodzenia niemieckiego (Litschke), polskiego (Łyczko, Ły
czek) lub białoruskiego (Liczko), a nawet rosyjskiego [LPŻ]. Słowo liczko (od lico) jest
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362 LIEWOWICZ

używane w gwarze białoruskiej, a w staropolszczyźnie znane były słowa: lice (twarz) 
i liczkon (lejcak) [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Wiadomo jeszcze, że Lic czy Licko 
to zdrobnienie od imion Hipolit lub Likarion [Tichoniuk]. Najpewniej jest to nazwisko 
pochodzenia słowiańskiego.

Możliwe, że pierwsza wiadomość o tej rodzinie pochodzi z popisu wojskowego 
W Ks. Litewskiego 1528 r., gdzie zanotowano bojara wielońskiego Pietra Lidkunosa.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, z jednym pod
danym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Liczkunowie 
herbu Pobóg. W tym czasie Liczkunowie [Ciechanowicz błędnie: Liszkunowie] miesz
kali w pow. telszewskim.

W 1847 r. wywiedli się Liczkunowie (Lizkunowie) herbu Pobóg z sześcioma poko
leniami. Przodkiem rodziny był Jakub, który spłodził syna Jerzego (pokolenie II), ojca 
dwóch synów (III): Jerzego i Chryzostoma. Z nich Jerzy dał światu Jerzego (IV) [trzeci, 
kolejny o tym imieniu], ojca pięciu synów (V): Ferdynanda, Serwacego, Kleofasa z synem 
Stefanem (VI), Sotera i Zenona. Z kolei Chryzostom spłodził syna Stanisława (IV), ojca 
dwóch synów (V): Michała i Stanisława [Uruski], Dane te można nieco uzupełnić, choć 
posiadany przez nas wywód jest uszkodzony. Otóż wspomniany Jakub nie był prekurso
rem rodziny, nosił bowiem numer 3 i miał trzech braci: Szymona, Piotra i Józefa, zresztą 
bliżej nieznanych. Można dodać, że wspomniany wyżej Serwacy spłodził czterech synów: 
Mieczysława Cypriana, Jarosława Piotra, Konstantego i Jerzego [LVIA, F 391—7—1866].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7—1866, к  53; Popis 1567, kol. 1275. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dace
wicz, T. 1, s. 206: Liczkonis; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 34: Liczkun, 41: Iiszkun; LPŻ, T. 2, s. 75: Lićkunas, 
Iićkus; Tichoniuk, s. 173: Licko; Uruski, T. 9, s. 43 i  135: Lizkun.

LIDZIEWICZ ZOB. BABIAŃSKI 

LIEWOWICZ

Popis 1621 roku

Liewowic£ Karmieni syna swego, chłopca małego, po koyacku, sam yostał doma, koń 1 w pow. korsyewskim

Nazwisko jest skądinąd nieznane. Najpewniej jest to zniekształcona forma nazwiska Le- 
wonowicz, Liwonowicz, Leonowicz lub podobnego.

Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. korszewskim. 
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

LIGIEYKO (LEGIEYKO, LEGIEJKO)

H. PRZYJACIEL, ŚLEPOWRON 

Taryfa 1667 roku

Ugieyka Augustyn na miejscu Michała Ugieyki у  Kusylejkiów yagrodnicyy dym 1 w pow. wielońskim
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LIGIEYKO (LEGIEYKO, LEGIEJKO) 363

Ligieyko Jan Markiewicz z Gonhojn dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim 
Ugieyko Maciej z Lnszjejkowiczpw dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Ligieyko Sebestian Markiewicz Z Gonkojn dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim

Taryfa 1690 roku

Ligieyko Maciej z Lnszjejkowicz w pow. melonskim zMżchałem Ligieyko i zprZJ'kupli dym szlachecki 1 
Ligieyko [w Taryfie Żmudzi 1690 r., s. 51 błędnie: Sigieyko] ]an MonkiewiczzsJ ,wn'cem niedzielnym 
Z Gojkon dym szlachecki 1 w pow. wiebńskim

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego. Może łączy się z litewskim liga, czyli „choroba”, 
„brak zdrowia”, „niemoc” [LPŻ], W polskich herbarzach spotyka się formę Legiejko, 
która prawdopodobnie jest formą gwarową Ligiejki.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny w pow. wie- 
lońskim, w tym większość (3 na 4) nie miała, a tylko jedna miała jednego poddanego.

W taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. wielońskim, bez poddanych. Zatem była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

Rodziny Legiejko herbu Przyjaciel i Ligiejko herbu Slepowron wylegitymowały się 
ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej w XIX w. W tym czasie Ligieykowie 
herbu Slepowron mieszkali w  pow. szawelskim [Ciechanowicz].

W 1819 r. wywiedli się Ligieykowie herbu Slepowron. Ich przodkiem był Mateusz 
Ligieyko, który w 1754 r. nabył dobra Zorany Szylwiany [w pow berżańskim] [LVIA, 
F 391-11-34].

Legieykowie herbu Przyjaciel wylegitymowali się ze szlachectwa w 1835 r. Za swe
go protoplastę przyjęto Jana Markiewicza Legieykę (pokolenie I i II), posiadającego 
dobra Gonkojnie w pow. wielońskim. Jego synem był Michał (III), na co wskazuje do
kument z 1654 r. o zakupie gruntu Szyły przez jego ojca. Ożenił się z Marianną Augu- 
stynowiczowną. Wspomniana majętność „koleją sukcesorów stała się dziedzictwem” 
Bartłomieja Legieyki, syna Michała (IV). Ten ostatni testamentem z 1726 r. zapisał ma
jętność Gonkojnie alias Poberże Dawidziszki swoim trzem synom (V): Szymonowi, Ka
zimierzowi i Antoniemu, bezpotomnemu. Pierwszy z nich spłodził trzech synów (VI): 
Tomasza, Jerzego i Jana. Z nich Tomasz spisał swój testament w 1796 r., w  którym 
żonie Giedgowdównie zagwarantował dożywocie, a swoją część dóbr zapisał braciom 
rodzonym (VI): Jerzemu i Janowi, bo nie miał potomstwa. Z kolei wspomniani jego 
bracia: Jerzy pozostawił po sobie dwóch synów (VII): Wincentego (ur. 1777) i Józefa 
(ur. 1780), po którym pozostał syn Antoni Jan (ur. 1823; VIII) „teraz w życiu zostają
cy” [tj. w 1835 r.]. Zaś jego brat Jan Szymonowicz (VI) pozostawił po sobie trzech sy
nów (VII): Jerzego Franciszka (ur. 1805), Antoniego (ur. 1809) i Franciszka (ur. 1813).

Teraz kolej na potomstwo Kazimierza z pokolenia VI. Z żoną Barbarą ze Stefa
nowiczów miał on dwóch synów (VII): Bartłomieja (ur. ok. 1767) i Ignacego (ur. ok. 
1773), bezpotomnego. Z kolei Bartłomiej spłodził syna Wincentego (ur. 1800; VIII), 
ojca Emeryka Leonarda (ur. 1833; IX) [LVIA, F 391—1—1045]
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—1—1045, k. 22—24, 391—11—34; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 51. L i t e r a t u r a :  Cie
chanowicz, Rody, T. 4, s. 10: Legiejko; tenże, Suplementy s. 222: Ligiejko; LPŻ, T. 2, s. 44: Legeika, s. 79: Li- 
geika; Uruski, T. 8, s. 322, T. 9, s. 49.
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364 LIGĘZA (LIGIĘZA)

LIGĘZA (LIGIĘZA)

H. PÓŁKOZIC 

Taryfa 1667 ropku

Ugięta Sebestian na miejscu JanaKulwińskiego pŚwiatowszęzyZ!1 [sic] dymów nieczystych 21 w pow. wieloń- 
skim. Zjólwaru trgynaśda Sgyht-ian, co w nastawie u Borchowej [F 11—1—752: Berkowej] dymów 8 wpow. 
wielońskim

Nazwisko nawiązuje do staropolskiego hgdga, czyli „człowieka lubiącego leżeć” lub do 
staropolskiego imienia Ligęza. Ród Ligęzów pochodzi z województwa łęczyckiego i na
leży do „najdawniejszych znanych naszych senatorskich rodzin” [Uruski], Brak jest do
wodów na ich związek ze Żmudzią.

Na Żmudzi zanotowano tylko jedną rodzinę w taryfie 1667 r. w  pow. wielońskim 
z 29 dymami poddańskimi. Była to zatem szlachta zamożna, ale nie utytułowana.

W 1772 r. Józef Ligęza herbu Półkozic sprzedał dobra Sipowicze (Sipowicze Sto- 
gniewy alias Mordazy) w pow. kowieńskim [XIX—wiecznym]. Najpewniej chodzi o Si
powicze w gminie Kiejdany, na wschód od Datnowa, gdzie notowano dwór Czerele alias 
Sipowicze w końcu XIX w. i mieszkali tam Sipowicze. W taryfie 1775 r. w Sypowiczach 
notowano trzech Sypowiczów: Antoniego, Jana i Marcina oraz Macieja Czeczerbę. Były 
jeszcze inne Sipowicze, ale leżące w pow. trockim [SG]. Wspomnianyjózef Ligęza (po
kolenie I) miał syna Gabriela (II), który z żoną Brygittą Makowską wydal światu trzech 
synów (III): Onufrego, Pawia i Wincentego. Z nich Onufry byl regentem i sekreta
rzem Trybunału Cywilnego woj. augustowskiego. Wylegitymowany w Królestwie Pol
skim w 1839 r. z synem Maksymilianem Edwardem, podoficerem wojska rosyjskiego. 
Jego brat Paweł wylegitymował się w Królestwie w 1854 r. z dwoma synami: Michałem 
i Władysławem. Ostatni z braci Wincenty ożenił się z Franciszką Witkowską z którą 
dal światu syna Andrzeja Michała. Wylegitymował się również w Królestwie w 1855 r. 
[Uruski; Szlachta nylegitymonanĄ.
Ź r ó d ł a :  Szlachta nylegitymowana, s. 378; Taryfa Żmudzi 1775 r., k. 39v. L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 9, s. 48.

LILEWICZ ZOB. LELEWICZ 

LIMONT

H. WŁASNEGO (MIECZ)

Taryfa 1667 roku

Limont Marcin [na miejscu] Samuela Omida у imię ulega Kielmisgki [na marginesie: z Podubisia Po- 
szawsza] dympod{dański] 1 w pow. kroskim
Limont Marcin na miejscu Samuela Orwida i na miejscu Augustyna Rymkiewicza ldmonta dymy 3 poddańskie 
gLepojć, w pow. twersłdm % Giedminisyek bratanków swoich Jana a Wacława Augustynowiczów Limontów 
w pow. u siebie у  małych leaech zostających, pustkami zostającej dymy 3 w pow. pojurskim
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LINDORF (LENDORF, LEHNDORF) 365

Taryfa 1690 roku

Limont Jan p Giedminów p Butka [w Kop. 1: Giedminie Busk] wpow. tatarskim dym szlachecki 1

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch członów: li (ly)— i man 
(mant)—. Pierwsza pochodzi od litewskiego limus, czyli „ten, który umie przymilać się, 
przypodobać się”. Zaś drugi omówiono przy Dowmontach (zob.) [LPŻ].

Limontowie używali herbu własnego, zwanego Mieczem, zdaniem Kojałowicza. 
Ród „podobno włoskiego pochodzenia” [Uruski], prawdopodobnie pochodził 

z pow. lidzkiego w województwie wileńskim. Odgrywał niemałą rolę w województwach 
wileńskim i witebskim.

Być może doń odnosi się informacja z księgi nadań wielkich książąt litewskich z lat 
1440—1498, gdzie napisano: „Liumonisu u Kołtianech czołowiek Połkianis” [LM]. Na
danie to dotyczyło poddanego we włości kołtyniańskiej, później korszewskiej.

Kilka informacji o Limontach jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1591 r. 
Jan Wenclawowicz Limontowicz został mianowany woźnym żmudzkim. W 1600 r. Am
broży i Hryhory Wenclawowicze Limontowie sprzedali majętność Drabukszty we wło
ści powondeńskiej.

Około 1614 r. Mikołaj Limont postawi! kościół w  Botokach, czy może odbudował, 
bo kościół tamtejszy ma genezę XVI—wieczną. To samo uczynił w Kielmach w 1641 r., 
ośrodku kalwinizmu na Żmudzi. W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Augustyna Li- 
monta, który podpisał unię kiejdańską ze Szwecją. Wiadomo, że miał on brata Marcina, 
który był zanotowany w taryfie 1667 r. wraz z dwoma bratankami — Augustynowiczami.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. kroskim 
i pojurskim, z jednym i trzema poddanymi. W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzi
nę w pow. twerskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. 

W XIX w wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem własnym.
Ź r ó d ł a :  Akta pjagdów, T. 2, s. 340; Kojałowicz, Compendium, s. 164; LM, Uprasymą knyga 5, s. 50; ODVCA, 
vyp. 3, s. 16—194; vyp. 5, k. 262—249. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 34: Limont, 35: Linewt 
[zapewne pomyłka]; LPŻ, T. 2, s. Lymantas; Paknys, s. 173; Uruski, T. 9, s. 51—52.

LINDORF (LENDORF, LEHNDORF)

H. LINDA 

Taryfa 1690 roku

Lindorf Jan [Kazimierz] p dóbrJKMci dożywotnych napytanych Pesmerci [Bezśmierde w pow. wilkiskim] 
dymów 10. Za atestacjągrodu mśdsławskiego

Nazwisko wskazuje na pochodzenie niemieckie.
Wspomniany w taryfie 1690 r. to najpewniej Jan Kazimierz Lindorf z wojewódz

twa mścisławskiego. W latach 1681-1690 był podstolim inflanckim. Jako wojski mści- 
sławski podpisał elekcję króla polskiego Augusta II w 1697 r. z tego województwa. Był 
deputatem do Trybunału Głównego w 1714 r. (był marszałkiem Trybunału) i 1722, ale
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366 LINDZIK

nie ze Żmudzi. W 1699 r. został mianowany stolnikiem mścisławskim, w 1712 — cho
rążym, w 1716 — starostą. Ożenił się z Krystyną Abramowiczówną.
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 2, s. 89, 92, 117; Sigillata, nr 676, 976, 1157; Urzędnicy inflanccy, s. 149, nr 1546. L i 
t e r a t u r a :  Uruski, T. 9, s. 55.

LINDZIK

Taryfa 1667 roku

Lindzjk Jan zyptcykipR od Jerzego Walentynowicza Iwaszkiewicza z Girdwojn, na której dymu nie masz 4Ут 
1 szlachecki wpow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Lindzjk Jan z Girdwojn wpow. rosieńskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego od nazwiska Lindżius, które zapewne 
łączy się z lindijus, czyli „ten, kto zawsze przedziera się, przeciska się, miesza się” itp. lub 
linda, czyli „człowiek przebiegły, próżny, leniwy” [LPŻ].

W polskich herbarzach notowano ich jako Lindyk lub Lindzia [Boniecki]. Po raz 
pierwszy notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1593 r. Matiej i Jan 
Stanislawowicze Lindiny [sic] sprzedali „część dwóch poddanych” [wraz z ich ziemią] 
w Kołnujach [we włości rosieńskiej]. W 1595 r. Jan Stanislawowicz Lindzik kupił siano- 
żęć Paszijli w majętności Mostwiły we włości rosieńskiej. W 1598 r. tenże wraz z syna
mi: Szymonem i Sebestianem Janowiczami Lindzikami sprzedali część sianożęci w polu 
Numułowkach we włości rosieńskiej. W 1599 r. ciż sprzedali różne „ugodia” [użytki] 
w polu Girdwojnie (niwy i „dyrwan”) we włości rosieńskiej. W tym czasie notowano 
pole Lindykowskie w polu Girdwojnowiczach w tej włości [Slovar].

Z powyższego wynika, że w  tym czasie była jedna rodzina Lindzików w Girdwoj- 
niach we włości rosieńskiej. Notowano tu 4 pokolenia Lindzików: 1. Lindzik. 2. Stani
slaw. 3. Maciej i Jan. 4. Janowicze: Szymon i Sebastian.

W 1636 r. wzmiankowano o Mikołaju Szymonowiczu Lindziku, który toczył spór 
z Krzysztofem Markiewiczem o niewymierzenie połowy majętności Niekraszyszki Po- 
szoltunie w pow. rosieńskim [LVIA, F 1135]. Pewnie byl synem wspomnianego już Szy
mona Janowicza Lindzika z 1598 r.

Z kolei w 1645 r. urodził się na Żmudzi Dawid Lindykowicz (zm. 1702), jezuita, 
kaznodzieja litewski. Był misjonarze w Opitołokach i Mereczu, rektorem w Poszawszu 
na Żmudzi i superiorem w Dziembrowie w  pow. lidzkim. Prawdopodobnie należy go 
łączyć z Lindzikami \Encyklopedia wiedzy o jezuitaclĄ.

Notowano ich w obu taryfach z lat 1667 i 1690, prawdopodobnie tę samą osobę, 
mieszkającą w pow. rosieńskim w Girdwojniach, gdzie byli notowani od końca XVI w. 
Nie mieli poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. W 1698 r. Samu
el Lindzia uczestniczył w popisie pospolitego ruszenia ze Żmudzi.
Ź r ó d ł a :  Slovar, s. 169: Lindikovoe pole; ODVCA, vyp. 3, s. 86-285 (Lindin); vyp. 4, k. 53-408; vyp. 5, 
k. 32—236,184-485. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 14, s. 265; Entyklopedia wiedzy ojezuitach, s. 364; LPŻ, T. 2, 
s. 85: Lindżius.
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LINICIEWICZ (LENKIEWICZ, LINKOWICZ) 367

LINGOWSKI (LENGOWSKI)

Taryfa 1667 roku

Lingowski Danid i Andrzej, na których miejscu yostał pisany KayimieryKasyewski i [...] yPogutkolnia dym 
1 sylachecki n>pon>. korklańskim
Lingowski Jan, na którego miejscu yostal spisany Jan Bińa/o у  Okmian yagroĄniczy] dym 1 w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Lengowski [w Kop. 2: Lingowski] Andryej у  Pobudkolnia w pow. korklańskim dym sylachecki 1

Nazwisko zapewne jest „zeslawizowaną” formą litewskiego słowa lingys, czyli „wysoki, 
cieńki człowiek” [LPŻ]. Oczywiście, chodzi o polonizację nazwiska, utworzonego przez 
dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Brak jest tego nazwiska w polskich her
barzach. Prawdopodobnie nie należ}' ich łączyć z nazwiskiem Lenkowski (Linkowski).

Rodzinę zanotowano tylko w jednym akcie ziemskim żmudzkim z 1595 r., gdzie spi
sano Jana Lingowskiego, który wziął w zastaw majętność Birżinia we włości korklańskiej.

Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny 
w pow. korklańskim i kroskim: z jednym lub bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. 
zanotowano jedną rodzinę w pow. korklańskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 4, k. 37—290. L i t e r a t u r a :  LPŻ,T. 2, s. 85: Lingys.

LINKIEWICZ (LENKIEWICZ, LINKOWICZ)

H. KOTWICZ 

Taryfa 1667 roku

Linkiewicy Daniel, na którego miejscu yostał pisany kliko/aj Downarowicy у  Wo i'montowieyów dym 1 syla
checki w pow. wielońskim
LinkiewicyMikołaj na miejscu Mikołaja Witorta [z] yastany od Samuela Mihołajewicya Shorulskiego yPo- 
ryngowia Agajkutisyek dym 1 sylachecki w pow. beryańskim

Nazwisko to patronimik od Linka (Linkusa), które ma pochodzić od litewskiego linkius, 
czyli „osoba zgięta, schylona” lub linkas, czyli „krzywy”, „zgięty” itp. [LPŻ].

Rodzina Lutkiewiczów jest prawdopodobnie tożsama z Lenkiewiczami herbu Ko
twicz [Uruski], Byli notowani głównie na Rusi (województwo kijowskie) i na Litwie, 
rzadko na Żmudzi. W herbarzach jest tylko wzmianka o Józefie Lenkiewiczu, który 
w 1733 r. był elektorem żmudzkim króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego. Zda
niem Ciechanowicza, mieli dobra Linki w pow. kroskim [zapewne Linkowo lub Linko- 
wiec] oraz Wojdyły i Sarny [zapewne Sarwy wraz z Wojdyłami w pow. tendziagolskim].

Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wielońskim i berżańskim, 
bez poddanych. Natomiast Linkiewicz z taryfy 1690 r. to w rzeczywistości Ginkiewicz 
(zob.). Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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368 LIPNIEWICZ

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni wileńskiej. W tym czasie 
Lenkiewicze herbu Kotwicz mieszkali w pow. rosieńskim i szawelskim [Ciechanowicz].

Zachował się wywód Lenkiewiczów herbu Kotwicz z 1819 r. Przodkiem rodziny 
był Bartłomiej Lenkiewicz (pokolenie I), który miał syna Mikołaja (TI), dziedzica dóbr 
Linków Kolnica w pow. kroskim. W 1609 r. Jan Mikołajewicz Lenkiewicz, syn ww. (III), 
sprzedał te dobra Adamowi Jankiewiczowi. O wjan wydal na świat trzech synów (IV): 
Franciszka, Kazimierza i Stefana. Z nich Franciszek miał dwóch synów (V): Jana i Waw
rzyńca, a Kazimierz miał syna Piotra (wzmianka z 1737 r\). Ostatni z Janowiczów, czy
li Stefan, przeniósł się ze Żmudzi do Litwy i spłodził syna Marcina (ur. 1758; V), ojca 
dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1785), żonatego z Anną Majewską, z którą spło
dził trzech synów (VII): Józefa Wincentego (ur. 1814), Ignacego Antoniego (ur. 1816) 
i Wincentego Izydora (ur. 1818) oraz Karola (ur. 1795), obecnie bezpotomnego. Ta linia 
rodziny mieszkała w parafii antokolskiej [LVIA, F 391—1—995].

Inny, ale podobny wywód Lenkiewiczów herbu Kotwicz pochodzi również z 1819 r. 
Ich przodkiem był Jan Lenkiewicz, syn Mikołaja (pokolenie I i II), który w swoim testa
mencie z 1669 r. zapisał dobra rodowe Pudokudzie Godgowdyszki [nazwa jest zapewne 
silnie zniekształcona; może chodzi o Poryngowie Agajkutiszki z taryfy 1690 r.?] swo
im synom (III): Franciszkowi i Kazimierzowi. Ten ostatni był bezpotomny, więc linię 
rodziny prowadził Franciszek, ojciec dwóch synów (IV): Jana i Wawrzyńca. W 1745 r. 
Jan z synem Antonim i Wawrzyniec z synem Józefem Lenkiewicze weszli w posiadanie 
wzmiankowanego wyżej majątku. W 1770 r. dobra te sprzedali.

Wspomniani wyżej Jan i Wawrzyniec zapoczątkowali 2 linie rodziny. W pierwszej linii 
Jan był ojcem Antoniego (V), który z kolei był ojcem czterech synów (VI): Wincentego 
Szymona (ur. 1791), Prymusa [ros. Primus; sic] Felicjana (ur. 1797), Dominika Sylwestra 
(ur. 1802) i Ignacego Hieronima (ur. 1806), tych ostatnich bezpotomnych. Z wymienio
nych Wincenty Szymon (VT) mógł się pochwalić trzema synami (VII): Antonim Szymo
nem (ur. 1827) z dwoma synami (VIII): Bolesławem (ur. 1862) i Władysławem (ur. 1864) 
oraz Michałem Onufrym (ur. 1832) i Onufrym Ezechielem (ur. 1835). Znów jego brat 
Prymus Felicjan zostawił po sobie trzech synów (VII): Józefa Modesta (ur. 1823) z synem 
Walerianem (ur. 1864; VIII) oraz Wincentego (ur. 1830) i Ignacego (ur. 1836).

Teraz druga, młodsza linia rodziny od Wawrzyńca (IV). Był on ojcem dwóch sy
nów (V): Gaspra [Kaspra], bezpotomnego i Józefa. Ten ostatni dał światu syna Fran
ciszka (ur. 1786; VI), ojca trzech synów (VII): Aleksandra Macieja (ur. 1834), Józefa An
drzeja (ur. 1835) i Antoniego (ur. 1858) [LVIA, F 391-7-1866].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—1—995, k. 222 n. (wywód z 1819 r), F 391—7—1866, k. 36 (skan 00077). L i t e 
r a t u r a  : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 11—12; LPŻ, T. 2, s. 86: Iinkevicius, 87: Linkus; Uruski, T. 9, s. 60.

LIPNIEWICZ 

H. DOŁĘGA 

Popis 1621 roku

Upmeaicp [Lipszewicz?] Jeipy p ucpesĄnikami] po kopacku kań 1 w po»’, kroskim
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LIPNIEWICZ 369

Taryfa 1667 roku

Upnienicpjan pMondwił dym 1 splachecki w pow. niebliskim
Upnienicpjan Kasperowicz na którego miejscu postaI spisany Stanisław Babiański Udpiewicp p Rospcpów 
Kiebonicpów dym 1 splachecki wpow. melońskim 
Upnżewżcpjópef pLipniĄn] dym 1 splachecki w pow. niebliskim
Lipniewicp Kapimierp na miejscu Andrpeja Omida p Suwartowa Degudów dym 1 splachecki w pow. kroskim 
LipniewicpSamuel na miejscu Rapmusa Upniewicpa rodpica swe\gó\ pLipniun dym 1 splachecki w pow. wie- 
lońskim
UpniewicpStanisław na miejscu Mikołaja Upniewicpa pLipniun dym 1 splachecki w pow. wielońskim 
Upniewicp Stefan na miejscu rodpica swego Hrehorego Upniewicpa p Mondwilów dym 1 splachecki w pow. 
wielońskim

Taryfa 1690 roku

LipniewicpAdam na miejscu Jana Ławdańskiego p RospcpMisptowtów w pow. niebliskim dym splachecki 1 
Upniewicp Dawid p Gierdpiagoły w pow. berpańskim dym splachecki 1
UpniewicpDawid pMojrppmowicpKowpgnagora [w Kop. 1: Po Uznagora] w pow. wiebńsłdm dym spla
checki 1
UpniewicpKapimierp [z Roszcz Monsztowtów w pow. wielońskim?] na miejscu Stanisława Upniewi
cpa i Adama Abrahamowicpa Reklewicpa dym splachecki 1 
Upniewicp Stefan pMondni/onicpwpow. niebliskim dym splachecki 1

Nazwisko może być pochodzenia litewskiego: forma zeslawizowana nazwiska Lipnius, 
czyli „przymilny”, „miły”, „życzliwy” itp. [LPŻ]. Odmienną opinię wyraził Z. Zinke- 
vicius, który uznał nazwiska typu Lipas, w  tym Lipnevicius, za pochodzące od czasow
nika lipti, czyli „czepiać się”, „zahaczać”, „chwytać się”, „brać”, „brać się” itp. Niemniej 
jednak jest to nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Lipniuny.

Ród pochodzi z pow. kowieńskiego, gdzie jeszcze w 1690 r. zanotowano „Ród Lip- 
niewiczów w Kujanach”. Niemniej jednak w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 
z 1528 r. spisano Mitkę Lipniewicza we włości wielońskiej, a nie w pow. kowieńskim. 
W kolejnym popisie 1567 r. spisano dwóch Lipnajtisów: Wenckusa i Stasa, ale we włości 
berżańskiej, a więc odległej od Wielony.

Wśród akt ziemskich żmudzkich z 1599 r. zanotowano kilka dawnych aktów do
tyczących tej rodziny i sporu o dobra Lipniuny we włości wielońskiej. W 1529 r. Jan 
Biczewicz z trzema synami: Martinem, Kasprem i Bałtromiejem sprzedał ziemię oj
czystą w Ros [zjczach we włości wielońskiej Gasminowi Lipniewiczowi i jego „brata- 
niczom”: Dowiatowi i Staniowi Miedginowiczom. Drugi list jest niedatowany, dotyczy 
sporu sądowego Reksia Syriatowicza z Lipniewiczami pod przewodnictwem namiestni
ka żosieckiego Czecha. Wspomniany Lipniewicz powołał się na to, że jego ojciec Lipień 
czy Lipno [dopełniacz Lipnia] dostał sporną ziemię od starosty żmudzkiego. Ostatni 
i najstarszy dokument dotyczy czasów Jana Kieżgajlowicza jako starosty żmudzkiego 
[1450—1486], w którym była mowa o niejakim Pietraszu, który „prosek był sobie mysz- 
nik na czotyry boczki” [wykarczował sobie mysznik na 4 beczki zasiewu]. Po śmierci
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370 LIPNIEWICZ

owego Pietrasza, który nie zostawił po sobie potomków, „toje proseczenie” nadano 
Lipniowi [МАСВ].

Między wspomnianymi popisami wojskowymi, bo w 1541 r., powstał spór między 
bojarami wielońskimi „Roszczyńcami” Lipniewiczami a bojarami jaswońskimi. Chodzi 
więc o granicę między ich dobrami, tj. między włością wielońskąi jaswońską w rejonie 
późniejszych okolic szlacheckich Roszczę i Lipniuny, tj. na północny zachód od Kiej- 
dan. W tym sporze wymieniono wszystkich bojarów Roszczyńskich: Jakuba Reklewicza, 
Dowiata Mediginowicza, Paca Koźminowicza, Tomasza Mitkowicza, Jana Juszkowicza, 
Jana Monwiłowicza, Mikołaja Pużewicza, Wojtkę Ejnikowicza i Romana Towtkowicza. 
Obie miejscowości zachowały się do dzisiaj: Lipniuny (lit. Lipliünai) leżą przy drodze 
z Kiejdan do Kroków, obecnie to muzeum podworskie, a Roszczę (lit. Ruośćiai) leżą 
w odległości 3 km odeń, na północny wschód, w  pobliżu geograficznego centrum Li
twy we wsi Ruminiai. W końcu XIX w w Liplunach [taka była wówczas nazwa] miesz
kali jeszcze: Adamowicze (25 dziesięcin ziemi), Ejdrygiewicze (14), Ejnikowie (25), Jak- 
szewicze (23) i Montwiłłowie (14) [SG]. Należy dodać, że część wymienionych bojarów 
w 1541 r. lub ich potomkowie byli notowani w popisie 1528 r. (Mitko i Mitkowicz) 
i w 1529 (Gasmin i Kozminowicz, Miedginowicz i Mediginowicz).

Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. toczyła się 
sprawa między bojarami „z narodu Roszczencow Lipniunow” a dzierżawcą jaswońskim 
odnośnie do gruntów w polu Roszczeńskim w Lipniunach. W 1589 r. Walenty Maty- 
sowicz Lipniewicz wziął w  zastaw 5 służb ludzi w  polu Wiekszczi [Wiekszni] w  Liaw- 
dach we włości wielońskiej. W 1586 r. wszedł we władanie siołem Woldejki nad rzeką 
Juleją w pow. upickim. W 1593 r. Kasper Matysowicz Lipniewicz otrzymał od teściowej 
część majętności Gostowte (Gosztowty) w Liawdie, nad rzeką Welpesą [we włości wie
lońskiej] . Może tu należy umieścić Bałtromieja Janowicza Liupkiewicza, który w 1596 r. 
kupił niwę Kisziuszkie w  polu Roszczeńskim we włości wielońskiej.

W 1596 r. Walenty Janowicz Lipnojtis darował żonie Marii Jurewnej Szymkiewicz 
dobra Giedziagoła we włości berżańskiej.

W sumie niewiele wiadomo o Lipniewiczach z akt ziemskich żmudzkich XVI w. 
Notowano ich w dwóch odległych od siebie miejscach: w polu Laudańskim we włości 
wielońskiej i we włości berżańskiej. W tej ostatniej notowano Lipnajtisów już w popisie 
1567 r., a we włości wielońskiej w  1528 r.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano zapewne [są wątpliwości przy odczycie na
zwiska] jednego Lipniewicza we włości kroskiej, wraz z „uczestnikami”.

W 1655 r. Mikołaj Jakubowicz Lipniewicz spisał swój testament. Żonie Halsz
ce Łosanównie (?) zapisał dożywocie w domu w polu Roszczę w Lipniunach w pow. 
wielońskim. Miał dwóch synów (Stanisława i Jana) oraz cztery córki: Magdalenę, Ka
tarzynę, Zofię i Barbarę (posag po 10 kop groszy litewskich) [LNB]. Poznajemy 3 po
kolenia tej rodziny: 1. Jakub. 2. Mikołaj (testator). 3. Stanisaław, Jan. Wspomnianego 
Stanisława notowano w Lipniunach w 1667 r. na miejscu Mikołaja, pewnie jego ojca, 
może zmarłego?

W nieokreślonym czasie, przed 1677 r., Jerzy Lipniewicz, parafianin surwiliski, 
ufundował obraz w altarii II w miejscowym kościele [Visitationes DS. 1675—1677].
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LIPNIEWICZ 371

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow. wielońskim (6) i pojedynczo w kroskim, bez poddanych. Z ko
lei w 1690 r. spisano 5 rodzin, również mieszkających głównie w pow. wielońskim (4) 
i pojedynczo w berżańskim, także bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

Skądinąd wiadomo, że przodek rodziny Jan Lipniewicz posiadał dobra Senkany 
w pow. wielońskim [Ciechanowicz: Sekuny] przed 1738 r. Wtedy dobra te sprzedał Ja- 
montom i kupił w tym powiecie Mackany, czyli Kutelany i Pogórduwie [sic, miejsco
wość przekręcona]. Ich potomkowie wylegitymowali się ze szlachectwa w 1835 r. z her
bem Dołęga. Inni wylegitymowali się w późniejszej guberni kowieńskiej (z tym herbem) 
i herbem Holobok [Ciechanowicz; LYIA].

W XIX w. Lipniewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Dolega.
Z 1835 r. pochodzi wywód Lipniewiczów herbu Dołęga. Ich protoplastą był Jan 

Lipniewicz (pokolenie I), który w 1719 r. sprzedał dobra Senkany Lipniuny [w pow. wie
lońskim]. Był on ojcem dwóch synów (II): Bartłomieja i Stanisława, którzy w 1756 r. 
kupili dobra Stejgwiliszki [pewnie w tymże pow. wielońskim]. Ich potomkowie, synowie 
Bartłomieja, sprzedali je w 1785 r.

Wspomniani Bartłomiej i Stanislaw zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Na czele 
starszej linii stanął Bartłomiej jako ojciec dwóch synów (III): Ignacego, bezpotomne
go i Mateusza. Ten ostatni spłodził trzech synów (IV): Kazimierza Józefa (ur. 1801), 
bezpotomnego, Antoniego (ur. 1803) i Jana Dawida (ur. 1809). Wspomniany Antoni 
dal życie trzem synom (V): Ignacemu (ur. 1853), Antoniemu (ur. 1855) i Władysławowi 
(ur. 1860). Zaś jego brat Jan Dawid miał czterech synów (V): Marcelina (ur. 1845) z sy
nem Witoldem (ur. 1878) oraz Feliksa (ur. 1846), Jana (ur. 1851) i Ildefonsa (ur. 1853).

Druga, młodsza linia łączy się ze Stanisławem (II), ojcem Tadeusza (III). Był on oj
cem Tomasza Mikołaja (ur. 1798; IV), ojca dwóch synów (V): Szymona (ur. 1833) i Jó
zefa Kazimierza (ur. 1838) [LVIA, F 391—7—1866]. Podobny, choć różniący się w szcze
gółach jest kolejny wywód z tego roku, zob. niżej.

W 1835 Lipniewicze herbu Dołęga wylegitymowali się ze szlachectwa. „Przodkiem 
proszącego” był Jan Lipniewicz (pokolenie I), który posiadał dobra Senkany w pow. 
wielońskim w 1738 r. Miał on dwóch synów (II): Bartłomieja (ur. 1736) i Stanisława. 
Testament Jana Lipniewicza pochodzi z 1739 r. Jego syn Bartłomiej sprzedał Senkany 
Jamontom, swym braciom przyrodnim. Miał on dwóch synów: Ignacego i Mateusza. 
W 1795 r. bracia nabyli dobra Mackany, czyli Kutelany [właściwie Kotelany] w pow. wie
lońskim na drodze zamiany za Awiżyszki. W 1804 r. Ignacy wszedł w posiadanie dóbr 
Pogorduwie [w pow. wielońskim, koło Pacuneli]. Nie pozostawił potomstwa. Z kolei 
Mateusz Lipniewicz ożenił się z Barbarą Domoszewiczówną, z którą spłodził czte
rech synów: Kazimierza Józefa (ur. 1801), Antoniego, Karola Dawida, zmarłego przed 
1835 r. i Jana Dawida.

Z kolei potomstwo Stanisława (pokolenie II). Był ojcem Tadeusza (ur. 1759) i dzia
dem Tomasza Mikołaja (ur. 1798) [LVIA, F 391—1—1045].

Ź r ó d ł a :  Istońjos шШпщ tyńmai, T. 3, s. 187, 190; LNB, F 130—727, k. 160—161; LVIA, F 391—1—1045, 
k. 27-29, F 391-7-1866, k. 52 (skan 00109); MACB, F 256-3526, k. 39; ODVCA, vyp. 1, s. 130-17,206-19 0;
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372 LIPOWICZ ?

vyp. 2, s. 53-223; vyp. 3, s. 55-34; vyp. 4, к. 79-168 (Liupkiewicz), 118-69; vyp. 1, к. 117-687; Perapis 
1528 r., s. 262; Popis 1567 r., kol. 1319, 1320; SG, T. 15, cz. 2, s. 232: Lipluny; Taryfa woj. trockiego, s. 148; 
Visitationes DS. 1675—1677, s. 733. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 14, s. 313; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 38; 
LPŻ, T. 2, s. 91: Iipnius, Lipnevicius; Sienkiewicz, s. 252—253; Uruski, T. 9, s. 88.

LIPOWICZ ?

Taryfa 1690 roku

Lipowicz Heliaszlw Kop. 1 : Sipowicz] -^GabrielemЫрспж-^ет ^Datnowa dym szlachecki 1 w pow. wie
luńskim.
Lipowicz Zachariasz [w Kop. 1: Sipowicz] у bracią zDatnowa dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

Jest problem, czy chodzi o Lipowiczów, czy o Sipowiczów, jak napisano w Kop. 1. Zresz
tą w Taryfie 1667 r. nie zanotowano żadnego Lipowicza, zamiast których byli Sipowicze 
w tej samej miejscowości, tj. w Datnowie. Dodatkowo wymieniono tam chyba te same 
osoby, które w 1690 r. spisano jako Lipowiczów: Eliasza i Gabriela. Sprawa jest więc 
skomplikowana, bo w Taryfie 1690 r. wyraźnie napisano „Lipowicz”. Wprawdzie obie 
litery (L i S) są do siebie zbliżone i rzeczywiście łatwo o pomyłkę, ale w tym przypadku 
litera „L” przy tym nazwisku właściwie nie podlega dyskusji. Nie można jednak wyklu
czyć błędu autora taryfy 1690 r.

Teoretycznie nazwisko Lipowicz (lit. Lipavicius) ma pochodzić od formy Lipas, 
która z kolei łączy się z czasownikiem lipti, czyli kibti [Zinkevicius]. Zob.: Lipniewicz.

