
                            ZABORY  KOMUNA  JAŁTA  I PRZESIEDLENIA  
Dociekania na  temat mojej  rodowej  genealogii były obszerne i obejmują  szereg zagadnień ale  
udało   się  jako tako  ustalić korzenie rodowe poprzez  żmudne dociekania i analizy. Na razie  są to 
początki,  są  problemy z dostępem do  archiwów. Zanim jednak  sporządziłam  poniższą  genealo-
gię byłam  tylko w posiadaniu metryki ślubu Henryka  Mareckiego i Konstancji Zydlewskiej -  skan
poniżej. W  międzyczasie powstał e-book Mesjański ród  Duninów. Jest   dostępny  w  sprzedaży 
online. 
         

                         WYWODY  GENEALOGICZNE  MOJE HERBY  RODOWE     

                                                                                                            

Kruk  Corvinus            Hałas vel Łagoda         Jelita Tres  Hastae                           Łabędź 
pradziadków Mareckich    Dziadka  Hałas   Ojca Jerzego Ziemlańskiego      Praprabaki z Duninów 
                                            O herbach jest dalej mowa na  końcu.

Krystyna Ziemlańska córka  Jerzego Ziemlańskiego i Mieczysławy Hałas vel Łagoda  córki
Walentego Hałasa i Kazimiery Mareckiej ich wnuczka a prawnuczka Henryka Mareckiego.

 MARIANNA 
Marianna   Wiśniewska poślubiła Jana  Zydlewskiego, mieli  między innymi córkę  Konstancję. 
Konstancja Zydlewska  córka Marianny z Duninów  i Jana Zydlewskiego małżonków Zydlew-
skich. Konstancja Zydlewska  poślubiła w  dniu 11  maja  1884 roku  Henryka  Mareckiego, syna  
Marcina Mareckiego  oraz  Marianny z Wiśniewskich   małżeństwa Mareckich.  
Henryk Marecki ożenił się z Konstancją Zydlewską. 

Tak wynika  z  metryki  ślubu  nr  204,  sporządzonej w dniu 7  lipca  1936  roku w Uhrusku,staro-
stwo włodawskie,gmina  Sobibór, województwo  Lubelskie, diecezja  chełmska, druk  ścisłego  za-
rachowania.

RODZINA   MARIANA  WIŚNIEWSKA  
Mąż (ślub: około 1830): Marcin Marecki 1800,  dzieci: 

1.  Józefa Marecka 1840   & Ludwik Olszewski 1824-1869 
2.  Jan 1840   & Sabina Janeczkiewicz 1840  - Paweł Janeczkiewicz  1810  + Marianna Sam-

borska 1810 =Sabina Janeczkiewicz, 1840  (ślub: w roku 1836, Chełm (obecn. woj. lubel.),

3. Henryk Marecki + Konstancja  Zydlewska ur. 21 stycznia 1863  powiat podlaski 

Dalej: 
Marianna  jako Wiśniewska  poślubiła  Marcina Mareckiego .
Henryk Marecki to był  syn Marcina i Marianny z Wiśniewskich - dalej   jako małżonków Marec-
kich  .  Henryk Marecki poślubił  11  maja 1884  roku w  Uhrusku Konstancję Zydlewską która  
była córką Jana Zydlewskiego i  Marianny z Duninów .  Konstancja miała w dniu  ślubu  podobno
około  20 lat czy 22 gdyż  wg rodzinnych  przekazów  Henryk był od niej starszy około  20 lat.  
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                               Akta  zachowane  w  cyrylicy. 
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Dziadek  Walenty  Hałas  vel Łagoda   genealogia  potomków  Sejmu Wielkiego
Kazimierz Hałas (zi.7.121.a6a2b) (.. .. ....-) × Magdalena Sobolewska 
Małgorzata Hałas (zi.7.121.a6a2b1) (.. .. ....-) panna? (r.: Kazimierz Hałas i Magdalena Sobolew-
ska)

Marianna z Wiśniewskich 
Wiśniewski − polski herb szlachecki. Ziemia  Łukowska na  Lubelszczyźnie.                                   

Wiśniewski vel Wiśniowski, gmina  Wiśniów, woj. Lubelskie                                               4.



Wiśniów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w 
gminie Gorzków. Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu krasnostawskiego w guberni 
lubelskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Gorzków. Pierw-
szym zasłużonym i sławnym gorzkowianinem był pochodzący z tej parafii Mikołaj z Gorzkowa 
herbu Gierałt, zmarły w 1414 r. biskup wileński, trzeci w historii rektor Akademii Krakowskiej.  
Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z 1326 r.

parafia@gorzkowparafia.pl   23  czerwca  2020  email   nie  udzielono  odpowiedzi 

Koligacje z Duninem - Wąsowiczem.
W  archiwach  rodowych jest dokument podpisany  przez  wujka Wąsika  
- W. Dunina Wąsowicza  
 Prezesa   Towarzystwa  Przyjaciół Weteranów Warszawa  dnia 18.XII.1935  z  życzeniami  Bożego 
Narodzenia do Henryka Mareckiego   oraz  z propozycją zamieszkania w Domu dla Weteranów w 
jakimś schronisku ,gdzie  miał  mieć wszystko zapewnione. O ile by w domu nie było należytej 
opieki a w pobliżu  apteki i lekarza,  to  może się   przenieść  do Warszawy  do schroniska dla  we-
teranów . Patrz  druga część    - Archiwum rodzinne na  stronie  Klubu Białego Orła.
Ponadto po wojnie  opiekował się wiele  lat dwoma  córkami    mojej  babki Kazimiery Hałas  z 
Mareckich to jest  moją matką  Mieczysławą i jej siostrą Bożeną   w Lublinie  ,gdy babka  siedziała 
za przynależności do WIN w więzieniu  a  dziadek  był  zesłany.  Był to  przed  wojną  bogaty zie-
mianin, a po  wojnie już   nie, ale poczuwał się do  jakichś związków rodzinnych.
 FOTO:   
Weterani w otoczeniu członków Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 r.Na zdjęciu obok 
widoczni m.in. weterani: Wiktor Malewski (siedzi), Antoni Suss (stoi z lewej), Mamert Wandali 
(stoi w środku), Walenty Milczarski (stoi z prawej) oraz prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Weteranów 1863 r. Władysław Dunin-Wąsowicz (obok Walentego Milczarskigo, w jasnym garnitu-
rze) .  
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Genealogia:   http://www.sejm-wielki.pl/    genealogie 
     

rodzice
Marcin Marecki

1800
  

Marianna Wiśniewska 
1810

|   |
2   3

|
Jan Marecki, 1840   + brat Henryka  Mareckiego  

Jan Marecki (ID: sw.558013), ~1840– (r.: Marcin i Marianna Wiśniewska) × Sabina
Janeczkiewicz 

Henryk  Marecki  Koligacja: Wojciech Olszewski (sw.557618)

rodzice
Marcin Marecki

1800
  

Marianna Wiśniewska
1810

|   |
2   3

|
Józefa Marecka, 1840

 Józefa Maria Marecka h. Szeliga (ID: psb.28633.5), ~1820–1841 (r.: Paweł                   i Francisz-
ka Wiśniewska) × Ignacy Szuch 

• Józefa Marecka (ID: sw.557962), ~1840– (r.: Marcin i Marianna Wiśniewska) × Ludwik Ol-
szewski    Kasper Melchior Baltazar Olszewski, 1786       Marecki    http://gajl.wielcy.pl/
herby_nazwiska.php?lang=pl&herb=slepowron ( czyli  Corvinus Kruk) 

• Smogorzów - wieś  i  wielki folwark w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Pu-
ławy.  Smogorzów-  wieś i  folwark powiat kozienicki  gmina  Góra  Puławska- Zawady i 
inne  wsie płaciły wg reg. poboru  powiatu radomskiego   własności Stanisława Dunin- Wą-
sowicza 3  grzywny od łanu.    
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                    Marianna Dunin-Wąsowicz ze Smogorzowa h. Łabędź (ID: sw.679982)
                                           Bogate  ziemiaństwo z wieloma  wsiami.

Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64"

pradziadko-
wie

Karol Dunin-Wąso-
wicz ze Smogorzowa
h. Łabędź, generał-
major wojsko koron-

ne
1730

  ?   

Konstanty Gostkow-
ski z Gostkowa h.

Gozdawa, generał-
adiutant wojsko ko-

ronne
1730-1790

  

Józef Wielogłowski
z Wielogłów (de

Welglow) h. Stary-
koń, stolnik [wol]

Wołyń
1740-1799

&   &   &   &

Konstancja Szydłow-
ska h. Lubicz

1720
  ?   

Zuzanna Jordan z Za-
kliczyna h. Trąby

(Brzezina)
1740

  
Józefa Badeni h.

Bończa
1750-1818

|   |   |   |
8 | 9   10 | 11   12 | 13   14 | 15

|   |   |   |

dziadkowie

Michał Dunin-Wąso-
wicz ze Smogorzowa
h. Łabędź, pułkownik

wojsko koronne
1751-1820

  

Maria Ol-
szewska h.
Prus (II)

1760

  

Michał Gostkowski z
Gostkowa h. Gozda-
wa, prezes trybunału
województwa [kra]

Kraków
1773

  

Teofila Wielogłow-
ska z Wielogłów
(de Welglow) h.
Starykoń, (linia:

Józef Wielogłowski
1.279.15)

1780-1823
|   |   |   |
4   5   6   7

 

|   |

rodzice

Karol Sewer Seweryn Dunin-
Wąsowicz ze Smogorzowa h. Ła-

będź
1810

  
Józefa Gostkowska z Gostkowa h. Gozda-
wa, (linia: Józef Wielogłowski 1.279.15)

1810

|   |
2   3

|
Marianna Dunin-Wąsowicz ze Smogorzowa h. Łabędź, (linia: Józef Wielo-

głowski 1.279.15), 1840 
TO  NIE  ONI 
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Marianna   Wiśniewska poślubiła Jana  Zydlewskiego, mieli  między innymi córkę  Kon-
stancję. Konstancja Zydlewska  córka Marianny z Duninów  i Jana Zydlewskiego małżon-
ków Zydlewskich. Konstancja Zydlewska  poślubiła w  dniu 11  maja  1884 roku  Henryka  
Mareckiego, syna  Marcina Mareckiego  oraz  Marianny z Wiśniewskich   małżeństwa Ma-
reckich.    Henryk Marecki ożenił się z Konstancją Zydlewską. 

https://geneteka.genealodzy.pl

INNI DUNINOWIE   Z  TEGO RODU ALE  SAMI DUNINOWIE 
Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi

1821 154
Franciszek 
Salezy 

Dunin

Felicjan  
Dunin 
Szczakow-
ska

Żona
Anna

Wierzbicka
Dominik, 
Rozalia To-
karska

Krasnystaw

                                                                         
                                                                     Żona  Antoniego          Rodzice  żony       Parafia 
      

1868 9 Antoni Dunin
Grzegorz  Dunin
Barbara Moczulska

Franciszka Sochaczewska

Jan  Sochaczew-
ski 
 Katarzyna Mar-
czuk

Świerże

                                                                                   
                                                                            
Jan  Zydlewski                  Rodzice            żona Jana   Marianna  Dunin     Rodzice      Parafia 
 ŚLUB 

1849 15 Jan
Zydlew-
ski

Józef  Zydlewski 
 Anna Samełek Sameł-
ko

Marianna Dunin
Grzegorz  Dunin 
 Barbara Moczulska

Chełm

ANTONI BRAT  MARIANNY     Marianna  Dunin  zmarła w  1908  Wola Uhruska   USC 

 ŚLUB
Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi

1849 15 Jan 
Zydlew-
ski

Józef, Anna
Samełek 
Samełko

Marianna Dunin

Grzegorz  
Dunin  Bar-
bara Mo-
czulska

Chełm

1868 9 Antoni Dunin

Grzegorz  
Dunin  Bar-
bara Mo-
czulska

Żona 
Franciszka

Sochaczewska

Jan  Socha-
czewski 
Katarzyna 
Marczuk

Świerże
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ZYDLEWSCY  ŚLUB 

Rok Akt Imię Nazwisko
Imię
ojca

Imię
matki

Nazwisko
matki

Parafia Miejscowość Uwagi

1890 10 Władysław Zydlewski Grzegorz Anna Czajkowska Uhrusk
Wola Uhru-
ska

1890 71 Bolesław Zydlewski Grzegorz Anna Czajkowska Uhrusk
Wola Uhru-
ska

MARECKI
Wiśniewska  

Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi

1833 2 Józef Marecki
Żona 
Rozalia

Smoleniec
Łopiennik
(par. unic-
ka)

1869 4 Jan Marecki

Marcin  
Marecki 
Marianna 
Wiśniew-
ska

Żona 
Sabina

Janeczkie-
wicz

Paweł  Ja-
neczkie-
wicz 
Marianna
Sambor-
ska

Chełm

1922 149 Stanisław Marecki
Żona 
Janina 

Groszkówna
Lublin 
św. Jan 
(Katedra)

INNI MARECCY  też  Lubelszczyzna 

Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca
Imię

matki
Nazwisko

matki
Parafia Miejscowość Uwagi

1809 Marcin Marecki Kazimierz Ewa Koszczonka Janowiec Mszadla

1834 21 Władysław Marecki
Łopiennik
(par. unic-
ka)

Łopiennik (uni-
ci)

1869 166
Julian Eu-
zebiusz 

Marecki Jan Sabina
Janeczkie-
wicz

Chełm

1906 125 Stanisław Marecki Teodor Julianna Bojarska Piszczac Kościeniewicze
1908 20 Jan Marecki Konstanty Tekla Bojarska Piszczac Kościeniewicze
1912 116 Piotr Marecki Piotr Tatiana Kikłowicz Piszczac Trojanki
1912 118 Jan Marecki Teodor Julianna Bojarczuk Piszczac Kościeniewicze
1912 119 Aleksander Marecki Teodor Julianna Bojarczuk Piszczac Kościeniewicze
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                                DUNINOWIE   TYCH  DUNINÓW Z LUBELSZCZYZNY  
                              BRAK W OFICJALNYCH  GENEALOGIACH TEGO RODU

Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca
Imię mat-

ki
Nazwisko

matki
Parafia Miejscowość Uwagi

1745
Marianna 
Helena

Wolska Piotr Małgorzata Dunin Janowiec Łagów

1885 7
Henryk 
Mieczysław

Pieniążek Teofil Marianna Dunin Janowiec Łagów

1887 113 Zofija Pieniążek Teofil Marianna Dunin Janowiec Łagów
1890 135 Florian Pieniążek Teofil Marianna Dunin Janowiec Łagów
1891 92 Stanisława Łypka Józef Jadwiga Dunin Uhrusk Uhrusk
1891 94 Stanisława Holc Władysław Apolonia Dunin Świerże Świerże
1892 19 Julianna Dziedzicka Piotr Józefa Dunin Uhrusk Bytyń
1894 36 Julia Holc Władysław Apolonia Dunin Świerże Świerże

1894 66 Wincenty Dunin Antoni Julianna Konopko Uhrusk
Wola Uhru-
ska

1894 114 Stanisław Dziedzicki Piotr Józefa Dunin Uhrusk Bytyń
1896 87 Emilia Holc Władysław Apolonia Dunin Świerże Świerże

1896 105 Bronisław Dunin Antoni Julianna Konopka Uhrusk
Wola Uhru-
ska

1897 50 Władysław Dunin Bronisław Wiktoria Łukomska Uhrusk Bytyń
1898 136 Franciszek Korczyński Jan Elżbieta Dunin Uhrusk Osowa
1898 137 Aniela Korczyńska Jan Elżbieta Dunin Uhrusk Osowa
1899 4 Mieczysław Holc Władysław Apolonia Dunin Świerże Świerże
1900 8 Marianna Dunin Bronisław Wiktoria Łukomska Uhrusk Bytyń
1900 19 Antonina Kurczyńska Jan Elżbieta Dunin Uhrusk Ossowa

1900 60 Stanisława Dunin Antoni Antonina Pilszczewska Uhrusk
Wola Uhru-
ska

1900 149 Janina Holc Władysław Apolonia Dunin Świerże Świerże
1902 11 Franciszek Dunin Bronisław Wiktoria Łukomska Uhrusk Bytyń

1902 93 Anna Dunin Antoni Antonina Pilszczewska Uhrusk
Wola Uhru-
ska

1903 6 Julian Holc Władysław Apolonia Dunin Świerże Świerże
1905 2 Jadwiga Dunin Bronisław Wiktoria Łukomska Uhrusk Bytyń

1905 6 Aleksander Dunin Antoni Helena Radecka Uhrusk
Wola Uhru-
ska

1910 61 Wiktor Dunin Uhrusk
1911 32 Aleksandra Dunin Bronisław Wiktoria Łukomska Uhrusk Bytyń

1911 198 Walerian Taranowski Leon Marianna Dunin Uhrusk
Wola Uhru-
ska

1913 42 Józef Dunin Antoni Antonina Wiśniewska Uhrusk
Wola Uhru-
ska
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1.1.3.1.1b.2.2.3.2.1. Donin z Wiski (lub ze Skrzyńska), zm. 1418, dziekan krakowski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.2. Jadwiga Dunin, zm. przed 1460 +(1) Jakub z Jamielna i Motyczna, zm. 
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.3. Paweł Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.4. Jan Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.5. ?? (syn) Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.6. ?? (syn) Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.7. ?? (syn) Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.5. Donin ==> DUNINOWIE
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.5. Krystyn + Katarzyna
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.1. Donin
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2. Piotr z Prawkowic i Ujazdu, ur. ok. 1415, zm. 1484, 
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1b.4. Małgorzata Dunin + Adam Romiszowski h. Jelita, starosta łowicki
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8. Jakub z Ujazdu, starosta łęczycki + ?? Przerębska h. Nowina
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1. Stanisław Dunin, kasztelan inowłodzki + ?? Garwaska h. Grzymała
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.1. ?? Dunin (córka) + ?? Pierzchała, h. Roch
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.2. ?? Dunin + ?? Śleszyński
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.3. Mikołaj Dunin
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.2. Wincenty Dunin, stolnik łęczycki + Anna Walewska h. Roch II, ojciec: 
Mikołaj (podkomorzy sochaczewski), matka:  Katarzyna Kościelecka
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.2.1. Anna Dunin + Paweł Szczawiński, zm. 1593 h. Prawdzic, kasztelan łę-
czycki

                              I wielu innych :   http://www.sejm-wielki.pl/n/Dunin   

                             74  plus 224   osób  o tym nazwisku  pod tym  linkiem.