Interesujące, że w kolejnej Taryfie z 1775 r. spisano zarówno Sypowiczów w Sypo- 
wiczach w trakcie Datnowskim, jak i Lipniewiczów w okolicach Urniaże i Lipluny, ale 
zamilczano o Lipowiczach.

W sumie sprawa jest otwarta, choć więcej argumentów jest po stronie Sypowiczów 
(Sipowiczów).

Na Żmudzi zanotowano Lipowiczów (?) tylko w  taryfie 1690 r.: 2 rodziny w pow. 
wielońskim, bez poddanych. Byłaby to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Taryfa Żm udzi 1775 r ,  k. 39v. L i t e r a t u r a :  Z inkevicius, s. 598—599: Lipas.

LIPSKI

H. WŁASNEGO 

Popis 1621 roku

Lipski Malcher z »ryyr/Jnikami] na podjezdku y; swej części koń 1 w pow. wielońskim. A uczestnicy nie chrie- 
li mu pomóc

Taryfa 1667 roku

Lipski Adam na miejscu Jana Lipskie\go] z Wojtkajciów Kiecin 1 ogrodniczy dym w pow. berjabs/dm 
Lipski Gabriel na miejscu Gabriela Shoroycia z Gostowtowicz dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Lipski Mariasz na miejscu Jerpelgo] Dowbora z Dowborów dym szlachecki 1 w pow. nrilkiskim
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LIPSKI 373

Taryfa 1690 roku

Lipski Adam pPoryngowia wpow. berżąńskim dym szlachecki 1
Lipski Gabńel rajeni zę Stanisławem Prosdemcpem p Gostowtomc.p w pow. ndelońskim dym szlachecki 1 
Lipski]an na miejscu Mathiaspa Giecewicpa £ Wojkiów w pow. powondeńskim [dym] szlachecki 1 
Lipski Michał zMikułajdów w pow. berżąńskim dym splachecki 1 
Lipski Stefan pPoryngowda w pow. berżąńskim dym spłachetki 1

Nazwisko ma być pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPZ]. Zdaniem Z. Zinke- 
vicusa, nazwisko to może łączyć się z formą Lipas o genezie litewskiej, zob. Lipowicz, 
Lipniewicz.

Niemniej jednak rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Lipa (itp.), le
żącej w: pow. szczyrzyckim (Małopolska), kaliskim (Wielkopolska), wiślickim (Małopol
ska), krasnostawskim (woj. lubelskie), ziemi ciechanowskiej, rawskiej (Mazowsze), pow. 
opoczyńskim (woj. sandomierski), ziemi nurskiej (Mazowsze), pow. inowrocławskim 
(Kujawy) i grójeckim (Mazowsze).

Na Żmudzi notowano ich w  aktach ziemskich XVI w. W niedatowanym akcie, za
pewne z 1578 r., podano informację, że Jan Mikołajewicz Liński [zamiast Lipski] kupił 
„otcziznę” w Matianach we włości wielońskiej. W 1582 r. pogodził się z bratem Stanisła
wem w sprawie czeladzi niewolnej w Narejkowiczach we włości wielońskiej. W 1585 r. 
tenże kupił 2 części majętności Matiany. W 1592 r. bracia Stanisław, Jan, Adam i Juri Mi- 
kołajewicze Wojtiechowicze Lipscy i inni zawarli ugodę sądową w sprawie podziału ma
jętności Berże we włości wielońskiej. W 1599 r. Juri Mikołajewicz Lipski z żoną Zofią 
Pietrowną sprzedał majętność Kutyszki w polu Rominie we włości wielońskiej. W tym 
roku tenże kupił majętność Matiany we włości wielońskiej. W 1595 r. Jan Lipski zrezy
gnował z praw do majętności Datnowo we włości wielońskiej. W 1597 r. Adam Miko
łajewicz Lipski sprzedał część gruntu Pagiełajny w polu Berżach we włości wielońskiej. 
Tenże w 1599 r. sprzedał część majętności Berże w tej włości, a innączęść sprzedał bra
tu Stanisławowi. Skądinąd wiadomo, że w 1585 r. mieszkał on z żonąNastazjąJanowną 
Lowmekiewicz w Żutgołowkie w polu Romigolskim w pow. upickim.

W 1598 r. Ambroży Lipski kupił grunty Szude we włości berżańskiej.
W sumie Lipscy w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. byli rozrodzeni głównie 

w pow. wielońskim w polu Berże, tj. w trakcie datnowskim, na północ od Datnowa. Tylko 
jedna wzmianka dotyczyła posiadania ziemi we włości berżańskiej. Zanotowano tam 3 po
kolenia Lipskich: 1. Wojciech. 2. Mikołaj. 3. Mikołajewicze: Stanisław, Jan, Adam i Jerzy.

Zdaniem R. Trimoniene, Stanislaw Lipski był kaznodzieją kielmeńskim (kalwiń
skim), zaproszonym tu przez właściciela Kielm Jana Grużewskiego. Zmarł około 1600 r.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano Lipskich w pow. wielońskim, którzy sta
wiali jednego konia z „uczestnikami”. Później w taryfie 1667 r. zanotowano 3 rodziny 
w różnych powiatach: tradycyjnie w wielońskim, berżąńskim i wilkiskim. Dwie rodziny 
nie miały, jedna miała jednego poddanego.

W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżąńskim (3) 
oraz w wielońskim i powondeńskim. Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.
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374 LITWINOWICZ

Zachował się wywód Lipskich herbu Lipski w Królestwie Polskim w 1842 (w Ce
sarstwie dwa lata wcześniej). Protoplastą tej rodziny był Jan Lipski, który z żony Ka
tarzyny Juszkiewiczówny miał syna Jakuba, strażnika żmudzkiego [brak go w wyka
zie urzędników żmudzkich]. Trzecie pokolenie tworzyli jego synowie, oficerowie armii 
rosyjskiej: Ignacy, Jakub i Kazimierz. Wspomniany Ignacy, pułkownik armii rosyjskiej 
i dziedzic dóbr Chodeckich na Kujawach, ożenił się z Józefą Kretkowską, która dała mu 
trzech synów (IV): Wacława Michała Jana Floriana Zygmunta Klemensa (6 imion), Ka
rola Jakuba Feliksa Jana Józefa Tadeusza (6 imion) i Konstantego Tomasza (2 imiona) 
[Uruski; Szlachta nylegitymowanĄ.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 48-81, 87-167, 139-198, 158-111; vyp. 3, s. 45-147, 116-283 (Liński); 
vyp. 4, k. 277-45; vyp. 5, k. 38—285, 100-244, 136—122, 188—513; vyp. 7, k. 14—80; Sglachta wylegitymowana, 
s. 381. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 14, s. 316—348; LPŻ, T. 2, s. 91: Lipskas; Trimoniene, Ewangeliccyprgy- 
bysge, s. 109; Uruski, T. 9, s. 100; Zinkevicius, s. 313: Lipas.

LIPSZEWICZ ZOB. LIPNIEWICZ 

LITOSTAŃSKI ZOB. LUTOSTAŃSKI

LITWINOWICZ

Popis 1621 roku

Utwinowicgjakub g  ucgestni[kami] po kogacku kań 1 wpow. kroskim

Taryfa 1667 roku

Utwinowicg Jan na miejscu Stanisława Litwinowiega rodgica swego gKiewnarów dym 1 szlachecki wpow. 
kroskim
UtwinowicgKrgysgtof na którego miejscu oragmalgonka swego Krzysztofa Pyggienicga gosta/a spisana Anna 
Wismontówna Ryggiewicgowa Krgysgtofowa g  tejge okolicy Taruciów dym 1 sglacheck wpow. kroskim 
LitwinowicgStanisław na miejscu Jana Utwinowicga rodgica swe\go] gPiepol dym sglacheck 1 wpow. nilkskm 
Litwinowicg [w tekście: Lytwynowicz] Zabłocki Andrgej gPosgyla dym 1 sglacheck wpow. korsgewskim 
Litwinowicgowa Samuelowa Anna Sulewska wdowa na miejscu ]ana ldtwinowicga g  Kiewnarów dym 1 sgla- 
checki w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Utwinowicg Stanisław na miejscu ojca g  Piepolów w pow. wilkiskm dym sglacheck 1

Nazwisko jest patronimikiem nazwiska Litwin. Wskazuje na pochodzenie z Litwy 
w znaczeniu krainy odrębnej od Żmudzi.

Na Żmudzi zanotowano Malcha Litwina we włości żorańskiej w popisie wojsko
wym W Ks. Litewskiego z 1528 r. W aktach ziemskich żmudzkich jest wzmianka o Ja
kubie Jakubowiczu Matiejewiczu Litwinowiczu, który w  1597 r. pogodził się sądownie 
w sprawie niw majętności Dowczany [we włości wilkiskiej].
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LUBORT 375

Później notowano ich w źródłach XYII w. W popisie wojskowym 1621 r. spi
sano jednego Litwinowicza w pow. kroskim z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r. za
notowano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim (3) oraz pojedynczo 
w korszewskim i wilkiskim, bez poddanych. Znów w taryfie 1690 r. spisano tylko 
jedna rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Stanisława Litwinowicza jako uczestnika unii 
kiejdańskiej ze Szwecją.
Ź r ó d ł a :  Akta ja ydów , T. 2, s. 300, 322; ODVCA, vyp. 4, k. 219—118; Perapis 1528 i\, s. 262.

LIUTKIEWICZ ZOB. LUTKIEWICZ 

LIUTYK ZOB. LUTYK 

LIZDIŃSKI ZOB. LIZGIŃSKI

LIZGIŃSKI

Taryfa 1667 roku

Umiński Daniel у  Lau borów dym 1 szlachecki w pow. tendyiagolskim

Nazwisko jest niepewne, może zostało źle odczytane? Brak go w polskich herbarzach 
i w spisie nazwisk litewskich. Nie można wykluczyć, że rzeczywiście chodziło o Lizdiń- 
skich o genezie litewskiej: od liydas, czyli „gniazdo” [LPŻ].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. tendziagol- 
skim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 103: Lizdinskas.

LOWGINT ZOB. LAWDGIN

LUBORT

Taryfa 1667 roku

Lubort Lenart na miejscu matki swej Rajjny Lu kortowej у  Kiebeksyt dym 1 sylachecki w pow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Lubort Dawid, na miejscu którego yostał spisany Andryej Wiybor i ypryykupli у  Lubortów w pow. pojur
skim dym sylachecki 1
Lubort [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 129 błędnie: Suburt] Lenart у  Kierbośdów w pow. pojurskim dym
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376 LUBOS

Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch części: liu— i bart—. 
Pierwszy człon łączy się z litewskimpa-liauti, czyli „przestać”, „zaprzestać”, a drugi zo
stał omówiony przy Bargayłach (zob.). Nie można jednak wykluczyć, że nazwisko to ma 
genezę niemiecką, polskąlub białoruską [LPŻ]. Znów Z. Zinkevicius bez wahania uznał 
to nazwisko za litewskie.

Rodziny tej brak jest w polskich herbarzach. Niemniej jednak notowano ją w po
pisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. W popisie z 1528 r. spisano bowiem 
Bałtromieja Liubortowiczawe włości rosieńskiej i Łobortajakminowicza wejragolskiej. 
W kolejnym popisie z 1567 r. spisano Bałtromieja Liubortowicza we włości pojurskiej, 
najpewniej tego samego z 1528 r.

Niewiele więcej wiadomo z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1579 r. Stanisław 
Bałtromiejewicz Liubart sprzedał majętność Podubisie w Pokontach w polu Swirti- 
nojtie [Swirtunojti we włości rosieńskiej]. W 1586 r. Jakub i Szczefan Liubertowicze 
uczestniczyli w sporze o ziemię Judiszki w Swirtunajtiach we włości szawdowskiej. 
W 1590 r. bracia Sebestian i Malcher Stanisławowicze Liubortowie byli w sporze sądo
wym o pewną sumę pieniędzy i „zabójstwo otca swojego”. W sumie w świetle powyż
szych akt można wnosić, że Lubortowie mieszkali we włości rosieńskiej i szawdow
skiej. Wspomniany Stanislaw Liubart może byl synem Bałtromieja Liubortowicza 
z popisu z 1528 i 1567 r. Może jego synami byli dwaj Stanisławowicze: Sebestian 
i Malcher?

Później, w 1619 r., notowano Annę Lubortowąz synami Janem i Jaroszem Lubor- 
tami w Żołokach w pow. rosieńskim [LNB].

Spisano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. była to jedna rodzina w pow pojur- 
skim, bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. pojurskim, tak
że bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Gniazdem rodu były Luborty w pow. pojurskim. Osady tej nie można zlokalizować. 
W przybliżeniu chodzi o rejon nad rzeką Jurą (1690: Pojurze Lubortyszki) i prawdopo
dobnie koło Popenowa, bo wśród miejscowości o tej nazwie wymieniono Luborty w  ta
ryfie z 1690 r. Zaś Popenow to dwór i wieś w parafii Chwejdany, na północ od tego mia
steczka. Na zachód odeń płynęła Jura. Tu też należy szukać owych Lubortów.
Ź r ó d ł a :  LNB, F 94-3063; ODVCA, vyp. 1, s. 82-78, 132-80, 194-11; vyp. 2, s. 30-218; Perapis 1528 r., 
s. 264, 379; Popis 1567 i\, kol. 1346. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 95: Liubartas; Zinkewćs, s. 217: Lmbartas.

LUBOS

Taryfa 1667 roku

Lubos Eäas^aa miejscu Barbary Lewcewicpówty syDsyuginian od ogrodniczych dymów 3 w pow. telsgewskim

Taryfa 1690 roku

Lubos Władysław ~ dóbr JKMd nasuwanych Gubry w pow. ssyawdowskim dymówpoddańskich 2
Lubos [w Kop. 1 inne nazwisko: Klewzgayło] Władysław £ Gaurylisgek Pieły Wanagissyk w pow. tel-
spewskim dymów poddańskich 2
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LUBSZEWICZ (LUPSZEWICZ, ŁUPSZEWICZ) 377

Nazwisko jest prawdopodobnie pochodzenia litewskiego i łączy się z litewskim liubeti, 
czyli „lubić”, „potrafić”, „móc” [LPZ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko jed- 
noczłonowe, utworzone od lub— i stanowi pewnie zapożyczenie od Prusów.

Spisano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. była to jedna rodzina w pow. telszew- 
skim, mająca 3 dymy poddańskie (zagrodnicze). Znów w 1690 r. spisano tylko jedną ro
dzinę w pow. szawdowskim i telszewskim (królewszczyzna). Najpewniej chodzi o jedną 
i tę samą osobę Władysława Lubosa, który nie żył w 1702 r. Wtedy wdowa wniosła dru
giemu mężowi Jerzemu Wojnowiczowi Kunejce wspomnianą dzierżawę Gubry.
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 15, s. 84; LPŻ,T. 2, s. 95: Liubas, 96: Liubys; Zinkevicius, s. 109: lub—.

LUBSZEWICZ (LUPSZEWICZ, ŁUPSZEWICZ)

Taryfa 1667 roku

Lubspewicp Bałtromiej p Dubian dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Lubspewicpjerpy, na którego miejscu posta/ spisany IpajaspJucewicppSpirgiów dym 1 szlachecki w pow. kor- 
klańskim
Lubspewicpjópef, na którego miejscu orap na miejscu Kapimierpa Miputowicpa postał spisany Woj dech Gied- 
wił p Kweściów dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Lubspewicpowa Stanisławowa Anna Laucenicpówna [na miejscu] małponka swe\go\ Stanisława Lubspeni-
cpa p Kiewnar pagrod\mczy\ dym 1 w pow. kroskim
Lipspewicp Dawid p Goniprowa dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Lipspewicpjan na miejscu Stanisława Lupspewicpa rodpica swego p Drabukspt, takpe na miejscu Stanisła
wa i Jana Stanisławowicpów Lipspewicpów, takpe i na miejscu Jana Kie Ipspy dym 1 poddański w pow. powon- 
deńskim

Taryfa 1690 roku

Lubspewicpjan, od którego Piotr Dowgiało kupił p Okmian w pow. berpańskim [dym] poddański 1 
Lubspewicp[w Kop. 4: Lupszewicz]JanKapJmierppDrabuksptów w pow. powondeńskim [dym] splachecki 1 
Lipspewicp Hrehory na miejscu rodpica pjanowdowa w pow. korspewskim dym splachecki 1

Nazwisko prawdopodobnie stanowi zeslawizowany patronimik od nazwiska Liubśys 
i pochodzi od liubeti, o czym pisano przy Lubosie (zob.).

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zanotowano Liubsza, bo
jara włości szawdowskiej. Nieliczne wzmianki o tym rodzie podano w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. W 1585 r. Stanisław Pietrewicz Liupsz uczestniczył w sporze 
o „ziemlicę” Wompuławkas we włości pojurskiej. W 1598 r. Juri Matysowicz Liupsz 
z żoną Alżbietą Bałtromiejewną Liutkowicz kupił część gruntów Upojni w polu Po- 
krożonty we włości kroskiej. W sumie notowano ich tylko w dwóch włościach: pojur- 
skie] i kroskiej.

Później zanotowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 6 rodzin, miesz
kających w różnych włościach: korszewskiej (2) i pojedynczo w: berżańskiej, korklań- 
skiej, kroskiej i powondeńskiej. W większości była to szlachta bez poddanych (4 na 6),
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378 LULEWICZ

pozostali mieli tylko po jednym dymie poddańskim. Znów w taryfie 1690 r. spisano 
3 rodziny, mieszkające w różnych powiatach: berżańskim, powondeńskim i korszew- 
skim: dwie nie miały, a jedna miała jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

Z tą rodziną wiąże się miejscowość Lubsze, notowana w taryfie 1690 r. jako Ze- 
migoła Lubsze w pow. ejragolskim, zamieszkała przez Jawtoków. Nazwę tę notowa
no już w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako Łupszajnie: pole, majętność i okręg 
w polu Żemigolskim we włości ejragolskiej, „na gore reki Dubisi”. Chodzi więc o re
jon nad Dubissą na południowy wschód od Rosieni, w  kierunku Betygoły, gdzie jesz
cze do dzisiaj jest wieś Zemygala, czyli dawna Żemigoła. Nazwa Lubsze nie zachowała 
się do dzisiaj.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 178—104; vyp. 2, s. 131—453; vyp. 5, k. 34—254; Perapis 1528 r ,  s. 264; Slo- 
var, s. 175: Lupśajni, Ljubśenskoe pole; Taryfa Żmudzi 1690 r ,  s. 64. L i t e r  a tu  r a : LPŻ, T. 2, s. 97: Liu- 
bsevicius, Liubśys.

LUDKIEWICZ ZOB. LUTKIEWICZ 

LUGAYŁO ZOB. ŁUGAYŁO 

LUKOM ZOB. ŁUKOM 

LUKÓW ZOB. LUKOM

LULEWICZ 

H. KOŚCIESZA 

Taryfa 1667 roku

Lukwicz Jan na miejscu Jerzego Lukwic-ya yPodubisia Okstyn dym 1 szlachecki w р ок  rosieńskim. A drugi 
spoiny z uczestnikiem w pow. ejragolskim we wsi Tarasach poddany mieszkający, na którym dymie Bałtromiej 
Woytkiewicz wykonali [sic]
LulewiczJan Z Giejsy dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
LukwiczJózęf, na którego miejscu oraz na tniejscu Krzysztofa Pacewicza została spisana Dorota jucewiczpwa 
J e r y  na do domowej pasyni p r y  łączynego z Bukukolna dym 1 szlachecki w pow. yorańskim
LukwicyKiysytof Wojdechowiczz^odokstynia [na miejscu] JanaMysytofowicyaPiotrowicza [w] Kieboj- 
dach Kunigukampas dymy 2 /xj^danskie] w pow. rosieńskim
Lu kwicz Samuel na miejscu Marana Lu kwiczą rodzica z Z<?/»’ dym 1 szlachecki w pow. ujwentskim 
Lukwicz [w tekście: Łulewicz] Stanisław, na którego miejscu zystałspisany GabrielMiłasyewiczz^tiku- 
ka/na dym 1 poddański w pow. żyrańskim

Taryfa 1690 roku

Lukwicz Jan Z Giejsyów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Łulewicz Kazimierz na miejscu rodzica z Lulów Kiebajdów w pow. rosieńskim [dym] poddański 1
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Nazwisko jest najpewniej zeslawizowanym patronimikiem, pochodzącym od imienia 
Liulis, które prawdopodobnie pochodzi od liulis, czyli „otyły”, wręcz „tłusty człowiek” 
lub liulis, czyli „gołąb” [LPŻ].

Ród występował w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. Jezof Hryhore- 
wicz [Szczefanowicz] Liula [Liulewicz] z żoną Zofią Gabryjałowną Rukowicz pokwito
wał odbiór „pridannogo” [posagu] od swojego teścia. Ze skargi z 1588 r. wiadomo, że 
sąsiadował z majętnościąPodubisie [we włości rosieńskiej]. W 1586 r. jego matka Kate- 
rina Mikołajewna Juszkiewicz zamieniła się z nim następująco: za „dworec” Szowkocki 
otrzymała ziemie Janeliszkia ijagowdyszka [we włości tendziagolskiej]. W 1588 r. miał 
majętność Pesztwen we włości rosieńskiej. W 1592 r. wziął w zastaw pustosze w polu 
Gedżagole we włości berżańskiej [tj. Gierdziagoła]. Miał wtedy w zastawie majętność 
Pokrożonty we włości kroskiej za 400 kop groszy. Sprzedał też sianożęć Diekeni we 
włości rosieńskiej. W 1594 r. sprzedał grunty w polu Okstyńskim, dalsze grunty sprze
dał w 1596. W 1595 r. sprzedał majętność Okstyny we włości rosieńskiej. W 1598 r. ku
pił ziemię w polu Dowtorty w tej włości.

W 1593 r. bracia Jezof, Bałtromiej i Paweł Liulewicze zamienili się z Wojciechem 
Bilewiczem, marszałkiem królewskim: otrzymali odeń grunty w Podubisiu, należące do 
majętności Wysoki Dwór, czyli grunty i zarośla nad Dubissą [we włości rosieńskiej].

W 1597 r. Paweł Walentynowicz Liulewicz z żoną Hanną (Anną) Mikołajewną 
Skinder skwitował otrzymanie „pridannogo” [posagu] i wyprawy w postaci dwóch ma
jętności: we włości ejragolskiej i Poszuszwia. W 1600 r. sprzedał majętność Okstyny we 
włości rosieńskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. poznajemy 2 linie Lulewiczów: 
Hryhorewiczów (ze szczególnie aktywnym Józefem) oraz Walentynowicza. Obie były 
spokrewnione ze sobą na co wskazuje związek z dobrami Okstyny w pow. rosieńskim. 
Chodzi o rejon nad Dubissą na południe od Szydłowa i północny wschód od Rosie- 
ni (obecnie Akstinai). Tu należy zlokalizować nazwy znane z taryfy z 1690 r.: Okszty- 
ny Lule Podubisie i Okstyny Podubisie. Oprócz włości rosieńskiej mieszkali jeszcze we 
włościach: berżańskiej, kroskiej, ejragolskiej i tendziagolskiej.

Należy jeszcze wskazać, na nazwę Lule Kiebajcie w taryfie 1690 r. w  pow. rosień
skim. Tę drugą nazwę (Kiebajcie) można zlokalizować jako okolicę szlachecką na po
łudniowy wschód od Rosieni i na zachód od Betygoły. Jest to jednak dość daleko od 
wymienionych wyżej Lulów w Okstynach. Najpewniej gniazdem rodu były te ostatnie, 
dobrze umocowane w źródłach XVI—wiecznych.

Z 1656 r. pochodzi testament Krystyny Wojciechownej Łuniewiczownej wprzed- 
tym bywszej Salomonowej Bartoszewiczowej, teraźniejszej Stanisławowej Lulewi- 
czowej [nie Lulewiczowej]. Posiadała ona dobra zakupione w pow. żorańskim zwane 
Uzrawmes Dawba Bukukałnas, które zapisała drugiemu mężowi. Miała dwóch braci: 
Grzegorza i Stefana Wojciechowiczów Luniewiczów. Wspomniała o swoich prawach 
do dóbr ojczystych Łuniski w pow. medyngiańskim. Z pierwszego małżeństwa miała 
dwie córki: Annę Stancikową i Barbarę Maczukową [LNB]. Wspomniany mąż, czyli 
Stanisław Lulewicz, został spisany w taryfie 1667 r. jako właściciel Bukukałna w pow. 
żorańskim.
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Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 6 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. rosieńskim (3) i żorańskim (2) oraz pojedynczo w użwenckim. Więk
szość z nich nie miała poddanych (4 na 6), a pozostałe dwie miały jednego i dwóch 
poddanych. Znów w taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. rosieńskim: jedna bez 
poddanych, druga z jednym poddanym. W sumie była to więc szlachta drobna i nie- 
utytułowana.

Rodzina Lulewiczów z herbem Kościesza wylegitymowała się w 1799 r. w później
szej guberni kowieńskiej. Pewnie ci mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a :  LNB, F 130-2480, k. 24-25; ODVCA, vyp. 1, s. 181-21; vyp. 2, s. 8-130, 18—44, 26-172, 46- 
139a, 126-361; vyp. 3, s. 9-209, 21-44, 54-19, 93-53, 129-104; vyp. 4, k. 31-245, 120-81; vyp. 5, k. 23- 
169, 34—255, 245—123. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 44; tenże, Suplement, s. 224; LPŻ, T. 2, 
s. 100: Liulevicius, Liulis; Umski, T. 9, s. 214.

LUNIEWICZ ZOB. LUNIEWICZ 

LUNICOWICZ ZOB. LUNKIEWICZ 

LUTESTAŃSKI ZOB. LUTOSTAŃSKI

LUTKIEWICZ (LIUTKIEWICZ, LUDKIEWICZ, 
LUTKIEWICZ)

H. DOLIWA

Taryfa 1667 roku

Liutkiendcp [sic] Kapjmierpna miejscu ]ana Lutkiendcpa rodzica swego рКораппсрфт 1 spłachetki w pow. 
wiebńskim
lautkiendcp [sic] Stanisław na miejscu Jana Lutkiendcpa rodpica swego pMisptowtów dym 1 splachecki w pow. 
wielońskim
LutkiendcpKapimierzJanowiczna miejscu Jana Lutkiendcpa [GB: pewnie ojca] z Wojdaton dym 1 szla
checki w pow. kroskim
Lutkiendcp Hrehory. Montwid Daniel dym 1, a drugi spadły po Hrehoremu [sic] Dutkiewiczu pusty pM-on- 
tnddów na swą pasptńą [obrócił] dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim 
Lutkiendcpjakub pSpwentupia dym 1 szlachecki w pow. ndebńskim
Lutkiendcpjan Hieronimowicz na miejscu Hieronima Lutkiendczą rodzica swe[go] z Macian dym 1 szlachec
ki w pow. ndelońskim
LutkiendczJan z Gieniów ogrodniczy Фт 1 w pow. ndelońskim 
Lutkiendcp]ópef z Kospcp Фт 1 szlachecki w pow. ndelońskim
Lutkiewicz Kasper, na którego miejscu został spisany Andrzej Stasiendcp Z Macpun dym 1 szlachecki w pow. 
wielońskim
Lutkiewicz Krpysptof, ,m którego miejscu postał spisany Stanisław Mongird p Wordukspt dym 1 splachecki 
w pow. wielońskim

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 
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Lutkiewicz [w tekście: Lutkiewicz] Lawryn na miejscu Bałtromieja Lutkiewicza [z] Żegunie dym szlachec
ki 1 w pow. wiebńskim
LutkiewicpMikolaj Ambrożyjenicpna miejscu Walentego Rucpyńskie\go] [może jednak Raczyńskiego?] 
Z Wojtkunów dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim 
Lutkiewicz Pi°tr  £ Gościun dym 1 szlachecki w pow. nielońskim 
Lutkiewicz Piotr z Rospcp Фт i szlachecki w pow. nielońskim
Lutkiewicz Samuel, na którego miejscu oraz na miejscu Samuela Jangila zpstał spisany Jan Dowgird z Woł- 
montowicpów dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
LutkiewicpSebestian [na miejscu] Jana Dowgirda zyprzy kupli od Samuela Jankiewicza z Dowgirdów zyngrod- 
nicgy dym 1 w pow. tendpjagobkim
LutkiewiczSebestian, na którego miejscu został spisany Jan Tomobwicp Z Żeguniów dym 1 szlachecki w pow. 
wiebńskim
LutkiewiczStanisław na miejscu Daniela Jawgiela pjangielów dym 1 szlachecki w pow. nielońskim 
Lutkiewicz Spcz$sty Pawłowicz Z Żogumów Lawdy dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim 
Lutkienlcp Urban, na którego miejscu zpstał spisany Stanislaw Kongjewicp Ludkiewicz Z Wodoksyt poĄĄ 
ański dym 1 w pow. wiebńskim
Lutkienicz Wojciech z Gemów dym 1 poddański w pow. wiebńskim

Taryfa 1690 roku

Lutkienicz Daniel yostal spisany rapem zMikołajem Dpiedoletą i Janem Jencpewskim z [S\Kierdon w pow. 
pojurskim dym szlachecki 1
Lutkiewicpjan z Umiaspów w pow. nielońskim dym szlachecki 1
Lutkiewicpjan z Cieniów w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Lutkiewicz Je/py zJawgielów w pow. nielońskim dym szlachecki 1
Lutkiewicz Kazimierz Z Cieniów w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Lutkiewicz Kap/mierp Z Wojdatan w pow. kroskim na miejscu ojca [dym] szlachecki 1
Lutkiewicz KazjmierpMalcheiwicp Z Berpjono/ajcww w pow. powondeńskim [dym] poddański 1
Lutkiewicz Krzys-ptof z Ropowicy w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Lutkiewicp Sebestżan p Dowgirdów w pow. tendpjagobkim dym szlachecki 1
LutkiewicpSpcpęsny, na którego miejscu -postał spisany Jerzy ZągołowicppZegun w pow. wiebńskim dym spła
chetki 1
Lutkiewicp z Rospcp Ropowiców w pow. wiebńskim na miejscu Piotra Lutkiewicza dym szlachecki 1

Nazwisko pochodzi od imienia Ludwik, którego formą zdrobnioną jest Lutko, a patro- 
nimik odeń to Lutkiewicz. Imię pochodzi z języka polskiego [LPŻ]. Z kolei, zdaniem 
Z. Zinkeviciusa, inną genezę ma nazwisko Ludkevicius: od imienia germańskiego Lu
dwika, a inną Liutkevicius: od członu litewskiego liut— (Liutas).

Na Żmudzi notowano go w popisie wojskowym W ks. Litewskiego z 1528 r.: Liut- 
ko Daszkowicz we włości wielońskiej, Liutko Dowgiajłowicz w tejże i Liutko w wi- 
duklewskiej. W kolejnym popisie z 1567 r. zanotowano Jana Liudkowicza we włości wie
lońskiej, pewnie syna Liutki z 1528 r., i Wojtiecha Liutkowicza w rosieńskiej.
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Więcej danych jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Najstarszy akt dotyczy 
sprzedaży niwy nad rzeką Niemnem przez Lutka i Pietra Andruszkiewiczów Liutkiewi- 
czów w 1552 r.

W 1581 r. Mikołaj Lutkowicz z żoną Zofią Tomaszowną Dowgiłowicz otrzymał od 
teścia część majętności Goszczuny we włości wielońskiej. W 1590 r. Szczefan Aleksan
drowicz Liutkiewicz wziął w zastaw „imieniczko” w Powordukszniach we włości wieloń
skiej. W 1590 r. Stanisław Matysowicz Liutkiewicz sprzedał część „otczizny” w Liawdach 
w polu Żeguny we włości wielońskiej, którą otrzymał po podziale z braćmi: Janem i Pię
trem. W 1595 r. Martin Jurewicz Liudkiewicz sprzedał bratu Tomaszowi część gruntu w Żo- 
gunach do ruczaju Warszupia [we włości wielońskiej]. Wtedy tenże sprzedał 3 niwy w polu 
Żeguny i w Szejpiach we włości wielońskiej. Wspomniane Żeguny [tak na Trzywiorstówce] 
znajdowały się na południowy wschód od miasteczka Pacunele na Laudzie, koło okolic Kur- 
gułów i Micunów W 1591 r. Jakub Pietrowicz Liudkiewicz sprzedał niwę uroczysko Nie- 
niszkie w polu Liudkiewiczach, przylegającym do rzeczki Lokowszy we włości wielońskiej.

W 1595 r. Paweł Hryhorewicz Liudkowicz sprzedał majętność Żemigoła we włości 
rosieńskiej. Wtedy Jan Hryhorowicz sprzedał Stefanowi Wencławowiczowi Liutkowi- 
czowi część „otczizny”w polu Powordukszniach we włości wielońskiej. W 1600 r. tenże 
sprzedał swoją część gruntów majętności Liutkiewiczy. W 1600 r. Martin Mikołajewicz 
Liutkiewicz darował „otcziznę” w Liutkajtiach we włości rosieńskiej. Był on służebni
kiem Mikołaja Burby, pisarza ziemskiego żmudzkiego. W tym roku Bałtromiej Mikoła
jewicz Liutkiewicz sprzedał majętność Liutkajtie.

W 1595 r. Juri Bałtromiejewicz Liudkowicz wziął w zastaw ziemię Stankiszki [Sta- 
niszki] nad jeziorem Wud [w innym miejscu: Nid], należącym do majętności Czużyszki 
Sziłas, nad rzeką Wieżup [we włości berżańskiej]. W  1598 r. tenże sprzedał część grun
tów Upojni w polu Pokrożonty we włości kroskiej.

W sumie w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Lutkowiczów przede 
wszystkim we włości wielońskiej, gdzie zachowało się lalka wzmianek o ich „otczyźnie” 
w polu Laudańskim. W pozostałych włościach byli rzadziej notowani: w  rosieńskiej (cie
kawa informacja o „otczyźnie” Liutkajtie), berżańskiej i kroskiej.

Z rodem tym związane były dwie miejscowości „gniazdowe” (rodowe): Liutkajtie 
we włości rosieńskiej i Liutkiewiczy we włości wielońskiej. Pierwsze miały leżeć w polu 
Szyliniki, nad Niemnem i przy wójtostwie promiadziewskim [Slovar]. Wzmianka o po
łożeniu nad Niemnem jest albo pomyłką, albo dotyczy innej miejscowości. Natomiast 
Szyliniki obecnie (lit. Silininkai) leżą na wschód od miasteczka Girtakol i na północny 
wschód od Promiadziewa. Być może tu były poszukiwane Liutkajcie. Z kolei Liutkiewi
czy (czy Liudkiewiczy) we włości wielońskiej znajdowały się nad rzeką Łokowszą, czyli 
Łakowszą, dopływem Niewiaży na południe od Krakinowa. Do Żmudzi (do pow. wie- 
lońskiego) należał tylko górny odcinek tej rzeki, koło dóbr Młitruny. Tam też należy zlo
kalizować wspomniane Lutkiewicze (Liutkiewiczy).

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano ośmiu Lutkiewiczów: Andrzeja, Grzegorza, 
Jana, Jerzego [może to były dwie różne osoby?], Krzysztofa Lutkowiza Hosteyko [sic], 
Pawła [wyjątkowo podano, że pochodził z Upity], Samuela i Wojciecha. Wszyscy uczest
niczyli w  unii kiejdańskiej ze Szwecją.
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W 1669 r. swój testament spisała Barbara Janowna Dowkszanka, wprzódy tego 
bywsza Sebestianowa Stanczykiewiczowa, a teraźniejsza Wojciechowa Lutkiewiczowa. 
Chciała być pochowana w kaplicy „naszej w polu Gieniach” przez małżonka. Zapisa
ła mu też sumę 120 kop groszy litewskich, którą mógł swobodnie dysponować. Z ko
lei prawo zapisowe na majętności Gienie Skirmonty w pow. wielońskim (300 kop gro
szy) przekazała synowi Janowi. Był on żonaty z Barbarą Sipowiczówną. Córki Krystyna 
i Ewa miały otrzymać po 60 kop groszy litewskich wyprawy. Bliżej nie powiedziano
0 zobowiązaniach wobec drugiego, młodszego syna Stefana [VUB]. Dane te znajdują 
potwierdzenie w obu taryfach: 1667 r. (Wojciech) i 1690 (jego syn Jan).

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 21 rodzin, a więc stosun
kowo dużo, mieszkających głównie i tradycyjnie w pow. wielońskim (18) oraz pojedynczo 
w kroskim, telszewskim i tendziagolskim. W zdecydowanej większości (18 na 21) była 
to szlachta bez poddanych, a pozostałe 3 rodziny miały po jednym poddanym. Z kolei 
w 1690 r. spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. wielońskim (7) oraz pojedyn
czo w pojurskim, kroskim, powondeńskim i tendziagolskim. Zdecydowana większość 
z nich nie miała poddanych (10 na 11), a tylko jedna miała jednego poddanego. W su
mie była to szlachta drobna i nieutytułowana, z wyjątkiem końca XVIII w  Wyjątkiem był 
Ignacy Ludkiewicz, rotmistrz jaswoński [pospolitego ruszenia szlachty tego powiatu], ho- 
rodniczy żmudzki od 1789 r. i sędzia ziemski rosieński w 1792 r. Karierę uwieńczył urzę
dem marszałka szlachty pow. szawelskiego w latach 1813—1817 [Boniecki trochę inaczej].

Kazimierz Lutkiewicz był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego 
w 1733 r. w Warszawie.

W XIX w. Lutkiewiczowie (Ludkiewiczowie) wylegitymowali się ze szlachectwa 
w guberni kowieńskiej z herbami: Doliwa [brak u Uruskiego], Jelita, Leliwa, Orla, Prus
1 niewymienionym z nazwy [Uruski], W XIX w. Ludkiewicze mieszkali m.in. w  pow. ro- 
sieńskim [Ciechanowicz],

Z 1819 r. pochodzi wywód Lutkiewiczów herbu Doliwa. Ich przodkiem był Mi
kołaj Lutkiewicz, ojciec Stanisława i Wincentego (pokolenie I i II). W 1599 r. obaj bra
cia weszli we władanie dobrami Żongołowicze [we włości wielońskiej]. Z nich Win
centy miał syna Szymona (III), bezpotomnego. Tak więc linię tej rodziny prowadził 
Stanisław jako ojciec Piotra (III). Ten ostatni w 1663 r. kupił część dóbr Gaszczuny 
Żongołowicze od swojego kuzyna Szymona. W 1667 r. zapisał on połowę tych dóbr 
synowi Kazimierzowi (IV). Ten ostatni wydał na świat trzech synów (V): Samuela, Ste
fana i Jana, bezpotomnego, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Najpierw o pierw
szej, starszej linii od Samuela. W 1710 r. Samuel zapisał swoją część tych dóbr dla bra
ta Stefana. Samuel był ojcem Jakuba, bezpotomnego i Kazimierza (VI). W testamencie 
z 1785 r. wspomniany Kazimierz dobra dziedziczne Żongołowicze Goszczuny zapisał 
synowi Bartłomiejowi (VII). Ten ostatni w 1791 r. dostał od swojego „diadi” Jakuba Sa- 
muelowicza Lutkiewicza [a więc nie był bezpotomny jak podano wyżej] połowę dóbr 
Goszczuny Żongołowicze, a w 1793 r. dobra te sprzedał Żurawskiemu. Wspomnia
nej sprzedaży dotyczyła tylko część tych dóbr. W każdym razie w swoim testamencie 
z 1805 r. Bartłomiej Lutkiewicz zapisał dobra rodowe Goszczuny swoim synom (VIII): 
Wincentemu i Jozafatowi. Pierwszy z nich wydał na świat dwóch synów (IX): Józefa
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384 LUTKIEWICZ (LIUTKIEWICZ, LUDKIEWICZ, LUTKIEWICZ)

Wincentego i Ambrożego (ojca Bolesława; X), a drugi miał także dwóch synów (IX): 
JozafataJana i Tadeusza (ojca dwóch synów: Bolesława i Władysława; X).