Duninów mieszka w:
Warszawa 25
Wrocław 19
Kraków 17
Lublin 16
Słupsk 11
Radom 9
Gorzów Wielkopolski 8
Sierzchów 8
Częstochowa 7

Zakopane 7
Łódź 6
Stróża 6
Rybnik 5
Sędziszów Małopolski 5

Świdnica 5
Busko-Zdrój 4
Gdynia 4
Karpacz 4
Katowice 4

http://www.sejm-wielki.pl/n/Dunin


Kielce 4
Opole 4
Otrębusy 4
Włodawa 4
Zgierz 4

Sopot 3
Konstancin-Jeziorna 1
Wola Uhruska 1

Uhrusk (ukr. Угруск) – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie włodaw-
skim, w gminie Wola Uhruska, przy drodze wojewódzkiej nr 816 Dorohusk-Włodawa i linii kolejo-
wej Chełm-Włodawa. Integralnymi częściami miejscowości są Piaski Uhruskie oraz Zastawie. 
W l. 1867–1954 Uhrusk wchodził w skład gminy Sobibór. W latach 1975–1998 miejscowość admi-
nistracyjnie należała do województwa chełmskiego.Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 
pocz. XIII w. z tzw. "Latopisu halicko-wołyńskiego". Zgodnie z nim już w 1204 r. w Uhrusku ist-
niał gród, w 1218 r. umocniony i rozbudowany przez księcia halickiego Daniela Romanowicza, któ-
ry wzniósł wieżę obronną, ufundował także męski monaster św. Eliasza oraz cerkiew katedralną pw.
NMP. Jednocześnie książę ustanowił w 1224 w Uhrusku biskupstwo prawosławne, którego pierw-
szym władyką był Azaf. Około 1240 r. książę przeniósł stolicę księstwa i siedzibę eparchii do Cheł-
ma, co przyczyniło się do upadku znaczenia Uhruska. 

W XIII-XIV w. Uhrusk stanowił własność książąt halicko-włodzimierskich z dynastii Romanowi-
czów. Po przyłączeniu w 1366 r. Ziemi Chełmskiej do Królestwa Polskiego Uhrusk stał się kró-
lewszczyzną, którą Władysław Jagiełło w 1414 r. nadał bojarowi ruskiemu Olechnie (Aleksandro-
wi) Dymitrowiczowi "Białemu", protoplaście rodu Uhrowieckich herbu Suchekomnaty. Dobra 
uhruskie pozostały we władaniu rodu do końca XVI w. W wyniku działalności kolonizacyjnej z 
dóbr tych wyłoniły się nowe jednostki osadnicze - Wola Uhruska i Wólka Uhruska. W XVII-XVIII 
w. właścicielami Uhruska byli Krzywczyccy, Dłużewscy, Ledóchowscy i in. 

Według "Tabelli miast, wsi i osad Królestwa Polskiego" w 1827 r. Uhrusk liczył 34 domy i 145 
mieszkańców. Według "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich" z 1892 r. miejscowość należała do gminy Bytyń, liczyła 37 domów i 316 mieszkańców, znaj-
dowały się w niej dwa młyny wodne i cegielnia. Dobra Uhrusk o łącznej powierzchni 2374 morgi 
składały się w 1885 r. z folwarków Uhrusk i Rożnówka; wieś Uhrusk składała się z 27 osad (gospo-
darstw) o łącznej powierzchni 338 mórg. 

W 1822 r. dobra uhruskie wykupił i scalił gen. Henryk Ignacy Kamieński, który następnie przekazał
je synowi, Henrykowi Kamieńskiemu. W 1852 Henryk Kamieński przekazał Uhrusk siostrze Lau-
rze Suffczyńskiej. Kolejnymi właścicielami Uhruska byli Jan Rusiecki, Henryka z Rusieckich 
Izbińska, Leonard Ruszkowski i Leon Matuszewski. W 1881 majątek nabył Mieczysław Niemirycz,
którego syn Stanisław był ostatnim (do 1944 r.) dziedzicem Uhruska. Mieczysław Niemirycz 
wzniósł klasycystyczny dwór, po przebudowach i zatarciu cech stylowych zachowany do dnia dzi-
siejszego. Obecnie pozostałości majątku Uhrusk tworzą gospodarstwo rolne - Zakład Doświadczal-
ny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
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Od początków swego istnienia Uhrusk był siedzibą parafii prawosławnej. W XVII w. parafia ta 
wraz z całą prawosławną eparchią chełmską weszła w skład struktur Kościoła unickiego (greckoka-
tolickiego). W 1875 rosyjskie władze zaborcze zlikwidowały unicką eparchię chełmską i przymuso-
wo wcieliły do struktur Kościoła prawosławnego. Pierwotna cerkiew drewniana została wzniesiona 
przed 1429 r. Istniejąca obecnie w Uhrusku klasycystyczna cerkiew pw. Zaśnięcia NMP, należąca 
do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie, ufundowana została w 1849 r. jako 
cerkiew unicka. Obok cerkwi zachowały się resztki cmentarza. Właściwy cmentarz unicko-prawo-
sławny znajduje się w części wsi zwanej Kobylice. W połowie XVI w. została erygowana parafia 
rzymskokatolicka. Pierwotny kościół drewniany, ufundowany w 1551 r. przez starostę chełmskiego 
Mikołaja Uhrowieckiego, spłonął w 1676. Pod koniec XVI i w 1. poł. XVII w. świątynia pełniła 
czasowo funkcję zboru kalwińskiego.

 Obecnie istniejąca świątynia pw. św. Jana Chrzciciela pochodzi z 1678 r. i była wielokrotnie prze-
budowywana, m.in. w l. 1837 i 1954 r. Obok kościoła znajduje się zabytkowa dzwonnica i plebania.
Kilkaset metrów na zachód od kościoła znajduje się cmentarz parafialny, założony pod kon. XVIII 
w., z zabytkowymi nagrobkami z XIX i pocz. XX w. Przy cmentarzu zabytkowa kapliczka z drew-
nianą figurą św. Jana Nepomucena. 

Według spisu powszechnego z 30 września 1921 r.  Uhrusk liczył 340 mieszkańców, z których na-
rodowość polską deklarowało 334, rusińską (ukraińską) 4, inną 2, wyznanie rzym.-kat. 239, prawo-
sławne 71, ewangelickie 3, mojżeszowe 27. Folwark Uhrusk-Kniażne zamieszkiwało 128 osób, w 
tym narodowości polskiej 128, wyznania rzym.-kat. 108, prawosławnego 16, ewangelickiego 4. 
Osadę Uhrusk - stacja kolejowa zamieszkiwało 17 osób, w tym narodowości polskiej 12, rusińskiej 
2, innej 3, wyznania rzym.-kat. 12, innego chrześcijańskiego 5. 

W 2009 r. wieś liczyła 594 mieszkańców. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa. 
……………………

Jakoś  dziwnie ta gałąź  Duninów  został wykasowana  z  genealogii  tego rodu,  Duninowie z  
Uhruska  byli gospodarzami, mieli  dwory nie pałace i  pracowali na własne  utrzymanie.  Ale przy-
najmniej nie mieli chłopów pańszczyźnianych do  roboty na nich. Różna  była  szlachta.  
Swoją  drogą ciekawe, w  jaki sposób  jacyś  Duninowie  znaleźli się w  takim  Uhrusku i w para-
fiach sąsiednich,  przecież  wszyscy  przedstawiciele  tego rodu  zajmowali wysokie  stanowiska 
królewskie i państwowe.   Może  więc  jednak  chodzi o  podział wyznaniowy.  
A  może  jakiś  Dunin  przodek  Grzegorza  Dunina  miał  jakiś dwór  lub  folwark ,  albo nawet  i  
pałac, ale  nic na  ten  temat  w danych  oficjalnych nie wiadomo. Podobnie Mareccy.
Może z  powodu  wyznania  prawosławnego majątek  Dunina  podupadł  i został  przejęty   albo  
kupiony.
 A  potem Duninowie  przeszli na katolicyzm ,  bo   byli jakoś  zmuszeni  , nawet  przez  fakt, że  
mogliby nigdzie  pracować  ani  działać  jako  prawosławni,  takie  były  realia  i prześladowania  
prawosławia  (  patrz  opracowania o  Unii  Brzeskiej  ). 

Być  może, że później  Duninowie  oraz  Mareccy  byli jakimiś  oficjalistami w  folwarkach  , bo 
skoro  to jest  i był jednak  taki  znany i duży  ród,  to nie mogli  przecież  być służbą  folwarczną   
ani chłopami  pańszczyźnianymi.  Akt ślubu Henryka Mareckiego i   Konstancji  pochodzi z  parafii
rzymsko katolickiej w  Uhrusku , ale czy wszyscy  Duninowie  tam zamieszkali  i w parafiach są-
siednich byli katolikami  ?

Grzegorz  Dunin  podlegał pod parafię w  Chełmie , a  tam było prawosławie,  więc  chyba  jednak  
mam  rację. W  Chełmie na pewno  miał  jakiś  dwór   albo pod  Chełmem .
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4269 Walenty Dunin
Opis: pułkownik wojsk polskich z r. 1831, w czasie napadu na dwór w Wojsławicach w powiecie 
Hrubieszowskim ( lubelskie) kilkakrotnie ranny, po kilku miesiącach w skutek rzeczonych ran 
umarł w październiku 1863 r. w M. Lublinie. (Czas N. 260).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
https://genealogia.okiem.pl/genealogia.php?n=dunin

                dwór w Wojsławicach 

Chełm .
Około 1240 książę Daniel Halicki przeniósł swoją siedzibę z Halicza do Chełma, który został stoli-
cą księstwa halicko-włodzimierskiego.   Od 1392 posiada prawa miejskie. 
W XV w. stał się siedzibą trzech sądów szlacheckich pierwszej instancji: grodzkiego, ziemskiego 
(chełmskiego) i ziemskiego (horodelskiego). W wiekach XVI – XVIII wydobywano tam kredę. W 
latach 1220–1596, 1905–1915, 1940–1944 siedziba biskupstwa prawosławnego, 1596–1875 siedzi-
ba biskupstwa unickiego,   ??? od  kiedy ?? do  1807 biskupstwa rzymskokatolickiego. W mieście 
znajdowała się również jedna z większych gmin żydowskich. 

Chełm i ziemia chełmska związane są ściśle z historią Rusi Kijowskiej. Od wieków zamieszkiwane 
były przez Rusinów. Z okolic Chełma wywodziły się ukraińskie osobistości jak Mychajło Hruszew-
ski, Filip Filipczuk czy Antoni Wasyńczuk. 
Od czasu przyłączenia miasta na stałe do Polski, Chełm stanowił stolicę ziemi chełmskiej. Obejmo-
wała ona m.in. Krasnystaw, Hrubieszów, Rejowiec, Zamość. Ziemia Chełmska, mimo że wchodziła
w skład województwa ruskiego, posiadała autonomię równającą ją w prawach z województwami (z 
odrębnymi posłami na Sejm). 
W 1795 r. Chełm znalazł się w zaborze austriackim, w 1809 r. został przyłączony do Księstwa War-
szawskiego, a 6 lat później znalazł się w zaborze rosyjskim, w Królestwie Polskim. Początek XIX 
wieku wiąże się z upadkiem miasta. Chełm po raz pierwszy został administracyjnie przyłączony do 
Lublina. 
W 1805 r. zostało zlikwidowane Chełmskie biskupstwo rzymskokatolickie (na rzecz diecezji lubel-
skiej). Wkrótce Chełm przestał być miastem powiatowym (ponownie stało się powiatem w II poło-
wie XIX wieku). 
16 maja 1830 roku Filip Felicjan Szumborski został unickim biskupem chełmskim (do śmierci 19 
stycznia 1851 r.), a po nim lojalny względem zaborców Jan Taraszkiewicz, któremu 13 czerwca 
1861 r. grupa patriotycznej młodzieży urządziła kocią muzykę i powybijała szyby. Natomiast na-
stępca Jan Kaliński był zwolennikiem powstania styczniowego. W powstaniu listopadowym miasto 
nie odegrało większej roli, natomiast w czasie powstania styczniowego w 1863 r. miasto stanowiło 
ośrodek powstańczy. Już 21 stycznia 1863 r. stoczono pierwsza walkę pod Sawinem a potem 23 
stycznia w tych okolicach, nad Bugiem a 17 lutego w m. Rudka. W Chełmie kilka razy przebywały 
oddziały powstańcze Cieszkowskiego i liczący około 600 ludzi oddział mjr. Józefa Władysława 
Ruckiego wycofujący się z bitwy w dniu 7 lipca 1863 roku pod Urszulinem. 
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Oddziały powstańcze opanowały miasto 9 lipca 1863 r. bezpośrednio po bitwie pod Świerżami. 
Strona polska dowodzona przez Władysława Ruckiego zmusiła wojska rosyjskie do wycofania się. 
Powstańcy wzięli udział w nabożeństwie w katedrze unickiej i byli uroczyście witani przez ducho-
wieństwo unickie i łacińskie oraz mieszkańców. Za drugim razem powstańcy bili się z wojskiem ro-
syjskim na cmentarzu przy ul. Lwowskiej, po czym nocą wycofali się w kierunku Stawu. Następnie 
przybyły w rejon Chełma ze Stawu oddziały Kajetana Ćwiek-Cieszkowskiego, Władysława Emino-
wicza i Józefa Władysław Ruckiego, Święcickiego. 

Po zajęciu Chełma, rankiem 5 sierpnia 1863 r., dotarły do nich wieści o zbliżaniu się sił rosyjskich z
Krasnegostawu, Uściługa, Włodawy i Dubienki. Powstańcy wyruszyli w stronę Depułtycz i tuż za 
miejscowością Pokrówka o godz. 10:30 natknęli się na żołnierzy rosyjskich. W trakcie kilkugodzin-
nej bitwy wyparli Rosjan do Depułtycz, a następnie zmusili do odwrotu w kierunku Wierzchowin. 
W bitwie poległo 23 żołnierzy rosyjskich i 11 powstańców. Bitwa pod Depułtyczami należała do 
największych na terenie Ziemi Chełmskiej, zakończonych polskim sukcesem. Po upadku powsta-
nia, wielu powstańców zostało uwięzionych w nowo utworzonym więzieniu przy ul. Kolejowej i 
zesłanych na Syberię. 2 listopada 1863, 9 listopada 1863 r. powstańcy styczniowi toczyli pod Cheł-
mem walki przeciw wojskom rosyjskim. Walczyli jeszcze koło Chełma; 27 stycznia 1864 r. pod Re-
jowcem, 16 lutego pod Kumowem, 3 marca 1864 pod m. Wygnańce, 10 marca 1864 r. pod Choj-
nem i 22 kwietnia 1864 r. pod Tarnogórą i udały się pod Zamość. 

W 1864 r. – po powstaniu, rosyjskie władze zlikwidowały zakon bazylianów w Chełmie i rozpoczę-
ły rusyfikację oraz prześladowanie unitów i Polaków.   

Ta  rusyfikacja  była , niestety, zasadna , bo  chodziło  o walkę z niewłaściwym wyznaniem rzym-
sko - katolickim, podstępnie zaprowadzonym  i zniszczenie  prawdziwej  religii greckiej  -  patrz  
seria Wielka  Slavia  oraz  Duch  prawdy i duch  fałszu. Z  drugiej strony  nie była   to także już  re-
ligia  grecka ale rosyjskie  prawosławie  ,którego Polacy nie rozumieli już po wiekach  podziału re-
ligijnego  i poza  tym  nie lubili popów  ‘dziadów’ z  brodami do pasa. A w  Polsce  katolickie   były
tzw.  wyższe  sfery,  co  miało swoje znaczenie. 

Biskupstwo unickie wraz ze 120 parafiami  zlikwidował w 1875 r. car Aleksander II. Katedra unic-
ka została zamieniona na cerkiew prawosławną. Chełmskie biskupstwo unickie przestało istnieć, a 
unitów automatycznie zaliczono w poczet wiernych Kościoła prawosławnego, wbrew ich woli. W 
1905 r. utworzono prawosławną eparchię chełmską.

Cytat  :   https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Che  ł  ma  

Historia: Chełm - św. ap. Jana Teologa

W przeszłości Chełm był duchową stolicą Chełmszczyzny, a prawosławni posiadali tu wiele świą-
tyń. Obecnie w Chełmie jest tylko jedna niewielka cerkiew prawosławna pw. św. Apostoła i Ewan-
gelisty Jana Teologa. Pozostałe nie istnieją lub są w posiadaniu Kościoła rzymskokatolickiego. 
Chełmska cerkiew św. Jana została wzniesiona w latach 1848 - 52, będąc wówczas jedyną prawo-
sławną świątynią w mieście.