Druga, młodsza linia łączy się ze Stefanem (V), który w 1683 r. dostał dobra Skin- 
deryszki [w pow. jaswońskim] od siostry, niewymienionej z imienia. W 1755 r. jego syn 
Kazimierz (VI) wszedł w posiadanie Skinderyszek. Miał on syna Ignacego (VII) i wnu
ka Onufrego (VIII). Ten ostatni spłodził dwóch synów (IX): Bronisława i Jana „Leofta- 
na” [sic, może Leontana?] Bolesława [LVIA, F 391-7-1866].

W 1820 r. wywiedli się Lutkiewicze herbu Doliwa. Za swego przodka przyjęto Sa
muela Lutkiewicza, którego żona Anna w testamencie z 1709 r. zapisała swoje dobra 
Roszczę Rożewicze [w pow. wielońskim] synom: Samuelowi i Kazimierzowi [LVIA, 
F 391—11—49]. W taryfie 1690 r. notowano Lutkiewicza [bez podania imienia], właści
ciela dóbr Roszczę Rozowicze, pewnie tożsamego z powyższym protoplastą.

W 1835 r. wywiedli się inni Lutkiewicze herbu Doliwa. „Przodkiem rodu” został 
uznany Bartłomiej Janowicz Lutkiewicz (pokolenie I i 1Г), który w 1596 r. był dziedzi
cem dóbr Roszczę we włości wielońskiej. Dokupił on ziemię Kiszuszkie. Po rodzicach 
miał jeszcze dobra w pow. upickim: Daniłowicze [?] i w  wiłkomierskim: Towianyjuczy- 
nie Pojeziory. Pozostawił po sobie dwóch synów (III): Wojciecha i Stanisława, którzy 
byli właścicielami owych Roszczów. Z nich Wojciech spłodził trzech synów (IV): Sta
nisława, Jerzego i Samuela, a jego brat Stanisław miał dwóch synów (IV): Jana i Józefa.
0  tej genealogii świadczy dokument z 1670 r. o podziale dóbr Roszczewskich.

Wspomniany wyżej Józef Stanisławowicz zostawił po sobie dwóch synów ((V): 
Krzysztofa i Samuela, którym przekazał dobra Lutkiszki i Miłkomiszki w polu Roszczach. 
Z nich Krzysztof „zszedł bezpotomnie”, a jego brat Samuel ożenił się z Anną Stasze- 
wiczówną [?], z którą spłodził syna „także Samuela” (VI). Potem ożenił się po raz drugi 
z MariannąBortkiewiczównąi „był ojcem syna Kazimierza” (ur. 1689; VI). Wspomniany 
Samuel (VI) ożenił się z Anną z Godwoyszów, z którą spłodził trzech synów (VII): Józefa, 
Stefana i Mateusza. Ci ostatni wspólnie nabyli majętność Enckieniszki w okolicy Różewi
czach w polu Roszczach w 1743 r. Z wymienionych Józef ojcował dwóm synom (VIII): 
Janowi i Tadeuszowi, o czym świadczy jego testament z 1783 r. Z nich Tadeusz osiadł na 
Wołyniu, gdzie spłodził trzech synów (IX): Antoniego, Józefa i Wojciecha. Z kolei jego 
brat Jan (VIII) pozostawił po sobie dwóch synów (IX): Józefa, mającego syna Jana Win
centego (X), i Stanisława Jerzego (ur. 1800), ojca trzech synów (X): Józefa (ur.1828), Alek
sandra Jana (ur. 1831) i Antoniego (ur. 1834), „teraz w życiu zostających” [tj. w 1835 r.].

Teraz drugi syn Samuela (VII), czyli Stefan, który miał dobra w Różewiczach. Wraz 
z żoną Heleną z Niesciuków nabył dobra Swile Godwojszyszki Niesciukiszki, które 
zostawił w spadku swoim czterem synom (VIII): Wiktoremu, Tomaszowi, Michałowi
1 Marcinowi. Dowodził tego dokument dzielczy tych dóbr, sporządzony w 1792 r. przez 
Wiktorego, chorążego pow. jaswońskiego (wybranego na ten urząd w 1785 r.) i Toma
sza. Wspomniany Wiktory pozostawił po sobie czterech synów (IX): Józefa, już nieży
jącego, Dominika (ur. 1776), Marcina i Karola (ur. 1794), mającego dwóch synów (X): 
Zygmunta Jana (ur. 1825) i Mieczysława Albina (ur. 1832).

Jego brat Tomasz (VIII) spłodził trzech synów (IX): Jana Stefana (ur. 1788), 
już nieżyjącego, ale po którym pozostał syn Tomasz Dawid (ur. 1817; X); Mateusza
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Franciszka (ur. 1792) z trzema synami (X): Leonem Damazym (ur. 1827), Wincentym Po
likarpem (ur. 1830) i Karolem Teofilem (ur. 1831) oraz Aleksandra Ignacego (ur. 1785) 
z dwoma synami (X): Janem Wincentym (ur. 1831) i Julianem Wiktorym (ur. 1833).

Trzeci brat to Michał (VHI), ojciec dwóch synów (IX): Mateusza i Adama (ur. 1782), 
mającego czterech synów (X): Wincentego Jana (ur. 1823), Adama Dominika (ur. 1827), 
Karola (ur. 1830) i Zygmunta (ur. 1832).

Wracam do pokolenia VI, do Kazimierza Samuelowicza, brata przyrodniego Sa
muela. Zostawił on po sobie syna Jerzego (VII), ojca dwóch synów (VIII): Antoniego 
i Adama, którym zapisał swoje dobra na mocy testamentu z 1758 r. Z nich Antoni ojco
wał Joachimowi Józefowi (ur. 1779; IX), który wydał na świat dwóch synów (X): Alek
sandra (ur. 1824) i Ludwika (ur. 1828), a jego brat Adam zostawił po sobie syna Fran
ciszka Wawrzyńca (ur. 1796; IX).

„Zwracając się do gałęzi, idącej od Wojciecha Bartłomiejewicza Lutkiewicza” (III), 
trzeba przypomnieć, że wydał on na świat trzech synów (IV): Stanisława, Jerzego i Sa
muela. O potomstwie Stanisława i Samuela nic bliższego nie wiadomo. Natomiast Je
rzy, oprócz ojczystych majętności, posiadał z własnego nabycia dobra Pousłowie [?] 
w pow. upickim od Sągayłów w 1667 r. Dobra te przejął jego syn Balcer (V), który był 
regentem sądu grodzkiego upickiego i mostowniczym upickim w 1684 r. Tenże Bal
cer zostawił po sobie dwóch synów (VI): Konstantego i Karola. Z nich Karol ojcował 
dwóm synom (VII): Jerzemu i Michałowi, a jego brat Konstanty — pięciu synom (VII): 
Antoniemu, Andrzejowi, Bartłomiejowi, Dominikowi i Ignacemu. Z nich nic bliższe
go nie wiadomo o Antonim i Ignacym. Z kolei Andrzej przejął dobra ojczyste i ożenił 
się z Rozalią Snarską i został właścicielem Wolmontowiczów w pow. wielońskim wraz 
z ręką żony. Z tą żoną spłodził dwóch synów (VIII): Szymona i Wincentego. Pierwszy 
z nich zostawił po sobie trzech synów (IX): Andrzeja Kazimierza (ur. 1781) z dwoma 
synami (X): Ambrożym Józefem (ur. 1815) i Stefanem Andrzejem (ur. 1830) oraz Fe
licjana (ur. 1795) i Tomasza (ur. 1801) z trzema synami (X): Konstantym Aleksandrem 
(ur. 1824), Adolfem Mateuszem (ur. 1830) i Szymonem (ur. 1832).

Z kolei Bartłomiej, syn Konstantego (VII) ożenił się z Heleną Steygwilówną 
i posiadał dobra Kirkiły alias Bartaszuny w pow. wielońskim. Wydał on na świat 
trzech synów (VIII): Antoniego, Dominika i Konstantego. Pierwszy z nich miał 
dwóch synów (IX): Dionizego (ur. 1811) i Dominika Ignacego (ur. 1813). Jego brat 
Dominik zostawił po sobie dwóch synów (IX): Onufrego Stefana (ur. 1807) i Mar- 
cjana Konstantego (ur. 1819). Trzeci z braci — Konstanty spłodził czterech sy
nów (IX): Adolfa Wincentego Karola (ur. 1818), Zygmunta Józefa Kalasantego 
(ur. 1821), Władysława Walentego (ur. 1824) i Wiktoryna Edmunda (ur. 1826). Być 
może, wspomniany wyżej Zygmunt został pochowany na cmentarzu przykościelnym 
wWodoktach (1820—1893).

Do omówienia pozostał jeszcze Dominik Konstantynowicz (VII). Nabył on od 
żony Ewy z Gabryałowiczów połowę majętności w 1776 r. Zostawił po sobie syna An
toniego (ur. 1778; VIII), ojca Bonawentury (ur. 1805; IX).

„Na ostatek” został omówiony Michał, syn Karola Balcerowicza (VII). Był on oj
cem dwóch synów (VIII): Michała Tadeusza Adama (ur. 1800) i Jakuba Gaudentego Ju
liana (ur. 1808) \LY1A, F 391-1-1045, k. 35-39].
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386 LUTOSTAŃSKI (LITOSTAŃSKI, LUTESTAŃSKI)

W 1835 r. wywiedli się Lutkiewicze herbu Doliwa. Za swego protoplastę przyję
li Kazimierza z Lutka Lutkiewicza (pokolenie I), który posiadał dobra Goszczuny alias 
Żongołłowicze w pow szawelskim [XIX—wiecznym, wcześniej w  wielońskim]. Miał on 
syna Bartłomieja (II), o czym świadczy dokument z 1783 r. Ożenił się z Heleną z Dow- 
narowiczów, z którą wydał światu dwóch synów (III): Wincentego i Jozafata. Według 
testamentu z 1805 r. nabyli oni wspomniane dobra. Obaj mieli potomstwo (IV): Win
centy spłodził Jozafata Walentego (ur. 1833), a jego brat Jozafat — także Józefata Jana 
(ur. 1832) \LV1A, F 391-1-1045, k. 17-18; podobny: F 391-1-1309].

W 1882 r. do członków tej rodziny należały następujące dobra w guberni kowień
skiej: Jawgiele i Milejkiszki, Antoginie, Swile i Poszuszwie, Antopłasztowka, Tyrszla- 
ny, Poszokinie, Bejnarowo, Rajuny, Szyła—Podegli, Ponikielpie i Wołmontowicze; więk
szość z nich była na Żmudzi i w  pow. upickim. W tym w Jawgielach notowano ich w  obu 
taryfach XVII w.

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 302, 297, 306, 305, 321, 336, 333, 307; Elektorzy 1733 r.; LVIA, F 391— 
1-1045, k. 17-18, 35-39, F 391-1-1309, F 391-7-1866, k. 87, F 391-11—49; ODVCA, vyp. 1, s. 180-17; 
vyp. 2, s. 106-48,119-263,176-254; vyp. 3, s. 77-142a, 118-330,119-349,123-8,133-172; vyp. 4, k. 79- 
168; vyp. 5, к  34-254, 241-96, 242-98, 257-212; Perapis 1528 r., s. 232, 235, 264; Popis 1567 r., kol. 1285, 
1352; Urzędnicy: woj. trockie, s. 481, nr 3572; Urzędnicy żmudzcy, nr 616, 1180; VUB, F 7—ŻP 23, nr 68. 
L i t e r a t u r a :  Bairaśauskaite, s. 332;Boniecki,T. 15, s. 109—110; Ciechanowicz, Rody,T. 4, s. 44—45; LPZ, 
T. 2, s. 102: Liutkevicius; Skłodowski, s. 380; Uruski, T. 9, s. 208—209: Ludkiewicz, 216: Lutkiewicz.

LUTOSTAŃSKI (LITOSTAŃSKI, LUTESTAŃSKI)

H. JELITA ?, ŚLEPOWRON 

Taryfa 1667 roku

Litostański [sic] Józef na miejscu Jarosza Litostańskiego rodzica swego z Taruć Poduksya dym 1 szlachecki 
w pow. kroskim
Lutostańs ki ]an na miejscu Marcina Gineyta z KuniasyLesycz dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim 
Lutostańs ki Wojciech. Bobolicki Jarosz na ttńejscu Wojciecha Bobolickie\go\ z Pobiatisgek i ppipykupli od 
Wojciecha Lutostańs kiego dym 1 szlachecki w pow. betpańskim

Taryfa 1690 roku

Lutestański Stanisław z Powentiszęk w pow. betfańskim dym szlachecki 1 
Lutostańs ki ] е г у  Z^un âsZPn! tu pow. ejragolskim dym szlachecki 1

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Lutostań w ziemi łomżyńskiej 
(Mazowsze).

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, mieszkające 
w różnych powiatach: kroskim, ejragolskim i berżańskim, bez poddanych. Z kolei w ta
ryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w tychże powiatach: berżańskim i ejragolskim, także bez 
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Lutostańskich herbu Kor
win alias Slepowron, pochodzących z Mazowsza, z pow. zambrowskiego. Mieszkali
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na Litwie, m.in. w  województwie nowogródzkim. Żmudzi dotyczy tylko pojedyncza 
wzmianka o Kazimierzu w  1752 r.

W XIX w. Lutostańscy z herbem Slepowron wylegitymowała się ze szlachectwa 
w guberni kowieńskiej. Na Żmudzi posiadali oni jeszcze herb Jelita [Ciechanowicz].

W 1799 r. wywiedli się Lutostańscy herbu Slepowron, którzy uznali swoim przod
kiem Jarosza Lutostańskiego. W XVII w. posiadał on majątek Tarucie i Poduksze w pow. 
rosieńskim [LVIA, F 391—11—50]. Dane te potwierdza taryfa 1667 r., ale dobra te były 
w pow. kroskim.

W 1810 r. wywiedli się Lutostańscy herbu Jasieńczyk. Za swego przodka przyjęli Mi
chała Lutostańskiego, który w XVII w. władał rodowym majątkiem [LVIA, F 391-10—237].
Ź r ó d ł a :  Dworzecki Bohdanowicz, k. 121v; LVIA, F 391—10—237, 391—11—50. L i t e r a t u r a :  Ciecha
nowicz, Kody, T. 4, s. 45; Uruski, T. 9, s. 222—224.

LUTYK (LIUTYK)

H. HIPOCENTAURUS, ŁABĘDŹ 

Popis 1621 roku

Lutik Ambro-yy у  Rojnikami] na podf\e.z<Lku\ koń 1 w pow. telszęwskim

Taryfa 1667 roku

Lutyk Bugienowicyjarosy yjonajciów i ypryykupli na miejscu Kryysytofa Kusyleyki, takye sypmy kupli od 
Eleny Stefanowej Syttkiemcyowej ytych wsyytkich gruntów jako ojczystych, tak ypryykuplami dym 1 szlachec
ki w pow. telszęwskim
Liutyk BugienowiczJózęf na miejscu rodyica swe\go] W acława Lutyka, takty ypryykupli na miejscu Jeryego 
Bacewicza zJonajciów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Liutyk Jan na miejscu Ambroyeja Liutyka i Marka Kudowiczą z Bugieniów na domowąpasynią obróci/ dym 1 
szlachecki w pow. telszęwskim
Liutyk Krzysztof. Petrasyewski Kazimierz [•••] takye po K ry  sytofie Matysowicytt Li utyku w okolicy Mondwi- 
dy i po Krystynie Pacenicyowej w okolicy Sudimontów poddański dym 1 w pow. telszęwskim 
Liutyk Marcin z Bugieniów i ypryykupli od Jana Bogdanowicza i od Ab ram a Hrehoronicya dym 1 szlachec
ki w pow. telszęwskim
Liutyk Kryysytof Bugienowicy Daniłowicyjan [...] i ya odkupioną zastawą odKryysytofa Bugienowicya Liu
tyka у  tegoy imienicya [z Bukonciów] i swojej ojcyyyny poddański dym 1 w pow. telsyewskim 
Lutyk Adam na miejscu Jakuba Woysynila z Petrelów dym 1 sylachecki w pow. M. Dyrwian 
Lutyk Bałtromiej Mikałajewicy na którego miejscu yostał spisany Hrehory Juriewicy у  Bugieniów, takye 
i ypryykupli od Jóyefa Lutyka dopasytii swej pryyłącyywsyy dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim 
Lutyk Daniel Jóyefowicy na miejscu Jóyefa Lutyka rodyica po Adamie Lukowicytt i po Ambroyeju Kryyyewi- 
cyu yMontwidowa poĄd]ański dym 1 w pow. telsyewskim
Lutyk Jan Stanislawowicy na miejscu Augustyna Kondrata i ypryykupli snych od Kayimierya Lukowicya 
[i] od Mikołaja Olszewskiego у  cyęści swej pryyłącyywsyy do pasyni swojej. A na miejscu rodyica swego Stani- 
sława Lutyka у  ojcyystej [majętności z Bugieniów\ poddański dym 1 w pow. telsyewskim
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388 LUTYIC (LIUTYK)

Lutyk Jeipy Janowicp na miejscu rodzica swego Jana Wecławowicia Łutyka p Bugieniów i p nabycia kupnym 
prawem od Jana Wojciechowicpa Lertowicpa [?] ~ okolicy Witkajciówpoddański dym 1 w pow. telspewskim 
Łuyk Krpysptof Bugienowicp p Bukonciów pprgykupli swej od Jana Buhonta i od Bałtromieja Strowpia do 
pasptii swojejpry łąccy.wspy poddański dym 1 w pow. telspewskim
Luyk Mateusppo śmiem rodpica swego Jana Łupka i na miejscu Kjpysptofa Kiełpspa, Pawła So/tuspki, Je- 
tpe[g°] Lutyka i Matiaspa Kierbecpia p imienia Bugien 1 poddański dym w pow. telspewskim 
Łupkowa Janowa Cicelia Dobspewicpówna na miejscu Jana Łutyka małponka p Dobspów dym 1 splachecki 
w pow. telspewskim
Łupkowicp Jópef, na którego miejscu postała spisana Marianna Ryniewska Janowa p Zoran Armanispek 
dym 1 splachecki w pow. bezpańskim

Taryfa 1690 roku

Lutyk Daniel na miejscu rodpica pMosptwidów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Łuyk Jan na miejscu ojca pprpy kupli p Bugieniów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Łuyk Jan pDukonciów [w Kop. 1 i 8 lepiej: Bukoncie] w pow. telspewskim [dym} poddański 1
Łuyk Jan, na miejscu którego postał spisany Jan Syrpeyko p Bugienów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Łuyk Jópef p Prpyalgowa w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Łuyk Jópef p Ru do wsio w Spwen tipi a w pow. W. Dy m i an dym poddański 1
Łuyk Jópef, na którego miejscu postał spisany Krpysptof Dowbor i pprpy kupli od Mathiaspa Hrehoronicpa 
pŁisajciów wpow. telspewskim i Jakuba Licpkunia [dym\ poddański 1
Łuyk Maran [Stanisławowicz] pBugieniów wpow. telspewskim pKrpysptofem Strowpem [dym] splachecki 1 
Łuyk Matiasp p Bugieniów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
Łuyk Micha! Janowicp na miejscu ojca p Bugieniów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
Łuyk Michał pjonajdów Pospyla pprpy kuplą Domyspki Pagierwił Wirkspttpie w pow. telspewskim na miej
scu Dymondcpów, takpe w pow. niespniańskim Wambuyspki Krpysptofajtispki Bleby Buginiany p cpyścią Ka~ 
pimierpa Pakowskiego dymówpoddańskich 2
Łuyk Mikołaj pMatkajciów [w Kop. 1 i 8: Mitkajde] w pow. telspewskim [dym] poddański 1

Nazwisko może nueć pochodzenie niemieckie od imienia Lüttig [LPZ]. Z kolei Z. Zin- 
kevicius uważa to nazwisko za litewskiej i dwuczłonowe: liu— i tik— Pierwszy człon wią
zał z zapożyczeniem lub z przekształceniem formy liau—, a drugi pochodził od tiketi, 
czyli „wierzyć”, „ufać”.

W źródłach pojawili się, zresztą wyjątkowo, dopiero w  aktach ziemskich żmudz- 
kich. W 1596 r. Hanna i Jadwiga Pietrowny Liutikowicze sprzedały część majętności 
Giniaty lub Giniatyszki we włości telszewskiej. Chodzi o późniejszą okolicę szlachec
ką Giniocie (obecnie Ginioćiai), położoną obecnie koło miasteczka Pikiele przy samej 
granicy inflanckiej [niedaleko dóbr Greże — w źródłach: Greżołowki — i rzeki Skutuły 
(lit. Skutulas)] [Slovar].

Jednak ośrodkiem tego rodu były Bugienie, kilka osad położonych po obu stro
nach rzeki Szeksznia, lewego dopływu Wenty koło obecnej rafinerii naftowej w Możej- 
kach (Maźeikiy. Nafta). Według wzmianki z końca XIX w. „Lutykowie od lat kilkuset 
siedzą na tym miejscu” [SG]. Potwierdzają to inne źródła. Jeszcze w taryfie z 1690 r.
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spisano 4 rodziny Lutyków w Bugieniach. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. była 
mowa o siole Liutyki i Bugieny—Liutiki we włości telszewskiej, nad rzeką Szerksznią, 
a więc w omawianym rejonie.

W popisie rosieńskim 1589 r. zanotowano Bałtromieja Luthkaytisza, który z bracią 
zapłacił podatek od konia [Popis rosieński 1589 r.]. Skądinąd wiadomo, że w tej włości 
został spisany Wojtiech Liutkowicz w popisie 1567 r.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano jed
nego Lutyka w pow. telszewskim, stawiającego konia z „uczestnikami”. Natomiast po 
Potopie w 1661 r. zanotowano dwóch Lutyków: Jarosza w okolicy Jonajcie i Krzyszto
fa w okolicy Bukoncie, którzy ponieśli straty związane z przebiegiem wojny w pow. tel
szewskim [Obdukcja generalska 1661 r.].

Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 14 rodzin, mieszkających w większości w pow. tel
szewskim (12) oraz pojedynczo w pobliskich powiatach: Małych Dyrwian i berżańskim. 
Większość z nich nie miała poddanych (8 na 14), ale pozostałych 6 rodzin miało po jed
nym poddanym. Z obliczeń wyłączono jedną osobę (Krzysztofa) z powodu wzmianki 
o zakupie dóbr.

W taryfie 1690 r. formalnie spisano 12 rodzin, mieszkających głównie w pow. tel
szewskim (11) i pojedynczo w Wielkich Dyrwian. Z nich większość miała poddanych 
(8 na 12 ), co nietypowe jak na stosunki żmudzkie, ale z reguły po jednym poddanym 
z jednym wyjątkiem (dwóch poddanych). Zatem była to na ogół szlachta drobna, choć 
z wyjątkami, i utytułowana. Jan Antoni z Bugienia Lutyk był rzekomo podczaszym 
żmudzkim w 1722 r., ale w rzeczywistości chodzi o podczaszego grodzieńskiego. Z ko
lei skarbnikiem żmudzkim miał być Jakub z Bugienia Lutyk w 1733 r., może jednak 
chodzi o skarbnikowicza grodzieńskiego? Godność skarbnika żmudzkiego posiadał na
tomiast Józef z Bugienia Lutyk w latach 1754—1768. Jeszcze Stanisław Lutyk był pod
czaszym żmudzkim według późnej relacji z 1778 r., jest ona jednak enigmatyczna i mało 
prawdopodobna. W sumie właściwie pewna jest tylko godność skarbnika żmudzkiego 
w połowie XVIII w.

W XIX w. Lutyków herbu Łabędź notowano w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
Skądinąd wiadomo o tej rodzinie herbu Hipocentaurus od połowy XVII w. Ich 

przodkiem był nieznany bliżej Bartłomiej Lutyk (pokolenie I), dziedzic Bugieniów 
w 1646 r. Później w ręku tej rodziny były następujące dobra: Lutyki, Kondracie, Dron- 
żunie (Dranżunie), Benajcie i Spiraki w pow. upickim w 1794 r. Miał on dwóch sy
nów (II): Ambrożego i Józefa. Bliżej zostanie przedstawiona linia Ambrożego. Miał on 
syna Jana (III), który podpisał akt unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. jako Jan Em- 
broziejowicz [Akta -~/а-~с10п]. To samo uczynili jego bliscy krewni, trzej synowie Stanisła
wa: Jakub, Jan i Marcin. Synem wspomnianego Jana Ambrożejowicza był Michał (IV), 
potem wnuk Mateusz (V) i czterej prawnukowie (VI): Jan, Stanisław, Andrzej i Szymon. 
Z nich Jan miał dwóch synów (VII): Piotra i Anzelma. Wspomniany Piotr z kolei spło
dził dwóch synów (VIII): Stefana z czterema synami (IX): Apolinarym, Leopoldem, Be
nedyktem i Wandalinem oraz Mikołaja, również z czterema synami (IX): Józefem, Le
opoldem, Teodorem i Florianem. Zaś Anzelm zostawił po sobie siedmiu synów (VIII): 
Ignacego Ambrożego Macieja; Franciszka Ambrożego Mikołaja; Szymona Leona; Jana
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Stanisława Wincentego; Anzelma Roberta; Donata Juliana i Mikołaja Adama. Pierw
szy z nich miał czterech synów (IX): Cezarego Piotra (ur. 1840), Ignacego Antoniego 
(ur. 1844), Stanisława Bonifacego (ur. 1846) i Zygmunta Stefana (ur. 1849). Z nich Stani
sław Bonifacy ojcował trzem synom (X): Włodzimierzowi Janowi Jakubowi (ur. 1879), 
Ignacemu Jerzemu (ur. 1887) i Eugeniuszowi (ur. 1889), a Zygmunt Stefan miał dwóch 
synów (X): Bolesława Józefa (ur. 1884) i Witolda (ur. 1888). Tu podam kilka słów
0 ostatnich dwóch Lutykach.

Wspomniany tu Ignacy Jerzy Lutyk w pokoleniu X to Ignas Jurgis Liutikas (1887— 
1942), który w 1941 r. został zesłany do Reszoty w rejonie Niżni Ingasz w Kraju Kra
snojarskim (ZSRR), gdzie wkrótce zmarł. Jego żona Aleksandra (ur. 1909) została zesła
na do Kraju Ałtajskiego (ZSRR) w 1941 i ponownie w 1949 do Kraju Chabarowskiego
1 Ałtajskiego, skąd wróciła do Litwy w 1957 r. Ich córka Janina (ur. 1933) w 1941 r. zo
stała zesłana z matką do Kraju Ałtajskiego (ZSRR), skąd zbiegła do Litwy w 1947 r. 
\Lietnvos gyim tojii genocidaĄ.

Lutyk Witold (21 III (2 IV) 1888 [Jackiewicz: 1878J-IV 1938) urodził się w majęt
ności Rozalin w pow. poniewieskim w guberni kowieńskiej. Jego ojciec Zygmunt Stefan 
(ur. 1849) ożenił się z Anną, córkąjana [brak nazwiska]. W 1907 r. rodzice mieszkali 
w Żoranach koło Popielan w pow. szawelskim (dobra Lutyków liczyły 655 dziesięcin 
ziemi). Nasz dorpatczyk miał brata Bolesława Józefa (1884—1970), inżyniera z Politech
niki Lwowskiej (a przedtem studenta na UW w Warszawie, skąd dwa razy został relego
wany za działalność narodową polską) i polskiego działacza społecznego i politycznego 
w Litwie kowieńskiej: posła na sejm litewski (1923—1927) i prezesa Towarzystwa „Dom- 
poi”, później emigranta politycznego na Zachodzie, zmarłego w Argentynie. Z kolei 
Witold ukończył gimnazjum w Petersburgu. Studiował tam prawo w latach 1907—1910 
i na Uniwersytecie Juriewskim [dawny Dorpat] w  latach 1911—1913, studiów nie ukoń
czył. W okresie międzywojnia działał w środowisku polskim w Litwie kowieńskiej. Był 
długoletnim dyrektorem Kowieńskiego Polskiego Tow. Drobnego Przemysłu. Działał 
w polskim ruchu sportowym (członek Tow. Sportowego „Sparta”) i w oświacie (czło
nek Komitetu Rodzicielskiego w Polskim Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kow
nie). Jesienią 1937 r. wyjechał do Warszawy, gdzie objął stanowisko dyrektora miejsco
wego oddziału Wileńskiego Banku Handlowego. Tu wkrótce zmarł [Źródła: AA 23917; 
EAA, F 402—1—16307; LVIA, F 391-11-51 (genealogia rodziny); Paszkiewicz, s. 281 
(bez imienia), tu sporo o Bolesławie; SG, T. 1, s. 453: Bugienie, T. 14, s. 831: Zorany. 
Literatura: Jackiewicz, Polacy, s. 162—163: Lutyk Bolesław i Witold; Lżetuws Respubäkos 
seimy nami biografinis yodynar, Tyla, IPetumai, s. 151, nr 1200; Uruski, T. 9, s. 225 (ojciec)].

Można dodać, że wspomniany wyżej Anzelm Anzelmowicz Lutyk (VIII) miał syna 
Hipolita, który studiował w Instytucie Technologicznym w Petersburgu w 1876 r. Pro
sił on władze powiatowe w Szawlach o zaświadczenie o zwolnieniu z opłat „za słusza- 
nie lekcji” [słuchanie wykładów] we wspomnianym Instytucie z powodu ubóstwa. Sam 
proszący, który miał rangę sekretarza gubernialnego, podał, że ma pięcioro dzieci, żonę 
na utrzymaniu i mieszka w Szawlach [LVIA, F 708 k. 32].

Wracając do omawianego wywodu, należy stwierdzić, że Stanisław (VI), syn Ma
teusza, miał syna Jana Szymona [LVIA] lub Michała i Bonifacego [Uruski]. Jego brat
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Szymon (VT) nie miał potomstwa, a Andrzej (VI) zostawił po sobie syna Antoniego (VII). 
Ta linia rodziny wylegitymowała się ze szlachectwa w latach 1800, 1832 i następnych.

Z 1804 r. pochodzi wywód Lutyków herbu Łabędź. Jego protoplastą był Michał 
Jan Lutyk (pokolenie I), który spłodził syna Marcina (TI). Najstarsza wzmianka doty
czy nadania jednej włóki ziemi za zasługi przez króla polskiego Jana III Sobieskiego dla 
Michała Jana Lutyka z 1688 r. Z kolei jego syn Marcin w testamencie z 1701 r. zapisał 
dobra Bugienie Lutyki swoim synom (III): Samuelowi, Stefanowi, Stanisławowi i Jerze
mu. Linię rodziny kontynuował wspomniany Stefan. W 1754 r. kupił on dobra Użupie, 
Bugienie, Kontrymiszki i Miłaszki [w pow. telszewskim]. W testamencie z 1782 r. zapi
sał dobra Bugienie Lutyki swoim synom (IV): Janowi i Stanisławowi, którzy zapocząt
kowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Jan Lutyk jako ojciec Ma
cieja (ur. 1792; V) i dziad trzech wnuków (VI): Józefa Joachima (ur. 1818), Macieja Jana 
(ur. 1830) i Jana Tomasza (ur. 1834).

Drugą, młodszą linię zapoczątkował Stanisław (IV), który byl ojcem Jana Stefana 
(ur. 1794; V) i dziadem trzech wnuków (VI): Władysława Benedykta (ur. 1842), Adama 
(ur. 1849) i Antoniego Błażeja (ur. 1847) [LVIA, F 391—7—1866].

Według wywodu Luttyków [sic] herbu Hipocentaurus z 1832 r. przodkiem rodziny 
byl Bugien (pokolenie I), który posiadał majątek Bugienie w pow. telszewskim. Spło
dził on sześciu synów (II): Dramsuta, Lutyka, Kondrata, Andrejka, Hernika i [ponow
nie] Andrejka. Z nich Lutyk dal nazwisko temu rodowi i zostawił po sobie czterech 
synów (III): Janusa, Piotra, Bałtrema i Jurgisa, czyli Jerzego. Ten ostatni został ojcem 
czterech synów (IV): Michała, Stanisława, Szymona i Szczefana. O tych pokoleniach 
była mowa w rewizji Jakuba Laszkowskiego z 1569 r. Wspomniany tu Michał jest po
myłkowo tak nazwany, bo według innych źródeł chodziło o Mikołaja, właściciela Bu- 
gieniów Dalej następuje wywód od wspomniango Mikołaja Lutyka z pokolenia IV Miał 
on syna Bartłomieja (V), który z kolei powołał do życia dwóch synów (VI): Ambroże
go i Józefa (wzmianka z 1646 r.). Nic nie wiadomo o potomstwie Józefa. Natomiast 
Ambroży spłodził syna Jana (VII), a ten Michała (VIII). Ten ostatni dostał 1 włó
kę ziemi od króla polskiego Augusta II w 1699 r. i jednocześnie posiadał rodowe Bu
gienie. Przekazał je synowi Matiaszowi (IX) w 1703 r. (testament ojca). Ow Mateusz 
(vel Matiasz) spłodził z kolei czterech synów (X): Jana, Stanisława, Andrzeja i Szymona. 
Z nich Jan miał dwóch synów (XI): Piotra i Anzelma. Pierwszy z nich spłodził dwóch 
synów (XII): Stanisława [w innym miejscu: Stefan] Adama (ur. 1785) i Mikołaja Kon
rada (ur. 1790). Z nich Stanisław Adam został wybrany sędzią grodzkim powiatu tel- 
szewskiego w 1830 r. Spłodził on trzech synów (XIII): Apolinarego Adama (ur. 1811), 
Leonarda Adama (ur. 1813) i Wendelina Franciszka (ur. 1819). Z kolei Mikołaj Kon
rad (XII), brat Stanisława Adama, pozostawił po sobie pięciu synów (XIII): Józefa Ada
ma (ur. 1815), Leopolda Piotra (ur. 1817), Teodora (ur. 1819), Floriana Apolinarego 
(ur. 1823) i Jana (ur. 1828). Z wymienionych Apolinary (1809[sic]—1883) został pocho
wany na cmentarzu parafialnym w Kołtynianach.

Z kolei Anzelm (XI), syn Jana, posiadał oprócz Bugieniów także Polesie, Dawna- 
ry, Rumszyszki, Skaliszki i Zorany, Łatwele, Cereniszki, Gryzyszki w pow. szawelskim. 
Był sędzią granicznym [powiatu szawelskiego]. Na świat wydal on siedmiu synów (XII):
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Ignacego Ambrożego Macieja (ur. 1797), asesora Sądu Niższego Litewskiego, potem sę
dziego granicznego powiatu szawelskiego; Franciszka Ambrożego Mikołaja (ur. 1800), 
asesora Sądu Niższego Litewskiego; Szymona Leona (ur. 1804), regenta granicznego 
apelacyjnego szawelskiego; Jana Stanisława Wincentego (ur. 1806) z synem Aleksan
drem Hipolitem (ur. 1832), Anzelma Roberta (ur. 1817), Donata Juliana (ur. 1820) i Mi
kołaja Adama (ur. 1823).

Z kolei drugi syn Mateusza Michałowicza, czyli Stanisław (X), miał dobra Podu
sze alias Donajcie, które zapisał synowi Iwonowi [nie Iwanowi] Szymonowi (ur. 1775; 
XI) w 1790 r. Ten ostatni miał dwóch synów (XII): Michała (ur. 1809) i Bonifacego 
(ur. 1814). Zaś trzeci syn Mateusza Michałowicza, czyli Andrzej (X), miał majątek Spi- 
raki w pow. upickim „z własnego nabycia”. Spłodził on syna Antoniego (XI). Ostatni, 
czwarty syn Mateusza Michałowicza to Szymon (X), o którego potomstwie nic nie wia
domo [LYIA, F 391-1-1026].

Dołączona do tego wywodu tablica genealogiczna Lutyków zaczynała się od póź
niejszego pokolenia, bo od Mikołaja z Bugienia Lutyka (pokolenie IV), ojca Bartłomieja 
i dziada dwóch wnuków: Józefa i Ambrożego (wzmianka z 1646 r.). Wspomniana gene
alogia należy do ciekawszych wywodów szlachty żmudzkiej. Wskazuje m.in. na świado
mość powiązań genealogicznych Lutyków z (zob.): Bugieniami, Drąsutowiczami i Kon
dratowiczami.

W 1882 r. do Lutyków należały następujące dobra w gub. kowieńskiej: Żorany 
i Herordy [Gierordy], Bukońcy, Połuszy, Bugieni[e] i Kunigiszki, część z nich była na 
Żmudzi i od dawna należała do Lutyków, np. Bugienie czy Bukoncie. Z kolei w  okre
sie międzywojnia w Litwie było trzech polskich ziemian Lutyków: Bolesław posia
dał Żorany, Ignacy — Polesie w gminie Popielany i Włodzimierz — Dawstary [daw
ne Dowstary] [Żenkiewicz]. Z nich Żorany posiadali już w taryfie 1667 r. W końcu 
XIX w. dobra te liczyły 655 dziesięcin ziemi, wraz z Gierordami i Polesiem, wyżej wy
mienionymi [SG].

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 309, 329; LVIA, F 391-1-1026, к  15 (wywód z 1832 r. i drzewo genealo
giczne), F 391—7—1866, k. 86 (skan 00177), F 391—11—51 (genealogia), F 708—2-2413, k. 32; Obdukcja ge
neralska 1661 r.; ODVCA, vyp. 4, k. 57—16; Popis 1567 r., kol 1352; Popis rosieński 1589 r., nr 28; SG, T. 1, 
s. 453: Bugienie, T. 14, s. 831: Zorany (nr 3); Slovar, s. 75: Ginjaty; s. 176: Liutyki; Urzędnicy żmudzcy, po 
nr. 916, nr 964, 1177, 1193. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 45; tenże, Suplement, s. 224; Uetuvos 
gyventojągenoddas, T. 1, s. 507: Liutikas; Uetuvos Respublikos selwą nańą biografinis podynas, T. 3, s. 358—361: Liu- 
tikas Boleslavas, Lutyk Bolesław; LPŻ, T. 2, s. 101; Liutikas; Skłodowski, s. 314; Uruski, T. 9, s. 225 (herbu 
Łabędź i Hipocentaurus); Zinkevicius, s. 108: hut—, 149—150: tik—; Żenkiewicz, s. 105.

LWOWICZ 

H. KOSTROWIEC 

Popis 1621 roku

Lwonicp [Krzysztof Michałowicz] wojski wiłkomierskiprpy słudpe snym Le narde Łanowickim p dóbr 
snych w W 'XL i w piemi p/nnjdpkiej lejących stawił po husarsku koni 6 w pow. berpańskim
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Taryfa 1667 roku

Lwowiep Chryzostom z majętności Ownowian 65 dymów wpow. berżańskim
Lwowicz Chwalibóg. Sacken Dionizy Z majętności swej wieczystej Wojgowa nabytej od Chwali boga Lwo wieża 
27 dymówpoddańskich w pow. upyenckżm
Lwowicpjerpy, na miejscu którego, jego małżonki orap Stefana Koreyny postał spisany Micha! Wo!miński pe 
wsi Opajciów w pow. wielońskim leżącej. A cipossesują Sptranberka w postawie będącej dymów potĄf\ańskich 
5 wpow. wielońskim

Nazwisko to patronimik od imienia Lew, które pochodzi od greckiego Leon, czyli Lew, 
przejęte do języka cerkiewnego.

Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Kostrowiec i pochodzili ze Smoleńszczy- 
zny, czyli z bojarów ruskich, skąd przenieśli się do Litwy po utracie Smoleńska przez 
Litwę w 1514 r.

Na Żmudzi sporo notowano ich w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Dotyczy to 
szczególnie Daniela Michałowicza Lwowicza, stolnika wiłkomierskiego, który w 1594 r. 
nabył dobra Cytowiany [we włości widuklewskiej]. W 1595 r. sprzedał sioło Pogryżowo 
w tej włości i kupił część dóbr cytowiańskich. O wielkości tych dóbr świadczy wysokość 
zastawu z 1595 r. (5000 kop groszy). Dobra te najpierw zastawił swojemu bratu, a póź
niej, w 1599 r., sprzedał. W sumie informacje te dotyczyły transakcji tylko jednej oso
by, wspomnianego stolnika wiłkomierskiego. Był on związany z pow. wiłkomierskim, 
np. w 1586 r. stamtąd był deputatem do Trybunału Głównego. Wiatach 1605-1638 był 
długoletnim wojskim wiłkomierskim.

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. był to 
Krzysztof Michałowicz Lwowicz, wojski wiłkomierski i brat wspomnianego Daniela, 
który wystawił 6 koni husarskich z dóbr żmudzkich w pow. berżańskim i z Litwy. Był to 
stosunkowo duży majątek. Testament spisał w 1637 r., zapisując synom: WajgówDubia- 
ry i Berżany Chwalibogowi, a Ownowiany i Złotaryję — Chryzostomowi. Trzeci syn 
Dadzibóg, dominikanin nic nie dostał [VUB, F 7-ZP 32].

Z 1644 r. pochodzi testament Aleksandry Szemetowny Chryzostomowej Lwo- 
wiczowej. Zapisała ona sumę pieniędzy, zabezpieczoną jej przez męża na majętności 
Ownowiany, swojemu mężowi Chryzostomowi Lwowiczowi [VUB, F 7—ŻP 15—15a].

W czasie Potopu 1655 r. spisano Chryzostoma i Chwaliboga Kazimierza Lwowi- 
czów, uczestników zjazdu w Jaswojniach i Kiejdanach. Drugi z nich byl wojskim wiłko
mierskim, podpisał się jako: heres in Narmonie, czyli posiadał dobra Narmonie w pow. 
wiłkomierskim. Był on wojszczycem, czyli synem wojskiego wiłkomierskiego, tj. wspo
mnianego wyżej Krzysztofa Michałowicza Lwowicza. Kazimierz Lwowicz byl elektorem 
dwóch królów polskich: Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. i Jana III Sobie
skiego w 1674 r. ze Żmudzi. Ożenił się z Katarzyną Kierdejówną, kasztelanką żmudzką.

W taryfie 1667 r. zanotowano 2 rodziny, bo trzeba pominąć wzmiankę o Chwalibogu 
Lwowiczu. Mieszkały one w pow. berżańskim (dobra Ownowiany z 65 dymami) i wieloń
skim (do 5 dymów). Zatem była to szlachta zamożna, choć ich związek ze Żmudzią byl 
dość wątły. Nie piastowali tu żadnych urzędów, w odróżnieniu od pow. wiłkomierskiego.
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Kilku dwóch Lwowiczów było elektorami królów polskich w Warszawie: Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego w 1669, gdzie zanotowano Jędrzeja Władysława Lubiwicza 
[chyba Lwowicza], Chryzostoma stolnika mozyrskiego i Kazimierza oraz Jana III Sobie
skiego w 1674 r.: wspomniani Chryzostom i Kazimierz.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Lwowiczów herbu Kostrowiec. 
W 1642 r. żona Chwaliboga Kazimierza Krzysztofowicza, wojskiego wiłkomierskiego, 
Katarz[yna] Ostafiewna Kierdejowna miała dobra ojczyste Wojgowskie we włości kro- 
skiej na Żmudzi. W 1664 r. Chryzostom Krzysztofowicz z żoną Krystyną Bilewiczowną 
posiadał dobra Ofwjnowiany w pow. berżańskim.

Zatem genealogia Lwowiczów była następująca: 1. Michał. 2. Daniel i Krzysztof. 
3. Chryzostom, Chwalibóg Kazimierz i Dadzibóg Krzysztofowicze oraz 2 siostry: Ma
rianna, żona Andrzeja Burby i Hanna, żona Olbrychta Billewicza.
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 284, 298, 318; Deputaci', T. 1, s. 70; Dworzecki Bohdanowicz, k. 121v—122; 
Elektorzy 1669, 1674 r\; Elektorowie królów, s. 121; Kojałowicz, Compendium, s. 105—106; ODVCA, vyp. 1, 
s. 138-188; vyp. 3, s. 104-89, 117-305, 140-283, 141-300; vyp. 4, k. 18-143, 19-152, 108-381, 110-8 i 9, 
217—102, 267—195, 314—186; vyp. 5, к. 191—18; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 508—509 nr 3901, 3903; VUB, 
F 7 ŻP 15—15a, nr 215 i ŻP 32 k. 501—506 v (dane A. Rachuby). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 4, 
s. 45; Uruski, T. 10, s. 227.

LABUNOWSKI (ŁABANOWSKI)

H. GRYF, KANTAKUZEN

Popis 1621 ROKU
Łabunowski Kasper p //rojnikami] na pod\\£zäku\ koń 1 w pow. pojurskim 
Łabunowski Marcin ~//c~Af/[nikami] na pod[)e7.öka\ pospcpepem koń 1 w pow. korklańskim

Taryfa 1667 rok

Łabanowski [sic] JanMaranowicpnamiejscuMarcinaŁabanowskiego [GB: pewnie ojca] pŁabunowadym 
1 szlachecki w pow. korklańskim
Łabunowski Andrpej, na którego miejscu orap Je/pęlgo] Janowicpa Pacewicpa posta/ spisany Sebestian Pace- 
wicp pjadowgów dym 1 spłachetki w pow. Wilińskim
Łabimowski Balcer Adamowicp na miejscu rodpica swego Adama Stanislawowicpa Łabunowskiego pLinkowa 
dym 1 splachecki w pow. kroskim
Łabunowski Jakub pŁabunowa dym 1 poĄd]ański w pow. korklańskim
Łabunowski Jan, na którego miejscu postał spisany Kapimierp Dowbor pMontwilów dym 1 splachecki w pow. 
wielońskim
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LABUNOWSKI (LABANOWSKI) 395

Łabunomki Jat/, na którego miejscu posta! spisany Stanisław Giewil pŁabunowa dym 1 szlachecki w po w. 
kjorklańskim
Łabunowski Jeipy pkipli od Stanisława Omida pPosprentupia Dżdżspek pagrotĄpiczy] dym 1 wpow. kroskim 
Łabunowski Jerpy p Poszyła na miejscu Mikołaja i Piotra Tomkiewiczów zastawnym prawem mieszkający. 
A w po w. korklańskim ten je  na miejscu Stefana G udo wieżą № okolicy Tabunowie 1 dym poddański w po w. 
karczewskim
Łabunowski Krysztof na miejscu Aleksandra Weckiewicpa [w tekście: Wencewicza] z R°spcp Pikielewi- 
cpów dym 1 poddański wpow. wielońskim
Łabunowski Mikołaj na miejscu Krzysztofa Łabunows kiego rodzica swego z Gostyna dym 1 szlachecki w pow. 
kroskim
Łabunowski Mikołaj. Skoroyciowa Gabńelowa Zuzymna Siemaspkiewicpówna zą wiadomością Mikołaja Ła- 
bunowskiego exekutora majętności na miejscu małżonka swego Gabriela S korty aa 12 [dymów], osobliwie dym 
1 na altarie szydłowską legowanego, takpe od zagrodników trzech do tej majętności, wszytkiego ogółem dymów 
16 w pow. rosieńskim
Łabunowski Samuel na miejscu Jana i Stanisława Łabunowskich z Tabu nowa dym 1 poĄd]ański w pow. 
korklańskim
Łabunowski Stanislaw, na którego miejscu został spisany Balcer Stulpin z Gaj Zajdów dym 1 poddański w pow. 
M. Dyrwian
Łabunowski Tomasz Montowtowa Janowa Twa Łabunowska pa małżonka swego namieniła chorego na miej
scu rodpica swego Tomasza Łabunows kiego z Żadejkiów dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim 
Łabunowski Wacław Waclawowicp na miejscu rodzica swego Wacława Łabunowskiego z Łapkos w pow. po- 
jurskim mieszkający. A ppi-pykupli od Jana Eydpiatowicpa z imienia nazwanego Kweść w pow. korspewskim 
lejące]go] / poddański dym wpow. karczewskim
Łabunowski Walenty na miejscu Wojciecha Butkiewicza z Żor pagrodniczy dym 1 w pow. mduklewskim

Taryfa 1690 roku

Łabunowski Balcer pAlebandiyspek Pojurpa wpow. kroskim [dym] spłachetki 1
Łabunowski Eliasp na miejscu Madeja Dakiewicpa zJakubowicp wpow. wilkiskim dym splachecki 1
Łabunowski Jan pDedispek Om-idyspek wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Łabunowski Jan p Gierdzfagoly wpow. berpańskim dym splachecki 1
Łabunowski Jan p Linkowa w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Łabunowski Jerzy pMontwił w pow. wielońskim dym splachecki 1
Łabunowski Kapimierp na którego miejscu postał spisany Balcer Kierbec [w Kop. 1: Kierbed] [z Tabuno
wa w pow. korklańskim?] dym szlachecki 1 
Łabunowski Matiasp p Gospfyn wpow. kroskim [dym] splachecki 1 
Łabunowski Michał pŁabunowa wpow. korklańskim na miejscu ojca dym szlachecki 1 
Łabunowski Paweł p Rospcp Pikielewicpów wpow. wielońskim dym splachecki 1

Zdaniem językoznawców litewskich, nazwisko może pochodzić od litewskiego nazwi
ska Labünas, które łączy się z białoruskim lub rosyjskim Labun (od łaba, czyli „łapa”) 
lub polskim Labuna [LPŻ], Chyba jednak nazwisko to pochodzi od miejscowości La- 
bunowo, ale najpewniej nie ze Żmudzi, lecz z pow. kowieńskiego. Tu jeszcze w 1690 r.
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396 LABUNOWSKI (LABANOWSKI)

notowano dwa rody: „Wieszów Labunów” i „Witortów Labunów”, a ich gniazdem był 
Labunów w tym powiecie, późniejsze miasteczko nad Niewiażąprzy ujściu rzeczki Be- 
rupia do tej rzeki, na południe od Kiejdan. Jest całkiem możliwe, że stamtąd przenieśli 
się na drugą, żmudzką stronę Niewiaży do powiatu wielońskiego i wilkiskiego, a potem 
udali się w głąb Żmudzi.

W XVI w. Labunowo leżało we włości korklańskiej, koło rzeki Wenty i Krożenty 
oraz dóbr Garojnie i Chwałojnie, przy drodze do Kroż. Chodzi o późniejszy Labunów 
(lit. Labünava): albo Górny leżący bardziej na północ, albo Dolny, leżący na południu 
w rejonie jeziora o tej nazwie: na północ od Korklan i południowy zachód od Chwałoj- 
ni. W 1690 r. było też Labunowo w sąsiednim pow. powondeńskim; było to więc pogra
nicze korklańsko—powondeńskie.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że niektórzy Labunowscy wywodzili się 
z dwóch rodów: Dowiatów i Naruszewiczów. O Labanowskich [sic] — Dowiatach pi
sano w herbarzu Ciechanowicza.

Trochę danych o tej rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1583 r. 
Wojtiech Bałtromiejewicz Rowiatowicz [czynie Dowiatowicz?] Labunowskikupił część 
ziemi Mickiszki i Giedwiliszki w Pogudkolniach (Bobutkolniach) [we włości korklań
skiej]. W 1590 r. wzmiankowano o Juriju Wojtiechowiczu Bałtromiejewiczu Labunow- 
skim, a w 1598 o Hryhorym Mikołajewiczu Łabunowskim.

Notowano ich wiele razy w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zano
towano 2 osoby w pow. pojurskim i korklańskim. Stawiali oni jednego konia z „uczest
nikami”, byli więc niezamożni. W taryfie 1667 r. zanotowano 15 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. korklańskim (4), kroskim (3) i korszewskim (2), w pozostałych pojedyn
czo. Trochę zaskakuje informacja, że większość z nich (8 na 15) miała poddanych, choć 
z reguły jednego. Notowano tu 3 pokolenia rodziny z Linkowa w pow. kroskim: 1. Sta
nisław. 2. Adam. 3. Balcer.

W tej taryfie wzmiankowano o Mikołaju Łabunowskim jako egzekutorze majętno
ści Skorojtyszki po Skoroyciach. Tenże przejął wspomniany dwór, a w 1686 r. kazał się 
pochować przy kościele w  Szydłowie w miejscu, które sam wskaże [Vaisvila].

W taryfie 1690 r. spisano 10 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim (4), 
korklańskim i wielońskim (po 2) oraz w berżańskim i wilkiskim. Są więc 2 obszary osad
nictwa tej rodziny: nad Niewiażą (wilkiski i wieloński) oraz w centrum Żmudzi (kroski, 
korklański). Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i zasad
niczo nieutytułowana, z jednym wyjątkiem dla końca XV1III w., kiedy Antoni Labanow- 
ski [może Labunowski?] był pisarzem aktowym szawelskim w latach 1792—1794. Był on 
również regentem ziemskim i komisarzem porządkowym cywilno—wojskowym, zapew
ne pow. szawelskiego.

W XIX w. Labanowscy herbu Kantakuzen wylegitymowali się ze szlachectwa 
w guberni wileńskiej. W tym czasie Labanowscy [sic] mieszkali m.in. w pow. szawel
skim i rosieńskim, a Labanowscy—Dowiatowie herbu Gryf byli w pow. szawelskim 
[Ciechanowicz].

Labunowscy herbu Kantakuzen wywiedli się w 1819 r. Ich przodek Jan Labu
nowski posiadał majątek Kiborty [chyba w pow. rosieńskim]. W 1780 r. otrzymał
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przywilej na urząd stolnika lubaczewskiego [LVIA, F 391—11—37], czyli urzędnika 
(honorowego) w województwie bełskim, tj. w Koronie. Danych tych nie potwierdzi
ły taryfy XVII w.

W 1829 r. wywiedli się Łabanowscy [sic] herbu Kantakuzen. Za swego przodka 
przyjęli Stanisława (pokolenie I), żyjącego w XVII w. i mającego dwóch synów (II): Ja
kuba i Adama. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. Starszą linię zaczął Jakub, który 
nabył majętność Łabunowo w pow. korklańskim. W świetle taryf z lat 1667—1690 Labu- 
nowscy posiadali te dobra. Mimo uszkodzenia tekstu można ustalić, że w 1667 r. Jerzy 
Labanowski, syn Jakuba (III), wszedł w posiadanie dóbr Łabunowo Pobutkolnie. W te
stamencie z 1727 r. jego syn Jan Labanowski (IV) zapisał dobra Łabunowo Powszynie 
Pobutkolnie swojemu synowi Jerzemu (V). Wreszcie w 1786 r. jego syn Ignacy Laba
nowski (VI) sprzedał te dobra. Tak więc w świede tych informacji rysuje się następu
jąca linia tej części rodziny: Jakub (II), Jerzy (III), Jan (IV), Jerzy (V) i Ignacy (VI). Ten 
wywód trzeba uzupełnić o Stanisława, brata Jerzego z pokolenia V. Był on ojcem trzech 
synów (VI): Michała, Józefa i Franciszka. Z nich Michał dał światu dwóch synów (VII): 
Jana i Alojzego. Wspomnianyjan ojcował pięciu synom (VIII): Dionizemu Józefowi Ni
kodemowi (ur. 1799), Janowi Szymonowi (ur. 1802), Benedyktowi Ignacemu (ur. 1809), 
Zygmuntowi Piotrowi (ur. 1815) i Apolinaremu Wincentemu (ur. 1817). Z nich Bene
dykt Ignacy doczekał się trzech synów (IX): Stanisława Leona Juliana (ur. 1847), Wła
dysława Eugeniusza (ur. 1849) i Juliana Onezjusza [ros. Onezij] (ur. 1854), zaś jego brat 
Apolinary Wincenty miał syna Jana (ur. 1851; IX).

Należy dodać, że wspomniany wyżej Alojzy, brat Jana (VII), zostawił po sobie syna 
Jordana (ur. 1829; VIII), bezpotomnego.

Z kolei brat Michała, Józef (VI) zostawił po sobie syna Wincentego (VII), ojca 
Aleksandra Narcyza Urbana (ur. 1850; VIII) [data urodzenia błędna, może cho
dzi o 1850 r.?]. Ten ostatni wydał na świat troje dzieci (IX): Stanisława Eugeniusza 
(ur. 1860), Jadwigę Antoninę (ur. 1862) i Mariannę Antoninę (ur. 1864).

Następny z braci, czyli Franciszek (VI) doczekał się trzech synów (VII): Dominika, 
bezpotomnego, Stanisława i Wincentego. Z nich Stanisław spłodził syna Platona Wale
riana (ur. 1811; VIII), a jego brat Wincenty — pięciu synów (VIII): Michała Franciszka 
(ur. 1806), Franciszka Stanisława (ur. 1808), Ignacego Leopolda (ur. 1810), Antoniego 
(ur. 1815) i Leopolda Dominika Rufina (ur. 1818). Z nich tylko Michał Franciszek wy
dał na świat troje dzieci (IX): Elwirę Anastazję (ur. 1850), Leonarda (ur. 1851) i Agato- 
na Adaukta (ur. 1853).

Z kolei brat Stanisława — Jerzy (V) miał syna Ignacego (VI), który wydał światu 
trzech synów (VII): Antoniego Macieja, bezpotomnego, Adama Jana i Józefa. Z wymie
nionych Adam Jan doczekał się syna Teofila Leonarda (ur. 1838; VIII), a jego brat Jó
zef spłodził pięciu synów (VIII): Edwarda (ur. 1834), Bolesława (ur. 1835), Stanisława 
(ur. 1842), Henryka (ur. 1845) i Konstantego (ur. 1847).

Druga, młodsza linia rodziny łączy się z Adamem (II), ojcem (III) Mikołaja i Bal
cera. Z nich Mikołaj wydał na świat syna Jerzego (IV), wnuka Jana (V) i prawnuka tak
że Jana (VI). Ten ostatni ojcował trzem synom (VII): Adamowi (ur. 1798), Tomaszowi 
Cyprianowi (ur. 1810), i Ignacemu (ur. 1813) z synem także Ignacym (ur. 1849; VIII).
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Jego brat Balcer (III) miał syna Władysława (TY), ojca (V) Antoniego i Wawrzyń
ca. Z nich Antoni spłodził syna Władysława (Ył), który dał światu dwóch synów (VII): 
Ignacego Bonifacego (ur. 1790) z synem Leonardem Markiem (ur. 1834; VIII) oraz 
Adama Tomasza (ur. 1803).

Z kolei brat Antoniego, czyli Wawrzyniec (V), wydał na świat dwóch synów (VI): 
Wincentego i Ludwika. Z nich Wincenty zostawił po sobie trzech synów (VII): Ruperta 
Benedykta (ur. 1799), Marcina (ur. 1806) i Rafała Wiktoryna (ur. 1815).

Jego brat Ludwik miał zaś czterech synów (VII): Józefa (ur. 1810), Szymona Rafa
ła (ur. 1811), Kazimierza (ur. 1817) i Wincentego Zachariasza [LYtA, F 391—7—1866].

W 1882 r. posiadali oni następujące dobra w tej guberni: Antoginie, Bierżany, 
Horajni [tj. Gorajnie w pow. korklańskim], Żukowszczyzna i Hurczyniszki, Sartu- 
pi, Łabanowo [tj. Labunowo], Hezgole-Poszyle [tj. Rezgole w pow. kroskim], Ado- 
szyszki [może Adaszyszki?] i Żagowicze. Z wymienionych przynajmniej w  Łabuno- 
wie byli notowani w obu taryfach XVII w. Prawie wszystkie z tych miejscowości były 
na Żmudzi.

Ź r ó d ł a :  LVLA, F 391-7-1866, k.16 (skan 00037), F 391-11-37; ODVCA, vyp. 1, s. 91-60; vyp. 2, s. 91- 
104; vyp. 5, k. 9—68; Taryfa woj. trockiego, s. 159—160; Urzędnicy żmudzcy, nr 1412. L i t e r a t u r a :  Abra
mowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 210: Łabuń; Ciechanowicz, Rody  ̂T. 4, s. 47; LPZ, T. 2, s. 12: Labünas, 
Labünauskas; Uruski, T. 9, s. 229—230; Vaisvila, s. 152.

ŁAGIELIS ZOB. NIEKRASZ ŁAGIELIS

LAGUNA (LAGUNA)

Popis 1621 roku

Laguna Krpysptof, Mikołaj Drut, JarospJakowicppo usarsku koń 1 w pow. berpańskim

Taryfa 1667 roku

Laguna Balcer, na którego miejscu ego stał spisany Jan Skowdnył p Gierdpiagoły dym 1 szlachecki w pow. ber- 
■pańskim
Laguna Balcer p Pokropont dym 1 spłachetki w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Laguna Balcer p Gierdpiagoły w pow. berpańskim dym spłachetki 1

Nazwisko może być pochodzenia polskiego lub litewskiego. W pierwszym przypad
ku można powołać się na ród Łagunów herbu Grzymała z północnego Mazow
sza, skąd przenieśli się m.in. na Podlasie. Jednak nazwisko to można wywieść od li
tewskiego nazwiska Lagys z końcówką —unas, które pochodzi od litewskiego laginti, 
czyli „namawiać”, „interesować”, „ciekawić” [LPŻ], Znów Z. Zinkevicius powiązał 
nazwisko Lagünas z Lagas (La-ganas, La—ginas), czyli z formą jednoczłonową na
zwiska litewskiego.
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Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano trzech 
„uczestników”, którzy wystawili jednego husarza w pow. berżańskim. W taryfie 1667 r. 
zanotowano 2 rodziny, mieszkające w pow. berżańskim (tradycyjnie) i kroskim, bez pod
danych. W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, także bez 
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Wiadomo o testamencie Eufrozyny Pogińskiej Jerzynej Lagunowej z 1710 r. Zapi
sała ona synowi Franciszkowi dobra Gierdziagoła pod pewnymi warunkami. Zapisała 
też 1000 tynfów na bractwo w kościele wajgowskim [BNac, F 91—221]. Być może, jej 
mężem był Jerzy Laguna, który został spisany w 1698 r. [na pospolitym ruszeniu] ze 
Żmudzi. Natomiast nie wiadomo, jaki był związek testatorki z wymienionym w Gier- 
dziagole w taryfie 1690 r. Balcerem Laguną.

Ź r ó d ł a :  LNB, F 91—221, s. 261.L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 15, s. 160; LPŻ, T. 2, s. 15: Lagys, Lagunas; 
Uruski, T. 9, s. 243—244, Zinkevicius, s. 312: Lagas.

ŁAICOMOWICZ ZOB. ŁUKOMOWICZ 

ŁAKOWICZ ZOB. LUKOWICZ

LANIEWSKI (LAWIEŃSKI ?)

H. KORCZAK 

Taryfa 1690 roku

iMwieński Kapimierp [w Kop. 1: Łaniewski] p Ugian № pow. ejragols/dm dym Suchecki 1

Trudno określić, o jakie nazwisko chodzi: Ławieński, Lawiński czy Łaniewski, zna
ne z kopii? Z nich Lawiński ma chyba konotacje białoruskie, a Łaniewski — także 
związek z białoruskim: Łan, Łaniec, Łaniewski (Laneński) lub polskim (Łoniwski) 
[LPŻ]. Nie można jednak wykluczyć polskiej genezy Laniewskich, których notowano 
nie tylko w województwie lubelskim na pograniczu z Rusią, ale i np. w Wielkopolsce 
(woj. kaliskie).

Przyjęto wstępnie formę nazwiska z kopii, tym bardziej że znajdujemy na Żmudzi 
Laniewskich, a nie Lawieńskich.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. ejragolskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Z kolei w 1709 r. Stanisław Łaniewski 
został pochowany w kościele ewangelickim w Szydłowie „za ławką matki”. Był starostą 
szawlańskim, czyli urzędnikiem w dobrach prywatnych Szawlany [Vaisvila].

W XIX w. Laniewscy wylegitymowali się w guberni kowieńskiej z herbami Korczak 
i Żnin. W tym czasie notowano Laniewskich herbu Korczak w pow. szawelskim [Cie
chanowicz] .

L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 225; LPŻ,T. 2, s. 19: Lanauskas, 20: Lanevskas, 38: Lavinskas; 
Uruski, T. 9, s. 250—251; Vaisvila, s. 149.
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ŁAPIŃSKI 

H. JELITA 

Taryfa 1667 roku

Łapiński Mikołaj na miejscu Jana Bucewiaęa zBer j  dym 1 Suchecki w pow. powondeńskim

Nie można wykluczyć, że rodziny Łapińskich i Łopińskich to jedna rodzina. Jednak ci 
drudzy z reguły mieszkali w Datnowie w  pow. wielońskim, a więc z dala od Łapińskich, 
tu omawianych.

Nazwisko często jest formą „zeslawizowaną” nazwiska litewskiego Łapę lub Lapi- 
nas, które oznaczają lisa (w pierwszym przypadku) lub samca lisa (w drugim). Nie moż
na wykluczyć pochodzenia od polskiego nazwiska Łapiński lub białoruskiego Łapiński 
[LPŻ]. Z kolei dla Z. Zinkevicusa nie było wątliwości, że chodzi o nazwisko litewskie 
od formy Łapę.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. powondeń
skim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Łapińscy wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z her
bami Jelita i Lada.

W 1805 r. wywiedli się Łapińscy herbu Jelita. Ich protoplastą byl Samuel Łapiński. 
Wskutek uszkodzenia tekstu, najstarsza zachowana informacja pochodzi z 1720 r., kiedy 
bracia Maciej i Stanislaw podzielili się dobrami rodzinnymi: Maciej dostał Niemorszany 
[w pow. widuklewskim], a Stanislaw — folwark Pławginie [w pow. rosieńskim] ze wsią 
Szuntopie (Szujtanie?) i obrębem Poszeszuwie. W 1787 r. potomkowie Macieja sprze
dali Niemorszany.

Ich genealogia była następująca. Protoplasta rodziny Samuel Łapiński (pokolenie I) 
spłodził trzech synów (TI): Jana, Macieja i Stanisława, którzy zapoczątkowali 3 linie tej 
rodziny. Pierwszą, najstarszą linię prowadził Jan, ojciec także trzech synów (III): Anto
niego, Ludwika i Jakuba. Z nich Antoni miał dwóch synów (IV): Karola, sterilis i Józefa, 
ojca Justyna (ur. 1786; V). Ten zostawił po sobie trzech synów (VI): Kajetana Nikodema 
(ur. 1821), Zygmunta (ur. 1825) i Dominika (ur. 1829).

Z kolei brat Antoniego — Ludwik (III) to ojciec Onufrego (IV) i dziad dwóch 
wnuków (V): Tadeusza (ur. 1793) i Adama Józefa (ur. 1799). Z nich Tadeusz miał jedne
go syna Wincentego (ur. 1829; VI), a Adam Józef — dwóch (VI): Nikodema (ur. 1821) 
i Wincentego (ur. 1838).

Następny z braci Antoniego to Jakub (III), który ojcował Krzysztofowi (IV) i dzia
dował dwóm wnukom (V): Piotrowi (ur. 1773) i Bartłomiejowi (ur. 1776). Obaj mieli po 
dwóch synów (VI): pierwszy miał Józefa Stanisława (ur. 1820) z dwoma synami (VII): 
Józefem Stanisławem (ur. 1864) i Mikołajem (ur. 1871) oraz Tomasza Nikodema 
(ur. 1824), a drugi: Zygmunta Ignacego (ur. 1816) i Józefa (ur. 1825).

Drugą, średnią linię prowadził Maciej (II) jako ojciec Krzysztofa (III), dziad To
masza (IV) i pradziad Andrzeja (ur. 1769; V). Ten ostatni wydał na świat trzech sy
nów (VI): Jana Onufrego (ur. 1814) z synem Józefem (ur. 1847; VII) i wnukiem
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ŁAPIŃSKI 401

Janem (ur. 1878; VIII) oraz Wincentego (ur. 1820) i Macieja (ur. 1834) [trochę dziwi 
wiek Andrzeja jako ojca Macieja, miał wówczas 65 lat].

Założycielem trzeciej, najmłodszej linii byl Stanisław (II), ojciec Józefa i Francisz
ka (III). Z nich Józef powołał do życia trzech synów (IV): Stanisława, Jana i Mateusza. 
Wspomniany Stanisław doczekał się syna Józefa (ur. 1788; V) i wnuka także Józefa 
(ur. 1841; VI). Ten ostatni wydał światu dwóch synów (VII): Fabiana (ur. 1881) i Wła
dysława (ur. 1883).

Jego brat Jan (IV) spłodził dwóch synów (V): Rafała (ur. 1793) i Ksawerego Justy
na (ur. 1801), bezpotomnego. Zaś Rafał zostawił po sobie czterech synów (VI): Kaje
tana Jana (ur. 1815), Nikodema Andrzeja (ur. 1820), Maurycego Aleksandra (ur. 1828) 
i Aleksandra (ur. 1836). Z nich Maurycy Aleksander mógł się pochwalić pięcioma syna
mi (VII): Bolesławem (ur. 1852) z dwoma synami (VIII): Antonim Cezarym (ur. 1888) 
i Józefem (ur. 1891) oraz Sylwestrem Adamem (ur. 1857), Józefem Władysławem 
(ur. 1859), Klaudiuszem Józefem (ur. 1863) z synem Władysławem (ur. 1899; VIII) oraz 
Maurycym (ur. 1865).

Z kolei następny brat, czyli Mateusz (IV) miał syna Józefa (ur. 1801; V), który oj
cował dwóm synom (VI): Konstantemu Michałowi (ur. 1840) i Józefowi Stanisławowi 
(ur. 1844).

Bratem Józefa był Franciszek (III), który wydał światu syna Jakuba (IV), ojca czte
rech synów (V): Ignacego Andrzeja (ur. 1782), Karola Izydora (ur. 1786), Wiktora ijusty- 
na (ur. 1791). Z nich Ignacy Andrzej miał dwóch synów (VI): Piotra Zygmunta (ur. 1808) 
i Michała (ur. 1816). Jego brat Karol Izydor powołał do życia pięciu synów (VI): Teofila 
Jakuba (ur. 1814), Franciszka Tomasza (ur. 1818), Józefa Nikodema (ur. 1825), Kazimie
rza (ur. 1832) i Adolfa (ur. 1841). Ten ostami zostawił po sobie trzech synów (VII): Ad
olfa Aleksandra (ur. 1873), Feliksa (ur. 1881) i Kazimierza (ur. 1883).

Do omówienia zostało jeszcze potomstwo Wiktora i Justyna (V). Pierwszy z nich 
zostawił po sobie trzech synów (VI): Stanisława Andrzeja (ur. 1820), Adama Zygmunta 
(ur. 1827) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1871 r.] z dwoma synami (VII): Stefanem 
(ur. 1857) i Nikodemem (ur. 1862) oraz Wincentego Jana (ur. 1829). Jego brat Justyn (V) 
miał dwóch synów (VI): Józefa Adama (ur. 1828) i Maurycego (ur. 1844) [LVIA, F 39 W 
7-1866, k. 8].

Wywód Łapińskich herbu Jelita pochodzi z 1810 r. Najstarszy dokument wydano 
w 1700 r , kiedy Jan, syn Macieja, Łapiński sprzedał dobra Srodgom na Żmudzi, zosta
jąc przy dobrach Narkogom w pow. brasławskim [obie miejscowości budzą poważne 
wątpliwości]. Te ostatnie dobra sprzedali Łapińscy w 1785 r.

Przodkiem rodziny został Maciej Łapiński (pokolenie I), ojciec dwóch synów (II): 
Jana i Samuela, bezpotomnego. Linię rodziny prowadził więc ten pierwszy Michała (III) 
i dziad dwóch wnuków (IV): Mateusza, bezpotomnego i Jerzego. Ten ostami konty
nuował linię rodziny, mając sześciu synów (V): Kazimierza, bezpotomnego, Szymona 
(ur. 1750), Mateusza (ur. 1754), Pawła (ur. 1759), Jana (ur. 1763) i Ignacego (ur. 1773), 
także bezpotomnego. Z wymienionych Szymon zostawił po sobie trzech synów (VI): 
Tomasza (ur. 1786), Wincentego (ur. 1792) i Stanisława (ur. 1795) z synem Stanisławem 
(ur. 1828; VII) i wnukiem Apoloniuszem Mateuszem (ur. 1863; VIII).
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402 ŁASTOWSKI

Brat Szymona, Mateusz (V), wydał na świat trzech synów (VI): Dominika (ur. 1791), 
Jerzego (ur. 1793) i Karola (ur. 1803). Z nich potomstwa doczekał się tylko Dominik, 
ojciec Nikodema Józefa (ur. 1834; VII) [wzmianka o utracie dworiaństwa] i dziad Do
minika Nikodema (ur. 1877) [później dopisano].

Kolejny brat to Paweł (V), ojciec trzech synów (VI): Stefana (ur. 1787), bezpo
tomnego, Ignacego (ur. 1789) i Jana (ur. 1795). Z nich Ignacy (VI) to ojciec czterech 
synów (VII): Ignacego Leonarda (ur. 1819), Michała Hieronima (ur. 1823), Albina Jó
zefa (ur. 1826) i Justyna (ur. 1833), bezpotomnych. Znów jego brat Jan wydał światu 
dwóch synów (VII): Cezarego (ur. 1813) z dwoma synami (VIII): Walerianem Józefem 
(ur. 1846) i Franciszkiem (ur. 1853) oraz Stefana Bartłomieja (ur. 1822) także z dwoma 
synami (VIII): Teofilem Leonardem (ur. 1852) ijanem  (ur. 1858).

Pozostało jeszcze do omówienia potomstwo Jana, brata pawia (V). Po sobie zo
stawił on dwóch synów (VI): Jana Kazimierza Józefa (ur. 1815) z dwoma synami (VII): 
Janem (ur. 1860) i Kazimierzem (ur. 1856) oraz Józefa Karola Stanisława (ur. 1822) 
[LVIA, F 391-7-1866 k. 6].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1866, k. 6 (skan 000017), 8 (skan 00021). L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 23-24: 
Lapinskas, 22: Lape, 23: Lapinas; Uruski, T. 9, s. 255, 258; Zinkevicius, s. 508: Lape.

ŁASTOWSKI

Taryfa 1667 roku

Łasfowski Jan у Gosyepini dym 1 szlachecki w pow. melońskim

Nazwisko jest pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. W herbarzach polskich 
notowano Lastowskich, ale nie na ziemiach etnicznie polskich, bo w pow oszmiańskim 
[Boniecki]. Pochodzili oni podobno z miejscowości Lastoja w pow. oszmiańskim [Cie
chanowicz], ale w XIX w. brzmiała ona inaczej — Lostaj [SG]. Być może nazwisko na
wiązuje do nazwiska Lastowczyc, pochodzącego od białoruskiej nazwy jaskółki — ła- 
stouka [Abramowicz, Citko, Dacewicz].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, 
bez poddanych. W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa La- 
stowscy herbu Bawola Głowa.
Ź r ó d ł a :  SG, T. 15, cz. 2, s. 274: Lostaj. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 211; Bo
niecki, T. 15, s. 210—211; Ciechanowicz, Redy, T. 4, s. 51; LPŻ, T. 2, s. 27: Lastauskas; Uruski, T. 9, s. 273.

ŁASZEWICZ

Taryfa 1667 roku

Łaspewicz Krzysztof Andrzejewie  ̂na miejscu rodzica swego Andrzeja Łaszewicza z Gurogów dym 1 szla
checki w pow. berżąńskim

Nazwisko to patronimik od nazwiska Łasz(as), które pewnie jest zdrobnieniem imienia 
Włas, Ułas (cerkiewne Własij) [LPŻ; Abramowicz, Citko, Dacewicz].
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Na Żmudzi notowano bojara rosieńskiego Stanisława Liaszewicza w popisie woj
skowym W Ks. Litewskiego 1567 r., ale to chyba nie o niego chodziło. W tym przypad
ku chodziło raczej o Polaka, czy raczej syna Liacha, Lacha, czyli Polaka. Tak więc po
zostaje pojedyncza wzmianka z akt ziemskich żmudzkich pod 1575 r. o zapisie Uliany 
Hrycowny „po wtoromu mużu Jurewoj Ławrynowicz” od jej pierwszego męża Urbana 
Łaszajtisa na majątek ruchomy i nieruchomy.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 24—392; Popis 1567 r., kol. 1324. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Da- 
cewicz, T. 2, s. 176: Włas; LPŻ, T. 2, s. 27: Laśas.