Nie wszyscy prawosławni przyjęli unię. Ci, którzy pozostali przy Cerkwi prawosławnej rozpoczęli 
nadzwyczaj aktywną działalność w cerkiewno - prawosławnych bractwach. To właśnie na ich proś-
bę król Władysław IV pozwolił na utrzymanie jednej czynnej cerkwi w Chełmie, Krasnymstawie, 
Lwowie, Hrubieszowie i Horodle.
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Przywileje te miały być nadzorowane przez komisarzy królewskich. Rzeczywistość okazała się jed-
nak inną. Lokalnie unia była narzucana siłą. Osobiście walczył o to biskup Metody Terlecki, który 
wymusił na chełmskich prawosławnych w roku 1641 podpisanie umowy o podporządkowaniu się 
unii. Za niezgodę groziło odebranie mienia, z którego połowę otrzymywali donosiciele, zaś po-
łowę Sobór unicki. W roku 1649 Chełmszczyzna stała się ponownie prawosławną po wojnie z Ko-
zakami i podpisaniu Zborowskiego porozumienia pokojowego. Należała wówczas do metropolii ki-
jowskiej.

Cerkiew prawosławna

Erekcja parafii wschodniego obrządku sięga roku 1218 i wiąże się z ustanowieniem przez księcia 
Daniela diecezji uhruskiej. Z lat 1220-1268 pochodzą pierwsze wzmianki z dawnych kronik o cer-
kwi i klasztorze pw. św. Daniela  Halickiego  Lwa.  Lew  był herbem księstwa halicko-wołyńskie-
go, ziemi lwowskiej i województwa ruskiego. Przedstawiany był jako złoty lew wspięty w błękit-
nym polu. Od czasu przyłączenia Rusi Czerwonej do Korony Królestwa Polskiego lew wspinał się 
na skałę. Lew jest umieszczony m.in. w herbie Lwowa. 

Daniel I Romanowicz  czyli  syn Romana,  Daniel I Halicki  (ur. 1201, zm. 1264) – książę Rusi 
Halickiej, król Rusi w latach 1253–1264. 

Roman Mścisławowicz, Roman II halicki  (ur. między 1155 a 1162, zm. 19 czerwca 1205, okolice
Zawichostu) – książę Nowogrodu Wielkiego w latach 1168–1170, grecki książę włodzimiersko-
wołyński w latach 1170–1199, od 1199 książę halicko-włodzimierski, od 1203 władca Kijowa, syn
Mścisława II Iziasławicza z greckiej dynastii książęcj Rurykowiczów. Był drugim w kolejności 
synem wielkiego księcia kijowskiego Mścisława II Iziasławicza i Agnieszki, córki księcia polskiego
Bolesława III Krzywoustego. cd.

 PETRUS  VLOSTIDES  POCZĄTEK 

  Piotr Włostowic (czasem Włast lub Włost) zwany później Duninem (tj. Duńczykiem) herbu Ła-
będź (ur. ok. 1080, zm. 1153) – możnowładca śląski z rodu Łabędziów, syn Włosta i od 1117 roku 
palatyn Bolesława Krzywoustego.  Wywodził się z dawnego rodu książąt śląskich, na co wskazuje 
umiejscowienie jego włości w tak ważnych dla Śląska miejscach, jak wyspa Piasek we Wrocławiu 
oraz ziemie wokół góry Ślęży. Główną siedzibą Piotra Włostowica był Ołbin,Miał brata Bogusława,
w którego włościach był lewy brzeg Odry. Bartosz Paprocki, Herby, 566-567 .   Piotr Włostowic 
pojął za żonę księżniczkę Marię, córkę Olega Michała,  córkę wielkiego księcia kijowskiego, 
praprawnuczkę św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i praprawnuczkę greckiego chrześci-
jańskiego cesarza Bizancjum Romana II Porfirogenety.

Cały  obszerny wywód  genealogiczny  jest w  ebooku Mesjański ród  Duninów  , wraz z  dany-
mi, skąd się  wzięli cesarze  bizantyjscy w  rodzie  Rurykowiczów  oraz  skąd się wzięli Rury-
kowicze. 
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L=2 Piotr Włostowic z Ołbina, ur. ok. 1080 zm. 1153 + Maria ks. Rurykowicz (szwagierka Bole-
sława Krzywoustego), ojciec: Oleg Michał Rurykowicz  

              Nazwisko  Dunin  bierze  początek od  Piotra  Dunina z Prawkowitz.
                            
      Piotr  Dunin z  Prawkowic  nie był  katolikiem, podobnie jak  Petrus Włostowic.  
                                           Wyznawali  religię  grecką.                      

1.1.3.1. Piotr Dunin z Prawkowic ca 1410-1484,od  niego  pochodzi polskie  nazwisko  Dunin- 
za  czasów  Kazimierza Jagiellończyka, burgrabia krakowski, marszałek nadworny, podkanclerz 
sandomierski, naczelny wódz  wojsk królewskich w Wojnie Trzynastoletniej, przyczynił się do 
zwycięstwa Polski i rozgromienia  Zakonu  Krzyżackiego,  triumfował w bitwie pod Świecinem (17
września 1462), zdobył Gniew i Chojnice, starosta malborski 1478-1484, 
kasztelan sieradzki od 1478, wojewoda brzeskokujawski od 1479, (PSB) (Wikipedia) (zdjęcia) 
PRZODEK & ca 1450 Wincencjanna Wincentyna Leżeńska z Leżenic h. Nałęcz (patrz Leżeń-
ski) ca 1430, PRZODEK,
1.1.3.1.1.   ? Dunin     ca 1460  
1.1.3.1.2. Anna Dunin ca 1460 & ca 1470 Jan Bochotnicki z Oleśnicy ca 1470
1.1.3.1.3. Elżbieta Dunin ca 1460 & ca 1470 Pakosz ( imię  zmyślone  pewnie Paweł albo Pa-
tryk ) ze Zwoli ca 1480
1.1.3.1.4. Jan Dunin, starosta Ryczywół ca 1460-1522
1.1.3.1.5. Hieronim Dunin ca 1460
1.1.3.1.6. Piotr Dunin   ca 1460-1535
1.1.3.1.7. Katarzyna Dunin ca 1460 & ca 1470 ? Paczołtowski ca 1450
1.1.3.1.8. Andrzej Dunin, starosta Ryczywół ca 1470
1.1.3.1.9. Jakub Dunin z Prawkowic ca 1480 PRZODEK
1.1.3.1.9.1. Stanisław Dunin ca 1500
1.1.3.1.9.2. Wincenty Dunin z Prawkowic ca 1510 PRZODEK
1.1.3.1.9.2.1. Anna Dunin z Prawkowic ca 1540PRZODEK & ca 1550 Paweł Szczawiński h. 
Prawdzic, (patrz Szczawiński), (PSB) 1529-ca 1594 PRZODEK 
                         
                                          Fragment  drzewa    https://genealogia.okiem.pl

Piotr Dunin z Prawkowic − polski dowódca i rycerz, pochodził z rodu Łabędziów. 

Urodził się ok. 1415 roku jako syn Krystyna ze Skrzyńska, Prawkowic i Śmiłowa oraz bratankiem 
podkanclerzego koronnego Dominika ze Skrzyńska, zwanego Doninem. Od niego także zyskał na-
zwisko  Donin a    raczej  na  pewno Dunin od  Lugidunum-  łacińska  nazwa  Legnicy-  miasto w 
województwie  dolno- śląskim  i na pewno  było związane z  osobą  Piotra Włostowica  oraz z  Lu-
giami  Didunani.  Po ojcu odziedziczył Prawkowice i Śmiłów, otrzymał także Morawiany. Co do 
tych  Prawkowic : nie ma  takiej  miejscowości w wykazach Polsce,  więc  chodziło o jakiś  przydo-
mek  od  prawego , uczciwego, honorowego, zacnego.

prawilny (język polski) znaczenia:   przymiotnik jakościowy (1.1) właściwy, odpowiedni, dobry 
(1.2)  godny szacunku, dobrej reputacji

Inne  podobne nazwy to Prawkowicze i  Prawcowicze, ale  raczej  jest to  transliteracja. 

Z  kolei Śmiłów  to marna   wioska, obecnie  część wsi Binkowice w Polsce w województwie świę-
tokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Ożarów. Prywatna wieś szlachecka położona była w
drugiej połowie XVI wieku w powiecie sandomierskim województwa sandomierskiego.  No może  
tak.  
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Skrzyńsk z  kolei- to dawniej  Skrzynno.

Skrzyńsko dawniej też Skrzynno – wieś w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w 
powiecie przysuskim, w gminie Przysucha. 
Zabytki

• Kościół późnobarokowy z lat 1760-1768 ufundowany przez starostę uszyckiego Karola 
Szydłowskiego. 

• W latach 1909-1910 podwyższono wieże według projektu Jarosława Wojciechowskiego. Na
froncie wieże flankują herb fundatora Lubicz. W 2005 roku podczas wymiany tynków w 
dolnej części kościoła dr Jerzy Sikora z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego od-
krył ślady wcześniejszej świątyni z XII wieku w stylu romańskim, w postaci wtórnie wy-
korzystanych kamiennych ciosów oraz romańskie płyty nagrobne z motywem krzyża (obec-
nie prezentowane na zewnątrz kościoła),

 a w rozbieranym murze otaczającym kościół romańską chrzcielnicę kielichową i dwa ro-
mańskie kapitale kostkowe, które datowane są na XII wiek. 

Romańskie ciosy są obecnie wyeksponowane w północno-zachodnim murze prezbiterium w
północno-wschodnim murze nawy. Być może pierwotny kościół romański z XII wieku moż-
na wiązać z fundacją Piotra Włostowica. 

To  by się  zgadzało.

cd.

 Karierę wojskową zaczął Piotr  Dunin w 1455 roku wyprawą na Łasin. Posiadł bardzo wysokie 
umiejętności taktyczne. W 1459 roku został marszałkiem krakowskim, dowodził wojskiem w wy-
prawie do Prus. Piotr Dunin był naczelnym dowódcą wojsk polskich w wojnie trzynastoletniej i 
sprawował się znakomicie przyczyniając do zwycięstwa Polaków. Zwyciężył w bitwie pod Świeci-
nem (1462), zdobył Gniew (1463) oraz Chojnice (28 września 1466). Miał duży autorytet wśród 
swoich oddziałów. Twardą ręką trzymał dyscyplinę. Był wodzem o dużym autorytecie, ale też czło-
wiekiem bezwzględnym, twardą ręką utrzymującym dyscyplinę w swych oddziałach zaciężnych.W 
1477 roku dowodził wraz z synem Janem Białym wojskami polskimi podczas tzw. wojny popiej z 
biskupem warmińskim Mikołajem Tungenem. 

W 1476 r. zakupił miasto Ujazd wraz z zamkiem oraz przynależnymi wsiami od Stanisława War-
szyckiego za 8 tysięcy florenów węgierskich i część wsi Święte w powiecie brzesko-kujawskim. 
Ujazd, położone nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. 

Piotr z Prawkowic i Ujazdu, ur. ok. 1415, zm. 1484 – czyli poprawnie powinno  być  chyba z Ujaz-
du.   Ale z  Prawkowic  także , tylko w  innym znaczeniu. 
Do końca życia pozostał zaufanym doradcą króla Kazimierza Jagiellończyka i jego przedstawicie-
lem w Prusach Królewskich. Został mianowany w 1478 roku starostą malborskim, zarządcą najbo-
gatszej królewszczyzny w Polsce. Dał się tu poznać jako sprawny i sprawiedliwy dla poddanych ad-
ministrator. W 1478 roku został kasztelanem sieradzkim, a pod koniec życia w 1479 roku powierzo-
no mu urząd wojewody brzesko-kujawskiego.  Zmarł w 1484. 

Ryczywół. 

Spolszczona nazwa pochodzi rzekomo od słów „ryczy” i „wół” i związana jest bydłem przegania-
nym tędy z Rusi Halickiej na Śląsk. Prawidłowa  wersja to pochodzenie od greckiego „riks wele”, 
czyli królewski kamień, przy którym miała się gromadzić okoliczna ludność na wiece.
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XV-XVI w. – kolejno właścicielami miasta zostają Piotr Dunin, Jan Dunin z Prawkowic, w mieście 
powstaje port i zakłady szkutnicze 

• 1494 miasto własnością zięcia Piotra Dunina, Pakosza Zwolskiego – Pakosz-Pachomiusz, 
Papiasz,Pelagiusz- to ostanie imię  wywodzi się z  greckiego jak pierwsze , oznacza  mary-
narza.Ale  najbardziej pasuje Pachum:  Pachomiusz — imię  męskie pochodzenia greckie-
go, od gr. Pachúm, Pachúmios — "człowiek boży". 

Wojna trzynastoletnia – stoczona w latach 1454–1466 wojna między państwem zakonu krzyżac-
kiego a Koroną Królestwa Polskiego, rozpoczęta na skutek poparcia przez Polskę powstania Związ-
ku Pruskiego przeciwko zakonowi krzyżackiemu, zakończona zwycięstwem Królestwa Polskiego  
dzięki Piotrowi  Duninowi z  Prawkowic  i II pokojem toruńskim.    

Wojna popia, znana również jako wojna klesza lub wojna księża-  konflikt militarny na War-
mii w latach 1478-1479. 

W roku 1466 w wyniku II pokoju toruńskiego Warmia ( poprawnie Varnija) została włączona jako 
część Prus Królewskich do Korony. 

Król Polski miał prawo zatwierdzania wybieranego przez kapitułę warmińską biskupa warmińskie-
go. Po nagłej śmierci nieprzychylnego zakonowi biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa, kapituła
warmińska powołała na jego miejsce urzędnika kancelarii papieskiej rodem z Warmii Mikołaja 
Tungena, co stało się przyczyną długotrwałych sporów.

 Powodem sporu było to, że Tungen był związany z papiestwem, którego polityka w wielu punktach
kolidowała z polityką polską oraz że był to człowiek dla króla obcy. 

W związku z tym polski władca chciał powierzyć biskupstwo warmińskie swemu zaufanemu bisku-
powi chełmińskiemu Wincentemu Kiełbasie, jednak papież Paweł II zatwierdził w 1468 wybór 
Tungena przez kapitułę warmińską. 

Sytuacja polityczna

Mikołaj Tungen odczekał kilka lat w Rzymie, po czym przybył na Warmię w przebraniu mnicha w
lecie 1470 roku. 

Nie zdołał w niej początkowo osiąść, więc zbiegł do Rygi. W 1471 roku papieżem został Sykstus
IV, w związku z tym król Kazimierz, nie mogąc uzyskać nominacji papieskiej dla biskupa Kiełbasy,
skutecznie przeforsował nowego kandydata na biskupstwo warmińskie w osobie podkanclerzego
koronnego Andrzeja Oporowskiego, a Tungen dostał biskupstwo kamieńskie.

 To postępowanie wzbudziło jednak opór stanów pruskich, dla których Oporowski był człowiekiem
obcym, w przeciwieństwie do lubianego Wincentego Kiełbasy.  Był on pierwszym polskim bisku-
pem diecezji chełmińskiej (poprzedni biskupi tej diecezji należeli do zakonu krzyżackiego). 

Mimo iż Wincenty Kiełbasa rzadko przebywał w diecezji, doprowadził do jej uniezależnienia od za-
konu krzyżackiego. Cieszył się uznaniem jako dyplomata. 

W tym samym roku królewicz Kazimierz poniósł porażkę w staraniach o koronę Węgier, co posta-
nowił wykorzystać Tungen i wspierające go stany pruskie. W maju 1472 roku Mikołaj Tungen przy-
był po raz drugi na Warmię i  wykorzystując poparcie zakonu krzyżackiego zajął większą część
Warmii z Braniewem z wyjątkiem Lidzbarka Warmińskiego i Jezioran, które przeszły w jego ręce
dopiero w 1474 roku. Następnie wziął go pod opiekę król Węgier Maciej Korwin, który był w kon-
flikcie z królem Kazimierzem na tle starań jego syna o koronę węgierską i w związku z tym w 1474
roku najechał Małopolskę i spalił m.in. Rożnów, Duklę, Żmigród, Sobień, Dębowiec, Jasło oraz Pil-
zno. 
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Ośmielony tymi wydarzeniami wielki mistrz Henryk von Richtenberg w listopadzie 1476 roku od-
mówił królowi pomocy zbrojnej przeciwko biskupowi Tungenowi oraz dodatkowo wszedł z nim w
jawny sojusz skierowany przeciwko Polsce. 

Król przygotował się na taką okoliczność politycznie, dokonując kilku posunięć, które spowodowa-
ły, że silniej związały się z nim stany pruskie. Król zniósł w 1476 roku prawo lenne w Prusach i
wprowadził  zamiast niego prawo chełmińskie,  czyli  dziedziczne.  Natomiast rok później udzielił
także potwierdzenia starych i  nowych przywilejów. Zrezygnował także z  kandydatury Andrzeja
Oporowskiego. 

Dzięki temu wyznaczony przez króla nowy gubernator Prus biskup kujawski Zbigniew Oleśnicki
odebrał przysięgę wierności od pruskich poddanych. W lutym 1477 roku nad zakonem objął protek-
torat Maciej Korwin i przyrzekł poparcie na wypadek wojny z Polską. Wielki mistrz chciał do ko-
alicji wciągnąć także Gdańsk, który jednak odmówił mu poparcia. 

Działania zbrojne

W 1477 roku nowo obrany wielki mistrz Martin Truchsess odmówił złożenia królowi Polski przy-
sięgi wierności, odnowił przymierze z Węgrami i w czerwcu 1478 roku rozpoczął działania wojen-
ne, zajmując zamki Starogród Chełmiński, Chełmno, Brodnicę oraz Kwidzyn znajdujący się pod
zarządem biskupa Kiełbasy. Było to jawne wystąpienie przeciwko Królestwu Polskiemu mające na
celu zrewidowanie zasad pokoju toruńskiego. W tej sytuacji we wrześniu 1478 król Kazimierz IV
wypowiedział  wojnę  Tungenowi  i  rozpoczął  interwencję  zbrojną.  Wojska królewskie  pod do-
wództwem Jana Białego, syna starosty malborskiego Piotra Dunina, uderzyły na biskupstwo
pomezańskie i biskupstwo warmińskie, pustosząc Pomezanię i zajmując takie miasta jak Orneta,
Pieniężno, Frombork, Jeziorany. 

Natomiast Piotr Dunin odzyskał broniony przez Krzyżaków Kwidzyn. Krzyżacy chcieli przyjść z
pomocą swemu sojusznikowi z Warmii, ale spotkali się z oporem stanów pruskich, które uznały, że
korzystniejsze będzie dla nich przestrzeganie warunków traktatu toruńskiego, w związku z czym
wojsko  polskie rozeszło się do domów. 

Krzyżacy mogli więc wysłać na odsiecz biskupiemu Lidzbarkowi tylko 150 koni, lecz Tungen w tej
sytuacji musiał uciekać do Królewca. 2 kwietnia 1479 król Kazimierz Jagiellończyk i Maciej Kor-
win zawarli w Budzie porozumienie, co osłabiło polityczną pozycję biskupa warmińskiego. Po zaję-
ciu przez wojska polskie Warmii, biskup musiał udać się wraz z wielkim mistrzem do Piotrkowa
Trybunalskiego, gdzie upokorzył się przed królem. 

Porozumienie zawarte 15 lipca 1479 roku w Piotrkowie przywróciło zwierzchność króla Polski wo-
bec Warmii, nałożyło na biskupa obowiązek składania przysięgi wierności królowi. Zobowiązano
także kapitułę, aby wybierając nowego biskupa, kierowała się zasadą, że ma to być „osoba miła
królowi”. Na mocy tego porozumienia biskup Tungen złożył hołd i przyjęto go do grona polskich
senatorów.  

Przegrana biskupa warmińskiego sprawiła, że również wielki mistrz krzyżacki został zmuszony do
zawarcia porozumienia z Polską i 9 maja 1479 roku złożył hołd królowi w Nowym Korczynie. Aż
do 1497 roku zakon wypełniał wszystkie wynikające z traktatu toruńskiego zobowiązania wobec
Polski. Konflikt króla z biskupem warmińskim został nazwany wojną popią. 

Ujazd (dodatkowa nazwa w j. niem. Ujest – miasto i siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ujazd, na 
Górnym Śląsku, w powiecie strzeleckim (województwo opolskie), położone nad Kanałem Gliwic-
kim i rzeką Kłodnicą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. opol-
skiego. Osada wzmiankowana w 1155, prawa miejskie od 25 maja 1223. Do 1525 własność bisku-
pów wrocławskich ,ale  jest  to sfałszowana  katolicka  historia.  Ujazd posiadał samorząd i rozwijał
się pomyślnie do XVII w. jako lokalny ośrodek rzemieślniczy i ważny, handlowy punkt tranzytowy.
Wojny XVII w. spowodowały upadek miasta. 
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ZAMEK  PIOTRA DUNINA

Zamek’’ biskupów wrocławskich’’ w Ujeździe ( taki zamek  biskupów , jak  ze  mnie  jest  biskup) –
ruiny zamku leżącego w mieście Ujazd, w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim. Za-
mek powstał w połowie XIII wieku. Rozbudowany w XIV wieku w stylu gotyckim i przebudowany
w stylu renesansowym w wieku XVI. W XVIII wieku założenie przebudowano na barokowy pałac. 
Kres świetności zamku nadszedł w styczniu 1945 podczas zdobywania miasta przez Armię Czerwo-
ną – w czasie walk oraz bezpośrednio po nich zarówno renesansowa rezydencja, jak i duża część 
miasta została spalona i zniszczona przez Armię Czerwoną. Z zamku pozostały do dnia dzisiejszego
resztki ścian z fragmentami zdobień. 
W ostatnich latach zostały one zabezpieczone i odchwaszczone, wybudowano również drewniane 
schody i platformę widokową na poziomie piętra zamkowego.

            W  historii tego zamku brak jest osoby  Piotra Dunina ,ale  jest to typowe 
 przemilczenie związane z  tym rodem, począwszy  od  Petrusa Włostowica, bo chodziło o  greckie  
korzenie, grecką  religię oraz  Bizancjum na ziemiach polskich, które  zostało zniszczone.

Głębowice   Pałac  Duninów 

Powiat oświęcimski, gmina Osiek

 Pierwsza wzmianka o miejscowości: początki historii Głębowic sięgają XIII w. Wioska wchodzi-
ła w skład księstwa opolskiego, a następnie wydzielonego z niego księstwa oświęcimskiego. Po
1457 r. wraz z resztą dzielnicy oświęcimskiej przeszła pod władzę królów Polski.

Rys historyczny i stan obecny: Podczas wojen husyckich na Śląsku wykorzystując trudną sytuację
Piastów oświęcimskich  znaczną  część  dóbr  rycerskich  w  ich  państwie  przejęły  od  miejscowej
szlachty rodziny wywodzące się z Rusi. 

Proces ten dotyczył między innymi Głębowic, które jeszcze pod panowaniem książąt oświęcim-
skich, w pierwsze połowie XV w. znalazły się w rękach rodu herbu Kornicz, prawdopodobnie po-
chodzenia ruskiego. 

Z czasem rodzina ta przyjęła nazwisko Głębowskich, utworzone od nazwy posiadanych dóbr Od
początku szesnastego stulecia majątek w Głębowicach należał do rodziny Gierałtowskich herbu Sa-
szor. Jan Gierałtowski (zm. 1564 r.) sędzia księstw oświęcimskiego i zatorskiego ufundował w Głę-
bowicach dwór,  wzniesiony być może w miejscu starszego budynku. W rękach rodziny Gierał-
towskich majątek pozostał do 1636 r., kiedy odkupił go Krzysztof Komorowski. Następnie w latach
1646-1826 dobra należały do rodziny Pisarzowskich herbu Starykoń. Jan Pisarzowski niedługo po
nabyciu posiadłości, w 1646 r. rozpoczął przebudowę dworu w stylu renesansowym. W 1773 r.
Adam Pisarzowski rozbudował rezydencję i częściowo przekształcił ją w stylu barokowym. 
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Od 1826 do 1939 r. majątek w Głębowicach był własnością rodziny Duninów herbu Łabędź,
posiadającej znaczne dobra w ziemi oświęcimskiej i zatorskiej. W latach 1922-1926 Józef Ludwik
Stanisław Dunin przeprowadził generalny remont rodzinnej rezydencji. Pod koniec 1939 r. pałac
został przejęty przez niemieckie władze okupacyjne. W budynku urządzono szkołę rolniczą, a część
pomieszczeń przekazano organizacji Hitlerjugend. Pod niemieckim zarządem rozpoczęła się dewa-
stacja zabytku. W 1945 r. po zajęciu Głębowic przez Rosjan budynek został uszkodzony. 

Następnie w raz z resztą majątku Duninów pałac upaństwowiono. Początkowo zabytek oddano w
zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Głębowicach, a później Państwowemu Ośrodkowi
Hodowli Zarodowej w Osieku. W budynku urządzono mieszkania, biura, ale także magazyny. Nie-
prawidłowe zagospodarowanie pałacu prowadziło do powolnego zniszczenia zabytku. Proces ten
przyspieszył pożar w 1969 roku, po którym nie podjęto próby odbudowy dawnej rezydencji.

               A  gdzie  odszkodowanie  ? Raz od  Niemców  i dwa od  sowietów  ?                 
                                      A  ile  takich  przykładów  jest w  Polsce ? 

Skansen  Lubelszczyzny  -  czy taki dom  był  zły ?                Muzeum  wsi  lubelskiej. 
I bardzo zdrowy , bo  sosnowy  lub dębowy. 
Niestety, poszły z dymem  I i II  wojny  światowej. 
I teraz  nie ma  gdzie pojechać na wakacje albo na weekend.

Szlachta  zagrodowa i zaściankowa  to  pogardliwe określenie  ukute przez  carat .  Może  nie jest
zbyt  piękne określenie ale  oznaczało  ono własny dom / dwór/dworek/  nie zagrodę ,  oraz    zie-
mię. Szlachta zamożna, ziemiańska, folwarczna, średnia z czasem stawała się szlachtą drobną. 
Przez dzieje historii szlachta bogata, szlachta folwarczna, czyli posiadająca swoje folwarki, traciła
dziedzictwo w wyniku pauperyzacji, szczególnie z powodu dużej liczby potomstwa, któremu zapi-
sywano część majątku. Zaścianki powstawały zwykle przez rozrastanie się jednej rodziny i rozdrab-
nianie majątku protoplasty. 
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Z ksiąg metrykalnych można dowiedzieć się, w których wsiach zamieszkiwała szlachta zagrodowa,
która to grupa powstała na skutek stopniowego podziału gruntów dworskich pomiędzy dzieci. 
Jeszcze przed rozbiorami stosowany był podział majątków pomiędzy wszystkich synów. W ten spo-
sób wiele rodzin szlacheckich przerodziło się w szlachtę zagrodową. Również uwłaszczenie chło-
pów w okresie Wiosny Ludów w 1848 r.- bez odszkodowania dla dziedziców – przyczyniło się do
rozdrobnienia bądź upadku wielu bogatych majątków. 
Zubożenie szlachty przez rozdrobnienie majątków szlacheckich spowodowało, że wielu szlachci-
ców nie było uznawanych przez bogatszych dziedziców za szlachtę . Często nazywało się ich go-
spodarzami dziedzicznymi albo gospodarzami „na własnej cząstce ziemi”. W ten sposób podkreśla-
no, że nie są chłopami, tylko posiadaczami swej dziedzicznej ziemi po szlacheckich przodkach,
czyli są potomkami rodów szlacheckich, ziemiańskich, ale zubożałymi, bez odpowiednio dużego
majątku.

 Uważano ich często nadal za szlachtę, ale nie zawsze. Z czasem potomków szlacheckich rodzin,
którzy byli biedniejsi od okolicznych dziedziców, magnaterii czy też bogatych chłopów, czyli takich
szlachciców, którzy nie mieli odpowiednich majątków ziemskich, nazywano rolnikami dziedziczny-
mi bądź dziedzicznie zamieszkałymi na swej ziemi. Często spotyka się nazwę posesor zastawny.

To właśnie rozdrobnienie szlachty sprawiało problemy w zapisach parafialnych.

Księża nie wiedzieli, jak dokonać wpisu do ksiąg metrykalnych. Często bywało tak, że rodzina była
w okolicy znana od setek lat jako szlachecka, ale pod względem majątkowym była zubożała bądź 
pracująca na własnym gospodarstwie. Często rodziny te były szlachtą na służbie, a nawet były wy-
robnikami lub komornikami. Powstawała wątpliwość, jak ich nazywać i jak ich zapisywać w metry-
kach parafialnych. Czy traktować nadal jako szlachtę czy już nie, czy są nadal szlachtą czy nią nie 
są? Czy może są już chłopami? 

Chłopami jednak nie mogli być, gdyż pochodzili od pokoleń z rodów rycerskich, mieli przodków 
szlacheckich, ziemiańskich. 

Tak więc drodzy kuzyni, jeśli zobaczycie w księgach parafialnych, że Wasi przodkowie nie są zapi-
sani w nich jako „szlachetnie urodzony”, „pan” czy „dziedzic”, „Jego Mość”, „szlachetny”, „szlach-
cic”, „szlachcic niewylegitymowany”, „szlachcic legitymujący się”, „magnificus”, „nobilis”, „gene-
rousus”, tylko jako „gospodarz dziedziczny” albo gospodarz „na własnej cząstce ziemi”, „rolnik”, 
„komornik” czy nawet „wyrobnik” u dziedzica, niech Was to nie zraża. 

Nie oznacza to bowiem, że jesteście potomkami chłopów pańszczyźnianych, ale że Wasi szlachetni 
przodkowie z różnych względów – zarówno rodzinnych, historycznych, politycznych, społecznych, 
kulturowych, jak i zwyczajowych – zubożeli w ciągu dziejów historii. 

Rodzina niegdyś bogata, rycerska i szlachecka przez wieki, wywodząca się z czasów piastowskich, 
średniowiecznych, skoligacona z bogatymi rodami szlacheckimi, a nawet arystokratycznymi, stała 
się po wiekach biedna i mało znacząca, a jej członkowie zostali ubogimi obywatelami Polski. Na 
ten stan rzeczy miały też bardzo duży wpływ lokalne tradycje i uznanie przez okoliczną szlachtę 
zmiany kryteriów szlachectwa, które zaborcy sformułowali według własnego, politycznego uzna-
nia, uwłaszczenie chłopów i również własny sposób myślenia proboszczów w parafiach, księży i 
uwarunkowania kościelne.

Po zniesieniu pańszczyzny szlachta zagrodowa zmuszona została do samodzielnego uprawiania zie-
mi.  Pomimo zubożenia i utraty przywilejów w XIX wieku szlachta zagrodowa zachowała swoją
odrębność i wywodziła swój rodowód od większych właścicieli ziemskich. 
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Jednak z czasem pomimo świadomości przynależności do szlachty szereg czynników politycznych
sprawił, że  szlachta  ta aby uniknąć represji czasem ukrywała swój stan, co miało miejsce zarówno
podczas represji po powstaniu jak również od końca 2 wojny światowej w związku z dojściem do
władzy komunistów prześladujących szlachtę jako wrogów klasowych. W ten sposób około 20.000
nazwisk szlacheckich zatraciło swój klejnot, czyli herb, poprzez ukrywanie i nieprzekazywanie in-
formacji o rodowodzie następnym pokoleniom. 

Pierwszym „zamachem” na polską szlachtę było żądanie przez zaborców dowodów legitymacyj-
nych. Dla większości szlachty żądanie to zostało spełnione głównie dzięki kościelnym księgom me-
trykalnym (na podstawie metryk chrztu).

Największym ciosem stał się ukaz carski z 24 maja 1818 roku, na mocy którego z wykazu szlachty 
wykreślono tę szlachtę, która uzyskała wpis na podstawie ksiąg metrykalnych lub poświadczenia 
osób prywatnych. Władze carskie wymagały dowodów, że szlachta posiadała nie tylko ziemię ale i 
chłopów. To żądanie było niemożliwe do spełnienia dla większości  szlachty zagrodowej . Jest to 
przyczyna, z powodu której w herbarzach z XIX i XX wieku jest tak niewiele rodzin szlacheckich. 

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że szlachta polska była i jest szlachtą niezależnie od działań za-
borców. Polskie szlachectwo było niezbywalne oraz dziedziczne i tego zaborca zmienić nie mógł,
więc po upadku zaborów należy w niepamięć puścić wszelkie próby wykluczeń ze stanu szlachec-
kiego.                               https://ornatowski.com/heraldyka/szlachta

Na terenach, gdzie nie występowali wielcy posiadacze można mówić raczej o okolicznej szlachcie,
która została utożsamiona ze szlachtą zaściankową. Określenie szlachta zaściankowa nabrało w pol-
skiej kulturze dwóch przeciwstawnych znaczeń, z jednej strony zaścianek jest utożsamiany z zaco-
faniem, ciemnotą, ciemnogrodem, wstecznictwem, i jest to pogląd związany z propagandą komuni-
styczną, z drugiej natomiast strony, w poglądzie związanym z polską tradycją romantyczną oraz
mesjanizmem, jest utożsamiony z patriotyzmem, szacunkiem dla Boga i Ojczyzny, poświęceniem
dla ojczyzny,  szczególnym przywiązaniem do religii  katolickiej,  konserwatyzmem, tradycjonali-
zmem, przywiązaniem do cnót rycerskich, republikańską wspólnotą. 
Szlachta zaściankowa czy zagrodowa , inaczej szlachta  cząstkowa, wykształciła się wskutek po-
działu dawnej większej majętności, np. całej wsi, folwarku. Posiadała prawo głosu na sejmach i sej-
mikach, wyłączne prawo posiadania ziemi na prawie pańskim, dziedziczne prawo sądzenia swoich
poddanych - nawet jeśli w danym pokoleniu ich nie miała - prawo obejmowania wyższych godności
kościelnych, prawo do starania się o urzędy i tytuły honorowe nadawane przez króla i Sejm, osobi-
stego udziału w obiorze króla, przywileje sądowe i ekonomiczne oraz tradycje rodzinne i herb szla-
checki, a także, jak pozostałych przedstawicieli narodu szlacheckiego, obejmował ją przywilej ne-
minem captivabimus nisi jure victum, czyli nietykalność osobista bez wyroku sądowego. 

Typowe nadanie dla rycerza w XV wieku wynosiło 10 włók, czyli około 180 ha. Proces
osadniczy rozciągał się na wiele lat. Najpierw powstawało gospodarstwo pierwszego osadnika, po-
czątkowo bez chłopów - wszystkim zajmowali się tylko rycerz i jego służba. Pierwszy osadnik bu-
dował dom i karczował las oraz zarośla, aby przygotować ziemię pod uprawę. 

Ziemia była dziedziczona przez synów i od razu dzielona, co uniemożliwiało powstanie fol-
warku   w związku z tym powstawała wieś szlachecka. Obszary pierwszego gospodarstwa były
dzielone  między  synów.  W  ten  sposób  powstawały  kolejne  gospodarstwa  „tworząc  luźną
osadę potomków pierwszego osadnika”.

 Każdy sukcesor (spadkobierca)  otrzymywał odpowiednią część gruntów, wskutek tego po-
głębiało się ich rozdrobnienie. Jeden szlachcic często posiadał po kilkanaście lub nawet kilkadzie-
siąt niewielkich kawałków ziemi różnej wielkości.
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 Części dóbr leśnych nie karczowano, zostawiając ją na opał, stąd między wsiami drobnosz-
lacheckimi jest dużo lasów i zagajników1. Często osadnictwo było nieco oddalone od pierwotnego
miejsca, gdzie znajdowało się pierwsze gospodarstwo i tworzyły się grupy wsi, tak zwane „okolice
szlacheckie”.
Dzięki zasadzie równości szlachty osiadłej niezależnie od wielkości posiadanego na prawie pań-
skim dominium – „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”, szlachta ta stała się z czasem obiek-
tem walki o głosy. Bogata magnateria starała się przeciągnąć biedną szlachtę na swoją stronę kupu-
jąc sobie jej poparcie, tzw. kreski, przed każdym sejmem.