ŁAWCEWICZ (LAUCEWICZ, LAWCEWICZ, LEWCZEWICZ)

H. JASTRZĘBIEC 

Popis 1621 roku

Lowcewicpjan у //r~«7[nikami], protestując na inne, po kopacku koń 1 wpow. widukłewskim

Taryfa 1667 roku

Laucewicpjakub [na miejscu] Mikołaja Lawcewicpa p Giewil dym 1 spłachetki w pow. niduklewskim
Laucewicpjan [na miejscu] Mikołaja Twirbuta pDowgirdów dym 1 spłachecki w pow. tendpiagolskim
Laucewicp Kapżmierp [na miejscu] Samuela Kiewnarskiego p gastanyjako w imieniu napranym Kiewnarach
podd{ań$\ńc\\\ dymów 3 w pow. kroskim
LaucewicpMikołaj pLichcian dym 1 spłachecki w pow.jaswońskim
Ławce wicpKrpysptof pŁawcewicpdym 1 spłachecki w pow. rosieńskim
LawcewicpMalcher pLawcewicpdym 1 spłachecki w pow. rosieńskim
Ławcewicpowa Niewoyspewicpowa Kapimierpowa Anna Jurewna i Zupami a Witortówna Marci nowa Upu
mę dpka, a na miejscu tych wdów Adam Kapimierp Laucewicp p Goiyspów dym 1 spłachecki w pow. m- 
duklewskim
Lewcpewicp Wojciech Janowicp na którego miejscu postał spisany Piotr Augusty nowicp Gołkont p Dymajciów 
dym 1 spłachecki w pow. telspewskim
Lawcewicp Daniel Stanis/awowicp odpoddanych w Bo/tmispkach miespkająych dymów 2poddańskich [z Pu- 
dzszynoławek] w pow. widukłewskim
Lawcewicp Piotr, na którego miejscu orap na miejsca Jerpego Markowicpa Drąsutowicpa i Wojdecha DrąsutonL 
cpa postał spisany Dawid Drąsutowicp p Bugieniów poddański dym 1 w pow. telspewskim 
Lawcewicp Garnyłowicpjópef na miejscu Zagaimy Lawcewicpowej p Gawryłów poddański dym 1 w pow. tek 
spewskim

Taryfa 1690 roku

Lawcewicp Daniel £ Podsgynoławek Bołtmispek w pow. widukłewskim i pprpykuplą od Stanisława Kenstor
ta dym spłachetki 1
Lawcendcpjan p Dowgirdów w pow. tendpiagolskim na miejscu Mikołaja Twirbuta dym spłachecki 1 
Lawcenicpjópef gPodbilupia [w Kop. 1: Podbitupie] w pow. rosieńskim na miejscu rodpica i pprgykifpli 
od Kapimierga Lawcewicpa [dym] spłachecki 1

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



404 LAWCEWICZ (LAUCEWICZ, ŁAWCEWICZ, LEWCZEWICZ)

Ławcewicz Mathiasz na miejscu Dawida Monkiewicza [z Wizgirdiszek w pow. widuklewskim?] dym 
szlachecki 1
Ławcewicz Samuel z okolicy Licha any w pow. ja s wońskim [dym] szlachecki 1
Ławcewicz Stefan zLawdginów w pow. widuklewskim dym szlachecki 1
Ławcewicz To/okienicz Wawrzyniec z Giejszpw Gudyszęk w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Ławcewicz Tolokiewicz Kazimierz Z imieniczą Wegin z pipy kuplą od Kazimierza Kasperowicza i Michała
Koplewskiego imieniczą Antszęszyfńa Płowgin Gabspyspek Urba Kutejsza w pow. rosieńskim zpasierbami
[dym] poddański 1

Nazwisko najpewniej jest zeslawizowanym patronimikiem imienia litewskiego Laucius. 
To ostatnie jest zapewne zdrobnieniem imienia Ławryn (Wawrzyniec, lit. Laurinas) lub 
Łuka (Łukasz, lit. Lukas) [LPŻ].

Na Żmudzi najstarszym znanym członkiem tego rodu byl podobno Narko Lew- 
czewicz, który w 1497 r. był ciwunem nieznanej bliżej włości żmudzkiej. Jego ojciec, 
czyli Lewcz (obecnie po lit.: Liaućius), mógł mieć dobra we włości kroskiej, gdzie póź
niej, w XVI w., mieszkali Ławcewicze. Synem wspomnianego Narka mógł być Mikołaj 
Lewszewicz, ciwun wieszwiański w latach 1507—1510. W 1507 r. otrzymał potwierdze
nie nadania wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka na 10 poddanych 
w dwóch miejscach: pierwsze nie zostało nazwane, a drugie to Kudaneny. Najpew
niej chodzi o Gudyniany leżące we włości wieszwiańskiej na pograniczu z telszewską 
[Slovar], Obecnie nie istnieje, ale w XVI w. notowano wójtostwo gudieniańskie i sio
ło Gudyniany we włości wieszwiańskiej. Leżało ono koło dóbr bojara wieszwiańskie- 
go Walentyna Rubeżaycia, tj. na południowy zachód od Telsz. [AWAK], Warto jeszcze 
zwrócić uwagę na grunty Gudonyny we włości telszewskiej, notowane w aktach ziem
skich żmudzkich w 1593 r. Może śladem tej nazwy jest jezioro Gudonas pod Telszami?

W popisie wojskowym 1528 r. spisano czterech Lawcewiczów: Pietra z dwoma koń
mi i Stanisława Lewczewiczów z jednym we włości telszewskiej, spisanych obok siebie, 
co może sugerować, że byli braćmi lub bliskimi krewnymi; Grica we włości kroskiej, tak
że z dwoma końmi i Bogdana w kielmeńskiej. Zdaniem E. Saviscevasa, skąd pochodzą 
powyższe informacje, Gric i Stanislaw Ławcewicze mogli być braćmi i mieli dobra we 
włości wieszwiańskiej. Biorąc pod uwagę dane o wystawionych przez Lawcewiczów ko
niach do popisu, można wnosić, że należeli do stosunkowo zamożnych bojarów. Na mar
ginesie trzeba dodać, że w tym czasie w popisie notowano jeszcze Łowcusa Micowicza 
we włości wilkiskiej, a może należałoby jeszcze dodać Lowdiusa [może jednak Łowciu- 
sa ?] Budrojtisa z włości kielmeńskiej, gdzie notowano przecież Bogdana Lewczewicza.

Tu trzeba się cofnąć do 1518 r., z którego pochodzi list Stanisława Janowicza 
[Kieżgajły], starosty żmudzkiego z lat 1486-1526, dotyczący zatwierdzenia ziem za
gospodarowanych przez Stanisława Janowicza Łowca nad Dubissąi przyłączonych do 
„imieniczka” Podubisia Ławcawtiew we włości rosieńskiej. Dokument ten został przed
stawiony w 1638 r. przez Stanisława Matiejewicza Lawcewicza Tołokiewicza i zatwier
dzony przez króla polskiego Władysława IV [AWAK, s. 18-19].

Z kolei z 1522 r. pochodzi bardzo podobny dokument, dotyczący zatwierdze
nia praw szlacheckich dla bojara rosieńskiego Łowca Janowicza. Na odwrocie tego
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dokumentu podano, że w 1636 r. dokument ów przedstawiono władzom sądowym na 
Żmudzi przez Jana Łowca z Pławgin i Stanisława Łowca Tołoka jako braci „z jednej 
lini[i] po mieczu idący”. Dalej była jeszcze wzmianka o Kazimierzu Stanisławowiczu 
Lawcewiczu Tołokiewiczu pod 1671 r., który uznał się za potomka powyższych „po 
mieczu idący” [AWAK, s. 20—21].

Ten ostatni w 1671 r. przedstawił jeszcze jeden dokument — zaświadczenie sta
rosty żmudzkiego Jana Kiszki, że bojar włości rosieńskiej Matys Janowicz Łowicz 
[tj. Lowcz] uczestniczył w  kampanii wojennej Wielkołuckiej przeciwko Rosji w 1580 r. 
Dokument wpisano do akt grodzkich żmudzkich, skąd wypis otrzymał Stanisław Maty- 
sowicz Ławcewicz Tołokiewicz [AWAK, s. 379].

W sumie te 3 dokumenty dotyczą bojarów rosieńskich Ławcewiczów Tołokiewi- 
czów. Zwraca jednak uwagę fakt, że prawie we współczesnym popisie z 1528 r. nie no
towano Ławcewiczów we włości rosieńskiej, podobnie i w  aktach ziemskich żmudzkich 
XVI w. Nie wydaje się, by dokumenty te były fałszywe. Można przedstawić następują
cą genealogię tej linii: 1. Jan znany z patronimiku. 2. Matys (1580). 3. Stanisław (1638) 
i jego brat Jan (1636). 4. Kazimierz (1671). Należy też zwrócić uwagę na przydomek 
„Tołokiewicz”, którego geneza wiąże się z przezwiskiem (?) Tołoka, którego używał 
Stanisław Łowca w odróżnieniu od jego brata Jana Łowcy. Tołokiewicze (zob.) są więc 
gałęzią rodziny Ławcewiczów.

Z kolei w  popisie wojskowym 1567 r. zanotowano: Stanisława Lowcowicza i Mi
chała Gricewicza Lewcowicza we włości kroskiej, Martina Łowcewicza i Stasia Łowcoj- 
tisa w widuklewskiej oraz Ambrożeja Lewczewicza i Jana Stanisławowicza Lewczewicza 
w telszewskiej.

Sporo materiału o Lawcewiczach jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1569 r. Mikołaj Lewczewicz sprzedał bratu Michałowi czwartą część ich dziedzictwa 
we włości kroskiej, pod Krożami. W 1593 r. Mikołaj Hryhorowicz Lewczewicz darował 
swemu synowcowi Kazimirowi Lewczewiczowi czwartą część dóbr Giergżdeli we wło
ści kurszańskiej [sic, chodzi o włość berżańską] i grunty Gudonyny, Dziunginianyfsic] 
i Marki we włości telszewskiej.

W niedatowanym dokumencie, wśród akt z lat 1598—1599, jest wzmianka o sprze
daży gruntu Lawkwarte w majętności Dziugieniany we włości telszewskiej przez Wen- 
cława Janowicza Lewczewicza. Ten ostatni w 1591 r. zastawił grunt 1,5 włóki ziemi 
w Dziugienianach. W roku następnym wraz z żoną Konstancją Pietrowną Krentowską 
[tj. Krzentowską] zastawił 3 służby ludzi zwanych Brewiki we włości wieszwiańskiej, 
które otrzymała jego żona od pierwszego męża Łukasza Stawriły. W 1594 r. zastawił 
grunt Swirpliszki w Dziuginianach, a w 1595 — 2 włóki ziemi. Wtedy też zobowiązał 
się dać czwartą część majętności Dziuginiany w razie wyjścia jego sióstr: Barbary i Zu
zanny za mąż. W 1596 r. zastawił 6 włók ziemi zwanej Tyszkowszczyzna we włości tel
szewskiej. W 1599 r. sprzedał „krownomu i powinowatomu swojemu” Hryhoremu Bał- 
tromiejewiczowi włókę ziemi Swirpliszki w Dziuginianach. W 1600 r. sprzedał 2 włóki 
ziemi w Dziuginianach swojej siostrze Zuzannie i jej mężowi Matysowi Bagierowskie- 
mu. Wtedy wraz z Jezofem [bratem] sprzedał „semejstwo krepostnych liudiej”, zwane 
Narojszyszki nad jeziorem Gerbontem w majętności Dziuginiany.
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W 1564 r. Jan i Ambroży Stanisławowicze Lewczewicze zastawili część „dwor
ca” Kujżowo w Pluszczach we włości kroskiej Walentemu Jamontowiczowi. W 1591 r. 
Ambroży Stanisławowicz Lewczewicz zastawił grunt Łakwarte i Dalgiszkie w dobrach 
Dziuginiańskich, kolo rzeki Wirłupy, a w roku następnym — grunt Swirpliszki. Tenże 
w 1594 r. zastawił Kazimirowi Lewczewiczowi [zob. niżej] 3 włóki ziemi zwane Swir
pliszki w Dziusznianach [tj. Dziuginianach]. Zaś w 1599 r. wraz z żoną Barbarą Marti- 
nowną Hermanowną ugodził się z jednym bojarem, który „napadł” na jego sianożęć 
w Dziuginianach. W 1598 r. wspomniany Ambroży zastawił grunty „dworca” Szornel- 
skiego, po obu stronach rzeki Warduwy oraz 3 pustosze, 2 niwy i sianożęci [we wło
ści wieszwiańskiej]. Tegoż roku zastawił jeszcze grunt Żogiszka we włości telszewskiej. 
W 1599 r. darował żonie majętność Dziug[in]iany i sprzedał włókę ziemi Jurgieliszkia 
we włości dyrwiańskiej.

W 1589 r. Kazimir Michałowicz Lewczewicz [zob. wyżej] wszedł w  posiadanie czę
ści gruntów majętności Berkieniany we włości telszewskiej. W 1592 r. zastawił czwar
tą część majętności Bugajliszki w polu Birkiniańskim. W 1599 r. kupił 3 włóki ziemi 
w Dziuginianach koło sioła Kołniany. W 1599 r. Jezof Janowicz Lewczewicz sprzedał 
1,5 włóki ziemi w Dziuginianach. Rok później sprzedał Dziuginiany.

W 1567 r. Michał Grincewicz Lewczewicz sprzedał ziemię wiełdomską Rutyliszki 
we włości użwenckiej. W 1578 r. tenże uczynił zapis wiana swojej żonie Jedwigie Pie- 
trownie na czwartą część majętności Grecowszczyna Lewczyszki we włości kroskiej. 
W 1586 r. Michał Hryhorowicz Lewczewicz i Ambrożej Stanisławowicz Mikołajewicz 
Lewczewicz toczyli spór sądowy o pustosze nad jeziorem ligi, należące do Dziuginian. 
W 1595 r. wspomniany Michał darował swojemu synowi Kazimirowi [zob. niżej] grun
ty: Walentyszki, Szaszyszki i Szyrnakalnaj [raczej Szyrnakałnas] we włości telszewskiej. 
W 1596 r. zastawił sianożęć w majętności Kroże Upoli [we włości kroskiej].

W 1569 r. Mikołaj, Michał, Jakub i Wojtiech Grincowicze Lewczewicze sprzedali 
zięciowi Walentemu Jamontowiczowi majętność Giergżdeli we włości berżańskiej.

W 1583 r. wspomniano o bojarze widuklewskim Lawrynie Lawcojtiu, którego koń 
pasł się na niwie w Drutowiszkach [we włości widuklewskiej], należącej do innego boja
ra. W 1589 r. Ławryn Ławrynowicz Ławcajtis sprzedał grunty Mitusiszki w  Drutowisz
kach, niedawno kupione.

W 1599 r. Stanisław Michajłowicz Lewczewicz darował swojej żonie Dorotie Sta- 
nisławownie Wojzgiełowicz trzeciznę majętności Kroże Lewczyszki we włości kroskiej. 
W 1600 r. Andrej Michałowicz Lewczewicz zastawił połowę tej majętności.

W sumie w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest sporo danych o Ławcewi- 
czach. Notowano ich w sześciu włościach: telszewskiej, kroskiej, berżańskiej, użwenc
kiej, wieszwiańskiej i widuklewskiej. Niemniej jednak najwięcej wiadomo o dwóch 
pierwszych. We włości telszewskiej notowano ich przede wszystkim w Dziuginianach 
pod Telszami. Na pewno było to stare osadnictwo Lawcewiczów, sięgające nadania 
sprzed 1507 r., kiedy zostało tylko potwierdzone. Z kolei we włości kroskiej notowano 
chyba gniazdo tego rodu — Grecowszczyzna [pewnie od imienia właściciela, tj. Grica 
z popisu 1528 r.] Lewczyszki i Kroże Lewczyszki. Nazwa nie zachowała się do dzisiaj, 
należy ją zlokalizować koło Kroż.
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Z kolei informacje genealogiczne pozwalają wyodrębnić przynajmniej 4 linie Ław- 
cewiczów. Pierwszą należy zacząć od Mikołaja, znanego tylko z awonimika. Miał on 
syna Stanisława, znanego z popisów z lat 1528 i 1567. Stanisław miał z kolei dwóch sy
nów: Jana, znanego z popisu 1567 r. i Ambrożego, występującego w aktach ziemskich 
żmudzkich. Linia była związana z Dziuginianami we włości telszewskiej.

Druga linia pochodzi od Grica Lawcewicza z popisu 1528 r. we włości kroskiej. 
Miał on czterech synów: Michała z dwoma synami: Kazimierzem i Stanisławem, Miko
łaja oraz mniej znanych: Jakuba i Wojciecha. Ci byli związani z włością kroską, także 
z Dziuginianami i Gierżdelami we włości berżańskiej. Niewątpliwie byli blisko spokrew
nieni z poprzednią linią. Mieli częściowo te same dobra.

Następne linie to: Janowicze i Lawcewicze widuklewscy. Ci pierwsi pochodzili od 
nieznanego bliżej Jana Lawcewicza. Byli to bracia: Węcław (Wacław) i Józef (Jezof) 
i byli związani także z Dziuginianami. Wreszcie Lawcewicze widuklewscy mieli dobra 
Drutowiszki we włości widuklewskiej, a więc z dala od pozostałych dóbr tego rodu. 
Trudno powiedzieć coś bliższego o nich, raczej nie byli spokrewnieni z głównymi linia
mi Ławcewiczów.

Ławcewiczów notowano w źródłach XVII w W popisie wojskowym 1621 r. spi
sano Jana Lawcewicza w pow. widuklewskim, stawiającego jednego konia z „uczestni
kami”, nie byli więc zamożni. Pewnie był potomkiem Ławryna Lawcewicza z Druto- 
wiszek, znanego z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W tym roku Jan Lewcz z innymi 
szlachcicami toczył spór o prawo posiadania sianożęci Piwupis we włości telszewskiej 
[ODVCA].

Dwóch Ławcewiczów zapisało się w czasie Potopu: w 1655 r. Krzysztof podpisał 
unię kiejdańskąze Szwecją, a Kazimierz w 1656 r. był uczestnikiem konfederacji szlach
ty żmudzkiej w Szadowie o charakterze antyszwedzkim. Z kolei w 1661 r. zanotowano 
Krzysztofa Gawryłowicza Lawcewicza z okolicy Gawryle w pow. telszewskim, który 
poniósł straty wojenne w czasie Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].

W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. widuklewskim 
(tradycyjnie) i telszewskim (po 3) oraz rosieńskim (2), w pozostałych pojedynczo. Na 
ogól była to szlachta bez poddanych (7 na 11), pozostałe rodziny miały od jednego do 
trzech poddanych.

W taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. widuklewskim 
i rosieńskim (po 3) oraz w tendziagolskim i jaswońskim. Prawie wszyscy nie mieli pod
danych z jednym wyjątkiem — z jednym dymem poddańskim. Zatem była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

W taryfie 1667 r. zanotowano Ławcewiczów w Lawcewiczach w pow. rosieńskim. 
Potwierdzają to wcześniejsze informacje o tej rodzinie w tym powiecie. Miejscowość ta 
nie istnieje. Wiadomo jednak o ziemi Lowciszki należącej do majętności Mostwiły we 
włości rosieńskiej w XVI w [Slovar]. Z innych informacji wynika, że ziemia ta leżała 
na południowy wschód od Rosieni, w kierunku Girtakola. Warto dodać, że w  aktach 
ziemskich żmudzkich XVI w. notowano jeszcze niwę Ławciszki w Giewilach we wło
ści widuklewskiej. Jeszcze w taryfie 1667 r. notowano Ławcewiczów we wspomnianych 
Giewilach, a biorąc pod uwagę dawne osadnictwo tej rodziny we włości widuklewskiej,
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można przypuszczać, że właśnie w  Giewiiach było najdawniejsze osadnicwo Ławcewi- 
czów. Chodzi o rejon na wschód od miasteczka Skaudwile, koło Odachowa (obecnie 
Adakavas), dziś nie ma tej miejscowości na tym obszarze.

Warto dodać, że Ławcewiczowie dość często nosili podwójne nazwisko: Dowiat 
i Naruszewicz w  1667 oraz Tołokiewicz [nie Towkiewicz] Ławcewicz w 1690 r.

W 1696 r. Michał Krzysztofowicz z Jadowga Ławcewicz sprzedał bratu „imieni- 
cze” Juniewiszki Pobitupie [na marginesie ta pierwsza miejscowość została zapisana 
inaczej: Ławryszki] w  pow. rosieńskim [LVIA, F 1135]. Tu szczególnie interesująca 
jest przydawka pochodzeniowa — z Jadowga, wskazująca na pochodzenie od Jado- 
wgów (zob.).

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano ich pod hasłem Lewcze- 
wicz. Używali herbu podobnego do herbu Jełowicki. Ambroży Stanisławowicz z tym 
herbem w 1599 r. zapisał żonie Barbarze Hermanownie dobra ojczyste Dziuginiany we 
włości telszewskiej. Miał siedem córek: Zofię, Jadwigę, Anuchnę [Annę], Rainę, Bar
barę, Sczęsną i Elżuchnę [Elżbietę] i syna Stanisława. W 1554 r. notowano dwóch bra
ci, bojarów włości telszewskiej: Jana i Ambrożego, którzy otrzymali odmianę gruntów 
w czasie pomiary włócznej w tej włości. Mieli oni grunt Petreliszki. W  1585 r. Am
broży Stanisławowicz z żoną Barbarą Marcin owną Hermanowicza sprzedał poddanego 
w imieniczu w Dziuginianach. W 1611 r. Kazimierz Michałowicz, ziemianin żmudzki, 
z żoną Magd [aleną] Kasprowną uwolnił poddanego. Tenże w 1619 r. zastawił grunt za
kupiony Użupel [tj. za rzeką Pełą, dopływem Minii] we włości twerskiej, położony po 
obu stronach rzeki Peli. Ci wraz z synem Piotrem w 1620 r. sprzedali pół włóki gruntu. 
Znów w 1629 r. wspomniany Kazimierz zastawił pół służby gruntu w Dziuginianach 
Pogierboncie Narojtyszki, potem sprzedał. W 1689 r. był wzmiankowany Matiasz Law- 
cewicz, a w 1745 r. bracia rodzeni: Andrzej, pleban tyrkszlewski i Łukasz z żoną Rozalią 
Ławdwińską nabyli Kalwiszki i Mersałtyszki w pow. berżańskim.

Z 1807 r. pochodzi dokument pt. „Kopia prośby rezolucją dla podania księdzu 
Giedroyciowi, biskupowi żmudzkiemu widuklewskich dworzan”. Rzecz dotyczy sporu 
między szlachtą widuklewską a biskupem żmudzkim Józefem Arnulfem Giedroyciem 
o dobra biskupie Widukle. Przedstawiono tu drzewo genealogiczne z XVII—XVIII w., 
dotyczące głównie Ławcewiczów. Przodkiem rodziny był Bartłomiej (pokolenie I), oj
ciec Tomasza Bartłomiejewicza Ławcewicza (II). Jest to postać historyczna, bo wiado
mo, że ów Tomasz spisał swój testament w Podubisiu [Vaisvila: Lowcyny, czyli póź
niejsze Ławczyszki nad Dubissą] w 1637 r. Chciał on być pochowany przy kościele 
w Szydłowie, katolickim [Vaisvila]. Ow Tomasz zostawił po sobie pięciu synów (III): 
Mikołaja, Jana, Kazimierza, Krzysztofa i Malchera. Z nich wiadomo tylko o dwóch bra
ciach: Kazimierzu i Krzysztofie, których notabene notowano w czasie Potopu: pierwszy 
uczestniczył w konfederacji antyszwedzkiej w  Szadowie w 1656 r., a drugi podpisał unię 
kiejdańską ze Szwedami w roku poprzednim \Akta %ja%dóiĄ. Z nich Krzysztof ożenił 
się z Rachelą Orzyweską [nazwisko chyba zniekształcono] i miał syna Krzysztofa Józe
fa. Brak dalszych wiadomości o tej linii. Z kolei główną linię rodziny prowadził Kazi
mierz, który ożenił się po raz drugi z Katarzyną Domaracką. Dali oni światu trzech sy
nów (IV): Franciszka, Michała i Stanisława. Linię prowadził Michał, żonaty z Katarzyną
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Goylewiczówną. Spisał on testament w 1686 r. Należy dodać, że owego Michała nie 
notowano w taryfie 1667 r. Zostawił on ponoć po sobie trzech synów (V), ale jest to 
wątpliwe zważywszy na fakt, że owi trzej bracia byli notowani w 2. połowie następnego, 
XVIII w.: Stanisława notowano w 1781 r. jako męża Eleonory Leparskiej, potem Lu
dwiki Rodowiczówny (?); Macieja w 1752 r. z żoną Mary [anną] Woytkiewiczównąi Jana 
w 1757 r., kiedy zrzekł się praw do majątku na rzecz swoich braci. Z wymienionych Sta
nisław spłodził trzech synów (VI): Ignacego, Józefa i Stanisława, a jego brat Maciej — 
jednego: Wincentego [LVIA, F 525—8—940].

W XIX w. Ławcewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Jastrzębiec.
Genealogię rodziny herbu Jastrzębiec można prześledzić od 1601 r., kiedy zo

stał wymieniony jej protoplasta Wacław Lawcewicz (pokolenie I), dziedzic Dziuginian 
[we włości telszewskiej]. Osobę tę notowano w aktach ziemskich żmudzkich w końcu 
XVI w., o czym już pisano. Miał on syna Samuela (II), wnuka też Samuela (III), prawnu- 
kajerzego (IV), praprawnuka Andrzeja (V),prapraprawnukaJózefa (VI) i prapraprapra- 
wnuka Stanisława (VII), żonatego z Wiktorią Grzymałą. Mieli oni czworo synów (VIII), 
mieszkających w byłym Królestwie Polskim: Feliks byl urzędnikiem rosyjskim w Suwał
kach, Albert urzędnikiem w Mariampolu, Władysław urzędnikiem w guberni płockiej 
i Jan urzędnikiem w guberni augustowskiej. Bracia ci zostali wylegitymowani ze szla
chectwa w 1860 r. [Uruski; Szlachta nylegitymoimnĄ.

Inny wywód tejże rodziny herbu Jastrzębiec pochodzi z 1832 r. Jej przodkiem był 
Jan, który miał trudne do odczytania dobra w pow. telszewskim w połowie XVI w. (po
kolenie I). Jego synem był Wacław (II), właściciel dóbr Pogiermoncie [w pow. telszew
skim] i Narajtyszki (1618 r.). Miał on syna Samuela (1636 r.; III), wnuka Jerzego (1722; 
IV), prawnuka Stanisława (V) i praprawnuka Pawła (VI). Ten ostatni był ojcem Win
centego (ur. 1807; VII), który miał syna Felicjana (VIII). Był on właścicielem dóbr Mit- 
kajcie [w pow. telszewskim] [MACB, F 20-5192]. W tym wywodzie zwraca uwagę luka 
w chronologii między pokoleniem III а IV

Z tym wywodem łączy się inny wywód, niestety uszkodzony, ale pochodzący 
z 1807 r. [LVIA, F 391—7—1866, k.17]. Wywód ten zaczyna się od Samuela (pokole
nie III), który spłodził dwóch synów (IV): Samuela i Jerzego oraz miał siedmiu wnu
ków (V): Andrzeja, Łukasza, Jakuba, Antoniego, Stanisława [zob. wyżej], Filipa i Domi- 
cjusza [ros. Dementij]. Z nich Łukasz miał dwóch synów (VI): Hilarego, bezpotomnego 
i Marcina. Ten ostami wydał na świat dwóch synów (VII): Felicjana Jozafata i Jana Rafa
ła. Z nich Felicjan Jozafat zostawił po sobie syna Stanisława Bernarda (ur. 1831; VIII), 
który ojcował dwóm synom (IX): Tacjanowi [sic] Stanisławowi 1868) i Kazimierzowi 
Hiacyntowi (ur. 1870), do których później dopisano jeszcze sześciu: Juliusza Hieroni
ma (ur. 1863), Remigiusza Felicjana (ur. 1865), Józefa (ur. 1872), Zenona Stanisława 
(ur. 1873), Stanisława (ur. 1878) i Władysława (ur. 1879). Z nich Juliusz Hieronim chwa
lił się czterema synami (X): Ludwikiem Stanisławem (ur. 1890), Gustawem (ur. 1892), 
Karolem (ur. 1894) i Janem (ur. 1901), a jego brat Remigiusz Felicjan — jednym: Stefa
nem (?, ur. 1903).

Z kolei Jan Rafał, brat Felicjana Jozafata (VII), zostawił po sobie czterech synów 
(VIII): Teofila Józefa (ur. 1806), Józefa Rocha (ur. 1825), Felicjana Macieja (ur. 1827)
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i dopisanego później Marcjanajana (ur. 1830) [wzmianka o utracie dworiaństwa]. Z nich 
Józef Roch dał światu syna Adama (ur. 1862; IX), jego brat Felicjan Maciej — trzech 
synów (IX): Apolinarego (ur. 1874), Witolda (ur. 1876) i później dopisanego Antoniego 
(ur. 1885). Ostatni z braci Marcjan Jan doczekał się synajózefa Bolesława (ur. 1862; IX).

Kolej na następnych Jerzewiczów: Stanisława, Filipa i Domicjusza (Dementego) 
z pokolenia V Wspomniany Stanislaw powołał do życia syna Pawia (ur. 1776; VI), któ
ry ojcował trzem synom (VII): Janowi (ur. 1802), Wincentemu (ur. 1807) i Teodorowi 
(ur. 1812). Z nich Jan wydał światu Witolda Tymoteusza [ros. Timofiej] (ur. 1829; VIII), 
jego brat Wincenty — syna Felicjana (ur. 1828; VIII), a następny z braci — Teodor 
mógł się pochwalić pięcioma synami (VIII): Kazimierzem (ur. 1844), Adamem Igna
cym (ur. 1856), Antonim (ur. 1861), Stanisławem (ur. 1865) i Franciszkiem Teodorem 
(ur. 1838). Nie mieli oni potomstwa.

Następny z Jerzewiczów to Filip (V), ojciec czterech synów (VI): Rocha i Michała, 
bezpotomnych oraz Domicjusza (ur. 1767) i Jana (1763). Wspomniany Domicjusz wy
dał na świat czterech synów (VII): Adama (ur. 1799), Rajmunda (ur. 1805), Apolinare
go (ur. 1808) i Józefa Antoniego (ur. 1812). Z nich Adam zostawił po sobie syna Ada
ma Waleriana (ur. 1830; VIII) z trzema synami (IX): Władysławem (ur. 1863), Antonim 
(ur. 1865) i Józefem (ur. 1867). Jego brat Józef Antoni doczekał się tylko jednego syna 
Dominika (ur. 1865; VIII).

Ostatni z Jerzewiczów to Domicjusz (V), ojciec dwóch synów (VI): Jakuba i Felik
sa. Z nich potomstwa doczekał się tylko Feliks, ojciec Michała Marcina (ur. 1800), bez
potomnego [TVIA, F 391-7-1866].

Zachowała się jedynie informacja o testamencie z 1752 r., w  którym Łukasz Ław- 
cewicz zapisał swemu bratu rodzonemu Filipowi Mitkajcie, a Kalwiszki, Gintylly, Styr- 
pejki, Kukiszki i Abramiszki [w pow. telszewskim] swoim synom: Hilaremu i Marcino
wi. Znów w testamencie z 1783 r. Rozalia z Liawdańskich Łukaszowa Lawcewiczowa 
zapisała dobra Kalwiszki, Poryngowie, Połukcie, Merfeltyszki i inne swojemu synowi 
Marcinowi. W 1822 r. Felicjan Ławcewicz, syn Józefa, otrzymał Kalwiszki, Poryngowie, 
Zaryngowie i wieś Jokszys, a Jan Rafał — Marcinkiszki, Gajliutyszki i Girgżdyszki od 
ojca Marcina, dobra głównie w  pow. berżańskim.

Może z tymi wywodami koreluje inny, dotyczący Nagurskich. Najstarsza wzmian
ka odnosi się do braci Ambrożego i Jana Łewcewiczów, którzy dostali nadanie 33 włók 
ziemi w 1534 r. Skądinąd wiadomo, że uczestniczyli oni w popisie 1567 r. we włości tel- 
szewskiej. Podzielili się oni po połowie tym nadaniem. Ambroży miał syna Jana oraz 
Dorotę, Annę i Elżbietę. Ich potomkiem mógł był Paweł Bart!omiejewicz Montrymo- 
wicz. Z kolei Jan Łewcewicz miał pięcioro dzieci: Węclawa, Józefa, Barbarę, żonę Mar
cina Nagurskiego, Zuzannę za Matysem Wozgirdowskim (?) i Magdalenę. Synem wspo
mnianego Węclawa był Samuel, dalej tej linii nie uwzględniono. Prawdopodobnie ze 
związku Barbary z Nagurskim zrodziło się siedmioro dzieci: Mikołaj, Elżbieta, Zuzan
na, Jadwiga, An[n]a, Samuel i Krzysztof [MACB, F 37—6474].

W 1835 r. wywiedli się Ławcewiczowie herbu Jastrzębiec. Za swego przodka przy
jęli Jana Stanislawowicza Ławcewicza, który z bratem Ambrożym miał dobra Dziu- 
gieniany (Dziginiany) i Gudziniany we włości telszewskiej. Skądinąd wiadomo, że był
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on spisany w popisie 1567 r. w tej włości. Świadczył o tym przywilej króla polskiego 
Zygmunta [Augusta] w 1554 r. Wspomniany Jan Stanisławowicz Ławcewicz (pokole
nie I i II) wydał światu dwóch synów (III): Wacława i Józefa. Z nich Wacław wyprzedał 
część dóbr rodzinnych, a pozostałą część zostawił synowi Samuelowi (IV). Ten ostatni 
w 1601 r. sprzedał część Dziuginian Marcinowi Jakubowiczowi Nagurskiemu. Wspo
mniany Samuel wydał na świat „takoż synów dwóch” (V): Samuela ijerzego, którzy za
częli nazywać się Ławcewiczami. Z nich Samuel ożenił się z Agnieszką Moncewiczow- 
ną, z którą nabył dobra Ławzlenupia [?] Wojniany w pow. telszewskim. Spłodził on syna 
Andrzeja (VI). Z kolei wspomniany wyżej Jerzy Samuelewicz Ławcewicz (V) wydał na 
świat z pierwszej żony Anny Kontrymówny czterech synów (VI): Andrzeja (plebana 
tyrkszlewskiego), Łukasza, Jakuba, bezpotomnego i Antoniego, także bezpotomnego, 
a z drugiej Barbary Pikturnianki — nawet pięciu (VI): Stanisława, Filipa, Dominika, 
Hrehorego i Andrzeja. Razem czyni to dziewięciu synów. Dane te potwierdza testament 
Samuela Samuelowicza Ławcewicza z 1722 r., w którym był zapis wspomnianych dóbr 
dla brata Jerzego. Wymieniona wyżej Anna z Kontrymów wniosła mu dobra Mitkajcie 
w pow. telszewskim, które w swoim testamencie z 1721 r. zapisała w połowie mężowi 
Jerzemu i w drugiej połowie swoim synom.

Z wymienionych wyżej dziewięciu synów Jerzego Samuelowicza Ławcewicza
0 trzech była już mowa. Z kolei Łukasz Ławcewicz był dziedzicem dóbr Kalwiszki, 
Gin tył ły, Styrpejkie, Kukiszki, Abrutyszki i Mitkajcie w pow. telszewskim i berżańskim, 
zarówno z własnego nabycia, jak i z dziedziczenia. W małżeństwie z Rozalią Laudań- 
ską spłodził dwóch synów (VII): Hilarego i Marcina, o czym świadczy jego testament 
z 1752 r. Dobra Mitkajcie zapisał bratu Michałowi, a Kalwiszki i inne dobra wspomnia
nym wyżej synom. Z nich Hilary od lat kilkudziesięciu mieszkał w Królestwie Polskim, 
brak o nim bliższych danych. Z kolei Marcin ożenił się z Anną Łuczycką i osiadł w  Kal- 
wiszkach, Poryngowiu, Połukniu, Menfeltyszkach i innych dobrach w pow. berżańskim. 
Na świat wydał on trzech synów (VIII): Felicjana Józefa (ur. 1773), byłego sędziego 
ziemskiego szawelskiego; Jana Rafała (ur. 1775) i Piotra Pawła (ur. 1779), już nieżyją
cych. Pierwszy z nich w małżeństwie z Anielą Horodecką miał syna Stanisława Bernar
da (ur. 1831). Z kolei Jan Rafał z pierwszej żony Katarzyny Łabanowskiej [może Łabu- 
nowskiej] miał syna Teofila Józefa (ur. 1806), a z drugiej Marianny Lipskiej miał trzech 
synów: Józefa Rocha (ur. 1825), Felicjana Macieja (ur. 1827) i Marcjanajana (ur. 1830).

Kolejny syn Jerzego Samuelowicza to Stanisław (VI), który posiadał dobra Mit
kajcie. Ożenił się z Anną Pukińską, z którą spłodził syna Pawła (ur. 1771; VII). Ten 
z kolei ożenił się z Katarzyną Tarwidówną, z pomocą której wydał na świat trzech sy
nów (VIII): Jana (ur. 1802) z synem Witoldem Tymoteuszem (ur. 1829; IX) oraz Win
centego (ur. 1807) z synem Felicjanem (ur. 1828; IX) i Teodora (ur. 1812) z synem 
Wincentym Agatonem (ur. 1834; IX). Z nich Wincenty posiadał dobra Mitkajcie, Jan — 
Montwidzie, a Teodor — Lełajcie.

Następny syn Jerzego Samuelowicza, Filip (VI) wspólnie z żoną Anną Gabriałowi- 
czówną posiadał dobra Gawryle Mitkajcie. Z nią spłodził dwóch synów (VII): Rocha
1 Michała, a z drugą żoną Katarzyną Dowborówną wydał na świat następnych dwóch sy
nów (VII): Dominika (ur. 1761) i Jana (ur. 1763). Z nich Dominik pozostawił po sobie
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czterech synów (VIII): Adama (ur. 1799), ojca Adama Waleriana (ur. 1830; IX); Rajmunda 
Józefa (ur. 1805), Apolinarego (ur. 1808) i Józefa Antoniego (ur. 1812). Z kolei Jan Fili
powicz zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Klemensa (ur. 1792) i Hilarego (ur. 1805).

Następny syn Jerzego Samuelowicza to Dominik (VI). Posiadał on dobra Rupajcie 
alias Smilgie w pow. berżańskim. Zostawił po sobie dwóch synów (VII): Jakuba i Feliksa. 
Ten pierwszy zrzekł się tych dóbr na rzecz brata pod warunkiem spłacenia go w 1791 r. 
Synem Feliksa był Michał Marcin (ur. 1800; VIII), który wybrał stan duchowny.

Ósmy syn Jerzego Samuelewicza to Hrehory „czyli Grzegorz” (VI), który wydał na 
świat syna Filipa (VII), a ten z kolei z Ludwiką. Sandeckąmiał dwóch synów (VIII): Au
gustyna Jana (ur. 1809) i Antoniego (ur. 1811).

„Na koniec” dziewiąty syn Jerzego Samuelewicza, czyli Andrzej (VI). Z żoną Kon
stancją Józefowiczówną spłodził dwóch synów (VII): Bartłomieja (ur. 1768) i Józefa 
Ignacego (ur. 1769) [LVIA, F 391-1-1045, k. 48-52].

Z 1837 r. pochodzi wywód Lawcewiczów herbu Jastrzębiec. Ich przodkiem był 
również Jan Lawcewicz, mający dwóch synów (II): Wacława i Józefa, właścicieli dóbr 
Pohermontie Naratyszki [Pogiermoncie] w pow. telszewskim w 1618 r. Linię rodziny 
prowadził dalej Józef jako ojciec dwóch synów (III): Franciszka i Józefa. Po matce 
z domu Lukowiczównie odziedziczyli dobra Degienie Lukiszki [w pow. telszewskim], 
które sprzedali w 1700 r. Z nich Józef spłodził dwóch synów (IV): Antoniego Jakuba 
i Wincentego, o których nic nie wiadomo. Natomiast od wspomnianego Franciszka po
chodzą trzej synowie (IV): Jan, Piotr i Antoni. Nabyli oni dobra Pacajcie od Drunsuto- 
wiczów w 1720 r. Z wymienionych Jan zostawił po sobie pięciu synów (V): Jakuba, Jana, 
Wawrzyńca, Macieja, bezpotomnego i Marcina. Według testamentu ojca z 1779 r. dobra 
ziemskie zapisał synowi Jakubowi, Marcin dostał 100 tynfów, a pozostali trzej byli już 
spłaceni. Z nich Jakub kupił dobra Gilwicze Suciliszki Butkiszki alias Pikteniszki w pow. 
berżańskim w 1784 r. W związku z Anną Narkiewiczówną wydal on na świat syna Józe
fa (VI), ojca Wiktora (VII) z adnotacją: „nie wiadomo, gdzie się znajduje”.

Teraz pozostali bracia Jakuba Janowicza (V). Jan wydal na świat syna Piotra Paw
ia (ur. 1800; VI), który ojcował Piotrowi Mikołajowi (ur. 1831). Jego brat Wawrzyniec 
(testament z 1798 r.) miał dwóch synów (VI): Piotra (ur. 1782) i Ignacego Antoniego 
(ur. 1789). Z nich potomstwa doczekał się ten drugi, który ojcował Janowi Piotrowi 
(ur. 1829; VII). Ostatni z braci Marcin spłodził syna Jakuba Ignacego (ur. 1780; VI),
0 którym też nie było wiadomo, gdzie się znajduje.

Z kolei średni syn Franciszka, Piotr (IV) był ojcem dwóch synów (V): Benedykta
1 Tadeusza Tomasza, o których nic bliższego nie wiadomo. Trzeci i ostatni z braci Fran- 
ciszkowiczów to Antoni (IV), ojciec Mateusza. Nabył on dobra Użminie w pow. me- 
dyngiańskim w 1742 r. Po sobie zostawił dwóch synów (V): Wincentego (ur. 1774) i Syl
westra (ur. 1778). Obaj mieli potomstwo (VI). Pierwszy wydał na ten padół łez dwóch 
synów: Franciszka Konstantego (ur. 1808) i Tomasza Kazimierza (ur. 1817). Jego brat 
Sylwester mógł pochwalić się czterema synami razem z żoną Ewą Rzewuską: Antonim 
(ur. 1803), Pawłem Piotrem (ur. 1804), Franciszkiem Rafałem (ur. 1810) i Rafałem Mar
cinem (ur. 1813). Z wymienionych Antoni spłodził syna Wincentego Gaspra (ur. 1834; 
VII) [LVIA, F 391-1-1058].
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W 2. połowie XIX w. do pewnego znaczenia doszedł Stanisław [Bernard] Ław- 
cewicz, wzmiankowany w 1898 r. jako właściciel Kalwiszek w pow. szawelskim [Bo
niecki], Jest to wymieniony w wywodzie z 1832 r. Stanisław Bernard z pokolenia VIII, 
zob. wyżej. Według informacji jego wnuka Liubomirasa Lauceviciusa, znanego lekarza 
litewskiego, Stanisław był człowiekiem zamożnym, miał 5 dworów z około 500 hekta
rami i ośmiu synów spłodzonych z Rachelą Koniuszewską [Liutkeviciene]. Wspomnia
ne Kalwiszki [nie mylić z Kalniszkami, leżącymi pod Popielanami] to dobra (65 włók 
ziemi) położone na północny wschód od Kurszan, przy drodze do Gruździów. Było 
to „gospodarstwo znakomicie prowadzone [przez Stanisława Ławcewicza], młyny 
wodne, młocarnia wodna, piekne zabudowania” [SG], Wspomniane potomstwo to: 
1. Ludwik, inżynier. 2. Remigiusz Felicjan (lit. Remigijus) (1865—1931), o którym bli
żej w następnym akapicie. 3. Kazimierz, ziemianin, właściciel Zaryngowia pod Kur- 
szanami w okresie międzywojnia. 4. Józef. 5. Tacjan (lit. Tacijonas), prowizor aptekar
ski, miał aptekę w Szawlach, był człowiekiem zamożnym. Jego córka Marija została 
zesłana na Syberię. 6. Stanisław, adwokat w Petersburgu, po wojnie wrócił na Litwę. 
7. Władysław, inżynier, studiował w Niemczech. 8. Zenon, ojciec wspomnianego leka
rza litewskiego. W okresie międzywojnia był właścicielem Cyganów pod Kurszanami, 
dóbr odłączonych od Kalwiszek [Liutkeviciene; Żenkiewicz]. Dla dopełnienia obrazu 
można dodać, że ich siostra, niewymieniona z imienia, to Teresa z Lawcewiczów, któ
ra była żoną Wiktora Staniewicza, profesora i rektora USB w Wilnie, i matką sześcior
ga dzieci [PSB],

Teraz można wrócić do wspomnianego Remigiusza Felicjana Ławcewicza. Gim
nazjum ukończył w Szawlach w 1887 r. Studiował medycynę na Uniwersytecie Dor- 
packim w latach 1887—1894 z przerwami. Członek Konwentu Polonia, prawa filistra 
otrzymał w 1895 r. Praktykował w Kownie, na pewno w Szawlach, gdzie w 1910 był 
sekretarzem Szawelskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1917 r. przebywał w Bruk
seli, gdzie studiował medycynę. Ożenił się z Jadwigą Bogumiłą Legiejko (ur. 1874), 
córką Antoniego i siostrą Legiejki, znanego lekarza w  Wilnie, który wybrał opcję li
tewską. Miał z nią dwoje dzieci: Anielę (ur. 1900) i Stefana, zwanego też Szczepanem 
(ur. 1903 lub 1908 [Cywińska, s. 92]). Ten ostatni ukończył gimnazjum polskie w Kow
nie w 1922 r., studiował medycynę na USB w Wilnie, potem w Paryżu i w  kilku innych 
miastach, studia ukończył, ale nie otrzymał dyplomu i wrócił do rodzinnych Kalwi
szek, gdzie gospodarował po śmierci ojca. W 1943 r. „po odebraniu majątku” [cieka
we przez kogo?] wyjechał do Wilna i pracował w więzieniu na Łukiszkach w charakte
rze starszego felczera. W 1944 r. wstąpił do AK w Wilnie, gdzie wyróżniał się odwagą, 
miał pseudonim „Koń”. Po jednej z akcji został aresztowany i rozstrzelany 4 lipca 
1944, tuż przed wyzwoleniem Wilna. Jego tragiczne losy przedstawił E. Jakubowski, 
który nazwał go „przemiłym kompanem, z gruntu uczciwym człowiekiem”, który za
gubił się w życiu „i zaczął pić”, kończąc życie bohaterskim czynem [Źródła: AA 13415; 
AA, III, s. 742; AP 1005; EAA, F 402—12—60 (immatrykulacja); AV; Bończa—Kunicki, 
s. 92; Cywińska, s. 92 (tu zdj. Szczepana) i n.; Heinrich, s. 135;MACB, F 122—151 (jego 
posemejnyj spisok z 1904 r.); F 160—216, k. 13 i 331, k. 264; SG, T. 3, s. 716—717 (tu 
o Kalwiszkach). Literatura: Bednarski, s. 113; Jakubowski, O Żmud^inach, s. 217—218;
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414 ŁAWRECKI

I. Liutkevicene, Gydytojas Liubomiras Kauceviäus: g y  venti, my leti, buti ту limam [Doktor 
Liubomiras Laucevicius: żyć, kochać i być kochanym], Vilnius 2010, s. 15-18, 21-23; 
Tyla. Uetuviai, s. 123, nr 624].

W sumie przedstawione tu losy Ławcewiczów, rodziny szlacheckiej ze Żmudzi, 
wskazują, jak były one pogmatwane i dramatyczne.

Ź r ó d ł a :  Akta yardów , T. 2, s. 340, 349; AWAK, T. 24, s. 18—19, 21, 285, 379; Dworzecki Bohdanowicz, 
k. 119v-120; LM, Ujrasymą knyga 8, s. 243 nr 291; LM, Vieśtytt_ reikalą knyga 1, s. 143, 156, 161, 162, 166; 
LVIA, F 391-1-1045, k. 48-52, F 391-1-1058, k. 146-148, F 391-7-1866, k. 17 (skan 00041), F 525-8- 
940, k. 19v, F 1135-20—27, k. 203v; MACB, F 20—5192 (wywód z 1832 r.); Obdukcja generalska 1661 r.; 
ODVCA, vyp. 1 s. 23-368 i 369, 28-63, 32-133, 45-24, 96-137, 135-137, 136-142, 144-307, 184-80; 
vyp. 2, s. 41-73, 48-165, 68-381; vyp. 3, s. 4-38, 5-55, 37-23, 39-53,44-128, 85-266,105-102, 108-150, 
135-209; vyp. 4, к. 15-117, 36-284,173-263, 188-113, 298-63; vyp. 5, к. 31-232, 82-101, 130-70, 157— 
285, 158-288,173-397, 199-76, 216-118, 218-136,227-204,247-141,253-181; vyp. 7, к. 302-21; Popis 
1567 г., kol. 1269, 1270, 1295, 1296, 1305, 1306; SG, T. 3, s. 716-717: Kalwiszki; Slovar, s. 86: Gudenja- 
ny, 161: Lavciskia, 171: I .ovciski, 196: Mostvily; Sylachta wylegitymowana, s. 393. L i t e r a t u r a :  Boniecki, 
T. 15, s. 234; Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 54; LPŻ, T. 2, s. 29—30: Laucevicius, Laucius; PSB, T. 41, s. 562: 
Staniewicz Wiktor; Snviscevns, Żemaitijos savivalda, s. 328; Uruski, T. 9, s. 285—286; Vaisvila, s. 152; Żen- 
kiewicz, s. 105.

LAWIEŃSKI ZOB. ŁANIEWSKI 

LAWKSMIN ZOB. LAUKSMIN

ŁAWRECKI

Taryfa 1667 roku

Ławrecki Marcin na miejscu Bałtromieja Szymkiewicza z Babinisyek dym 1 szlachecki w pow. melonskim

Nazwisko wiąże się z imieniem Wawrzyniec (Lauryn, Ławryn), pochodzenia łaciń
skiego. Może być pochodzenia polskiego lub białoruskiego (Laürecki, Ławr) [LPŻ]. 
Imię cerkiewne to Lawrentij. Chyba nie można wykluczyć pochodzenia odmiejscowe- 
go, na Żmudzi notowano bowiem nazwy miejscowe typu Ławry, np. w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. [Slovar] i w  taryfie 1690 r. Brak jest tego nazwiska w pol
skich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.; jedna rodzina w pow. wielońskim, 
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Slovar, s. 21: Lavriniske i in. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 34: Laureckas.

ŁAWREWICZ

Taryfa 1667 roku

ŁawreniczJan Łukaspemp [na miejscu] Krzysztofa BałtromiejewiczaŁjtkaszęwicza zGawrajaów dym 1 
szlachecki w pow. niduklewskim
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ŁAWRYNOWICZ (LAWRINOWICZ) 415

Nazwisko to patronimik od imienia Ławr (Laur), czyli Wawrzyniec, zob.: Lawrecki. 
Zwraca uwagę miejscowość Ławrajcie w pow. widuklewskim, gdzie notowano Lawre- 
wieża jeszcze w taryfie 1667 r. Miejscowość tę można zlokalizować za pomocą taryfy 
1690 r., gdzie zanotowano Ławrajcie Żemigola w pow. widuklewskim. Chodzi o ob
szar między Skaudwilami a Niemoksztami, bliżej tej ostatniej miejscowości leży Żemi
gola (lit. Żemygala). Obecnie Ławrajciów nie ma na mapach, choć notowała je jeszcze 
Trzywiorstówka w połowie XIX w. i „Słownik Geograficzny” w końcu tego stulecia 
jako Lawrynajcie: dwór i okolica szlachecka. Mieszkali tu: Mil as zewie zowie (60 dziesię
cin ziemi), Prościewiczowie (57) i Juszkiewiczowie (34) [SG]. Brak jest tego nazwiska 
w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklew
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nie utytułowana.

Ź r ó d ł a :  SG, T. 15, c2. 2, s. 261: Lawrynajcie.

LAWRIMOWICZ ZOB. ŁAWRYNOWICZ

LAWROWSKI

Taryfa 1690 roku

Ławrowski Kazimierz z Macpan Piłsud w pow. korspewskim dym poddański 1

Nazwisko nawiązuje do wspólnego pochodzenia z Ławreckimi, Ławrewiczami i Ławry
nowiczami (zob.). Może mieć charakter odmiejscowy, od miejscowości Ławry, których 
sporo notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w Notowano je później w  obu ta
ryfach XVII w. w różnych powiatach. W polskich herbarzach notowano ich na Wołyniu 
i Rusi czerwone] |Uruski].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. korszew- 
skim, z jednym dymem poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Slovar, s. 161: Layriniśke i in. L i t e r a t u r a :  UrusM, T. 9, s. 287.

ŁAWRYNOWICZ (LAWRINOWICZ)

H. BIAŁYNIA, KRUCINI, ŁODZIĄ, ŚLEPOWRON 

Popis 1621 roku

ŁaiwynowicpAmbroiy £ »qyf[tmkami] na pod^zzók\Ą hoń 1 w pow. wiesyadańskim 
iMwrynomcpJan zutyvsĄrukasm\ na pod^tzókn] hoń 1 wpow.pojurskim 
Ławrynowicpjan z utyestnĄ.kami] na pod^tzókn] koń 1 w pow. widuklewskim 
ŁawrynowicpMalcher £ »e^fĄnikami] na pod^tzókn] zos%c%epem hoń 1 w pow. korszęwskim 
ŁawrynowicpMikołaj odpó!konia napod^tzókn] koń 1 w pow. kroskdm, a na Mardnkiemcpaprotestował
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416 ŁAWRYNOWICZ (LAWRINOWICZ)

Ławtynowicp Piotr p »^«/[nikami] napod^tzäka\ koń 1 wpow. korklafiskim 
ŁawrynowicpPiotrpucpestm^araĄ napodfjezdku] koń 1 w pow. kroskim 
Ławrynowicz Stanisław p ucyesĄnikanu] napod[jezdku.] koń 1 w pow. wilkiskim
Ławrynowicz Wojciech z Rospcppachołka na pojepdku koń 1 w pow. wielońskim, sam się chorobą wymówił 
prpepfiana Gradowskiego
Ławrynonicp Zygmont z »^[stoikami] na pod[)e.zóka\ koń 1 w pow. telspewskim

Taryfa 1667 roku

Łauńnowicp Dawid, na którego miejscu postał spisany Dawid Giedmin p Kweść dym 1 szlachecki w pow. kor- 
spewskim
Laurynowicpjan na miejscu Krpysptofa Strowpia pDobspów dym 1 szlachecki w pow. telspewskim 
ŁawńnowiczJan Kjpysptofowicp na miejscu Kigysgtofa Ławńnowicpa [GB: pewnie ojca] у Tomaspajciów 
dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Ławrynowicz Adam Janowicpna miejscu Adama Mętrykowicpa Sebestianowicpa pPupgubiów dym 1 spła
chetki w pow. twerskim
ŁawrynowicpAdam na miejscu Augustyna Ławrynowicza brata swego p GinejciówpoĄd]ański dym 1 w pow. 
telspewskim
ŁawrynowicpAndrpej pGośdun na miejscu Jana Kuspleyka pKusplejków dym 1 splachecki w pow. wielońskim 
Ławrynowicpjan pŁawrynajciów dym 1 splachecki w pow. twerskim
Ławry nowicpjópejna którego miejscu orap małponka swe[go] Krpysptofa Pernarowskie\go\ postała spisana 
Giędruta Spymkiewicpówna Pemarowska Krpysptofowa 2 dymy, tj. jeden w okolicy Surwił, a drugi w okolicy 
Dogiach [ogółem] 2 dymy szlacheckie w pow. ejragolskim 
Ławiynowicp Krpysptof p Łaudgin dym 1 splachecki w pow. widukleivskim
Ławiynowicp Krpysptof. Janowski Zachariasp p kupli swej od Krpysptofa Ławiynowicpa p [Uż] miny dym 1 
poddański w pow. medyngiańskim
Ławiynowicp Madej, na którego miejscu postał spisany Stanisław Pracewicp p Popabrga dym 1 splachecki 
w pow. tendpiagolskim
Ławiynowicp Samuel na miejscu Jerpe[go] Ławrynowicpa rodpica swego p Lipniun dym 1 splachecki w pow. 
wielońskim
Ławiynowicp Hrehoiy Jurkiewicp na którego miejscu postał spisany Adam Sakowicp p Pokłon dym 1 spla
checki w pow. rosieńskim
Ławiynowicp Samuel na miejscu Jana Urniapa p Umiapów dym 1 splachecki w pow. wielońskim 
Ławiynowicpowa Krpysptofowa Zofia Gimbutówna udowa na miejscu Krpysptofa Ławiynowicpa małponka 
p Pospyla dym 1 poddański w pow. korspewskim

Taryfa 1690 roku

ŁawńmowicpMikołaj KasperowicppMa/ej Gojpeny w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
Ławiynowicpjerpy pŁaw/ynajdów w pow. twerskim dym splachecki 1 
ŁawiynowicpMardn pPacajdów Widmontów w pow. gorańskim [dym] poddański 1

Nazwisko to patronimik od imienia Ławryn (Wawrzyniec), które jest pochodzenia ła
cińskiego [LPŻ]. W Polsce występowało już w XIII w. Na Żmudzi w popisie 1528 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



ŁAWRYNOWICZ (ŁAWRINOWICZ) 417

zanotowano 32 Lawrynów (2,1%), co stawiało to imię na 14—15 miejscu. Nie było więc 
szczególnie popularne [Cimnaite].

Na Żmudzi ród pojawił się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r., 
gdzie zanotowano wielu Lawrynów, Lawryńców i Ławrynowiczów. Z Lawrynów (ale 
bez innego patronimika) byli bojarzy we włości kroskiej i jaswońskiej. Spisano również 
dwóch Ławrynowiczów: Martina we włości berżańskiej i Jakuba w wilkiskiej.

Przed 1528 r. ciwunem kołtyniańskim był Martin Ławrynowicz herbu Trąby. Być 
może był synem Lawryna, ciwuna retowskiego w 1493 r. Na pewno posiadał dobra 
Worpuciany we włości berżańskiej. Najpewniej z nich wystawił 4 konie w  popisie woj
skowym W Ks. Litewskiego 1528 r. W 1541 r. był egzekutorem testamentu Doroty Ru- 
kiewiczowej, co może wskazywać na pokrewieństwo z nią [Saviscevas].

Skądinąd wiadomo o Matieju Ławrynowiczu, mierniku włości powondeńskiej 
w 1551 r. [AWAK],

Byli licznie reprezentowani w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Porównując za
warte tam dane z taryfą 1690 r. znaleziono tylko jedną informację z 1590 r. o skardze 
Lawryna Łukaszewicza na Kaspra, syna Jana Ławrynowicza, o napaść na jego konie pa
sące się na gruncie w polu Gojżewskim. W Małej Gojżewie w taryfie 1690 r. był noto
wany Mikołaj Ławrynowicz.

Wielu Ławrynowiczów zanotowano szczególnie w popisie wojskowym 1621 r. — 
10 osób. Mieszkali oni w różnych powiatach, najwięcej, bo dwóch, było w pow. kroskim. 
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 14 rodzin, także rozrzuconych po całej Żmudzi, naj
więcej, bo 3 rodziny były w pow. wielońskim, potem w pow. telszewskim, korszewskim 
i twerskim (po 2), w pozostałych pojedynczo. Większość z nich nie miała poddanych 
(10 na 14), pozostałe posiadały od jednego do dwóch poddanych.

W taryfie 1690 r. spisano tylko 3 rodziny, mieszkające w różnych powiatach: wil- 
kiskim, twerskim i żorańskim. Dwie z nich nie miały, jedna miała jednego poddanego. 
Zatem była to szlachta drobna i zasadniczo nieutytułowana. Wyjątkiem był tylko Jan Ła
wrynowicz, ciwun wieszwiański w 1569 r. Być może jest on identyczny z Janem Choru- 
życem, piastującym ten urząd kilka lat wcześniej, bo w 1564 r.

Wymienione w obu taryfach XVII w. w pow. twerskim Lawrynajcie leżały w gmi
nie Zorany (20 wiorst) w XIX w Prawdopodobnie chodzi o obszar na południe od Me- 
dyngian, gdzie leżało sioło Gudajcie. Wiadomo bowiem, że w taryfie z 1775 r. spisano 
okolicę szlachecką Gudajcie Lawrynajcie. Jeszcze dzisiaj na południe od Medyngian no
tuje się wieś Laurinaićiai.

Skądinąd wiadomo, że Zachariasz Ławrynowicz „dostał nobilitację” [to chyba 
nadinterpretacja] i nadanie 12 włók ziemi zwanej Poszyle na Żmudzi od króla polskie
go Zygmunta Augusta w 1552 r. Jego potomkowie przybrali później nazwisko Poszyl- 
ski (zob.) i używali herbu Białynia. Potomkiem był m.in. Stanisław, który wraz z bratem 
Melchiorem, plebanem w Sałantach, ufundował altarię w tamtejszym kościele. Później
szym potomkiem był Hilary, komornik żmudzki w 1780 r., który z żony Ludwiki Milwi- 
dówny pozostawił trzech synów: Stanisława, Franciszka i Antoniego. Ten pierwszy miał 
syna Jerzego i dwóch wnuków: Stanisława i Jana, których potomkowie wylegitymowali 
się ze szlachectwa w 1854 r. w  guberni kowieńskiej [Uruski].
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418 ŁAWRYNOWICZ (LAWRINOWICZ)

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Ławrynowiczów herbu 
Krucyni. Herbu tego używał Ambroży Węcławowicz, ziemianin żmudzki w 1599 r. i Jan 
Węcławowicz Linertowicz, woźny włości powondeńskiej. W 1577 r. Ławryn Węcławo
wicz był bojarem żmudzkim włości wieszwiańskiej, miał grunty w Szornelach.

W XIX w. w tej guberni oprócz rodziny z herbem Białynia Ławrynowicze wylegi
tymowali się jeszcze z herbem: Korab, Pobóg i Slepowron.

W 1799 r. wywiedli się Ławrynowicze herbu Białynia. Za swego przodka przyję
li Wawrzyńca (Ławryna), żyjącego w XVII w. Jego syn Jerzy posiadał dobra Adamowo 
i Maciejowszczyzna [LYIA, F 391—11—15].

Ławrynowicze herbu Slepowron wywiedli się jeszcze w 1800 r., gdy swoim pro
toplastą uznali Jerzego, syna Jana, Ławrynowicza. Miał on dobra Szyły Poszyle [LVIA, 
F 391-11-15].

Z kolei w 1817 r. wylegitymowali się Ławrynowicze herbu Slepowron. Ich przodek 
Jerzy żyl na przełomie XVII i XVIII w., a jego syn Piotr posiadał dobra Poszyle Lawry- 
nowicze [LVIA, F 391—11—15].

W 1837 r. wywiedli się Ławrynowicze herbu Łodzią (Korab). Ich przodkiem był 
Adam Janowicz Ławrynowicz (pokolenie I i II), który miał majętność Płatkiszki Weł- 
domiszki w Poszylach w pow. korszewskiej. Spłodził on trzech synów (III): Krzysztofa, 
Malchera i Stanisława. W testamencie z 1664 r. wspomniany Krzysztof zapisał swoją 
część dóbr bratu Stanisławowi. Ten ostatni jako jedyny miał syna Jerzego (ur. 1722; IV), 
ojca trzech synów (V): Jana, Jakuba, bezpotomnego i Stanisława (ur. 1742). Zapocząt
kowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prowadził Jan jako ojciec czterech 
synów (VI): Antoniego (ur. 1768), Tadeusza (ur. 1770), Jana (ur. 1776) i Piotra (ur. 1781 
[data dziesiątek poprawiana]). Wspomniany Jan Ławrynowicz, porucznik „Wojsk Litew
skich”, sprzedał dobra rodowe Ławrynajcie (od Adama Ławrynowicza) w  pow. medyn- 
giańskim i twerskim w 1750 r.

Z wymienionych Antoni spłodził sześciu synów (VII): Szymona (ur. 1812), Ka
zimierza (ur. 1817), Jana Tomasza (ur. 1819), Piotra (ur. 1821), Juliana (ur. 1823) i Do
minika (ur. 1826). Jego brat Tadeusz, powołał do życia syna Antoniego Ignacego 
(ur. 1813; VII). Kolejny brat Jan mógł pochwalić się tylko czterema synami (VII): Be
nedyktem (ur. 1808), Józefem (ur. 1810), Kajetanem (ur. 1816) i Franciszkiem Kaje
tanem (ur. 1824). Ostatni z braci, czyli Piotr, wydal na świat pięciu synów (VII): Teo- 
filakta [sic] Sylwestra (ur. 1808), Euzebiusza Ignacego (ur. 1810), Jerzego Antoniego 
(ur. 1814), Sylwestra Jana (ur. 1816) i Jana (ur. 1823). Wspomniany Piotr nabył dobra 
Gielżyce w 1818 r.

W drugiej, młodszej linii Stanisław (V) zostawił po sobie czterech synów (VI): 
Józefa (ur. 1794), Antoniego (ur. 1795), Wincentego (ur. 1798) i Mateusza (ur. 1801). 
Z nich potomstwa doczekali się tylko pierwsi dwaj: Józef i Antoni. Pierwszy z nich ojco
wał trzem synom (VII): Józefowi (ur. 1820), Stanisławowi (ur. 1822) i Dominikowi An
drzejowi (ur. 1824). Zaś jego brat Antoni spłodził syna Aleksandra Marcina (ur. 1830; 
VII) [LVIA, F 391-1-1058].

Genealogię Ławrynowiczów herbu Białynia opracował Michał Brensztejn. Pro
toplastą rodziny był Ławryn (pokolenie I), bojar powiatu wielońskiego, który w 1536 r.
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ŁAWRYNOWICZ (LAWRINOWICZ) 419

kupił ziemię na Żmudzi od Możejki Pikielewicza [ów Możejko był notowany w pew
nym dokumencie z 1541 r. jako świadek we włości wielońskiej]. Miał on pięciu sy
nów (II): Szymona, Mikołaja, Jerzego, Adama i Jana, którzy w 1571 r. kupili niezna
ne dobra od Paszka Olechnowicza. Z nich wydzieliły się 2 linie rodziny: od Mikołaja 
i od Jerzego. Starszą linię prowadził Mikołaj, który wydał na świat dwóch synów (III): 
Bartłomieja i Macieja, którzy sprzedali niwę Stare Siedlisko Walentemu Adamowiczo
wi Raszczewskiemu [chyba Roszczewskiemu]. Wspomniany Maciej miał syna Jana 
(ur. 1671; IV), który z kolei spłodził dwóch synów (V): Macieja i Tadeusza (ur. 1740). 
Ci ostatni wzięli w zastaw w 1778 r. majętność w pow. kowieńskim [nie podano jaką] 
od Medekszów. Maciej miał syna Mateusza (VI), o którym brak danych. Z kolei wspo
mniany Tadeusz w 1792 r. kupił majętność Szyłłany w pow. kowieńskim od Tendzia- 
golskich. Chyba był komornikiem Księstwa Żmudzkiego. Miał czworo dzieci (VI): 
Szymona, radcę nadwornego, profesora wymowy szkół brzeskich; Bartłomieja; Win
centego, pracownika kancelarii w sądzie niższym ziemskim rosieńskim w 1799 r., póź
niej radcą rządu gubernialnego Titewsko—Wileńskiego i Jerzego, asesora sądu niższego 
ziemskiego rosieńskiego.

Drugą linię rodziny zaczął wspomniany Jerzy (II), który miał dwóch synów (III): 
Adama i Marcina, wzmiankowanych w 1631 r. Z nich Adam miał syna Andrzeja 
(ur. 1783; IV) i dwóch wnuków (V): Macieja (ur. 1794) i Jana. Ci ostatni kupili majęt
ność Jotejkie w pow. ejragolskim w 1718 r. od Antoniego Dąbrowskiego. Z nich Jan wy
dał na świat syna Stanisława (VI), bliżej nieznanego, a Maciej miał czterech synów (VI): 
Tadeusza, Marcina, Antoniego (testament z 1793 r.) i Stanisława (ur. 1794) [Brensztejn]. 
W tej genealogii uwagę zwracają ewidentne błędy, np. w dacie urodzin niektórych osób 
i braki w genealogii, czyli luki w XVII—XVIII w.

Wymieniony w pokoleniu VI Szymon Ławrynowicz to postać zasługująca na 
chwilę uwagi. Był nie tylko profesorem wymowy w szkołach brzeskich, ale i prefektem 
szkoły kowieńskiej, któremu piękną pamiątkę wystawił Stanisław Morawski (1802— 
1853), znany pamiętnikarz polski. Według jego relacji Szymon Ławrynowicz to „exje- 
zuita, surowy i ostry, ciągle warzechą Katona hamował kipiące i z szumem występujące 
z brzegów młodzieńcze życie”. Z kolei jego brat Wincenty (zm. 1824) był urzędnikiem 
gubermalnym wileńskim, członkiem masonem i, nade wszystko, członkiem komisji 
śledczej badającej działalność filomatów i filaretów na Uniwersytecie Wileńskim. Na 
tej ostatniej funkcji bronił wspomnianego pamiętmkarza, który uniknął kary [Moraw
ski; Mościcki].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 127—128; BN, rkps nr 10679, k. 102: M. Brensztejn, Czarni Brada w Krojach', 
Dworzecki Bohdanowicz, k. 124; U etm os Ы йпщ tyńmai, T. 3, s. 188—189 (1541 r.); LVIA, F 391—1—1058, 
k. 168—170, F 391—11—15 (3 wywody); S. Morawski, Szlachta—bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi (1802— 
1850), Poznań (1925), s. 107-109 [także w innych pracach tego pamiętnikarza]; ODVCA, vyp. 2, s. 151— 
721; Perapis 1528 r., s. 259-260; Urzędnicy żmudzcy, nr 498. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 15, s. 236; 
Cirunaite, s. 13; Mościcki, Wilno i  Warsyawa, s. 47 (karykatura Wincentego Lawrynowicza)^48, 173; Paknys, 
s. 183: Pośdskis (Poszylski) Lavrinavicius Stanislovas; Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 327; Uruski, T. 9, 
s. 287-288.
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420 LAZAROWICZ

LAYBOWICZ ZOB. ŁOYBA

LAZAROWICZ

Popis 1621 roku

Ła^arowic^ Piotr p bracią napodjepdku białym kań 1 w pow. ejragolskim

Nazwisko to patronimik imienia biblijnego Łazarz, pochodzenia hebrajskiego [LPŻ], 
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie 1621 r. w pow. ejragolskim. Była to 

szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 38: Lazaras, Lazarayićius.

LAZECIAK (LAZENAK ?, LAZĘCIAK ?)

Popis 1621 roku

Łapeaak Jan p uczestnikami po /ёвуиг[ки] koń 1 w pow. ejragolskim

Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Może zostało błędnie zapisane lub odczytane? 
Może pewnym śladem jest nazwisko Lazęka herbu Jastrzębiec, notowane w jednym her
barzu, ale w odniesieniu do Łęczyckiego i XIV w. [Boniecki]. Może pochodzi od imienia 
Łazarz, z którym łączą się różne formy jak: Łaz, Łazko, Lazuk itp.P [Tichoniuk]. Brak 
jest tego nazwiska w  polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie 1621 r. w pow. ejragolskim. Była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 15, s. 242—243; Tichoniuk, s. 111: Łazarz.

ŁEPKOWSKI

Taryfa 1690 roku

Łepkowski Miko/aj z Pyngowian w pow. berpańskim на miejscu Krpysptofa Jakowicpa dym poddański 1

Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Lepki w ziemi ciechanowiec
kiej lub innej (Mazowsze). Część z nich była w różnych rejonach Litwy, np. w pow. 
orszańskim.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, z jednym pod
danym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 9, s. 329-332.

ŁOKOMOWICZ ZOB. LUKOM

LOKOWICZ ZOB. LUKOWICZ
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



LOPINSKI 421

ŁOMEYKO

Taryfa 1690 roku

Łamy ko Samuel pKusów Pokisie wpow.pojurskim dym szlachecki 1

Nazwisko jest dość trudne do wyjaśnienia. Prawdopodobnie należy je wiązać z Lamas 
(La—manas) lub Laumas (mityczna bogini w  mitologii Litwinów) [Zinkevicius]. Na Li
twie notuje się nazwiska typu Lamas, Laumanas, Laume i podobne [LPZ].

Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach. Niemniej jednak notowano je w aktach 
unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. jako Łomek[o], Łowmeko, Lowmeyk[o]: Andrzej, 
Daniel i Stanisław. Przynajmniej pierwszy z nich pochodził z Upity.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, bez poddanych. 
Natomiast w pow upickim spisano w tym samym czasie pięciu Łowmeyków, przy jed
nym z nich podano inną formę nazwiska — Łoweyko. Rodzina o takim nazwisku jest 
lepiej znana i notowana w herbarzach: jako bojarzy połoccy od początku XVI w.

Rodzi się pytanie, czy miejscowość Łowmiełojti i bojar Łowmiełowicz mają coś 
wspólnego z omawianą rodziną? Miejscowość tę notowano w XVI w. we włości twer- 
skiej [czy to nie pomyłka?] oraz w  telszewskiej, o czym świadczy bliższa lokalizacja: 
w Progulbiach, tj. na północny zachód od miasteczka Barszczyce. Tu do dzisiaj jest wieś 
Laumes [nazwa litewska]. Z kolei bojarzy o tym nazwisku. W 1588 r. spisano Adama 
Matysowicza Łowmiełowicza, który w 1591 r. zastawił 1 włókę ziemi w Lawmiełajtiach 
w Progulbiach we włości telszewskiej.
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 417 (indeks); ODVCA, vyp. 2, s. 6—87, 169—164; Slovar, s. 171: Lovme- 
lojti; Taryfa woj. trockiego, s. 256 (indeks). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 16, s. 34—35; Ciechanowicz, Rody, 
T. 4, s. 69: Łow[i]ejko; LPŻ, T. 2, s. 18: Lamas, 33: Laumas, Laume; Uruski, T. 9, s. 382; Zinkevicius, s. 313: 
Lamas, Laumas.

ŁOPIŃSKI 

H. JELITA 

Popis 1621 roku

Łopińskijan u a neuest niktprotestowa!, pucpestnikami po kopacku koni 2 w pow. nielońskim

Taryfa 1667 roku

Łapiński Andrpej na miejscu Mikołaja Dumaspewicpa pDatnowa dym 1 splachecki wpow. wieMskim 
Łapiński Daniel na miejscu A brama Łapińskiego rodpica p Datnowa dym pocĄA] ański 1 w pow. wieMskim 
Łapiński Jan p Datnowa ogrodnicgych dymów 2 w pow. wieMskim
Łapiński Jeny, na którego miejscu posta/ spisany Samuel Steckdewicp p Pernarowa dym 1 splachecki w pow. 
wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Łapiński Kapimierp p Datnowa Łapińskich w pow. wieMskim pAndrpejem Łapińskim bratem sUyjecptym 
dym poddański 1
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422 LOP IMSKI

Nazwisko może być różnego pochodzenia: litewskiego (zeslawizowana forma litewskie
go Lapinas, Lape itp.), polskiego (szlachta Łapiński i Łopiński) lub białoruskiego [LPZ]. 
Skądinąd wiadomo, o czym niżej, że Lopińscy pojawili się na Żmudzi jeszcze przed unią 
lubelską z 1569 r. i że byli szlachtą, co pozwala wyrazić ostrożne przypuszczenie, iż po
chodzili raczej z Podlasia i byli polską szlachtą.

Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r., kie
dy spisano Matysa Mikołajewicza Lopińskiego z dwoma końmi we włości wielońskiej.

Więcej wiadomo o nich z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W niedatowanym doku
mencie Stanisław i Walenty Lopińscy sprzedali 5 niw. W 1588 r. Stanisław Matysowicz 
Łopiński zamienił służbę ludzi w polu Wolutiach (Wajliujtiach) we włości wielońskiej na 
majętność Datnowo w tej włości. W 1593 r. Mikołaj Matusowicz [sic] Łopiński sprzedał 
część majętności Datnowo i swoją część pola Woliuty we włości wielońskiej. W 1588 r. 
po śmierci Barbary Andrejewny Zapolskowny nastąpił podział jej dóbr między jej sy
nami: Mikołaj i Bałtromiej, który „służboju bawit” otrzymali „imienejco” Babiańskie, 
a Stanisław i Walenty — majętność Datnowską. W 1596 r. Stanisław i Walenty Lopince 
[sic] ustąpili parobka swojemu bratu Mikołajowi Łopińskiemu. W 1599 r. Stanisław Ma
tysowicz Łapiński kupił majętność Babiany.

Nie wiadomo, czy do tej rodziny należał Matiej Martinowicz Łupiński, który z żoną 
Lucją Andrejewną sprzedał część majętności w polu w Piłsudach we włości korszew- 
skiej w 1595 r. W 1586 r. Gertruda Janowna Matysowa Łupińska zastawiła wspomnia
nemu wyżej mężowi majętność w Piłsudach.

Jeśli pominąć tę ostatnią wiadomość, to pozostałe tworzą pewną całość. Najpewniej 
przodkiem rodziny był Mikołaj, znany tylko z patronimiku jego syna Matysa, który stanął 
do popisu wojskowego z 1567 r. Musiał mieć większe dobra we włości wielońskiej, naj
pewniej Datnów i Babiany, leżące w rejonie Kiejdan. Miał on czterech synów, między któ
rych podzielił swoje dobra. W sumie poznajemy 3 pokolenia tej gałęzi rodziny.

W 1631 r. Wojtiech Walentynowicz Łapiński przedstawił dokument służący sobie 
i „bratiom swoim rożonym”, a dotyczący potwierdzenia szlachectwa dla bojarów wi- 
duklewskich: Martina i Matieja Stasajtiów Łapenów z 1522 r. [AWAK]. Prawdopodobnie 
ów szlachcic z 1631 r. był potomkiem Walentego Lopińskiego, a ten byl synem Matysa 
Mikołajewicza Lopińskiego z popisu 1567 r. Z kolei ten ostatni byl potomkiem bojarów 
Łapenów z 1522 r. Może to przemawiać za litewskim pochodzeniem tej rodziny.

Z 1642 r. pochodzi testament Kazimierza Bałtromiejewicza Lopińskiego. Zadys
ponował, by jego „grzeszne ciało” zostało pochowane w kościele Datnowskim przez 
jego małżonkę Alżbietę Wojciechowną Mielwidowną. Swoje „imienicze” Lopińskie 
w polu Datnowskim w pow. wielońskim zapisał w połowie żonie i synowi Andrzejowi, 
a w razie śmierci tego ostatniego jego część miała przypaść małżonce. Brat testatorajan 
nie miał mieć nic do tego. Wiadomo również, że miał siostry, jeszcze panny, nad których 
losem miał troszczyć się jego brat [МАСВ].