 System klienteli przetrwał do XIX wieku. Drogi awansu prowadziły poprzez naukę, służbę wojsko-
wą. Dzięki zgromadzonym środkom finansowym szlachcic mógł kupić większe gospodarstwo, wy-
kształcić dzieci.

Najubożsi przedstawiciele tej szlachty posiadali bardzo małe działy ziemi lub nie posiadali jej wca-
le, na skutek dużych rodzin i podziałów, zgodnie z którymi każdy potomek musiał otrzymać swoją
część, w związku z czym byli zmuszeni do pracy u bogatszych sąsiadów jednak nie tracąc przy tym
szlachectwa i w aktach, nawet jeżeli byli pracownikami zapisywano, że są szlachetnie urodzeni. 
W  tamtych czasach jeszcze  nie istniało słowo  pracownik ale  wyrobnik, które oznaczało   robotę,
robienie  czegoś  za  określoną opłatą. Dzisiaj  słowo  to ma  negatywne znaczenie. 

Część przedstawicieli  tej  szlachty kontynuowało edukację na uniwersytetach,  jednak ten współ-
czynnik był raczej  niski w związku z elitarnym charakterem wykształcenia uniwersyteckiego w
XIX i na początku XX wieku. Wybierano głównie karierę duchowną, która była związana z trady-
cyjnie silnym przywiązaniem okolicznej szlachty do Kościoła katolickiego oraz studia prawnicze,
które utożsamiano z godnym dla szlachcica zajęciem. Pewna grupa zrobiła także karierę w zawo-
dach inżynierskich, na carskiej kolei oraz w armii carskiej, osiągając nieraz bardzo wysokie stopnie.
 W związku z coraz silniejszą pauperyzacją część tej szlachty przekształciła się jeszcze w XIX wie-
ku w tzw. szlachtę brukową, np. w XIX w. Warszawie 25% ludności posiadało szlacheckie pocho-
dzenie. Następnie grupa ta zasiliła szeregi proletariatu miejskiego oraz warstwy inteligenckiej. 
Trzeba przyznać, że to właśnie szlachta zaściankowa zasługuje na największe uznanie, pamięć i
szacunek potomnych. 
To nie rody bogate ziemiańskie czy arystokratyczne, ale polski zaścianek największe zasługi poło-
żył dla sprawy narodowej, dla walki o byt i godność Ojczyzny. Szlachcic zagrodowy stawiał na
pierwszym planie obowiązek wobec Ojczyzny, a później własny interes. 

Wyróżniał go patriotyzm, religijność, wielkie przywiązanie do tradycji rycerskich i do ziemi. Dlate-
go szlachcic zagrodowy nie zabiegał o splendory i zasługi. Był biedniejszy , ale dumny ze swego
pochodzenia, ze swego dziedzictwa, oddania dla Polski. Szablą i pługiem służył Ojczyźnie. 

No ,ale  ta  duninowska szlachta  zaściankowa wywodziła się z rodu arystokratycznego i cesarskie-
go ! 
Tylko  epoki się zmieniały  i warunki życia.A  poza tym właściwa  nazwa  dla  szlachty  zagrodowej
i zaściankowej to  okolica  szlachecka. 

Synonimami  do słowa  zagroda  poza tym są  takie słowa jak majątek  rolny, kiedyś  używane, go-
spodarstwo,ziemia, dwór, posiadłość, okólnik  jako  ogrodzone miejsce, a    nazwa  zagroda pocho-
dzi  od ogrodzenia.   Trzeba dobrze znać  język  polski, i   to ten dawniejszy.
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         Na przykład  taka   zagroda. 

Ludzie  bezmyślnie używają nazw,  jest to  dworek  - obok zagroda. 

W nazwie  zagroda  chodzi o rugowanie skojarzeń historycznych  i genealogii oraz  umniejszanie
i  poniżanie  tak zwanej  szlachty zagrodowej  taką  nazwą.  Typowa  zagroda  była  chłopska,  nie
chcąc  obrazić  chłopów , bo  to też  ludzie,  ale jest  różnica  między  tymi  pojęciami.Bo ma  ono
konotacje z  ustrojem robotniczo - chłopskim czyli  komuną, poza  tym dawne  majątki  i   wielkie
budynki  ponazywali  bezczelnie zagrodami chłopskimi.

Trzeba dodać, że  nastąpił  podział na szlachtę i ziemiaństwo.  Ziemiaństwo  to także  była  szlachta,
podobnie jak  tak zwana  arystokracja  do której  bardziej pasuje  określenie  magnateria (  wywo-
dząca  się także  ze  szlachty z wyjątkiem  rodów  książęcych ) ,ale  szlachta  dzieliła się na różne
kategorie,  przede  wszystkim pod  względem  stanu posiadania .  Określenie ziemiaństwo dotyczy
posiadaczy ziemskich czyli właścicieli  folwarków , pałaców  oraz  wielkich dworów,  niestety
pańszczyźnianych, chociaż  były  i tu pewne  wyjątki. Były i są  rody książęce z nadania polskich
władców lub sejmu oraz Rody książęce z nadania władców obcych.

                               https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_rody_ksi  ąże  ce  

                            https://pl.wikipedia.org/wiki/Książeta_I_Rzeczypospolitej

Wiele rodów szlacheckich nie posiadających tytułu książęcego doszło w życiu politycznym do         
ogromnych  posiadłości do podobnej pozycji jaką zajmowały rody książęce .
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  Na  przykład  taki Jan Zamoyski swoją karierę zaczynał mając 4 wsie odziedziczone po ojcu, kasz-
telanie chełmskim, Stanisławie Zamoyskim. Średnio zamożny szlachcic Marcin Zamoyski objął 
ostatecznie ordynację w 1676 r. i tym samym awansował do grona największych posiadaczy ziem-
skich nie tylko Rzeczypospolitej, ale i całej Europy. 

                   Dlaczego  tak  awansował  - zapewne za  jakieś zasługi dla  Korony. 
                                      https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Zamoyski

Florian Zamoyski (ur. XV w. – zm. 1510) – polski   nawet nie szlachcic herbu Jelita, jako pierwszy
używający nazwiska Zamoyski. Syn Tomasza z Łaźnina, rycerza. Nazwany na cześć legendarnego 
protoplasty rodu Floriana Szarego też  rycerza. Był rycerzem w służbie wojewody sieradzkiego i 
uczestniczył wraz z drużyną w wojnach toczonych przez Władysława Łokietka. 

Florian  odziedziczył po ojcu wsie Wierzba i Zamość. Wraz z bratem Maciejem zaczęli używać na-
zwiska Zamoyski. Był wójtem w Chomęciskach, Krasnem i Piaskach. Ale chyba  musieli się  uczyć
i to  dużo,  inaczej nie  mogliby tak daleko  zajść. Stopniowo  i regularnie awansowali na urzędy 
ziemskie  i królewskie  i tak doszli  do  majątków. Wraz z  urzędami  dochodziły nadania  wsi   oraz
ziem.

                                       https://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Zamoyski

Ordynacja Zamojska była drugą ordynacją po radziwiłłowskiej, wprawdzie powstałej 3 lata wcze-
śniej, lecz zatwierdzonej w tym samym roku co zamojska. Ordynacja to niepodzielny majątek, dzie-
dziczony przez najstarszego potomka z rodu. Powstawała poprzez wyłączenie określonego obszaru 
ziemskiego spod ogólnych przepisów prawa i nadanie mu specjalnego statutu zatwierdzanego przez
sejm. 
Zgodnie ze statutem dzielenie majątku oraz dziedziczenie go przez kobiety było zakazane.           
                                   https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_Zamojska

                                   

Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, także spotykany zapis Zaśnięcia Matki Bożej
– prawosławna cerkiew filialna w Uhrusku. Należy do parafii Narodzenia Przenajświętszej Boguro-
dzicy we Włodawie, w dekanacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego. Usytuowana na obrzeżach wsi, na niskim i płaskim wzniesieniu, na któ-
rym w średniowieczu znajdował się gród założony przez księcia Daniela Halickiego. 
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Na mapie niewidoczny  Smogorzów -leży na zachód od  Puław.

Pierwsza cerkiew prawosławna w Uhrusku została wzniesiona najpóźniej w 1220. Obiekt posiadał 
status soboru katedralnego w okresie, gdy w Uhrusku funkcjonowała prawosławna eparchia. 
Eparchia (gr. ἐπαρχία 'prowincja' z ἐπι- 'nad-' i  ἀρχός 'władca') – we wschodnim chrześcijaństwie
terytorium podległe metropolicie, a od V wieku biskupowi, czyli odpowiednik zachodniej diecezji.
Termin wywodzi się od używanej we wschodniej części cesarstwa rzymskiego czyli w greckim Bi-
zancjum  nazwy prowincji – eparchia, po reformie terytorialnej Dioklecjana wchodzącej w skład
większej jednostki terytorialnej – diecezji. 

Paroch , parochus łacina:  dawniej  proboszcz, pleban, zwłaszcza obrządku greckokatolickiego;  od
słowa  parochia pochodzi słowo parafia. Parafia to nieprawidłowe słowo, jest to zdeformowane sło-
wo  parochia od eparchii.  Chiesa parrocchiale (język włoski) – kościół  parafialny. Parafianin
dawniej  człowiek  bez ogłady, wykształcenia, ograniczony, zacofany. Do tego w  końcu kościół  ju-
deo-rzymski( bez słowa  judeo  nie panimajesz)  doprowadził a  raczej Unia  Brzeska.A  skutki są
do dzisiaj. Co jest jeszcze ważne to podział na  narodowość polską  i ruską.  Był to podział  wyzna -
niowy.Chodziło o cerkiew  określaną jako ruską  oraz  kościół  katolicki  jako  polski. Rusinami na-
zywano  Ukraińców  wyznawców  prawosławia .

Ok. 1240 eparchia  została przeniesiona do Chełma. Jeszcze w latach 1267–1268 przy cerkwi dzia-
łał monaster św. Daniela.  Kolejna świątynia prawosławna w Uhrusku powstała przed 1429. Pozo-
stawała w jurysdykcji prawosławnej eparchii chełmskiej. Do Kościoła unickiego przeszła po zawar-
ciu unii brzeskiej, w XVII w.(1593).
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 Od 1661 była siedzibą parafii unickiej. Trzecia z kolei cerkiew, także unicka, została wzniesiona w
Uhrusku w 1785 z fundacji Barbary Noskowskiej, uzupełnionej o fundusze przekazane na ten cel
jeszcze w 1661 przez kasztelanową płocką Stanisławę (według innego źródła – Barbarę) Krasińską.
Obiekt służył parafii liczącej 580 wiernych. Była to budowla drewniana. 
W ramach adaptacji i przebudowy budynku wstawiono do niego ikonostas powstały z połączenia
dwóch pounickich ołtarzy bocznych, a prawdopodobnie także dobudowano przedsionek z wieżą-
dzwonnicą. W 1915 cerkiew została porzucona, gdy prawosławni mieszkańcy Uhruska udali się na
bieżeństwo.

 W latach 1920–1927 była remontowana w związku ze znacznymi stratami, jakie poniosła w czasie
I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Obiekt był ponownie czynny od 1920 do 1947,
gdy został zamknięty po wywózkach prawosławnych Ukraińców w ramach Akcji „Wisła”. W 1957
lub 1958 cerkiew przywrócono do użytku liturgicznego jako filię parafii we Włodawie; w związku
ze zniszczeniem części jej wyposażenia w ciągu poprzedniej dekady zostało ono uzupełnione o ele-
menty ze zniszczonej w 1938 cerkwi w Zbereżu. 

Cerkiew murowana

Budynek obecnie funkcjonującej (XXI w.) cerkwi został wzniesiony w 1849 jako świątynia grecko-
katolicka, z fundacji właścicielki miejscowych dóbr Laury Kirsztejnowej. Obiekt wybudowano w
sąsiedztwie starszej cerkwi, jednak jeszcze w czasie budowy nowej świątyni starszą rozebrano z
uwagi na jej zły stan techniczny. 
Budynek przeszedł na własność Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego po likwidacji unickiej diece-
zji chełmskiej w 1875. W ramach adaptacji wnętrza do wymogów liturgii prawosławnej zestawiono
ze sobą dwa boczne ołtarze świątyni, by utworzyć z nich ikonostas. Prawdopodobnie w tym samym
czasie do budynku dostawiono wieżę-dzwonnicę (stało się to najpóźniej w 1893. 
W 1907, po generalnym remoncie obiektu i odnowieniu tejże konstrukcji, cerkiew została powtór-
nie poświęcona. 

W 1915 prawosławni mieszkańcy Uhruska udali się na bieżeństwo. Cerkiew została porzucona i 
jeszcze w tym samym roku została poważnie zdewastowana. W roku następnym poniosła dodatko-
we straty na skutek pożaru, w 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, została zdewastowana po
raz kolejny. W 1920 świątynia została reaktywowana i stała się powtórnie siedzibą prawosławnej 
parafii. W latach 1920–1927 była remontowana. 

W 1944 cerkiew została uszkodzona w czasie działań wojennych. Po zakończeniu II wojny świato-
wej i wysiedleniach ludności ukraińskiej do ZSRR w Uhrusku i Kosyniu pozostały 252 osoby wy-
znania prawosławnego (dane z 1947). W tym samym roku, w ramach Akcji „Wisła”, z Uhruska wy-
wieziono niemal wszystkich prawosławnych, a parafia zawiesiła działalność. Według niektórych 
źródeł cerkiew została ponownie otwarta w 1957, według innych nastąpiło to w roku następnym. 
Władze państwowe wyraziły wówczas zgodę na otwarcie dwóch nowych cerkwi na Lubelszczyźnie
– w Zamościu i właśnie w Uhrusku. Żadna z wymienionych świątyń nie uzyskała jednak powtórnie 
statusu cerkwi parafialnej, a jedynie filii. W przypadku cerkwi uhruskiej oznaczało to podporządko-
wanie jej parafii we Włodawie. 

Władze państwowe zgodziły się na otwarcie obydwu świątyń, gdyż hierarchowie Polskiego Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławnego przekonywali, że jej funkcjonowanie umożliwi prowadzenie 
działalności misyjnej wśród grekokatolików. Zamkniętą świątynią w okresie, gdy nie była użytko-
wana przez wiernych, opiekował się Kościół katolicki. Po otwarciu budowli okazało się, że jej cen-
ne wyposażenie zostało rozkradzione lub zniszczone. 
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W związku z tym do cerkwi przeniesiono niektóre elementy wyposażenia zburzonej w czasie akcji 
rewindykacyjnej r. 1938 cerkwi św. Jerzego w Zbereżu. Według innego źródła nastąpiło to dopiero 
w 1960; sześć lat później cały ikonostas uhruskiej cerkwi został odrestaurowany. W 1969 do parafii 
we Włodawie należało łącznie 300 osób, nie wiadomo jednak, ile z nich uczęszczało stale do filial-
nej cerkwi w Uhrusku. 
Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków 2 czerwca 1987 pod nr A/133/39. Budowla była re-
montowana po utworzeniu diecezji lubelsko-chełmskiej. 

Przy każdej  parafii /parochii  była szkoła . 
 Do rozbiorów   1794  : Edukacja odbywała się na dwóch poziomach. Pierwszy, tzw. donatystyczny,
obejmował podstawową wiedzę przygotowującą uczniów do rzemiosła i kupiectwa, drugi, tzw. de-
klinistyczny, obejmował szerszy i bardziej specjalistyczny zakres materiału: retorykę, gramatykę, 
dialektykę, arytmetykę, geometrię, muzykę, astronomię i podstawy prawa.
Kto dziś  uczy w  szkole astronomii  czy prawa  albo  dialektyki czy  retoryki ?  

W 1808 r. w Księstwie Warszawskim uchwalona została ustawa głosząca, że "żadne miast, 
miasteczko ani wieś nie ma zostawać bez potrzebnej dla siebie szkoły" .Zniesienie w 1821 r.
podatków na cele szkolne i konserwatywna polityka Stanisława Grabowskiego doprowadzi-
ły do zmniejszenia ilości szkół elementarnych.Zaborcy i uprzywilejowane wyższe klasy 
wrócili do polityki utrzymywania ciemnoty i zacofania. Niestety,  ziemiaństwo oraz  arysto-
kracja rodowa nie inwestowała w  szkoły   poza  własną   sferą. Były wyjątki od  tej reguły  
ale  dość  nieliczne. Działalnością taką  czyli edukacyjną zajmowali się  nauczyciele wiejscy
czyli bardziej tacy społecznicy .  Wyższe sfery  miały  guwernantki i guwernerów. 

Najbardziej niebezpieczny cios zadała szkolnictwu elementarnemu ustawa szkolna z 1851 r. znoszą-
ca obowiązek szkolny. Ta niekorzystna sytuacja uległa poprawie dopiero w 1861 r. Reaktywowana
wtedy Komisja Wyznań i Oświecenia Publicznego, kierowana przez margrabiego Aleksandra Wiel-
kopolskiego, podjęła dzieło repolonizacji oświaty oraz przygotowała reformę szkolnictwa.
 „Ustawa o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim”,  zatwierdzona przez cara 20 maja
1862 r., poprawiła kondycję materialną i przyniosła poszerzenie sieci szkolnictwa elementarnego
zarówno miejskiego, jak i wiejskiego, pozostającego na utrzymaniu gminy i dworu. 
I chociaż ustawa nie wprowadzała obowiązku szkolnego, to jednak zachowanie bezpłatności na-
uczania przyciągnęło dzieci do szkoły i przyczyniło się do upowszechnienia oświaty.

 W końcu umożliwienie zakładania prywatnych szkół początkowych, stało się ważnym wydarze-
niem w kształceniu początkowym dzieci. Ale na tym nie kończyły się poczynania A. Wielopolskie-
go w sferze reformy szkolnictwa. Zgodnie z duchem ustawy zreformowaniu zostało poddane także 
szkolnictwo średnie.

 I co ważne, szkoły średnie uległy podziałowi na pięcioletnie szkoły powiatowe, w których ostatnie 
klasy miały charakter sprofilowany: ogólny, techniczny i pedagogiczny oraz siedmioletnie gimnazja
programowo ukierunkowane filologicznie, nie zaś, jak wcześniej było, realnie. Na przełomie XIX i 
XX wieku zaostrzyła się walka o postęp społeczny i demokratyzację oświaty. W zaborach rosyj-
skim i pruskim rozwinęły się tajne szkoły i tajne ośrodki działalności oświatowej. I tak pozostało do
roku 1919.
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                                                          cd.
          Andrzej Marecki (ID: psb.17029.1), bohater PSB 1898–1943 (r.: Tadeusz i Jani-
na Rząca) × Zofia Korczyńska z Korczyna h. Sas 
→ PSB: MARECKI Andrzej (1898-1943) pułkownik, artylerzysta 

• Anna Marecka (ID: sw.400003), ~1780– × Jan Bielecki 

• Jan Marecki (ID: sw.558013), ~1840– (r.: Marcin i Marianna Wiśniewska) × Sabina Ja-
neczkiewicz 

•
• Józef Cezary Marecki (ID: mi.389), ~1920–1986 (r.: N. i N. N.) × Maria Lebet 
• Józefa Marecka (ID: sw.557962), ~1840– (r.: Marcin i Marianna Wiśniewska) × Lu-

dwik Olszewski 
• Marcin Marecki (ID: sw.557963), ~1800– × Marianna Wiśniewska 

Henryk Marecki (ur. 1840/41), zm. 29 maja 1936) – porucznik, weteran  powstania stycznio-
wego. Henryk Marecki urodził się w  majątku we  wsi Przewłoka koło Parczewa na Lubelsz-
czyźnie.

Wieś notowana w dokumentach historycznych w roku 1414, dziedzicami byli wówczas Bartłomiej 
oraz Anna córka Wawrzyńca z Przewłoki, żona Chwalisława z Blimowa.Według registrów poboro-
wych powiatu lubelskiego z r. 1531-33 wieś Przewłoka, w parafii Parczów, stanowiła własność 
szlachty bez kmieci. 

W 1546 roku wieś położona na granicy z Wielkim Księstwem Litewskim. Rzeka Piwonia, stano-
wiąca tu niegdyś granice województwa brzeskiego, dzieli ten majątek na dwie części, jedna zo-
wie się Przewłoka Korona a druga Przewłoka Litwa (opis podaje Bronisław Chlebowski SgKP) .
Przewłoka alias Przywłoka  w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. IX: Pożajście – 
Ruksz. Warszawa, 1888. 

Z powodu  I wojny  światowej  i zniszczenia  domu  rodzinnego przez  działania frontowe, Mareccy
zamieszkali w  Lublinie  przy  Ogródkowej 7.
Numer hipoteczny: "pierwszy"
Numer przed 1939: Ogródkowa 7 / Snopkowska 7
Numer obecny: nie istnieje
Budynek pełnił funkcję mieszkalną.
Kalendarium
1917 - Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości przez Mareckich.
1934 - Remont nieruchomości przez Mareckich.
29 października 1936 - Ankieta wypełniona przez Bronisławę R.
11 marca 1937 - Ankieta wypełniona przez Jana Skrzypca.
10 października 1940 - Karta realności.
Historia
Właściciel   1936 Henryk Marecki, syn Marcina
Konstancja Marecka, ur. 9 marca 1863, córka Jana i Marianny.
Budynek jednokondygnacyjny drewniany, typu dworek, przykryty gontem i papą. Na terenie nieru-
chomości istniała również stajnia i ustęp wykonane z drewna .
Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Ogródkowej 7, APL, sygn. 3415.

W okresie  międzywojennym posiadał  wyszynk i  koncesję wódczaną gminie  Sawin.
Wyszynk   to  niegdyś  karczma  lub gospoda.
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W sawińskim lesie przy ul. Klitne znajduje się prawdopodobnie zbiorowa mogiła poległych po-
wstańców z oddziału Karola Krysińskiego do którego należał  Henryk Marecki. Na cmentarzu para-
fialnym w Sawinie posadowiona jest symboliczna mogiła w postaci drewnianego krzyża. Na placu 
kościelnym w Sawinie znajdziemy pomnik z piaskowca poświęcony tamtym wydarzeniom.

Tu mamy taki  szablon historyczno -wyznaniowy: 
 Okres zaborów to czas rusyfikacji terenu. Przykładami tych działań są powstałe cerkwie prawo-
sławne w Czułczycach (obecnie kościół parafialny) i Sawinie (zburzona w 1938 r.).
 Na przełomie lipca i sierpnia 1915 r. na terenie gminy rozgrywała się krwawa bitwa I wojny świa-
towej

Polesie Zachodnie (także Polesie Podlaskie, Polesie Lubelskie (845.1) – makroregion fizycznoge-
ograficzny, stanowi północno-zachodnią część Polesia (krainy, której przeważająca część leży na te-
rytorium Ukrainy i Białorusi), w lewym dorzeczu Bugu .Głównym miastem Polesia Lubelskiego 
jest Włodawa. 

Włodawa  miasto we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu włodaw-
skiego; położone na obszarze Garbu Włodawskiego, nad Włodawką i Bugiem przy granicy z Biało-
rusią. Włodawa leży na Polesiu, na terenie przedrozbiorowego województwa brzeskolitewskiego 
wchodzącego w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Włodawa pierwotnie położona była na obszarze Grodów Czerwieńskich  następnie należała do zie-
mi chełmskiej, stanowiącej część Rusi Czerwonej. W I połowie XIV wieku miejscowość została 
włączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego, położona była w ziemi trockiej, przekształconej w 
XV wieku w województwo trockie. W 1520 Włodawę przyłączono do Podlasia, leżała w ziemi 
brzeskiej województwa podlaskiego. W 1566, po wydzieleniu województwa brzeskolitewskiego, 
miasto stało się częścią Polesia. 
Historia Włodawy do połowy XV wieku nie jest dobrze znana z powodu braku źródeł. Wiadomo 
jednak, że istniała już w pierwszej połowie XIII wieku jako jeden z grodów księstwa halicko-
wołyńskiego .W początkowym okresie zaborów Włodawa leżała w zaborze austriackim, dopiero 
potem po kongresie wiedeńskim będąc częścią Królestwa Polskiego została włączona do zaboru ro-
syjskiego. 

Parafia św. Ludwika we Włodawie – parafia rzymskokatolicka we Włodawie, obsługiwana przez 
ojców paulinów. 

Parafia erygowana w 1556. Obecny kościół parafialny, murowany, wybudowany został przez Lu-
dwika Pocieja w 1717 roku w stylu późnobarokowym, konsekrowany w 1788 roku przez pomocni-
czego biskupa chełmskiego Melchiora Jana Kochowskiego. Mieści się przy ulicy Klasztornej. Para-
fia ma księgi metrykalne prowadzone od roku 1820 i kronikę parafialną założoną w roku 1913. 
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Parafia Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – parafia prawosławna we Włodawie, w deka-
nacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej, siedziba dziekana. 

SOBIBÓR I WŁODAWA oraz  UHRUSK TO  POLESIE  ZACHODNIE

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1414 roku, wówczas nosiła nazwę Szobvebory. W 1564 roku 
wieś zwano Sobieborz, a od 1749 roku Sobibor. Pierwsze informacje o cerkwi istniejącej w tej 
miejscowości pochodzą z lat 1537 i 1620. Sobibór należał do franciszkanek z Brześcia, potem ber-
nardynek. W 1637 roku zbudowano nową cerkiew i erygowano parafię unicką. Jej fundatorką była 
przełożona żeńskiego klasztoru w Brześciu: „Roku Pańskiego 1657 ja, Benigina Ruszkowska, za 
zgodą urzędu konwentu Zakonu św. Franciszka w Brześciu, funduję cerkiew (przyp. unickq) we wsi
Sobibór (…)”. Kolejną wzmianką o wsi jest informacja z 1640 roku w żydowskiej „Księdze Pamię-
ci”, w której wymienia się, że „do Włodawy przynależały następujące miasteczka i wsie: Osowa, 
Okuninka, Olszanka, Holeszów, Hola, Adampol, Brus, Dubeczno, Dołhobrody, Hańsk, Wytyczno, 
Wyryki, Wotczyny, Wołoskowola, Zbereże, Żuków, Nahajki, Horostyta, Luta, Macoszyn, Marianka,
Sobibór, Suchawa, Smolary, Stulno, Stawki, Piszcza, Pulemiec, Pulmo, Orchowo Polskie, Cyców, 
Kaplonosy, Kołacze, Kodeniec, Kosyń, Różanka, Orchowo Ruskie, Suszno, Szuminka i inne . Miej-
scowość wymieniono również na mapie Galicji Zachodniej Heldensfelda z lat 1801-1804. W 1826 
roku Sobibór znajdował się na mapie województwa lubelskiego. W 1818 roku w Sobiborze istniały 
dwa młyny, które w 1843 roku Wojciech Kunicki przekazuje w wieczystą dzierżawę synowi Marko-
wi Kunickiemu.

Od zarania swego istnienia nadrzędną funkcją Sobiboru była obsługa instytucji kościelnych, począt-
kowo franciszkanek i bernardynek w Brześciu (wiek VII), potem parafii Stulno (wiek XVIII). De-
cyzją Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w 1826 roku dobra przechodzą na Skarb Pań-
stwa, a parafii Stulno pozostawiono jedynie wykos siana. W dniu 27 czerwca 1839 roku majątek od 
Skarbu Państwa nabywa Wojciech Kunicki, płacąc 84 tys. rubli rosyjskich. Od tego momentu do-
tychczasowy folwark przekształcony zostaje w ośrodek mieszkalno-gospodarczy. Wzniesiono dwór 
i zabudowania dworskie oraz utworzono ogród dworski.

Po Powstaniu Styczniowym zaborcy rosyjscy przyjęli strategię karania szlachty, a przede wszyst-
kim Kościoła. Najcięższych represji doświadczyli unici, przynależący do diecezji chełmskiej, znaj-
dującej się w Królestwie Polskim. Po likwidacji unii w Królestwie Polskim w 1875 roku sobiborska
cerkiew unicka została zamieniona na prawosławną. W Sobiborze znajdowała się gmina i parafia 
prawosławna, natomiast mieszkańcy wyznania rzymsko-katolickiego należeli do parafii w Orchów-
ku. W 1905 roku w gminie Sobibór mieszkało: 2176 katolików (17,7% wszystkich mieszkańców), 
9475 prawosławnych (77,1%), 9 ewangelików (0,1%), 621 Żydów (5%). Razem gmina liczyła 
12281 mieszkańców. Istniała tu również szkoła początkowa, sąd gminny i cegielnia. Sobiborska 
cerkiew uległa zniszczeniu w 1929 roku. Obecnie jedynym śladem wiary prawosławnej dominują-
cej niegdyś w Sobiborze jest zabytkowy cmentarz.

Gmina Sobibór (od 1973 gmina Wola Uhruska) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1867-
1954 na Lubelszczyźnie. Siedzibami gminy były: w latach 1867–1933 Sobibór, 1933–47 Zbereże, 
1947–54 Wola Uhruska. Gmina Sobibór powstała w 1867 roku w Królestwie Kongresowym a po 
jego podziale na powiaty i gminy z początkiem 1867 roku weszła w skład w powiatu włodawskiego
w guberni lubelskiej (w latach 1912-1915 jako część guberni chełmskiej). W 1919 roku gmina we-
szła w skład woj. lubelskiego. 
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W 1924 roku w skład gminy wchodziły: Bytyń wieś; Huta Józefów osada fabryczna; Józefów kol.; 
Józefów-Kniażne kol.; Kniażne kol., folwark; Kossyń wieś; Laski kol.; Macoszyn Mały wieś, kol.; 
Macoszyn Wielki wieś; Majdan Stuleński wieś; folwark; Małoziemce wieś; Mszanka wieś; Ossowa 
wieś; Piaski wieś; Podlaski wieś; Przybysz folwark; Różniówka folwark; Siedliszcze wieś, kol.; So-
bibór wieś, folwark, stacja kolejowa; Stanisławów folwark; Stulno wieś, folwark; Sucholisica kol.; 
Uhrusk wieś; Uhrusk-Kniażne folwark; Wola Uhruska wieś; Wołczyny wieś; Załowocze folwark;
Zastawie wieś; Zbereże wieś; Zezulka kol.; Zosin folwark; Żłobek wieś, kol.. 

Do 1933 roku ustrój gminy kształtowało zmodyfikowane prawo zaborcze. W 1933 roku siedzibę 
gminy przeniesiono z Sobiboru do Zbereża. Podczas okupacji gmina należała do dystryktu lubel-
skiego (w Generalnym Gubernatorstwie). W 1947 roku siedzibę gminy przeniesiono ze Zbereża do 
Woli Uhruskiej. 

Parafia Św. Jana Chrzciciela, Uhrusk

Parafia erygowana w 1551 r. Pierwszy kościół drewniany wystawił Mikołaj Uchrowiecki. Około 
1575 r. kościół został zamieniony na zbór ewangelicki przez Mikołaja Siennickiego. W 1635 r. To-
masz Krzywczyński, starosta chełmski i właściciel Uhruska, ‘nawróciwszy się’ oddał kościół katoli-
kom. Po zniszczeniu drewnianego kościoła, obecny murowany wzniesiony został w 1671 r. przez 
Mikołaja Podoskiego i Teofila Grzybowskiego, dziedziców uhruskich, pod wezwaniem św. Jan 
Chrzciciela.Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku wzniesiono w latach 1676-1678 z inicjaty-
wy Mikołaja Kazimierza Podolskiego i Bogumiła Grzybowskiego. Jego pierwotnie renesansowy 
wystrój przekształcono po pożarze w 1837 r. na klasycystyczny. 

 Konsekrowany przez Biskupa Chełmskiego Feliksa Szaniawskiego w 1725 r. 4 października 1807 
r. pożar zniszczył wnętrze kościoła następnie obrabowane w 1812 r. przez wojska kozackie. Odbu-
dowany i powiększony w latach 1833-38. W 1954 r. powiększony przez dobudowanie kaplicy od 
strony południowej, zakrystii i kruchty, staraniem ks. H. Ruszkiewicza.  Księgi metrykalne z 
XVIII w. Wnętrze to koszmarny  barok.

Kazimiera z  domu  Marecka Hałas vel Łagoda 
 12  rodzeństwa  Paulina Marecka    Michalina Marecka   Bronisława Marecka   Helena Marecka   
Witold Marecki    Edward Marecki  i inni 

Data urodzenia: 28 sierpnia  1900 - Helenin 
Śmierć:  29 czerwca 1988 - Lublin
Rodzice: Henryk Marecki i Konstancja Marecka  
Mąż: Walenty Hałas vel Łagoda  ur. 5  luty  1900 Trawniki    zm. 1  list  1974  Lublin 
          ojciec  Stanisław  matka Marcela
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Helenin – kolonia wsi Dominiczyn w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie 
włodawskim, w gminie Stary Brus. Wieś należy do Kościół łaciński rzymskokatolickiej parafii św. 
Andrzeja Boboli w Wytycznie. Mareccy  musieli się widocznie  przeprowadzać  .Ale księgi  metry-
kalne są od  roku 1938. Być  może,że  Kazimiera Marecka  urodziła się w  tym   Heleninie  przy-
padkiem,  może  po drodze. 

 Dziadek  starszy posterunkowy  Policji Państwowej  województwa  lubelskiego nie zdążył 
awansować z powodu II  wojny  ale całą wojnę  działał w podziemiu w Armii  Krajowej
Trawniki – wieś   i majątek w Polsce położona w Obniżeniu Dorohuckim, w województwie lubel-
skim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki. 
Córki: Walentyna Bożenna i Mieczysława

https://szlachtarp.pl/lista-nazwisk-k-m.html

Marczyszewicz; Marder; Mardiewicz; Marecki; Marek; 

Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich 

Henryk Marecki urodził się w  majątku we  wsi Przewłoka koło Parczewa na Lubelszczyźnie.
Przewłoka .   Przewłoka: Wieś nad Piwonią. Leży przy drodze wojewódzkiej nr 815, stanowi sołec-
two gminy Parczew. Wieś szlachecka położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie lu-
belskim województwa lubelskiego. Słowo  i określenie wieś  kojarzy  się   współcześnie z  chłopa-
mi, ale  kiedyś  to słowo  to oznaczało  coś  innego.  Słowo  polskie  wieś pochodzi od słowa  vila-
gium,  villa,  rezydencja.

Willa-  (1.1) podmiejska lub wiejska rezydencja bogatego człowieka; 

(1.2) wolnostojący dom jednorodzinny w otoczeniu ogrodu

Vilagium – folwark .Pierwsze folwarki i osady  później zwane  jako wsie  folwarczne powstawały 
w dobrach kościelnych i klasztornych. Także gospodarstwa sołtyskie miały zbliżony do folwarków 
charakter. 

Folwark to nazwa  także  wymyślona nie  polska   (niem.Vorwerk) – rodzaj wielkiego gospodar-
stwa rolnego, a od XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża
i innych surowców agralnych przeznaczonych na zbyt. 
1.1) daw. duże, samodzielne gospodarstwo rolne wraz z kompleksem budynków gospodarczych i 
mieszkalnych, a należące do właściciela ziemskiego; inaczej  farma,  fattoria, gospodarstwo  rolne  i
produkcyjne.