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. Lopińscy wysta
wili 2 konie, co jest niemało. W taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny w większości miesz
kające w pow. wielońskim (3) i wilkiskim (1). Dwie z nich miały od jednego do dwóch 
poddanych, pozostałe nie miały żadnego. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną
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ŁOSIŃSKI (LOSZYŃSKI, ŁOZIŃSKI, ŁOZYŃSKI) 423

rodzinę w pow. wielońskim z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.

Nadal Łopińscy posiadali Datnów w swoim ręku. Należy jednak stwierdzić, że nie 
chodzi tu o dobra Datnowskie, które należały wówczas do Brzostowskich. Łopińscy 
posiadali tylko Datnów Lopińskich. W przybliżeniu można go zlokalizować przy wsi 
Waluce [nazwa z mapy Chrzanowskiego, obecnie Valuciai] na zachód od Datnowa, nad 
rzekąjawgiełą, lewym dopływem Smiłgi. Wspomniana wieś nawiązuje do dawnej nazwy 
Wołutie (itp.), którą posiadali Łopińscy w XVI w.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Łapińscy her
bu Łada. Notowano też Lopińskich.

W 1810 r. wywiedli się Łapińscy herbu Jelita. Za swego przodka przyjęli Macieja 
Łapińskiego (pokolenie I), którego syn Jan (II) w 1700 r. sprzedał dobra rodzinne Śred
nik (?) na Żmudzi. Ten ostatni miał brata Samuela, o którym nie podano żadnej infor
macji. Tak więc linię rodziny kontynuował Jan Łapiński jako ojciec Michała (III) i dziad 
dwóch wnuków (IV): Mateusza, bezpotomnego i Jana. Ten ostatni spłodził sześciu sy
nów (V): Kazimierza, bezpotomnego, Szymona, Mateusza, Pawła, Jana i Ignacego, tak
że bezpotomnego. Z nich Szymon byl ojcem trzech synów [LVIA, F 391—7—1866].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 21-22; LVIA, F 391-7-1866, k. 6; MACB, F 122-184; ODVCA, vyp. 1, s. 130- 
42, 202-128; vyp. 2, s. 6-91; vyp. 3, s. 84-246, 129-108 (Lupiiiski); vyp. 4, k. 65-69, 129-147; Popis 1567
r. , kol. 1274; SG, T. 1, s. 910—911 (dane z taryfy 2 1690 r. są tu przyjęte jako pochodzące z 1717 r.); Slovar,
s. 34: Vajljujti, Voluti. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 23—24: Lapinskas, 106: Lopinskis; Uruski, T. 9, s. 258.

LOSIECKI

Taryfa 1690 roku

Łosiecki Kapimieri^Łowdów Progulbiów w pow. telspewskim [dym] Suchecki 1

Nazwisko ma niejasne pochodzenie. Może jest to forma spolonizowana, utworzona 
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski do litewskiego tematu, np. Losas? To 
ostatnie nazwisko pochodzi od niemieckiego Loos, Laas itp., które wywodzi się od imie
nia Nicolaus (Mikołaj) [LPŻ]. Nie można jednak wykluczyć innej możliwości: od miej
scowości Łosice na Podlasiu [Abramowicz, Citko, Dacewicz], Wiadomo też, że w her
barzach polskich była rodzina Losieckich, wylegitymowana później w  gub. mińskiej.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, bez poddanych. 
Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 215: Łosicki; LPŻ, T. 2, s. 107: Losas, Losys; Uru
ski, T. 9, s. 374.

ŁOSIŃSKI (LOSZYŃSKI, ŁOZIŃSKI, ŁOZYŃSKI) 

H. LUBICZ 

Popis 1621 roku

Łosiński Jergy pe dwu cpęśd p bracią na/wójjezdku] koń 1 w pow. ejragolskim
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424 ŁOSIŃSKI (LOSZYŃSKI, ŁOZIŃSKI, LOZYŃSKI)

Taryfa 1667 roku

Łosiński Jan Łukasgewicg na miejscu Katarzyny Pracewicgówny Ław/ynowej Łosińskiej gLesgcg dym 1 szla
checki w pow. ejragolskim
Łosiński Jan na miejscu Waci am  Łosińskiego rodgica swego gMalego Gojgewa dym szlachecki 1 w pow. wil- 
kiskim
Łosiński Jergy na miejscu Jyqyj7/<?[go] Walentynowicza gMichajłowicgów [dym 1] szlachecki w pow. wil- 
kiskim
Łosiński Jeigy gAlichaj/owicgów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
Łosiński Krzysztof gLesgcgdym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Łosiński Piotr na miejscu Jana Łosińskiego rodgica gLesgcgow Фт i szlachecki w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Łosiński Jan Łukaszewicz zŁ szcz w pow. ejragolskim dym szlachecki 1
Łosiński [MB: Łoziński] Jerzy, na którego miejscu został spisany Mikołaj Juremcg Dowgin g  okolicy Rucz 
kiewicg alias Michałowicz w Pow- wilkiskim dym szlachecki 1
Łosiński KagimierggRudowsiów Pasgkisgek wpow.potumszęwskim [dym] sglachecki 1
Łosiński K gysgtof na którego miejscu gostał spisany Jan Putsgcgkowski [w Kop. 1: Roszkowski] gLesgcg
w pow. ejragolskim dym sglachecki 1
Łosiński Piotr na miejscu Jana Łąsińskiego g  okolicy Łęsa [w Kop. 1 słuszniej: Leszcze] w pow. ejragol
skim dym sglachecki 1
Łogyński Jergy [w Kop. 1: Łosiński] gMałej Gojgewy na miejscu rodgica dym sglachecki 1

Nazwisko jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. Łosińskich notowano w polskich her
barzach, np. w pow. gnieźnieńskim (Wielkopolska), a zapewne byli i w innych woje
wództwach. Niemniej jednak nie można wykluczyć innego pochodzenia. Pewien nie
pokój wzbudza bowiem wzmianka z taryfy z 1690 r. o Janie Łosińskim z okolicy Lęsa, 
którą w kopii tej taryfy oddano jako Leszcze. Być może nazwisko Ląsiński (Łosiński) 
pochodzi od tej okolicy. Nazwa Łęsa nie zachowała się, ale najpewniej znajdowała się 
w okolicy Leszcze w pow. ejragolskim. Tę ostatnią można zaś zlokalizować na połu
dniowy wschód od Ejragoły. Zob. jeszcze uwagę o rzece Łoszysza, nad którą były do
bra Łosińskich.

Nieco informacji o rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1595 r. 
Juri Łosiński sprzedał majętności Ankalniczy we włości wilkiskiej. W 1598 r. Miko
łaj Andrejewicz Łosiński sprzedał bratu Juriemu część „otczizny” Połososy w okręgu 
Leszczyńskim [we włości ejragolskiej]. W 1600 r. tenże kupił majętność Byrsztyny we 
włości wielońskiej. Warto tu zwrócić uwagę, że „otczizna” Połososy w okręgu Leszcze 
może nawiązywać do płynącej w tym rejonie rzeki Łaszyszy (lit. Laśiśa). Właściwie są 
2 rzeki o tej nazwie w rejonie miasteczka Czekiszki: dopływu Łazdony, bardziej na po
łudnie i dopływu Dubissy, bardziej na północ, w kierunku wspomnianych Leszczy. Być 
może nazwa tej rzeki, nad którą leżały dobra Łosińskich, dała początek temu nazwisku. 
Wspomniane Połososy to zapewne późniejsze Połoszyńce i Połozisze, o których będzie 
mowa niżej.
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Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanoto
wano jedną osobę, która z bracią wystawiła jednego konia w pow. ejragolskim. W tary
fie 1667 r. spisano 6 rodzin, mieszkających w pow. ejragolskim i wilkiskim (po 3), bez 
poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. 
ejragolskim (3) oraz pojedynczo w sąsiednim wilkiskim i odległym stamtąd potumszew- 
skim. Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowa- 
na do końca XVII w. W 1786 r. Tomasz Łosiński był porucznikiem pow. ejragolskiego 
[pospolitego ruszenia szlachty tego powiatu].

W 1669 r. Jerzy i Piotr Łosińscy byli elektorami króla polskiego Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego ze Żmudzi.

Rodzina Łosińskich z herbem Lubicz została wylegitymowana ze szlachectwa 
w późniejszej guberni kowieńskiej w XIX w. W tym czasie notowano Łosińskich herbu 
Lubicz w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].

W 1799 r. Łosińscy herbu Lubicz wywiedli się, poczynając od Jerzego Łosińskiego. 
W 1664 r. posiadał on dobra Połoszyńce, Purwajcie i Mieze, które zapisał swoim synom 
[LVIA]. We współczesnej taryfie z 1667 r. notowano Jerzego Łosińskiego jako właści
ciela Michajlowicz w pow. wilkiskim, o którego pewnie chodziło. W każdym razie przy 
Czekiszkach była wieś Purwajcie, a w pobliżu płynęła Łoszysza, nad którą pewnie leża
ły wspomniane Połoszyńce.

W 1799 roku wywiedli się Łosińscy herbu Lubicz. Protoplastą rodziny został An
drzej Łosiński (pokolenie I), mający „posesję dziedziczną” na Żmudzi. Wydał on na 
świat dwóch synów (II): Jerzego i Mikołaja. Pierwszy z nich sprzedał dobra Antekalni- 
cze w 1595 r. i kupił od brata folwark Putoszyce [może Połuszyce nad rzeką Luszycą?]. 
Po sobie zostawił dwóch synów (III): Jana i Krzysztofa. Pierwszy z nich w 1641 r. odzie
dziczył dobra Leszcze i spłodził syna Jana (IV). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch 
synów (V): Tomasza i Antoniego z synem Janem, teraz wywodzącym się.

Z kolei Krzysztof, syn Jerzego (III) swoje dziedzicztwo Leszcze zastawił, ale osta
tecznie przejął je jego syn Michał (IV). Następnie przekazał je swoim synom (V): Jaku
bowi i Mateuszowi. Z nich Jakub spłodził syna Jana, a jego brat Mateusz — dwóch sy
nów: Marcina i Stanisława, teraz wywodzących się. Wspomniany Jan Jakubowicz miał 
trzech synów: Antoniego, Jana i Szymona. Z kolei Marcin Mateuszowicz dał światu pię
ciu synów: Izydora, Andrzeja, Walentego, Wincentego i Jana, zaś jego brat Stanisław — 
czterech synów: Antoniego, Michała, Onufrego i Marcellego.

Osobny wywód szedł od Mikołaja Andrzejewicza (II), który wydał światu dwóch 
synów (III): Józefa i Marcina. Ten ostami zapisał starszemu bratu część swojego mająt
ku w 1645 r. Marcin spłodził syna Antoniego (IV), Antoni zaś Wawrzyńca (V), a Waw
rzyniec Jerzego (VI), ojca dziś wywodzących się. Wspomniany Jerzy Wawrzyńcowicz 
pomieszkiwał na posesji arendownej w różnych miejscach. Po sobie zostawił pięciu sy
nów (VII): Antoniego, Justyna, Jana, Adama i Ignacego. Najstarszy z nich kontynuował 
pracę ojca na arendzie, miał też dwóch synów (VIII): Feliksa i Jana. Jego brat Justyn 
miał Kamilla [LVIA, F 391—8—2596].

W dokumencie z 1802 r. pt. „Delineacja po IchMP Tomaszu i Marcinie Łoziń
skich” są materiały o genealogii tej rodziny. Właściwie wspomniano o kilku Łozińskich
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jako dziedzicach dóbr Leszcze i Purwajcie. Zacznę od Jana Łukaszewicza Łozińskiego, 
wzmiankowanego pod 1689 rokiem, który chyba nie miał potomstwa, ale swoje dobra 
przekazał Michałowi, o którym niżej.

Drugim był Krzysztof Łoziński (pokolenie I), dziedzic w Leszczach i w  Połozi- 
szach. Miał on dwóch synów (II): Michała, żonatego z Krystyną Gineytówną i Jana, 
żonatego z Justyną Ibiańską. Swojemu synowi Janowi zapisał swoje dobra testamentem 
z 1709 r. Miał jeszcze córkę Justynę. Wspomniany Jan Janowicz [Łoziński; chodzi chy
ba o pokolenie III] miał dwóch synów (JV): Antoniego i Tomasza. Ten pierwszy ożenił 
się z Różą Możeykówną z którą chyba nie miał dzieci, a w każdym razie swoje dobra 
zapisał bratu. Ow brat, Tomasz, jest centralnym punktem tej genealogii. Nabył wiele 
dóbr od swoich krewnych, m.in. w  1763 r. od Jakubowiczów Łozińskich: Mateusza, Jana 
i Pawia. W końcu jednak w 1793 r. dobra te sprzedał Grużewskim.

Trzecim z Łozińskich był Jan (pokolenie I), dziedzic Leszczów. Spłodził on dwóch 
synów Janowiczów (II): Piotra i Stefana. Z nich Stefan w 1698 r. zrzekł się swoich dóbr 
na rzecz brata. Z kolei ów brat Piotr ożenił się z Elżbietą Szarawską, z którą miał dwóch 
synów (III): Jana i Salomona, którzy „umarli steriliter” [czysty, tj. bezdzietny]. Jego do
bra przez matkę Elżbietę Szarawską przeszły do Lutostańskich i do kościoła czekiskie- 
go (testament z 1706 r.)

Wreszcie Andrzej Łoziński (pokolenie I), dziedzic Leszczów, Purwajciów i Połoz- 
iszów. Miał on syna Jerzego (II) i wnuka Michała Jerzewicza (III). Ten ostatni ożenił się 
z Marianną Szemborską, z którą spłodził syna Jakuba (IV). Ten ożenił się z Alszkąja- 
montówną, a dobra ojczyste przejął w 1718 r. Miał on czterech synów (V): Władysława, 
Jana, Mateusza i Pawła. Z nich wszyscy (z wyjątkiem Władysława) odziedziczyli dobra 
po stryju [prawdopodobnie chodzi o wymienionego wyżej Piotra Janowicza Łozińskie
go] i przekazali je Tomaszowi Łozińskiemu. Można dodać, że według innej genealogii, 
wspomniany Michał miał nie tylko syna Jakuba, ale jeszcze Władysława, którego uzna
no w omawianym źródle jako syna Jakuba [tamże, к. 1].

Z owych czterech braci potomstwa doczekali się tylko dwaj: Mateusz i Paweł (V). 
Pierwszy miał dwie córki: Barbarę za Wawrzyńcem Grabowskim i Magdalenę za Stanisła
wem Chomentowskim oraz dwóch synów (VI): Stanisława (wzmianka z 1792 r.) i Marci
na, jako jedynego mającego dobra ojczyste i macierzyste. Z kolei Paweł spłodził Elżbietę 
za Antonim Czerniewiczem, Helenę za Ugiańskim, Magdalenę [brak nazwiska], Rozalię za 
Krzywickim oraz Michała (wzmianka z 1787 r). Niektórzy z nich, Marcin Mateuszewicz 
i Elżbieta Pawlówna, sprzedali swoje części dóbr Grużewskim [BNac, F 91—329].

Inną genealogię Łozińskich opracowano w niedatowanym dokumencie pt. „De- 
lineacja Leszczów Polozisza Jmci P Mariuszowi Łozińskiemu służąca”, pewnie także 
z 1802 r. Jest bardziej schematyczna, jakby wersja robocza. Prekursorem rodziny został 
Andrzej Łoziński (pokolenie I), który spłodził czterech synów (II): Mikołaja, Józefa, 
Ambrożego i Jerzego. Z nich tylko dwaj kontynuowali linię rodziny: Józef i Ambroży. 
Pierwszy z nich miał syna Andrzeja (III), wnuka Wacława (IV) i dwóch prawnuków (V): 
Jerzego i Jana, na których urywa się ta genealogia.

Z kolei Ambroży to ojciec trzech synów (III): Sebestiana, Jerzego i Łukasza. Z nich 
Sebestian miał tylko syna Kazimierza (IV). Zaś Jerzy spłodził dwóch synów (IV): Jana
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i Krzysztofa. Z nich Jan miał dwóch synów (V): Stefana i Piotra, który legował na ko
ściół czekiski i na nich wymarła ta linia rodziny. Znów Krzysztof spłodził syna Micha
ła (V), który z żoną Krystyną Gineytówną zostawił po sobie pięcioro dzieci (VI): Kazi
mierza, sterilis; Władysława z synem Stanisławem (VII); Mateusza, który miał Rachelę 
[nie można odczytać nazwiska] i z nią spłodził gromadkę dzieci, o czym niżej; Antonie
go, sterilis i Jerzego, sterilis.

W następnym pokoleniu, jeśli nie liczyć jednego syna Stanisława, bezpotomnego, 
to linię obu kontynuował tylko wspomniany Mateusz (VI). Miał on troje dzieci (VII): 
Jana, sterilis; Marcina, ojca czwórki dzieci (VIII): Piotra, Izydora, Andrzeja i Walentego; 
Stanisława, ojca dwóch synów (VIII): Tomasza i Antoniego.

Do omówienia pozostało jeszcze potomstwo Łukasza Ambrożejewicza (III). Miał 
on trzech synów (IV): Jerzego Michała, Krzysztofa i Jana, ożenionego z Zuzanną Lau- 
dańską, bezpotomnego. Wspomniany Jerzy Michał wydał na świat syna Jana (V) i wnu
ka, też Jana (VI), ożenionego z Judytą Bortkiewiczówną, oraz prawnuka Jana (VII), ste
rilis. Pozostał więc tylko Krzysztof, ojciec Michała i Piotra, sterilis (V). Z kolei Michał 
miał syna Jakuba (VI), ożenionego z Elżbietą Jamontówną, z którą spłodził dwóch sy
nów (VII): Pawła i Jana. Z nich Paweł, żonaty z Anną Kondratowiczówną miał syna Mi
chała (VIII). Zaś Jan miał Mariannę Stabaczyńską oraz dwóch synów (VIII): Jana i Szy
mona [LNB, F 91-329, k. 2].

Z 1848 r. pochodzi wywód Łosińskich herbu Lubicz. Ich przodkiem był Jerzy 
Łosiński, syn Andrzeja (pokolenie I i II). Najstarszy dokument dotyczy testamentu 
z 1664 r\, w którym wspomniany protoplasta zapisał swoje dobra w pow. ejragolskim: 
Połoszyńce Purwajcie i Mieze [później była mowa o Leszczach] synom (III): Janowi Er
nestowi i Krzysztofowi. Wspomniany Krzysztof w testamencie z 1698 r. zapisał dobra 
Leszcze synowi Michałowi (IV). Z kolei Jan Ernest zapisał Połoszyńce swojemu synowi 
Krzysztofowi (JV), a Purwajcie Roszczę drugiemu — Janowi. Ten ostatni w swoim te
stamencie z 1762 r. zapisał te dobra synom, w tym Antoniemu (V).

Wracając do genealogii tej rodziny, trzeba dodać, że w pokoleniu III podzieliła się 
ona na 2 linie: starszą z Janem Ernestem i młodszą z Krzysztofem. Wspomniany Jan 
Ernest był ojcem dwóch synów (IV): Krzysztofa i Jana. Pierwszy z nich spłodził syna 
Franciszka (V), a ten miał syna Ignacego (VI), ojca trzech synów (VII): Józefa Bar
tłomieja (ur. 1789), Benedykta Jerzego (ur. 1791) i Franciszka Wincentego (ur. 1793). 
Z wymienionych Józef Bartłomiej zostawił po sobie czterech synów (VIII): bliźnia
ków Jana i Ignacego (ur. 1819) oraz Adama (ur. 1820) i Józefa (ur. 1831), bezpotom
nych. Z nich potomstwa doczekał się tylko Jan, ojciec (IX) Zygmunta (ur. 1859) i Fe
liksa Antoniego (ur. 1864).

Teraz pora na braci Józefa Bartłomieja (VII): Benedykta Jerzego i Franciszka Win
centego. Benedykt Jerzy spłodził dwóch synów (VIII): Justyna [ros. Ustin] (ur. 1822), 
bezpotomnego i Franciszka (ur. 1825), ojca dwóch synów (IX): Kajetana (59) i Pio
tra (60). Trzeci z braci — Franciszek Wincenty spłodził trzech synów (VIII): Nikodema 
Piotra (ur. 1820) z trzema synami (IX): Janem (nr 54), Feliksem Antonim (55) i Aleksan
drem (56) oraz Feliksa (ur. 1829) z dwoma synami (IX): Eustachym (57) i Janem Pio
trem (58) oraz Antoniego Józefa (ur. 1830), bezpotomnego.
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Z kolei brat Krzysztofa — Jan (IV), który byl ojcem Antoniego (V) i dziadem 
Jana (VI), ojca sześciu synów (VII): Feliksa Franciszka (ur. 1827), Józefa Zachare- 
go (ur. 1832) oraz bezpotomnych: Piotra Wincentego (ur. 1836), Tomasza Telesfora 
(ur. 1842), Dominika (ur. 1847) i Aleksandra (ur. 1854). Tak więc linię tę kontynuowa
li pierwsi dwaj bracia. Feliks Franciszek spłodził dwóch synów (VIII): Stanisława (61) 
i Władysława (62), a Józef Zachary zostawił po sobie czterech synów (VIII): Jana 
(ur. 1861), Tomasza [po polsku rosyjskimi literami] (1864), Michała (ur. 1871) i Niko
dema (ur. 1878).

Drugą, młodszą linię zaczął Krzysztof (III), ojciec Michała (IV). Ten ostatni miał 
dwóch synów (V): Jakuba, bezpotomnego i Macieja. Ow Maciej spłodził dwóch sy
nów (VI): Marcina i Stanisława. Pierwszy z nich był ojcem pięciu synów (VII): Izydo
ra, Andrzeja, Walentego, Wincentego i Jana, wszyscy byli bezpotomni. Z kolei jego brat 
Stanisław dał życie czterem synom (VII): Antoniemu, Michałowi, Onufremu Wiktoro
wi i Marcelemu Wincentemu. Z nich potomstwo mieli dwaj: Michał — syna Wincente
go Wiktora (ur. 1800; VIII), a Marceli Wincenty — czterech synów (VIII): Józefa Kle
mensa Chryzostoma (ur. 1826), Stanisława Wiktora (ur. 1831), Antoniego (ur. 1841) 
z synem Janem (ur. 1871) oraz Jana (ur. 1845) [LATA, F 391-7-1866].

Ź r ó d ł a :  LNB, F 91-329, k. 2-3; LVIA, F 391-7-1866, k. 58 (skan 00121), F 391-8-2596, k. 407^410; 
ODVCA, vyp. 3, s. 129—107; vyp. 4, k. 311—160; vyp. 5, k. 210-76. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 16, s. 16— 
17; Ciechanowicz, Suplement, s. 227; Elektorowie królów, s. 122; Uruski, T. 9, s. 375.

LOYBA (LAYBOWICZ)

Taryfa 1690 roku

Łayboimpjerpy Bartlomiejemcp p Sadmontów wpow. korspewskim dym splachecki 1

Nazwiska Laybowicz nie ma w polskich herbarzach. Najpewniej jednak chodzi o Łoy- 
bowiczów lub Loybów. Pochodzenie nazwiska jest niejasne. Może być pochodzenia ży
dowskiego [LPŻ]. Zupełnie inaczej rzecz ujął Z. Zinkevicius, który nazwisko to zaliczył 
do przezwisk, pochodzących od słowa litewskiego: laibas, czyli „cienki”, „smukły”. Sąd 
ten wydaje się bardziej uzasadniony.

Na Żmudzi zanotowano ich w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.: 
Pietr Łojba bojar we włości pojurskiej i Michajło Lojba w jaswońskiej. Więcej danych 
jest w aktach ziemskich żmudzkich z XVI w. W 1581 r. Jan Stanisławowicz Lojba kupił 
2 pustosze: Mikieliszkia we włości użwenckiej i Mikutkiszka w berżańskiej, koło jeziora 
Kniewo [Kiewo] i rzeczki Knietawy. W 1590 r. tenże wraz z żonąDruzjanąJakubowną 
zamienił wspomnianą pustosz Mikutiszka na majętność Wojgowo. W tym roku posia
dał grunty Mikieliszki (zob. wyżej) i Kunigiszki [w polu Wojgowskim we włości użwenc
kiej], sąsiadujące z gruntami Stanisława Syrewicza — Dowojniszki. W 1592 r. tenże ku
pił 2 służby ludzi w Gierdczagole [tj. Gierdziagole] nad jeziorem Dubiszom [we włości 
berżańskiej]. W tym roku wziął w zastaw dom Monkiszki we włości tendziagolskiej. 
W 1595 r. Jan Łojba, chyba wyżej wymieniony, kupił majętność w polu Wojgowskim
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nad rzeką. Wegełup. Skądinąd wiadomo, że ów Jan Stanisławowicz był ziemianinem 
pow. upickiego i współdziedzicem dóbr Pousleje w 1585 r. [Boniecki]. Zaś w 1589 r. 
mieszkał we dworze Borkłojnie w pow upickim.

W 1583 r. Jan Mongirdowicz Łojba pogodził się w sprawie sporu o pustosz „dwor
ca” Wojgowskiego we włości użwenckiej i pustosz Plejkiszki w polu Wojgowskim, nad 
rzeką Knietuwą.

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. Lojbowie wykazywali szcze
gólną aktywność we włości użwenckiej, w polu Wojgowskim, czyli w późniejszym Waj- 
gowie, na północ od Kroż. Uwagę zwraca informacja o Janie Mongirdowiczu Lojbie, 
a więc jego ojcem był Mongird. Później rodzina ta używał trochę innego przydomku — 
Montygird lub Montygierd.

W czasie Potopu 1655 r. spisano Mikołaja Loybę, uczestnika unii kiejdańskiej ze 
Szwecją.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korszewskim, bez podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. rodzina z herbem Wadwicz wylegitymowała się ze szlachectwa w guber
ni wileńskiej, nie w  kowieńskiej. Łojbów herbu Montygerd notowano wówczas w  pow. 
rosieńskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 308; ODVCA, vyp. 1, s. 62-23, 94-113; vyp. 2, s. 113-159 i  167,147-675; 
vyp. 3, s. 9—113, 10—126,106—128; vyp. 7 ,к  294 (1589 r.);Perapis 1528 r., s. 262. L i t e r a t u r a :  Boniecki, 
T. 15, s. 363; Ciechanowicz, Suplement., s. 227; LPŻ, T. 2, s. 15: Laiba; Uruski, T. 9, s. 350; Zinkevidus, s. 559.

ŁOZIŃSKI ZOB. ŁOSIŃSKI

ŁUCZEWSKI

Taryfa 1667 roku

Łucpewski Marcin p Podubula spłachetki dym 1 spłachetki w pow. kroskim
Łucpewski Sam ud na miejscu Krystyny Butkiemcpómy Wojciechowej Iwaspkienicpowej i Eliaspa Wispmonta
p Podubula dym 1 spłachecki w pow. kroskim

Nazwisko pochodzi od nazwiska polskiego: Łuczkowski, Łuczak, o to ostatnie od imie
nia Łukasz, pochodzenia łacińskiego [LPŻ]. Jednak możliwe jest, że nazwisko tego 
typu, po litewsku Lucevicius, łączy się z imieniem Lucjan (lit. Liucijonas), pochodzenia 
łacińskiego, jak sądził Z. Zinkevicius. Do tego zestawienia B. Tichoniuk dodał imię Lu
cjusz, cerkiejwne Łukij.

Na Żmudzi po raz pierwszy notowano ich w popisie wojskowym W Ks. Litewskie
go 1528 r.: Narkę Łuczajtisa we włości kroskiej. Notowano ich również w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. W 1568 r. Juri Stanisławowicz Luczajt darował „usynowio- 
nemu synowi” Martinowi Prespolewskiemu [tj. Marcinowi Przespolewskiemu] 2 części 
majętności Wirmiańskiej we włości telszewskiej. W 1589 r. sprawa własności tych 
dóbr była przedmiotem obrad sądu, ponieważ prawo własności na Wirmiany zostało
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430 LUCZKO

zakwestionowane przez Martina Hryhorowicza Bałtromiejewicza z tytułu bliskości. Sąd 
żmudzki pozostawił jednak Przespolewskich przy tej własności, ponieważ uznał, że 
jego żona Katrinajuszkowna, córka Jana Lońskiego (Lubskiego), była „siestrzanką” Ju- 
rego Stanislawowicza Luczajta, niekwestionowanego właściciela Wirmian.

W 1575 r. Juri [Jakubowicz] Łuciewicz sprzedał służbę ludzi w majętności Giej- 
szowskiej we włości rosieńskiej. Rok później tenże sprzedał ziemię w Podubisiu w tej 
włości. Znów w 1581 r. sprzedał wspomniane Giejsze.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Luczajtów tylko 
w dwóch włościach: telszewskiej i rosieńskiej. Brak było ich we włości kroskiej, gdzie 
byli notowani zarówno na początku XVI w. (1528), jak i w 2. połowie XVII (1667).
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 21-344, 32-136, 40-288, 71-160; vyp. 2, s. 83-514; Perapis 1528 r., s. 264. 
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 110: Lućauskas, Lucevskis; Tichoniuk, s. 111: Łucjusż; Zinkevicius, s. 437: 
Liucijonas.

LUCZKO 

H. ROLA 

Taryfa 1690 roku

Ł/tcyko Władysław Michałpisarygrodyki m/komierski у  dóbr JKMci naynmych Sawnary, zaścianku Ubo~ 
gjełów у  karcymą dymów 3 w pow. W. Dy mian. Za atestacją grodu wiłkomierskiego

Nazwisko łączy się ponoć z polskim nazwiskiem Łuczka, Łuczko, zdrobnieniem od 
imienia Łukasz JLPŻJ. Wcale to nie jest takie pewne, bo zdaniem niektórych polskich 
językoznawców nazwisko Łuczka może łączyć się z cerkiewnym imieniem Łuka, Łuki- 
jan lub z ukraińskim słowem łuczka, czyli „nić z nanizanymi grzybami, koralami” itp. 
[Abramowicz, Citko, DacewiczJ. Zdaniem B. Tichoniuka nazswisko Łuczko łączy się 
z jednym z trzech podobnych imion: Lucjan, Lucjusz lub Łukasz.

Według wywodu Luczków herbu Rola z 1819 r. rodzina miała być pochodzenia na
wet książęcego, w swym gronie miała Stanisława Luczkę, kanonika krakowskiego. Autor 
tego wywodu powoływał się na „kroniki polskie”, bliżej nieokreślone. Część tej rodziny 
przeniosła się z Polski do Litwy, osiedlając się w województwie trockim w Rykontach. 
Osobą tą był Gabriel Łuczko, protoplasta tej rodziny z końca XVI w Jego potomkiem 
był wspomniany na Żmudzi w 1690 r. Władysław Michał Łuczko, który „bronił od Tur
ków oblężenia Kamieńca Podolskiego, mając nad dragonią komendę” [czyli był rotmi
strzem chorągwi dragonii]. W 1698 r. dostał rangę generała majora. Był on związany 
z pow. wiłkomierskim, pomijam dalsze losy tej rodziny [LVIA, F 391—8—2596].

Wspomniany w taryfie 1690 r. Władysław Michał Łuczko herbu Rola (zm. ok. 
1710) był synem Jana. Był kolejno: miecznikiem trockim w latach 1680—84, pisarzem 
grodzkim wiłkomierskim w 1687-1710 (?), i jednocześnie kapitanem królewskim, majo
rem i generał—majorem wojska litewskiego. Miał również dobra w woj. trockim. Ożenił 
się dwukrotnie z: JoannąBortkiewiczówną, podczaszankątrockąi Heleną Koreywianką, 
łowczanką oszmiańską, z którymi miał dwóch synów: Jana i Adama.
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Ź r ó d ł a :  Poc2obut Odlanicki, s. 300; Taryfa woj. trockiego, s. 168, 181, 186; Urzędnicy: woj. trockie, 
s. 147 nr 695; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 444 nr 3330. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, 
T. 1, s. 217: Luczka; LPŻ, T. 2, s. 110: Lucka; Tichoniuk, s. 111: Lucjan, Lucjusz, Łukasz; Uruski, T. 10, s. 25.

ŁUKASZEWICZ (ŁUKASZAJTIS)

H. LUK, POMIAN 

Popis 1621 roku

Hukaspajtis Jan napod\jezdku] pp  rötestem na ucpestniki koń 1 wpow. telspewskim
Hukaspewicp Andrpe/pucpest[nikami] napod[)tzók\Ą koń 1 wpow. powondeńskim
Hukaspewicp Hrehoiy p //qy[stnikiem] napod[)e.zäku\ kań 1 wpow. dymiańskim
HukaspewicpHrełmiy pucpesĄmkaraĄ napodfytzókd\ pospcpepem koń 1 wpow. korspewskim
Hukaspewicp Hrehoiy p ucpestnż^amĄ napodf\tzdk\Ą koń 1 wpow. widuklewskim
HukaspewicpKrpysptof p // ĵ7[nikami] na/wafjezdku] koń 1 wpow. korspewskim
Hukaspewicp Kipysptof p // ĵ'7[nikami] napocĄ\e.iókvi\ koń 1 wpow. porańskim i medyngjańskim
Hukaspewicp Stanisław p //Letnikami] na/wafjezdku] koń 1 wpow. wielońskim
Hukaspewicp Stanisław p ucpestni^araĄ na/>oafjezdku] białym koń 1 w pow. wielońskim
Hukaspewicp Spymon p // [̂stoikami] ppółkonia na podf\e.zäku\, na drugich protestowa/, koń 1 wpow.
berpańskim
HukaspewicpWalenty pucpestfaskacaĄ парой[jezdku] białym koń 1 wpow. melonskim 
Hukaspewicp Wojaech p ucpesĄmkasm\ po kopacku koń 1 w pow. rosieński/n 
Hukaspewicp Zygmont p ucpesĄmkamĄ na pod[)e.zdk\Ą koń 1 w pow. wielońskim

Taryfa 1667 roku

Hukaspewicp Adam Krpysptofowicp na miejscu Krpysptof a Hukaspewicpa rodpica swego pMichałajdów dym 
1 splachecki w pow. kroskim
Hukaspewicp Andrpej na miejscu Hukaspa Wojciechowicpa [GB: pewnie ojca] p Pepol dym splachecki 1 
w pow. mlkiskim
Hukaspewicp Hrehoiy, na którego miejscu postał spisany Ambropy PacewicppMespłdów Martżnajciów dym 1 
splachecki w pow. M. Dyrwian
Hukaspewicp ]an Piotrowicp na miejscu Bałtromieja Dysplewicpa p Potawrupia. A na którym sam miespka! 
w Giniejciach do paspni domowejprpyłącpył dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
Hukaspewicpjan. Kontrym Jerpy Janowicp [...] i p nabycia od Dawida Rymgayły i od Jana Hukaspewicpa pod- 
dańskś dym 1 w pow. telspewskim
Hukaspewicp Krpysptof Bałtromiejewicp na którego miejscu postał spisany fan Hawrewicp p Hawrajaów dym 
1 splachecki w pow. widuklewskim
Hukaspewicpjópef p Gostowtowicp dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Hukaspewicp Kapimierp na miejscu Malchera Stanislawowicpa Hukaspewicpa p Mowdylan dym 1 splachecki 
w pow. pojurskim
HukaspewicpMarcin na miejscu Mikołajowej Minmontowej p Woj dato n dym 1 splachecki w pow. kroskim
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432 ŁUKASZEWICZ (LUKASZAJTIS)

Łukaspewicp Sebestian, na którego miejscu orap rodpica swe [go] Jerzego Bałtromiejenicpa postał spisany Adam 
StankierncppStankajcdym 1 szlachecki w pow. wiespniańskim
Łukaspewicp Symon Hrehorowicp [na miejscu] Hrehorego Miko/ajewicpa Łukaspewicpa [GB: pewnie 
ojca] z Rowl dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Łukaspenicp Walenty, na którego miejscu zpstal spisany Adam Butrym z Ławdy dym 1 szlachecki w pow. 
wielońskim

Taryfa 1690 roku

Łukaszewicz Bartłomiej na miejscu Bartłomieja Doniata z Dow w pow. widuklewskim dym szlachecki 1 
LukaspemcpBart/omiej pPospespimia w pow. kroskim [dym] szlachecki 1 
Łukaszewicz Kap]mierz pMowdelan Wipborów w pow. pojurskim dym szlachecki 1 
Łukaspenicpowa Magdalena pjagminispek w pow. nilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko jest patronimikiem imienia Łukasz, pochodzącego z łaciny. W Polsce jest 
znane od XIV w., także w formie zdrobniałej — Łuczko.

Wielu Łukaszów i Łukaszewiczów (tych ostatnich nie zanotowano na Żmudzi) spi
sano w popisach wojskowych XVI w. W 1528 r. zanotowano ośmiu Łukaszów: Lełowi- 
cza we włości potumszewskiej, Miłoszewicza w wielońskiej, Nacewicza w rosieńskiej, 
Olechnowicza w wielońskiej, Szymkowicza w rosieńskiej, Jurewicza w tendziagolskiej, 
Jamontowicza w jaswońskiej i Janojtisa w rosieńskiej. Zatem najwięcej Łukaszów miesz
kało wówczas we włości wielońskiej i rosieńskiej (po 2). Pominięto dane z kolejnego 
popisu 1567 r.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. byli licznie reprezentowani, ale porównanie 
tych danych z taryfą 1690 r. nie przyniosło żadnych rezultatów.

Wielu Łukaszewiczów notowano w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 
1621 r. spisano 13 rodzin, mieszkających w różnych powiatach, najwięcej w wieloń
skim (4) i korszewskim (2), w pozostałych pojedynczo. Z reguły wystawiali konia razem 
z „uczestnikami”, nie należeli więc do zamożnych. W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, 
z obliczeń usunięto wzmiankę o Janie Łukaszewiczu z powodu nabycia dóbr. Najwięcej 
rodzin mieszkało w pow. wielońskim (3), potem kroskim (2), w  pozostałych pojedyn
czo. Żadna nie miała poddanych.

W taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w  różnych powiatach. Żadna 
z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Można 
jednak dodać, że Franciszek Łukaszewicz, kantor żmudzki, był deputatem duchownym 
do Trybunału Głównego z diececzji żmudzkiej w  1720 r.

W XIX w Łukaszewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami: Bawola 
Głowa, Doliwa, Łuk, Łuk Napięty i Odrowąż w guberni kowieńskiej. Ci z herbem Po
mian mieszkali w  pow. rosieńskim, szawelskim i telszewskim [Ciechanowicz].

W 1799 r. wywiedli się Łukaszewicze herbu Łuk. Za swego przodka przyjęli Bar
tłomieja i jego syna Kazimierza Łukaszewiczów (pokolenie I i II), którzy w 1680 r. 
posiadali dobra Dowkintłowkie Pietrajcie Poszuszwie alias Poszołtunie [w pow. kro
skim]. Wspomniany Kazimierz dał światu dwóch synów (III): Michała i Szymona. 
Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. Starsza linia pochodzi od Michała, ojca dwóch
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ŁUKASZEWICZ (ŁUKASZAJTIS) 433

synów (IV): Jerzego i Tadeusza. Z nich Jerzy ojcował Jakubowi (ur. 1787; V), ojcu 
trzech synów (VI): Jana Pawła (ur. 1804), Ottona Michała (ur. 1822), obu bezpotom
nych i Jerzego Anzelma (ur. 1825). Ten ostatni spłodził syna Kazimierza Januarego 
(ur. 1860; VII).

Wspomniany wyżej Tadeusz (IV) byl ojcem Antoniego (ur. 1810; V) i Józefa Ka
rola (ur. 1815; V). Z nich Antoni (V) miał syna Antoniego Jana (ur. 1846). Z kolei jego 
brat Józef Karol zostawił po sobie czterech synów (VI): Konstantego Feliksa (ur. 1839), 
Antoniego Edwarda (ur. 1840), Anzelma Juliana (ur. 1852) z synem Witoldem (ur. 1894; 
VII) [tych dwóch ostatnich dopisano] oraz Józefa Łukasza (ur. 1855).

Drugą, młodszą linię zaczął Szymon (III), ojciec Andrzeja (IV) i dziad Piotra Ro
berta (ur. 1795; V). Ten ostatni spłodził dwóch synów (VI): Franciszka Józefa (ur. 1828) 
i Tomasza (ur. 1838), bezpotomnego. Ów Franciszek Józef dal życie dwóm synom (VII): 
Józefowi (ur. 1858) ijanowi (ur. 1860) [LVIA, F 391—7—1866].

W tym roku udowodnili swoje szlachectwo inni Lukaszewicze herbu Łuk. Ich 
przodkiem był Szczęsny, syn Marcina Łukaszewicza. W swoim testamencie z 1710 r. 
zapisał dobra Rowmie [chyba Lowmie w pow. berżańskim] i Drobukszty [Drabuksz- 
ty w pow. powondeńskim] swoim synom: Mateuszowi ijanowi [LVIA, F 391—11—43]. 
Pewnie wspomniany Marcin Łukaszewicz jest tożsamy z osobą i tym imieniu i nazwisku 
z taryfy 1667 r., który jednak mieszkał w Wojdatonach w pow. kroskim.

Zachował się wywód Łukaszewiczów herbu Pomian z 1811 r. Przodkiem rodziny 
byl Andrzej z Pomianów Łukaszewicz (pokolenie I), który posiadał prawem zastawnym 
imienicze Powiliszki w pow. kroskim w 1612 r. Spłodził on trzech synów (II): Francisz
ka, Jerzego i Tadeusza według testamentu ojca z 1715 r. Z nich Jerzy dziedziczył wspo
mniane Powiliszki, „przez się Misiuny zwane”. Miał on syna Antoniego (III), który we
dług testamentu z 1765 r. spłodził siedmiu synów (IV): Stanisława, Tadeusza, Jakuba, 
od którego trzej synowie (V): Józef z synem Janem (VI), Tadeusz i Tomasz pochodzą; 
Aleksandra, od którego syn Tadeusz pochodzi (VI); Józefa, od którego syn Jan pocho
dzi (VI); Antoniego, ojca Aleksandra i Macieja (VI) oraz Michała, który miał dwóch sy
nów (VI): Ludwika z synem Leopoldem (VII) i Henryka. Z nich Ludwik otrzymał od 
ojca dobra Misiuny w 1795 r.

Do wspomnianego wywodu dołączono gałąź rodziny, która nie mogła się sko
munikować z wywodzącymi się. Były to linie od prapradziada Andrzeja, a konkretnie 
od wspomnianch synów: Franciszka i Tadeusza Andrzejowiczów (II). Linia Francisz
ka to: syn Kazimierz (III), wnuk Mateusz (IV) i prawnuk Andrzej (V), a linia Tade
usza: syn Jerzy (III), wnuk Stanisław (IV) i dwóch prawnuków (V): Jan i Józef [LVIA, 
F 391-1-995].

Podobny wywód pochodzi z 1800 r., a przodkiem rodziny był Andrzej Łukasze
wicz, właściciel Powiliszek Misian w 1639 r. [LVIA, F 391-7—1866, k. 68].

Zupełnie inny wywód pochodzi z 1817 r. i dotyczy Łukaszewiczów herbu Pomian. 
Ich przodkiem został uznany Mateusz Abramowicz Łukaszewicz, ziemianin pow. wił- 
komierskiego, który w XVIII w. posiadał dobra Nieworany alias Polipkalnie w  pow. tel- 
szewskim [LVIA, F 391—10-231]. Obecnie to najpewniej Paliepkalniai, wieś na wschód 
od Nieworanów (lit. Nevarenai) i na północ od Telsz.
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434 ŁUKIEWICZ

Inni Lukaszewicze herbu Pomian wywiedli się również w 1817 r. Za swego przodka 
przyjęli Abrahama Łukaszewicza, który w XVIII w. miał dobra Gryniszki w pow. sza- 
welskim [pewnie w XIX w.] [LVIA, F 391—1—343].
Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 2, s. 114; LVIA, F 391-1-343, 391-1-995, k. 112 (wywód z 1811 r.), F 391-7-1866, 
k. 68, 72 (skan 00149), F 391-10-231, F 391-11N3; Perapis 1528 r., s. 262-263. L i t e r a t u r a :  Bubak, 
s. 206—207; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 76; Uruski, T. 10, s. 33—34.

ŁUKIEWICZ

Taryfa 1667 roku

Aukiewicz Adam na miejscu Zachariasza Hryszkiewicza z Bordyjów 1 poddafrWĄ dym w pow. potum-
szęwskim

Nie można wykluczyć, że jest to jedna rodzina z Łukowiczami, mieszkającymi niemal 
z reguły w pow. telszewskim. W każdym razie geneza nazwiska jest podobna. Nazwisko 
to patronimik od imienia Łukasz (Lukas) [LPŻ],

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzinawpow. potumszew- 
skim, z jednym dymem poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 99: Liukevicius, 113: Lukavicius, Lukys.

ŁUKOM (LUKOM, LUKÓW, ŁUKOMOWICZ, LUKON)

H. SZELIGA 

Popis 1621 roku

Aukon Bałtromiej z bracią na pod[)e.2Óku\ koń 1 w pow. jaswońskim

Taryfa 1667 roku

Ankom Eliasz na ttńejscu Walentyna Bukonta [w tekście: Bukofta] z Małego Gojżęwa dym szlachecki 1 
w pow. wilkiskim
Ankom Krysztof dym 1 poddański wpow. tondcjagolskim w okolicy Dowgirdach b(dące\go] do mienia Ongir 
należącego dym 1 poddański w pow. jaswońskim
Ankom Piotr, na którego miejscu został spisany Piotr Niwiński z Ongir dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim 
Ankomowicz Daniel z Ongir dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim 
AnkomomczErazmus Walentynowicz Z Ongir dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim 
[Lukomowicz] Jeny Eraymnsowicz Z Ongir w pow. jaswońskim dym 1 szlachecki
Ankomowicz Knysytof Piotrowicz, na którego miejscu został spisany Stanisław Wy dat [...] z R°SZCZ Hlebo
wiczów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
AukomowiczMikołaj na miejscu Wojciecha Paszkiewicza z Czękokompia dym szlachecki 1 w pow. nilkiskim
Ankomowicz Mikołaj, na którego miejscu zpstał spisany Adam Rumspewicz Z Waszkiewiczów dym 1 szla
checki w pow. ejragolskim
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Kukomowicу  Ongirski Aliko/aj na miejscu Adama Maaejewicya Wasykiewicya у  Waszkiewicz dym 1 szla
checki w pow. ejragolsldm
Kukań Jan Adamowicz [na miejscu] Adama Kukana rodyica z Ongir dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
Kukon Jóyef у  Ongir dym 1 szlachecki w pow.jaswońskim
Kukań Szczęsny Z Ongir dym 1 szlachecki w pow.jaswońskim
Kukań Walenty z Ongir Małych Jamontajdów dym 1 szlachecki w pow.jaswońskim
Kukań Ongirski Ba/tromiej Pawłowicz Z Ongir dym 1 szlachecki w pow.jaswońskim

Taryfa 1690 roku

latkom [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 31: Zukin; w Kop. 1: Lukom; MB: Lukin] Jan yjankun wpow. 
wilkiskim dym szlachecki 1
latkom [w Kop. 1: Lukom] Kazimiery zOngir w pow.jaswońskim [dym] szlachecki 1 
laikom Stanislaw у  Ma lej Gojyewki w pow. wilkiskim dym szlachecki 1 
laikom Stanislaw у  Ongir w pow.jaswońskim у  bratem [dym] sylachecki 1 
Kuków [sic] Samuel у  Peru arowa w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
Kukom Micha!, któ/y yastawil Kayimieryowi Sworotowskiemu [w Kop. 1: ]an Kazimierz Worotowski]
[z] okolicy Pern arowa Jan kun w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
KukomowicyMikoIaj na miejscu ojca yjusykiewicy w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
Kukomowicy [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 60 błędnie: Lakomowicz], na którego miejscu yostal spisany
Adam Kumsyenicz Z okolicy Kesycye alias Dogie w pow. ejragolskim dym sylachecki 1

Nazwisko jest nieznanego pochodzenia [LPŻ]. Jednak zdaniem Z. Zinkeviciusa jest 
to nazwisko pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: liu— i kam—. O pierwszym była 
mowa przy Lubortach (zob.), zaś drugi człon jest albo zapożyczeniem, albo pochodzi 
od jakiegoś imienia chrześcijańskiego i występuje w antroponimii litewskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich zachowały się tylko 2 konkretne wzmianki o Łu- 
komowiczach. W 1583 r. Matiej Liukomowicz oświadczył, że jego sąsiad „piereorał gra- 
nicu jego gruntu” w majętności Ongiry. Z kolei w  1599 r. Stanislaw Matiejewicz Liuko
mowicz wraz z żoną Dorotą Stanisławowną Kudrewicz zastawił majętność Ongiry we 
włości jaswońskiej.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano Łukomów w pow. jaswońskim z bracią.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Krzysztofa Lukomowicza Ongirskiego i Da

niela Łukomowicza, którzy podpisali unię kiejdańską ze Szwecją oraz Razmusa Bałttro- 
miejewicza Łukomowicza i Jana Łukomowicza, uczestników konfederacji szadowskiej 
szlachty żmudzkiej, antyszwedzkiej, z 1656 r.

W 1670 r. spisał testament Krzysztof Bartłomiejewicz Lukom, pewnie brat [E]Ra- 
zmusa z 1655 r. Miał on 2 majętności: w  polu i okolicy Ongiry oraz w  okolicy Dowgirdy 
w pow. jaswońskim. Pierwszą z nich zapisał w dożywocie małżonce Krystynie Janowi- 
czównie Sipowiczównie, a potem dla swoich „dziatek”, tj. Jana, Afruzyny [tj. Eufrozyny] 
i Anny. Żonie zapisał jeszcze wolny „szafunek” w wysokości 70 kop groszy litewskich. 
Wspomniane córki miały otrzymać po 30 kop groszy posagu w razie wyjścia za mąż. 
Z kolei córka Justyna, spłodzona z pierwszego małżeństwa z Alszką Piotrowiczówną
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436 ŁUKOWICZ (LOKOWICZ)

Torwidówną [tj. Tarwidówną], została wyposażona w chwili wyjścia za mąż za Samuela 
Roszczewskiego w 150 kop groszy litewskich i miała dostać jeszcze 50 kop. W celu re
alizacji tych zobowiązań, można sprzedać drugą majętność, czyli Dowgirdy [VUB], Te
stator został zanotowany w taryfie 1667 r. w tych dobrach.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 14 rodzin, mieszka
jących głównie w pow. jaswońskim (8) i w sąsiednich: wilkiskim i ejragolskim (po 2) 
oraz w wielońskim i tendziagolskim (po 1). W zasadzie była to szlachta bez poddanych 
(13 na 14) z jednym wyjątkiem. Znów w taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. wilkiskim (5) i w sąsiednim jaswońskim (2), pojedynczo w ejragolskim. 
Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. 
Można dodać, że w 1667 r. zanotowano 3 pokolenia rodziny, mieszkającej w Ongirach: 
1. Walenty. 2. (E)Razmus. 3. Jerzy.

W 1820 r. rodzina Lukomów bez podania herbu została wylegitymowana ze szla
chectwa w późniejszej guberni kowieńskiej. Łukomowie [w tekście: Lukom] herbu Sze
liga mieszkali w  pow. rosieńskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 97-166; vyp. 5, k. 150-230; VUB, F 7-ŻP 23, к  71-72 (cz. 2). L i t e r a - 
t u r a :  Ciechanowicz, Suplementy s. 224; LPZ, T. 2, s. 99: Liukamas; Uruski, T. 10, s. 38; Zinkevicius, s. 99: 
kam—, 108: liu—.

ŁUKOWICZ (LOKOWICZ)

H. GOZDAWA, JELITA, ŁUIC NAPIĘTY, NEWLIN 

Popis 1621 roku

Łukomp Ka^imier^ p ucpesĄmkamĄ po kopacka koń 1 w pow. telspewskim
Łukowicp Stanisław Stefanowicp p //qt?[stnikami] na poĄjezdku] ~ ospcpepem, koń 1 w pow. telspewskim

Taryfa 1667 roku

Łakomy [Łukowicz?] Jan p Kiebojć w pow. rosieńskim [na miejscu] Ba/tromieja Spyspkiewicpa w pow. wi- 
daklewskim lepące[go] w okolicy NamgolpodĄański] dy[m] /
ŁakowicpAdam Stanislawowicp na miejscu Kapimierpa jópefowicpa Degienowicpa £ Degieniów poddański 
dym 1 w pow. telspewskim
ŁakowicpAdam, na którego miejscu postał spisany Jerpy Bałtromiejewicp i po Adamie Urbanowicpu pMon- 
twidów dym 1 splachecki w pow. telspewskim. Łutyk Daniel Jópefowicp na miejscu Jópefa Łatyka rodpica po 
Adamie Łukowicpu i po Ambropeju Krpypewicpu pMontwidówpoĄd]ański dym 1 w pow. telspewskim 
Łakoimp Dawid na miejsca Kataryny Tawrówny Kapimierpowej Macpiikowej p Macpak dym 1 splachecki 
w pow. telspewskim
Łakowicpjan [na miejscu] Kapimierpa Łukowicpa pKndows Sptrentap dym 1 splachecki w pow. W. Dyrwian 
Łakowicpjan Kapjmieip, na miejscu którego postał spisany Miko/aj Aleksandrowicp Pakiński p Łowmian 
dym 1 młyński [sic] w pow. telspewskim
Łakowicpjan na miejsca Jana Maciejewżcpa Staspkiewicpa p Ukiy nów poddański dym 1 w pow. telspewskim 
Łakowicp Jan na miejsca rodpica swe\go] Jerpego Marcinowicpa Łakowicpa p Dobspów dym 1 splachecki 
w pow. telspewskim
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Łukowicpjerpy Augustynomcp na miejscu Katarzyny Ab ramowej Łukondcpowej, Hieronima Stanis/awomcpa 
i Marka Kasperowicpa Giniata p Dobspówpoddański dym 1 w pow. telspewskim
Łukowicpjerpy Władysław na miejscu rodzica swego Zygmonta Łukondcpa pMacpukówpoddańskie dymy 2 
w pow. telspewskim
Łukowicpjerpy. RadwiłowicpAdam [...] i pprykupli od Jerpego Łukowicpa dym 1 szlachecki w pow. tel
spewskim
Łukowicpjópef Stanisławowicppimienia swego pPetrelów; takpe i pprpy kupli od Piotra Mikołajewicpa Sut- 
kiewicpa dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
Łukowicp Kapjmierp na którego miejscu postał spisany Jerpy Citkondcp p Giniaciów dym 1 spłachetki w pow. 
telspewskim. Lutyk Jan Stanisławondcp [...] i pprpykupli snych od Kapjmierpa Łu kondcpa [i] [...] poddański 
dym 1 w pow. telspewskim
Łukondcp Ławiyn Mardnowicp p Dobspów dym 1 splachecki w pow. telspewskim
ŁukondcpMichał Abramowicp na którego miejscu postał pisany Francispek Sudpjnt [sic] p Dobspów Łu- 
kajciów [...] dym 1 splachecki w pow. telspewskim
ŁukondcpMikołaj na miejscu Daniela Mitkiewicpa pMitkajciów dym 1 splachecki w pow. telspewskim 
Łukondcp Sebestian Mardnowicp p imienicpa swego p Dobspów Dukajdów i po Sebestianie Krpysptofondcpu 
Petkiendcpu i małponce on ego pa d  kiem do stał ego dym 1 splachecki w pow. telspewskim 
Łukowicp Zygmont na miejscu rodpjca swe[go] Jakuba Łukowicpa p Dobspów dym 1 splachecki w pow. tel
spewskim

Taryfa 1690 roku

Łokowżcp Piotr [w Kop. 1: Lukowicz; MB: Lakowicz] p Wądpjów [w Kop. 1: Wondziany] w pow.
ejragolskim dym splachecki 1
Łukowicp Andrpej, na miejscu którego postał pisany Maran Girdwayn p Degeniów w pow. telspewskim 
i pprpy kupli od Michała Ryspkiewicpa [dym] poddański 1 
ŁukowicpAugustyn p Osinikiów w pow. telspewskim [dym] poddański 1 
Łukowicpjan na miejscu ojca pMontmdów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
Łukowicp Jan p Budryków [w Kop. 1 błędnie: Bobkile] alias Piwowarów w pow. retowskim [dym] pod
dański 1
Łukowicpjan pŁukajdów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Łukowicpjan pMacpuków wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
Łukowicpjerpy p Ukrenów [w Kop. 1 i 8: Ukryny] w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Łukowicpjópef na miejscu Samuela Chmielewskiego p imienicpa Mespkiów Martynajdów w pow. M. Dy mian
dym splachecki 1
Łukowicp Kapjmierp p Dopspów Łukajcpów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Łukowicp Kapjmierp p Macpuków w pow. telspewskim iprpykupli od Stefana Giniada na miejscu ojca [dym]
splachecki 1
Łukowicp Kapjmierp p Rudowsiów Spwentupia w pow. W. Dyrwian poddański dym 1 
ŁukowicpMichał na miejscu Pipya/gowskiego p Puklów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
ŁukowicpMichał pPetrelów wpow. telspewskim [dym] poddański 1
Łukowicp Piotr p Zupami ą Juspkiewicpową i Janem Sowkontem p Ławrów Numgolów w pow. widuklewskim 
dym splachecki 1
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Łukowicу  Rafał, na miejscu którego i Jana Kontowta yostal spisany Stefan Dowksya у  Domontów w pow. wie-
lońskim na miejscu Jana Kanton’ta i Rafa!a Łukowicya dym szlachecki 1
Łukowicy Samuel у  Progulbiów w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Łukowicy Sehestian у  okolicy Dobsye Kukajcie w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
Łukowicy Stanisław у  Łukajciów w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
Łukowicy Zygmąt na miejscu Jakuba Janowicya у  Łukajciów w pow. telsyewskim sylachecki [dym] 1

Nazwisko pochodzi od imienia Łukasz (zob.: Łukaszewicz).
Prawdopodobnie Lukowicze byli spokrewnieni z Dobszewiczami (zob.), m.in. uży

wali tej samej przydawki pochodzeniowej: z Eytwida.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r., gdzie 

spisano Lukę Jurewicza we włości telszewskiej. W kolejnym popisie 1567 r. zanotowa
no w tej włości Mikołaja Łukojtisa, pewnie syna wspomnianego wyżej Luka. Tak więc 
całkiem możliwa jest następująca genealogia: 1. Juri. 2. Luk. 3. Mikołaj.

W aktach ziemskich żmudzkich pod 1595 rokiem pojawiła się wzmianka o Alż- 
bietie Janownie Łukowicz, która ustąpiła swemu bratu Hryhoremu Janowiczowi Łu- 
kowiczowi część majętności Maczuki we włości telszewskiej. Ten ostatni z nazwiskiem 
Lukajt w 1599 r. wziął w zastaw połowę majętności Maczuki. Tenże w 1600 r. wziął 
w zastaw włókę ziemi w dobrach Kołniany we włości wieszwiańskiej i 2 włóki sioła 
Windejgi [w tejże włości, zob.: IA, kol. 131: Windejki]. W 1599 r. Jan Janowicz Lukajt, 
pewnie brat wyżej wymienionego, wziął w  zastaw połowę majętności [bez nazwy], leżą
cej koło rzeki Guży, nad rzeką Wordową i Kwistą.

Notowano ich w  źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 ro
dziny w pow telszewskim, stawiające jednego konia z „uczestnikami”. W czasie Poto
pu 1655 r. spisano Zygmunta Jakubowicza Łukowicza oraz Sebastiana i Jerzego Marci- 
nowiczów Lukowiczów, którzy podpisali unię kiejdańską ze Szwecją. Zaraz po Potopie 
w 1661 r. wymieniono dwóch Jerzych Lukowiczów, mieszkających w okolicach szla
checkich Dopsze alias Lukajcie i Montwidzie w pow. telszewskim. Ponieśli oni straty 
wskutek działań wojennych w czasie Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].

W taryfie 1667 r. zanotowano 18 rodzin, mieszkających prawie bez wyjątku (poje
dynczo w rosieńskim i Wielkich Dyrwian) w pow. telszewskim (16 na 18). W większości 
była to szlachta bez poddanych (10 na 18), ale pozostałe rodziny miały od jednego do 
(wyjątkowo) dwóch poddanych.

W taryfie 1690 r. spisano 20 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (14) 
oraz pojedynczo w różnych powiatach: ejragolskim, retowskim, Wielkich i Małych Dy
rwian, widuklewskim i wielońskim. Połowa z nich nie miała poddanych, a druga połowa 
miała po jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Z 1670 r. pochodzi testament Maryny Józefówny Kobylinówny Zygmontowej Łuko- 
wiczowej. Chciała być pochowana w  kościele płotelskim. Miała ona dwóch synów i cór
kę. Starszy syn Jerzy „nie we Żmudzi przemieszkiwał”, a młodszy Jan wyrzucił jąz  domu. 
Z kolei córka Krystyna wyszła za mąż za Jerzego Dawidowicza Kontryma. Zmarły mąż
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zapisał jej majętność Maczuki w pow. telszewskim, którą zapisała swoim synom [VUB]. 
W taryfie 1667 r. zanotowano tylko Jerzego Władysława Lukowicza, który mieszkał 
w Maczukach na miejscu ojca Zygmunta, co potwierdza dane z tego testamentu.

Gniazdem rodu były chyba Dobsze Lukajcie, gdzie jeszcze w  1690 r. mieszkały 
4 rodziny Lukowiczów Była to okolica szlachecka, na północny wschód od Żydyków, 
obecnie przy rafinerii ropy naftowej Mazeikią Nafta. W końcu XIX w. mieszkało tu 
11 rodzin szlacheckich: Bukontowie (64 dziesięciny ziemi), Gintyłłowie (30), Girdwoj- 
nowie (139), Kęstowiczowie (96), Kontrymowie (34), Lukowiczowie (48), Pacewiczo- 
wie (80), Radwiłowiczowie (52), Semanowiczowie (6), Staniewiczowie (70) i Janczew
scy (78) [SG],

W taryfie z 1690 r. został jeszcze spisany Michał Lukowicz (1662—1696). Urodzony 
na Żmudzi, wstąpił do jezuitów w 1670 r. Był profesorem szkół jezuickich w Dynebur- 
gu i Kownie, rektorem kolegium w Poszawszu na Żmudzi, superiorem w Iłłukszcie, pre
fektem bursy muzyków i biblioteki w Wilnie, gdzie zmarł \Encyklopedia niedpy o jezuitach].

W 1743 r. zanotowano informację o nieżyjącym już Janie Józefowiczu Lukowiczu 
z Eytwida [AGAD].

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny herbu: 
Gozdawa, Jelita, Luk Napięty, Newlin i Pielesz.

W 1799 r. wywiedli się Łukowicze herbu Pielesz. Za swego przodka przyjęli Anto
niego Lukowicza (pokolenie I). W 1684 r. jego syn Jan (II) zapisał dobra Szukiszki swo
jemu synowi. Z kolei w testamencie z 1795 r. Mateusz zapisał dobra Opule w  pow. tel
szewskim synowi Jerzemu.

Drzewo genealogiczne rodziny było następujące: Antoni miał syna Jana i wnuka Sta
nisława (III). Ten ostatni ojcował dwóm synom (IV): Antoniemu i Jerzemu, którzy zapo
czątkowali 2 linie rodziny. W pierwszej, starszej Antoni spłodził syna Michała (V), ojca 
Antoniego (VI). Ten ojcował dwóm synom (VII): Aleksandrowi (ur. 1795) i Sylwestrowi 
(ur. 1800). Z nich Aleksander wydał na świat Jana Franciszka Euzebiusza (ur. 1824).

Druga, młodsza linia łączy się z Jerzym (IV), ojcem Mateusza (V), dziadem Jerze
go (VI) i pradziadem Michała Urbana Joachima (ur. 1818) [LVIA, F 391—7—1866, k. 74].

Zupełnie inna rodzina Lukowiczów herbu Gozdawa wywiodła się w 1799 r. Za 
swego przodka uznano Adama Lukowicza, który w XVIII w. posiadł dobra Jawczyki 
w pow. wilkiskim, a więc z dala od pow. telszewskiego [LVIA, F 391-11М-2].

Z 1799 r. pochodzi wywód Lukowiczów herbu Pielesz. Ich protoplastą był Ja
kub Lukowicz, ojciec Ambrożego (pokolenie I i II). Wspomniany protoplasta w  testa
mencie z 1650 r. zapisał dobra Dobsze Lukajcie swojemu synowi Ambrożemu. Ten 
ostatni ogłosił testament w 1709 r., kiedy zapisał wspomniane dobra synowi Piotro
wi (III). Był on ojcem trzech synów (IV): Tomasza, Józefa Feliksa i Piotra. Z nich To
masz spłodził syna Tadeusza (V), ojca trzech synów (VI): Wincentego Ryszarda, Józe
fa Tadeusza i Tadeusza. Z kolei Józef Feliks (IV) miał syna Jana (V), ojca także trzech 
synów (VI): Juliana Jana, Antoniego Pawła i Nikodema Aleksandra. Wreszcie trzeci 
z braci, Piotr (IV) miał syna Bonifacego (V), a ten spłodził dwóch synów (VI): Jana 
Kazimierza i Wincentego.
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Następne, VII pokolenie tworzyli: Jan Józef i Józef Jan [sic], synowie Wincentego 
Ryszarda; Józef Michał i Stanislaw, synowie Juliana Jana; Witold, syn Jana Kazimierza 
oraz synowie Wincentego: Hieronim, Jan i Wincenty.

W 1738 r. Piotr, po zaspokojeniu swoich braci Tomasza i Józefa Filipa (IV), 
wszedł w  posiadanie dóbr Ukryny Towtajcie Beniuszajcie Żukiszki Opole [w pow. tel- 
szewskim]. Tenże w testamencie z 1793 r. dobra te zapisał synowi Bonifacemu [LVIA, 
F 391-7-1866, k. 74].

W 1800 r. wylegitymowali się Łukowicze herbu Łuk [Napięty]. Ich przodkiem zo
stał Janusz Lukowicz (pokolenie I), którego wnuk Bartłomiej (III) w  1662 r. sprze
dał część dóbr Dobsze Pukajcie [w pow. telszewskim]. Wspomniany protoplasta miał 
dwóch synów (II): Jana i Marcina, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Starszą li
nię zaczął Jan Lukowicz jako ojciec Bartłomieja (III) i dziad Mariasza (IV). Ten ostami 
w testamencie z 1740 r. zapisał dobra Bugienie Dronsucie [w pow. telszewskim] swo
jemu synowi Marcinowi (V). Dobra Dronsucie sprzedał w  1793 r. jego syn Rafał (VI). 
Miał on syna także Rafała (ur. 1797; VII), który spłodził dwóch synów (VIII): Cypriana 
(ur. 1834) i Celestyna Stefana (ur. 1838). Ostatni z nich zostawił po sobie czterech sy
nów (VIII): Antoniego (ur. 1871), Zenona (ur. 1875), Stanisława (ur. 1885) i Kazimie
rza (ur. 1889).

Drugą, młodszą linię zaczął Marcin (II), ojciec Sebastiana (III). W 1667 r. wspo
mniany Sebastian wszedł w posiadanie dóbr Dobsze Łukajcie po ojcu Marcinie. Ow 
Sebastian wydał na świat syna Marcina (IV), ojca Kazimierza (IV), dziada Józefa (V) 
i pradziada Aleksandra (ur. 1782; VI). Ten ostami wydał na świat trzech synów (VII): 
Cypriana Stefana (ur. 1814), Jana Marcina (ur. 1818) i Aleksandra Feliksa. Potomstwa 
doczekał się tylko pierwszy z nich jako ojciec czterech synów (VIII): Witolda Eustache
go (ur. 1849), Zenona Jana (ur. 1850) z synem Bronisławem Zenonem (ur. 1888; IX) 
oraz Józefa (ur. 1862) i Cypriana (ur. 1864) [LVIA, F 391—7—1866, k. 76].

Z kolei w 1817 r. wywiedli się Łukowicze herbu Jelita, którzy za swego przodka 
przyjęli Jerzego, syna Jana, Lukowicza. W XVIII w. posiadał on dobra Łukajcie w pow. 
telszewskim [LVIA, F 391—11—42]. W tym samym źródle w 1819 r. wywiedli się Luko- 
wicze bez podania herbu. Ich protoplastą został Jerzy Lukowicz, który w XVIII w. po
siadał dobra Łukajcie.

Zachował się wywód Lukowiczów herbu Newlin z 1832 r. Protoplastą rodziny zo
stał uznany Józef Ławrynowicz, czyli Wawrzyncewicz, z Eytwida Lukowicz (pokole
nie I i II). Miał on dobra dziedziczne Dopsze Łukajcie w pow. telszewskim. Ożenił się 
z Krystyną Adamowną Ukrynowną, wprzód Kazimierzową Chmielewską z którą spło
dził dwóch synów (HI): Kazimierza i Jakuba (wzmianka z 1687 r.). Obaj bracia podzie
lili się dobrami Mieszki Martynajcie w pow. Małych Dyrwian, spadłych im po rodzicach 
w 1719 r. Z nich Kazimierz Józefowicz (testament z 1736 r.) z żoną Magdaleną Witkie- 
wiczówną później Janową Kukiewiczową spłodził dwóch synów (IV): Sylwestra i Ja
kuba, bezpotomnego. Z nich Sylwester żenił się dwukrotnie: z Barbarą Mitkiewiczów- 
ną spłodził dwóch synów (V): Bartłomieja i Bogusława, a z Franciszką Staniewiczówną 
miał następnych dwóch synów (V): Józefa (ur. 1768) i Jerzego, bezpotomnego. Józef

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



LUICSZA 441

był dziedzicem dóbr Mieszki Martynajcie i Jurgiełajcie oraz dalszych, wniesionych przez 
drugą żonę: Bersztwy, Szuszławki [raczej Gruszławki] i Szawlawkis. Wspomniany Józef 
spłodził dwóch synów (VI): Leona Hieronima (ur. 1801), który wywiódł swoje pocho
dzenie i Antoniego (ur. 1816).

Z kolei linia drugiego syna Józefa Ławrynowicza, czyli Jakuba (III). Spłodził on 
dwóch synów (TV): Macieja i Józefa Franciszka. Z nich Maciej ożenił się z Weroni
ką Tyszkówną, z którą miał dwóch synów (V): Jacka i Wincentego. Ten drugi został 
dziedzicem dóbr ojczystych (Mieszkie, Martynajcie i Jurgiełajcie), a Jacek dostał pew
ną sumę pieniężną. Z kolei Wincenty sprzedał wspomniane dobra i spłodził dwóch sy
nów (VI): Józefa Floriana (ur. 1805) i Adama (ur. 1810).

Znów wspomniany Józef Franciszek (IV), syn Józefa Ławrynowicza, miał dwóch 
synów (V): Jerzego Jakuba (ur. 1760) i Stefana (ur. 1764). Pierwszy z nich spłodził rów
nież dwóch synów (VI): Antoniego (ur. 1785), mającego syna Felicjana Józefa (ur. 1809; 
VII) i Jerzego (ur. 1792). Z kolei Stefan spłodził syna Bonifacego (ur. 1800; VI) [LVIA, 
F 391-1-1026; podobne: F 391-7-1866, k. 70 1 78].

Lukowiczowie mieszkali w  Dobszach jeszcze w XIX w. Mieszkał tam Cyprian 
Łukowicz, posiadający w 1830 r. 73 dziesięciny ziemi, potem gospodarstwo zmniej
szyło się do 39. Ożenił się z Adolfiną [brak nazwiska], z którą spłodził pięcioro dzie
ci: jeden z synów został ślusarzem w Charkowie, drugi był maszynistą w parowozie, 
a trzeci służył w wojsku, ale był słabego zdrowia (choroba nerwowa). Ich groby znaj
dują się na cmentarzu w Ukrynach [Profesore I у  da Kisgailaite—RagulskienĄ. Wspomnia
nego Cypriana Łukowicza należy chyba szukać w wywodzie z 1800 r., gdzie notowano 
trzech Cyprianów.
Ź r ó d ł a :  AGAD, A Piłsudskich, nr LIII.Ae, k. 132; LVIA, F 391-1-1026, k. 31 (wywód z 1832 r. i  drze
wo genealogiczne), F 391—7—1866, k. 70, 74, 76 (skan 00157), 78, F 391—11—42 (3 wywody); Obdukcja ge
neralska 1661 r.; ODVCA, vyp. 4, k. 22-172; vyp. 5, k. 1860-502, 193-29, 260-231; Perapis 1528 r , s. 262; 
Popis 1567 r., kol. 1303; SG,T. 15, cz. 1, s. 422: Dobsze Łukajcie; VUB, F 7-ŻP 23, k. 291-292 (cz. 2). L i 
t e r a t u r a :  Encyklopedia niedpy o jezuitach, s. 395; LPŻ, T. 2, s. 112: Lukas, 113: Lukavicius; Profesore Vyda 
Kęsgailaite-Ragulskiene, s. 49—50; LTruski, T. 10, s. 45M6.

LUKSZA

Taryfa 1667 roku

Pu bp a  Maran, na którego miejscu o rap na miejscu Madeja Piotronicpa i Ba/tromieja Mispkuna postał spisa
ny Ambropy Wismont pimienia naptimego Myspkimy [...] 1 poĄd\ański dym №pow. spawelskim

Nazwisko ma charakter przezwiskowy i odnosi się do litewskiego Ittksas, czyli „osoba 
z dużymi, zwisającymi udszami”, „gapiowaty”, „niezręczny” itp. [LPŻ].

Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. szawel- 
skim, z jednym dymem poddańskim. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 115: Lukśa.
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ŁUNIEWICZ (LUNIEWICZ, LUNOWICZ)

Taryfa 1667 roku

Lu niemej Dawid Stefanowieg na miejscu rodzica swego Stefana Wojdechowicga Lunowicga [sic] gLunajciów 
dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim
Luniewicg Grego ty na miejscu Woj de cha Lunie wiega gLunejdów dym 1 sglachecki w po w. medyngiańskim 
Luniemcgjan na miejscu Adama Kasperowicga Burneyki g  Bumejków dym 1 sglachecki w pow. medyngiańskim 
Luniewicgjergy. Bogusg Konstanty Jan na miejscu [...] i Jerge\go] Lunżewżcga g  imienia Giedmin Sągajlów 
jeden poddański, a drugi gagrodniegy, dymów 2 wpow twerskim
Luniewicgjergy Sgcgepanowicg na miejscu Hrehorego Augustinowicga g  Bumejków dym 1 sglachecki w pow. 
medyngiańskim
Luniewicg Kagimierg na miejscu Jana Kasguby g  Ugminiów dym 1 sglachecki w pow. medyngiańskim

Taryfa 1690 roku

Luniewicg Grgegorg g  Lunajdów w pow. medyngiańskim [dym] sglachecki 1
Luniemcgowie Jergy i Dawid g  Lunajdów Bumejków w pow. medyngiańskim [dym] sglachecki 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Lun(ys). Jest pewnie pochodzenia litewskie
go, może pochodzić od litewskiego lunius, czyli „człowiek gapowaty”, „ciapa”, „ga
moń” itp., choć budzi to wątpliwości. Być może jest związek tego nazwiska z polskim 
i białoruskim nazwiskiem Łuń [LPŻ], Czy nie można jednak wziąć pod uwagę slawizacji 
nazwiska Luniewski, nawiązującego do Łuniewa na Podlasiu, na północ od Ciechanow
ca? Może jest to nazwisko odmiejscowe?

Gniazdem rodu były Łunajcie (też Lunajcie Burnejki) w  pow. medyngiańskim. 
W XVI w. była to „otczizna” w tej włości, nad rzeką Minią i koło sioła Gedykiany we 
włości twerskiej [Slovar]. Lunajcie musiały więc znajdować się na południowy wschód 
od Medyngian, przy tym miasteczku nad rzeką Minią. Tam też notowała ją Trzywior- 
stówka, a obok nich były jeszcze Burnejkiszki.

Notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1594 r. Wojtiech Stanisła- 
wowicz Markiewicz Lunajtis zastawił trzeciznę „otczyzny” Łunajtie do rzeki Minii we 
włości medyngiańskiej. W 1595 r. Paweł Pietrowicz Łuniewicz darował żonie Dorotie 
Bogdanownie część majętności Lukiszki we włości medyngiańskiej.

W 1596 r. Kasper Matysowicz Liunajt otrzymał od żony Jedwigi Matysowny 
Andruszkowicz połowę majętności Rubeżojti we włości wieszwiańskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w była mowa o Luniewiczach 
(Lunagiach) we włości medyngiańskie] i w pobliskiej wieszwiańskiej.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 6 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. medyngiańskim (5) i pojedynczo w sąsiednim pow. twerskim, bez pod
danych. Zaś w taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. medyngiańskim, także bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 3, s. 117—303; vyp. 4, k. 2—9, 164—198; Skwar, s. 175: Łunajtie. L i t e r a t u r a :  
LPŻ, T. 2, s. 100: Lünius.
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LUNKIEWICZ (LUNKIEWICZ, LUNKOWICZ)

Taryfa 1667 roku

L/mkoMC^Salamon na miejscu Jakuba Zrowdowskiego P] ^Truchutajciów dym 1 szlachecki w pow. berjafiskim

Przyjęto formę nazwiska Łunkiewicz, a nie Lunkowicz czy Lunkiewicz. Wspomniana 
forma upowszechniła się w XIX w

Nazwisko ma łączyć się z nazwiskiem Lankiewicz, a to z kolei to patronimik od na
zwiska Lankas, które może pochodzić od Lenkas, czyli „Polak” [LPZ]. Z kolei Z. Zin- 
kevicius wskazał na 2 możliwości: od imienia łacińskiego Ijin ijns [po litewsku] lub od 
„łąki”, gwarowo zwanej po litewsku lunka.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Łunkiewicze (Lunkiewicze) herbu 
Drogosław i Prus I, ale poza gubernią kowieńską. W tej ostatniej notowano Macieja 
Lunkiewicza, syna Dominika jako dziedzica Pietkunów w 1882 r.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 2, s. 117: Lunkevicius, 21: Lankevicius, 20: Lankas, 57: Lenkas; Uruski, T. 9, s. 214: 
Lunkiewicz, T. 10, s. 52: Łunkiewicz; Zinkevicius, s. 438: Lunijus, 498: Lanka.
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