Folwark szlachecki  po grecku agroktima- to towarowe gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane 
należące do szlachcica (średnia powierzchnia w Polsce w XVI wieku to ok. 80 ha) nastawione
 głównie na produkcję zboża i jego zbyt, którego nadwyżki mogły być eksportowane na Zachód. 
Z kolei słowo  ‘wies ‘ w kaszubskim oraz  dolnoniemieckim  oznacza  mądry, sprytny . Stąd  też  
słowo  wieśniak, które  współcześnie  oznacza  wiochmana.
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Występowanie  nazwiska  Hałas  vel Łagoda. Jest to bardzo  rzadkie  nazwisko.

Powiat Województwo Kobiet Mężczyzn Razem
Udział

powiatu
[%]

Udział
wzgl.

w powiecie
[‰]

Pozycja
w powie-

cie

krasnostawski lubelskie 3 2 5 22,7 0,062 2739.
m. Chełm lubelskie 1 3 4 18,2 0,057 3973.
gryfiński zachodniopomorskie 2 1 3 13,6 0,034 6364.
m. Lublin lubelskie 2 3 5 22,7 0,013 10686.
m. Szczecin zachodniopomorskie 3 1 4 18,2 0,010 19712.
Pojedynczo w powiatach: 1 osób.

Z  kolei  Mareckich są  nieprawdopodobne ilości w całej  Polsce  !  Nie jest  możliwa  tak liczba  
potomków, zapewne  jest to skutek powojennej  ustawy  o zmianie  nazwisk.  Na samej  tylko Lu-
belszczyźnie  jest ich  86  plus  64 a  w  województwie  mazowieckim  349, podobnie w  innych.

Dziadek Hałas vel Łagoda 
Walenty, Walentyn – imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od przydomka Va-
lentinus, utworzonego od łac. valens – "mocny, silny, zdrowy". Imię to było notowane w Polsce od 
XIII w. w formie Valentinus, natomiast w formie Walenty i Walentyn – od XV w. (zapis formy 
Walentyn jest o niemal 30 lat późniejszy, niż formy Walenty). Imię to było popularne zwłaszcza w 
XVI w. Przed  II  wojną dziadek Walenty  Hałas  vel Łagoda i  jego żona  Kazimiera Marecka  Ha-
łas  mieszkali w Opolu Lubelskim. Zmuszeniu zostali  to   przeprowadzenia się do  Lublina  do  sta-
rej  zagrzybionej kamienicy  przy  ulicy  Króla Stanisława  Leszczyńskiego  16 po  II wojnie , z po-
wodu  zniszczenia ich domu w Opolu. Duże oszczędności bankowe   odkładane  z  pensji policjanta
na większy dom rodzinny  dziadka  ukradli  Sowieci.

Konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę  1 7 września 1939  roku były masowe represje wobec 
Polaków i obywateli polskich przebywających na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Polskiej, 
grabież polskiego majątku narodowego i dóbr prywatnych – w głąb ZSRR wywożono sprzęt pro-
dukcyjny i dokumentację z zakładów przemysłowych, lokomotywy, wagony, samochody oraz in-
wentarz żywy i martwy. 
Obrabowano polskie muzea, biblioteki oraz archiwa i prywatne zbiory dzieł sztuki. Mimo cztero-
krotnej różnicy w sile nabywczej rubla w stosunku do złotego polskiego (faktycznie rubel był zaś 
fikcyjnym pieniądzem komunistycznej gospodarki niedoboru), obie waluty zostały we wrześniu 
1939 zrównane przez władze sowieckie w kursie wymiany – co spowodowało natychmiastowe 
zniknięcie wszystkich towarów z rynku (przy masowym ich wykupywaniu przez żołnierzy sowiec-
kich i ukrywaniu reszty przez sprzedawców wobec bezwartościowości sowieckiej waluty). 

Zablokowanie wszystkich kont bankowych i kas oszczędnościowych spowodowało gwałtowną 
pauperyzację ogromnych grup ludności, upadek instytucji dobroczynnych, kulturalnych i nauko-
wych. 12 grudnia 1939 r. nastąpiło oficjalne wycofanie z obiegu złotego i zastąpienie go rublem 
przy likwidacji czyli  obrabowaniu  oszczędności bankowych i braku wymiany walut. W konse-
kwencji złote polskie były szmuglowane celem wymiany do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie 
były wymieniane na młynarki. 
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                       https://szlachtarp.pl/lista-nazwisk-indeks3-Lustracja.html

 Haładzkowicz, Hałas, Hały, Harbiel, Harciak, Harciakowicz, Harczatkiewicz, Harynek, Hat, He-
luszka, Hepa, Hepin, Hera, Heretyk, 

                   https://szlachtarp.pl/lista-nazwisk_szlachtaRP_kompletna.html

 Haładyjski; Haładzkowicz; Hałaim; Hałajkowski; Hałas; Hałasek; Hałcnowski; Hałczyński; 

Inni  Hałasowie brak Walentego bo miał podwójne nazwisko  Hałas vel Łagoda 

http://www.sejm-wielki.pl/s/i.php?i=Kazimiera&n=Ha%B3as

pozycja 441 Hałas (10): Antoni (1), Henryk (1), Julia (1), Kazimiera (1), Kazimierz (1), 
Małgorzata (1), Marianna (1), Michał (1), Stanisław (1), Teresa (1), 

• Kazimierz Hałas (zi.7.121.a6a2b) (.. .. ....-) × Magdalena Sobolewska herbu Kruk  zamie-
niony na  Ślepowron 

• Małgorzata Hałas (zi.7.121.a6a2b1) (.. .. ....-) panna? (r.: Kazimierz Hałas i Magdalena So-
bolewska) 

https://geneteka.genealodzy.pl/

Wielu  Hałasów od  1764  roku  zlokalizowanych  jest w  Krasnymstawie,  Dorohusku oraz  Górze  
Pułaskiej  i Biłgoraju na Lubelszczyźnie.   Ale  jest problem z  nazwiskiem  Hałas  vel Łagoda, 
prawdopodobnie Łagoda  może być  po  matce  albo po przodkach dla odróżnienia  od pozostałych  
Hałasów. Samo nazwisko  Łągoda  także  występuje na  Lubelszczyźnie -  w  takich miejscowo-
ściach jak Hrubieszów,Krężnica  Jara,  Żółkiewka,Siedliszcze,  Kryłów.

   Ojciec  .  Jerzy Ziemlański  ojciec  biologiczny -  repatriant  ze Lwowa,  prawnik  , dzienni-
karz.Rodzice  rozwiedli się w  roku 1967 i potem  nie miałam z  nim  kontaktu.   Jako  repatriant był
przesiedlony wraz z rodzicami  do Opola,  gdzie  skończył szkołę i pracował jako dziennikarz a  po-
tem  ukończył studia  prawnicze.Tam się ożenił  w roku 1958 z  Aliną   Nawrocką .  Rozwiódł  się z
nią w  roku 1962  ,   gdy już poznał  moją  matkę w  Lublinie i  pobrali się w  roku 1963, potem roz-
wiedli w roku 1967, bo  nie mieli  gdzie  mieszkać w Lublinie w warunkach powojennych.  Miał  
siostrę  Wierę  Marię Ziemlańską , zmarła w  roku 2018.  Obecnie trwają  ustalenia   danych jego 
rodziny ,  jakiejś szlachty kresowej. 
 
 HERB  JELITA czyli poprawnie  Tres  Hastae  Trzy  włócznie wg zbiorów  herbownych

 Zawołanie herbowe: Roman (Romany),  "roman" – "rzymski".

Herbowni: (razem rodzin: 550)  na literę Z;

Zielawski, Zieliński, brak nazwiska  Ziemlański  - jak podkreślają  źródła z powodu  zniszczenia
archiwów dawnych w  powstaniu warszawskim  listy herbownych są  niekompletne .Powodem
może  być także  przynależność w  przeszłości do prawosławia  na co wskazuje  imię   ciotki Wiera.
Polskie  herbarze są  katolickie, przynajmniej od  czasu konwersji  wyznaniowej  jaka nastała w
Polsce z  prawosławia  na katolicyzm w  wieku  XVI a  nawet  XV.
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Znany  naukowiec  śp. profesor  Światosław  Ziemlański  był  prawosławny. Rodzice brali  tylko
ślub cywilny,  co może  świadczyć także o  tym  zagadnieniu.Na początku okresu międzywojennego
na terenie województw wschodnich wierni Kościoła greckokatolickiego( unickiego) stanowili na-
wet do ok. 70% ogółu ludności. Po roku 1924 dochodziło do przechodzenia ludności greckokatolic-
kiej na prawosławie, co było związane w uzyskaniem autokefalii przez Polski Kościół Prawosław-
ny. 
Wg    aktu  małżeństwa oraz  aktu urodzenia  Jerzego Ziemlańskiego   jego  ojciec  nazywał się

 Stefan Ziemlański     syn Józefa i  Anny Kowalczuk – nazwisko  ukraińskie

 a moja babka  jego  matka Helena Kalińska   córka  Józefa i  Marii  Konaszewskiej – to nazwi-
sko  występuje w  herbarzu wołyńskim ,ale także i w Polsce,  odmiana  Konarzewskich 

Siostra  Jerzego Ziemlańskiego  Wiera  Maria Ziemlańska ur. 1929. 

 Imię  Wiera  czyli Wiara 
imię żeńskie pochodzące od nazwy jednej z cnót chrześcijańskich – wiary (łac. fides). popularną w 
zachodniej europie transliteracją tego imienia jest vera, a jego odpowiednikiem w krajach 
wschodniosłowiańskich – wiera. jest to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego,wywodzi się od 
słowa vera, które oznacza: „rzetelna, prawa, słuszna, sprawiedliwa”.  Forma Wiera jest charaktery-
styczna dla ludności prawosławnej.Język grecki – Βέρα (Véra) .

Koligacje: 
D3 Anna (*1832 †?) ∞1850 Antoni Ziemlański (*1812? †?) [linia z miasta Mariampol i jego 
okolic w byłym województwie stanisławowskim] 

Stefan Ziemlański  miał  być  urzędnikiem  kolei  lwowskiej chyba  prawnikiem.Tak wynika z wpi-
su w akcie  urodzenia   mojego ojca z parafii  św Anny we  Lwowie , wpis  po łacinie,  księgi  zabu-
żańskie.  Nie pisano  wtedy w  księgach  o wykształceniu  ani pochodzeniu  czy to szlacheckim  czy
chłopskim  tylko  zawód  i wyznanie.

Na  Polesiu  żył  znany szlachecki ród Walentego Ziemlańskiego, który miał  majątek Jeziory,  tam  
popełnił samobójstwo  na wieść o wkroczeniu w granice Rzeczypospolitej wojsk sowieckich, znany
pisarz i dramaturg  Stanisław Ignacy Witkiewicz. Tego Ziemlańskiego także  nie ma w żadnych  
wykazach szlachty. 
Polesie  było prawie całe  prawosławne. Według spisu z 1921 roku . Prawosławie  na  Polesiu wy-
znawało 79 procent mieszkańców, 12 procent przyznawało się do judaizmu, natomiast katolicyzm 
deklarowało zaledwie niecałe 8 procent ludności. 

 Mam  rodzinną  pamiątkę,  żelazny krzyż  unicki z  Bogiem Słońce, nad  głową Chrystusa  oraz na 
odwrocie bogatą  symbolikę, między  innymi  trzy  włócznie  jak w  herbie  Tres  Hastae.Nie  wiem 
po kim  ten krzyż  pochodzi. Marecki mógł być  katolikiem ale Duninowie niekoniecznie.
Prawosławie było  strasznie  prześladowane. Wielu  ludzi  było zmuszonych do  przejścia  na katoli-
cyzm  albo  unię. 
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Helena Kalińska  matka  ojca  Jerzego Ziemlańskiego    http://www.sejm-wielki.pl/n/Kaliński
Osoby o nazwisku „Kaliński”  w Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego
Herby  Jelita ( Tres  Hastae)  lub Topór 

1. Aniela Kalińska (sw.42917) (.. .. ....-) × Aleksander Kaszczyński 
2. Antoni Kaliński (9.281.96) (.. .. ....-) × Eleonora Świętosławska 
3. Augusta Kalińska (sw.620781) (.. .. ....-) × Adolf Stawicki (r.: Romuald K. i Emilia Gzow-

ska) 
4. Genowefa Kalińska (cz.I037088) (.. .. ....-) × Stanisław Galiński 
5. Leontyna Kalińska (psb.33134.3) (.. .. ....-.. .. 1865) × Ludwik Szamota 
6. Renata Kalińska (sw.54131) (.. .. ....-) × Tomasz Rochowicz 
7. Romuald Kaliński (9.281.130) (6.2.1820-22.4.1875) × Emilia Gzowska (r.: Walenty K. 

i Wiktoria Kożuchowska) 
8. Walenty Kaliński (9.281.127) (.. .. ....-24.9.1831) × Wiktoria Kożuchowska 
9. Władysław Kaliński (sw.429104) (.. .. 1856-.. .. 1928) × Stanisława Rudnicka 
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HERB  JELITA czyli TRES  HASTAE  Trzy włócznie 

Obszerny   opis herbu jest w e- booku   Ziemiaństwo  szlachta  herby  walka klas. Dotyczy  on 
także  znanego rodu  magnackiego Zamoyskich i z tym herbem  jest duże  zamieszanie   oraz  
niewłaściwe  wywody.

RAZ  JESZCZE   

Henryk Marecki (ur.  1841   zm. 29 maja 1936) – porucznik, weteran  powstania styczniowego.
Henryk Marecki urodził się we wsi Przewłoka koło Parczewa na Lubelszczyźnie.

Po wybuchu powstania wstąpił  do oddziału  wybitnego wodza  Karola Krysińskiego. Brał z nim
udział w bitwie pod Sosnowicą i bitwie pod Fajsławicami. W tej bitwie został ranny. 

W czasach PRL-u  ( co zresztą  trwa  do  dzisiaj )  nie  uczono   prawdziwej historii  narodowej  i
nie  miałam wiedzy o Armii  Krajowej ani też o moich  korzeniach, co było skutkiem dziejów  Pol-
ski.  Moja św.  babka  Kazimiera  Marecka -Hałas a mama  mojej  mamy , po dziadku Walentym
Hałas  herbu vel  Łagoda , należała  po wojnie do Zrzeszenia  Wolność  i Niezawisłość  .Po zakoń-
czeniu  II wojny  światowej   była czynnym członkiem  Podziemia  Narodowego w  Zgrupowaniu
Zapory    Hieronima  Dekutowskiego  w tzw.'  bandzie  Kędziorka'  -komunistyczne  nazewnictwo
to jest w    grupie   partyzantów  zamordowanych  przez  stalinowskie  UB/ NKWD  . 
Ubowskie  śledztwo  przeciwko  mojej  babce   było prowadzone  w  piwnicach  przy  ulicy Jasnej  i
Szopena gdzie  obecnie  znajdują się   tablice  pamiątkowe  WiN. 

Babcia  spędziła  wiele lat w  więzieniach za  tę działalność.  Mój dziadek  Walenty  Hałas vel  Ła-
goda  był  przed  wojną policjantem w  Korpusie Policji  Państwowej  i  po wojnie  był  więźniem
obozu  koncentracyjnego w  Riazaniu oraz  w Bydgoszczy  skąd  wyszedł  dopiero z roku  1956.

 Pradziadek   natomiast  Henryk Marecki  był powstańcem styczniowym,  jego  mundur oraz odzna-
czenia  znajdują się  w  muzeum  sanktuarium na  Jasnej  Górze  , zaś  inne  historyczne  dokumenty
Był  porucznikiem w  Powstaniu Styczniowym w słowiańskiej partii  Krysińskiego ,wybitnego do-
wódcy , który nie przegrał żadnej z  dwudziestu  kilku  bitew. Skarbiec Pamięci Narodu w Bastio-
nie św. Rocha na Jasnej Górze . Buławy, szable  oraz zbroje to tylko nieliczne spośród wielu nie-
zwykłych eksponatów, jakie tam się znajdują. Niezwykłość całej kompozycji nadają ordery, odzna-
czenia oraz mundury Wojska Polskiego.                                                                                                
Pradziadek Marecki w  okresie  międzywojennym  pracował   czynnie aż  do  śmierci   także w za-
rządzie  Cmentarza  Komunalnego  przy  Lipowej. Nigdy  też nie  chorował , co zawdzięcza  za-
pewne  faktowi, że  codziennie  przed snem  wypijał    kieliszek   lub dwa wyborowego  koniaku,  
który zapewniał  mu zdrowie  i długowieczność.
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  Był także  kawalerem Mieczy  Hallerowskich   oraz często zapraszanym   weteranem  wojennym  
na  różne okolicznościowe  święta  pułkowe  w Domu  Żołnierza w  Lublinie  którego   był  sam  
składkowym  darczyńcą  ( dom  ten wybudowano w  II  RP   ze  składek społecznych )  między in-
nymi  Kaniowszczyków, Żeligowszczyków,   Legionów  Piłsudskiego  i innych. Po przeprowadzce 
do Lublina w  II  RP z Ziemi  Chełmińskiej żył do śmierci  w dworku przy ulicy  Ogródkowej za-
mienionej w  PRL-u  na  bloki  mieszkalne.  

 KREWNY Major Michał  Marecki 
Osoby o nazwisku Marecki związane z Powstaniem 1863r.

Dowódca  oddziału  powstańczego,  poległ  w  bitwie  pod  Wierzbicą  w  Lubelskiem  
 uczestnik wyprawy Łapińskiego na Kaukaz, następnie w Garibaldiego kampanii do Kalabrii, w
której dekorowanym został medalem za waleczność, na odgłos powstania w Polsce pośpieszył na
plac walki, gdzie dostawszy się w niewolę Moskali, zginął na rusztowaniu dnia 12 lutego 1864 r.
umarł z ran odniesionych w utarczce pod Sucholipiem dnia 25 stycznia 1864 r.

Andrzej Marian Marecki krewny (ur. 2 września 1898 w Grybowie, zginął w nocy 4 lipca 1943
w Gibraltarz  w  zamachu  na  Generała  Władysława  Sikorskiego   –  pułkownik dyplomowany
artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.W kampanii wrześniowej  1939 był ofi-
cerem Oddziału III Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza. 18 września 1939 opuścił kraj przez
granicę z  Rumunią, a następnie przedostał się do Francji i zgłosił do generała Władysława Sikor-
skiego.   W okresie kampanii francuskiej pełnił funkcję oficera łącznikowego przy francuskim Szta-
bie Po klęsce Francji znalazł się w Londynie i pracował w Sztabie Naczelnego Wodza na stanowi-
sku szefa Oddziału III Operacyjnego. 

  Był również komendantem Wyższej Szkoły Wojennej w Wielkiej Brytanii i głównym redaktorem
(wydawanego w Londynie) prestiżowego i najlepszego na świecie czasopisma wojskowego „Bello-
na”. 9 grudnia 2010 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie pochowane zostały
szczątki dwóch oficerów, którzy wraz z Naczelnym Wodzem generałem Władysławem Sikorskim
zginęli w katastrofie gibraltarskiej 4 lipca 1943 r. Gen. Tadeusz Klimecki – szef Sztabu Naczelnego
Wodza oraz płk Andrzej Marecki – szef Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza spoczęli
w Kwaterze Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
                                                                        
HERBY  
to  nasza  historia , która  nas  odróżnia od  tłumów  współczesnych  oraz  przeszłych.  Jest to znak  
rozpoznawczy  dla  innych  oraz  znam identyfikacyjny, który w  Polsce jeszcze  przed  II  wojną  
światową miał bardzo  duże  znaczenie,  gdyż  herb  oznacza  przynależność  do  określonego histo-
rycznego rodu  oraz  związki  dynastyczne rodowe jak  też  jest  symbolem wielu cech danej  osoby 
i jej  przeznaczenia danego od  Boga. Staropolska  tradycja  narodowa właśnie dlatego  została z  
polskiej  historii wyrugowana  i  ośmieszana  jak  kuriozum,  gdyż  herb  to nie  tylko ród  ale  także
dziedziczne  prawa  majątkowe  oraz  cała  wielowiekowa  historia  innych  powiązanych rodów  i  
rodzin.

Bitwa pod Fajsławicami – bitwa stoczona 24 sierpnia 1863 roku pod Fajsławicami w czasie po-
wstania styczniowego. Było to jedno z najkrwawszych starć wojsk powstańczych z armią rosyjską
w 1863 roku. Oddział powstańców pod dowództwem gen. Michała Heydenreicha Kruka w sile ok.
1500 ludzi został rozbity przez dwie kolumny wojsk rosyjskich "Dońskiej Artyleryjsko-Konnej Dy-
wizji nr.1" dowodzonej przez pułkownika Grigorija Emanowa i podpułkownika Sologuba liczące
łącznie ok. 2500 ludzi i 9 dział.
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Dowodzący wojskami rosyjskimi, pułkownik Emanow, 16 listopada 1863 roku został odznaczony
przez cara Orderem św. Jerzego, za "wielką odwagę i męstwo w walce z polskimi powstańcami w
dniu 12 sierpnia 1863 roku w lesie fajsławickim", także w trakcie kampanii, otrzymał złoty miecz z
napisem "za odwagę". 

Po leczeniu  Henryk  Marecki wyruszył ponownie do oddziałów powstańczych. Niestety pod Uści-
mowem 1864-został schwytany przez Rosjan.  Przez prawie półtora roku był więziony najpierw w
Parczewie, a potem w Radzyniu.W 1866 roku został wcielony do  Armii rosyjskiej. Służył w od-
dziale artylerii w Radzyniu. 

                       Prawdopodobnie  dlatego, żeby uniknąć deportacji na Sybir.

                     W 1877 - 78 roku brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej. 

Nie wiadomo ,co  dalej robił , gdzieś  pracował  i  płodził   dzieci. Razem 12  czy  14  -ścioro.

W latach dwudziestych XX wieku  w  roku 1929  posiadał  wyszynk z  osadzie  Sawin , powiat
chełmski,  oraz  koncesję wódczaną. W 1929 roku był jednym z pięciu obok Karola Ejbisza, Lucy-
ny Żukowskiej, Feliksa Krukowskiego i Jana Sawańczuka delegatów Komitetu Wsparć Weteranów
1863 roku w Lublinie na obchody Święta Weteranów 1863 w dniach 22-23 września w Poznaniu.
Zmarł 6 lipca w Lublinie, został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ul. Lipowej
w Lublinie.      

Rocznik oficerski 1932.  

HERB  ŁAGODA    
Łagoda (Połańce, Wierzynkowa) – polski herb szlachecki  noszący zawołanie Łagoda. 
Opis herbu
Opis z wykorzystaniem klasycznych zasad blazonowania:
Pole dwudzielne w pas, od czoła czerwone, od podstawy srebrne. Klejnot: Trzy pióra strusie. Labry
czerwone, podbite srebrem.Forma podana w opisie ustaliła się dopiero w XVI wieku.Józef Szymań-
ski, za Marianem Haisigiem (Sfragistyka szlachecka) przytacza najstarszą formę tego herbu - w
polu głowica, barwy nieznane (pieczęć z 1359 Mikołaja Wierzynka).Zapiska herbowa z 1446 pre-
zentuje jeszcze inną formę, w której w polu srebrnym, pas czerwony.
W średniowieczu, nieznany 
był klejnot herbu.

Kolory herbowe   czyli  tynktura : Srebro  oznacza Czystość, prawda, rozsądek, niewinność 
Czerwony oznacza Wspaniałomyślność, hart ducha, waleczność  
Tajemnice  tego   herbu są w  e- booku  ‘Ziemiaństwo  szlachta  herby  walka klas’ . 

 Herb Kruk   Mareckich zafałszowany na Ślepowrona                                                                 

  Patrz   cały dłuższy   opis  herbu  Kruk   Corax 
zamienionego na Ślepowrona w  menu  kultura.

Herb Łabędź  raz  jeszcze -  astronomia . Jako zodiakalna Ryba urodziłam się w  trzeciej de-
kadzie  tego  cudownego Znaku , której  jest przypisany gwiazdozbiór Łabędź oraz  trzy  wiel-
kie supergwiazdy .
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Łabędź (łac. Cygnus, dop. Cygni, skrót Cyg) – jeden z bardziej wyrazistych gwiazdozbiorów nieba
północnego, znany już w starożytności. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: około
150, 16. co do wielkości. W Polsce widoczny od wiosny do jesieni. 

Ze względu na to, że jego najjaśniejsze gwiazdy układają się na niebie w kształt krzyża, czasem na-
zywany jest Krzyżem Północy (analogia do Krzyża Południa). Gwiazdozbiór znajduje się w obrębie
Drogi Mlecznej. Wysoko na letnim północnym niebie Łabędź pokazuje najjaśniejszą część północ-
nej Drogi Mlecznej, wspaniałą Chmurę Gwiazd w Łabędziu. Najjaśniejsza gwiazda Łabędzia, De-
neb tworzy, wraz z Altairem z Orła oraz Wegą z Lutni, charakterystyczną formację nieba letniego,
asteryzm – czyli   Trójkąt letni. 
Opowieść mówi o tym, że Orfeusz po swojej śmierci został jako Łabędź uwieczniony tuż przy swo-
im instrumencie, to jest obok gwiazdozbioru Lutni. ( Orfeusz to  sklep na Czechowie w  Lublinie 
pawilon SM Czechów   oraz  bóg  grecki  syn  Apollina. Mity wspominają o cudownym oddziały-
waniu śpiewu Orfeusza.

 Jego muzyka oddziaływała nie tylko na ludzi: mogła ona uśmierzać huczące fale morza i sprawiała,
że ku śpiewakowi pochylały się drzewa, a dzikie bestie szły za nim łagodne jak baranki. Orfeusz 
jest również uważany za twórcę orfizmu, mistycznego nurtu religijnego w greckiej tradycji i 
religii ). 

 Ponieważ przez konstelację przechodzi Droga Mleczna, widać tam zatrzęsienie gwiazd – nic dziw-
nego, że jest to miejsce intensywnych badań astronomicznych. W szczególności teleskop Keplera
prowadzi w tym rejonie obserwacje w celu poszukiwania planet pozasłonecznych wśród około 150
tysięcy gwiazd. Jaśniejsze gwiazdy tworzą asteryzm Krzyża Północy. 
Te same gwiazdy wraz z bledszymi – wypełniającymi skrzydła – układają się w łabędzia. Delta i
Epsilon Cygni to jego skrzydła, między nimi znajduje się Gamma Cygni, Albireo tuż u końca szyi,
Deneb zaś tam, gdzie ma on kuper. Wymienione gwiazdy są jednocześnie pięcioma najjaśniejszymi
w konstelacji.

• Alfa (α) Łabędzia (Deneb), nadolbrzym, jest gwiazdą pierwszej wielkości pomimo, że znaj-
duje się w odległości 1500 lat świetlnych: wynika to z faktu, że jej jasność jest 60 tysięcy 
razy większa od jasności Słońca. Odległość jest jednak obarczona dużą niepewnością. Stąd 
też problemy z ustaleniem precyzyjnych parametrów fizycznych. Jej promień jest co naj-
mniej 200 razy większy niż Słońca, masa to 19 mas Słońca, a jasnością przewyższa je około 
200 tysięcy razy. Deneb w Łabędziu to jeden z wielu Denebów na niebie; innymi są na przy-
kład Deneb Kaitos (Beta Ceti), Deneb Algedi (Delta Capriorni), Denebola (Beta Leonis). 
Wszystkie nazwy oznaczają ogon lub inną „końcówkę” zwierzęcia bądź postaci. 

• Warto zaznaczyć, że pierwszą gwiazdą, której odległość od Słońca (11,4 lat świetlnych) 
określono w 1841, mierząc roczną paralaksę, była 61 Łabędzia 61 Cygni. To efektowna para
wyraźnie rozdzielonych pomarańczowych karłów.
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• Albireo, (β Cyg), jest charakterystyczną gwiazdą podwójną. Już za pomocą niewielkiego te-
leskopu zobaczymy tam parę gwiazd wyraźnie różniących się barwą. Jaśniejszy składnik, 
Beta Cygni A ma barwę bursztynową, słabszy zaś, Beta Cygni B, to gwiazda zielononiebie-
ska. Choć na niebie są oddalone od siebie o zaledwie 35 sekund łuku, nie ma pewności, czy 
ta para to tylko układ podwójnie wizualny, czy jest to również układ fizyczny. 

• Delta Cygni (Fawaris) to kolejny system gwiezdny. Jest to układ potrójny, w którym dwa 
dominujące składniki dzieli odległość zaledwie 2,4 sekundy łuku, więc do ich obserwacji 
konieczny jest teleskop o średnich rozmiarach. 

• Epsilon Cygni (Aljanah) – pomarańczowy olbrzym położony w odległości 72 lat świetlnych.
• Najbardziej znaną gwiazdą zmienną jest χ Cyg. Jest to zmienna typu Mira Ceti, znana od 

końca XVII wieku, o okresie pulsacji blisko 400 dni. W maksimum blasku osiąga nawet 
3,3m i jest widoczna gołym okiem w pobliżu η Cygn.

• Inna ciekawa gwiazda zmienna to P Cygni, błękitny hiperolbrzym o blasku zmieniającym 
się nieregularnie. Ze względu na to, że jest to gwiazda u kresu życia, można spodziewać się 
jeszcze większych jej pojaśnień, a także związanych z nimi wyrzutów materii (tak jak w 
przypadku gwiazdy Eta Carinae).

Interesujące obiekty

Przez konstelację przechodzi pas Drogi Mlecznej – jeden z najpiękniejszych jego fragmentów. To 
gęsto usiane „pole gwiazdowe” Galaktyki przecięte jest ciemnym obłokiem pyłu o masie szacowa-
nej na milion mas Słońca, które nazywane jest Wielką Szczeliną. Ciągnie się ona od Łabędzia i 
przebiega, rozszerzając się stopniowo, aż do konstelacji Strzelca. W skład obłoku wchodzi asocjacja
gwiazdowa Cygnus OB2, której niezwykle młode, super masywne gwiazdy zanurzone są w gęstym 
obłoku pyłu i gazu.Ta gromada gwiazdowa zawiera szacunkowo 50-100 gwiazd typu widmowego 
O i jest często porównywana z najjaśniejszymi gromadami w Wielkim Obłoku Magellana. Jej 
szczegółowe obserwacje prowadzi się w falach radiowych i rentgenowskich – dla amatorów astro-
nomii jest to ciemny obszar na niebie. 

W Łabędziu nie brak również starszych gromad gwiazdowych, które są w zasięgu amatorskiego 
sprzętu. 

Trójkąt letni – asteryzm złożony z trzech jasnych gwiazd, charakterystyczny dla nieba letnie-
go, który na półkuli północnej można obserwować aż do późnej jesieni. 

Trójkąt letni tworzą gwiazdy: 

• Altair w gwiazdozbiorze Orła 
• Deneb w gwiazdozbiorze Łabędzia 
• Wega w gwiazdozbiorze Lutni
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Deneb (Alfa Cygni, α Cyg) – najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Łabędzia, odległa o około 2600
lat świetlnych od Słońca. 
Nazwa gwiazdy pochodzi od arabskiego słowa arab. ذن dhaneb, które oznacza ogon. Całe wyraże-
nie brzmi ذنب الدجاجة Dhanab ad-Dajāja, czyli „ogon kury”, od starszej nazwy Łabędzia. Wywodząca
się od niego nazwa Denebadigege była używana w Tablicach alfonsyńskich, występowały też wa-
rianty np. Deneb Adige i Denebedigege. Inna nazwa Arided pochodzi od wyrażenia Al Ridhādh, in-
nej nazwy konstelacji o niepewnym znaczeniu. 

Nazwami podobnymi do „Deneb” określano także inne gwiazdy w ogonach wyobrażonych na nie-
bie wizerunków zwierząt. Międzynarodowa Unia Astronomiczna formalnie zatwierdziła nazwę De-
neb dla określenia najjaśniejszej gwiazdy Łabędzia, a także: Deneb Algedi dla najjaśniejszej gwiaz-
dy Koziorożca, Denebola dla drugiej co do jasności gwiazdy Lwa i Aldhanab dla gwiazdy w Żura-
wiu. 

Chińczycy widzieli w gwiazdach Łabędzia most lub przeprawę przez „niebiańską rzekę” Drogi 
Mlecznej. Wyrażenie chiń. 天津; pinyin: Tiānjīn oznacza „niebiańską przeprawę”, natomiast Deneb 
to „czwarta gwiazda niebiańskiej przeprawy”, chiń. 天津四; pinyin: Tiānjīnsì. 

DENEB
Jest to nadolbrzym należący do typu widmowego A2Ia. Jego temperatura to około 8500 K. Deneb
należy do najdalej położonych gwiazd widocznych gołym okiem, choć jego odległość nie jest do-
brze znana ze względu na znaczną niepewność pomiaru paralaksy przez sondę Hipparcos; ten po-
miar sugeruje odległość ponad 1400 lat świetlnych od Słońca. Deneb należy jednak do asocjacji
gwiazdowej Cygnus OB 7, a to wskazuje na znacznie większą odległość.

 Inne metoda określenia odległości, oparte na parametrach fizycznych gwiazdy, dają podobne odle-
głości, pozwalając stwierdzić, że gwiazda jest oddalona o około 2600 lat świetlnych. 

Gwiazda ta jest około 200 tysięcy razy jaśniejsza od Słońca. Jej promień szacuje się na około 200
słonecznych.  Umieszczona w miejscu Słońca,  wypełniłaby przestrzeń po orbitę  Ziemi.  Ma ona
masę 19 ± 4 razy większą niż masa Słońca. 

Modele ewolucji gwiazd wskazują, że rozpoczęła życie jako gorąca, błękitna gwiazda typu widmo-
wego O o masie 23 ± 2 M☉ (tak masywne gwiazdy tracą masę przez potężny wiatr gwiazdowy) i
obecnie jest obserwowana w trakcie przemiany w czerwonego nadolbrzyma. 

Altair (Alfa Aquilae, α Aql) – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła, dwunasta pod wzglę-
dem jasności gwiazda nocnego nieba. Jest oddalona od Słońca o 16,7 roku świetlnego. 

Tradycyjna nazwa tej gwiazdy, Altair, wywodzi się od arabskiego wyrażenia  الطائر Al Naṣr النسر
al Ṭāïr, znaczącego „lecący orzeł”. Odnosiło się ono do tej gwiazdy oraz sąsiednich gwiazd Beta
Aquilae  (Alshain)  i  Tarazed.  Almagest  Ptolemeusza  wymieniał  tę  gwiazdę  pod  nazwą
stgr. Ἀετός Aetos („orzeł”), która była znana już kilka stuleci wcześniej .
                                                  
Międzynarodowa Unia Astronomiczna w 2016 roku formalnie zatwierdziła użycie nazwy Altair
dla określenia tej gwiazdy. Altair tworzy jeden z trzech wierzchołków charakterystycznego astery-
zmu trójkąta  letniego,  w Polsce  najlepiej  widocznego wiosną  i  latem;  pozostałe  wierzchołki  to
Wega i Deneb. 
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Altair był wiązany z ptakiem drapieżnym przez wiele starożytnych ludów zachodniej Azji. Nad Eu-
fratem nazywano  go  Idchu  („orzeł”)  lub  Erigu  („potężny  ptak”),  Persowie  nazywali  go  Muru
(„ptak”); w Sogdianie nosił nazwę Shad Mashir, a w Chorezmie Sadmasjij – obie oznaczały „szla-
chetnego sokoła”. 
Dla Hindusów Altair, Alshain i Tarazed tworzą 21. nakszatrę (konstelację) Śrawana, „Ucho” i repre-
zentują trzy kroki boga Wisznu. W żydowskiej i arabskiej astrologii Altair miał zapowiadać zagro-
żenie ze strony gadów. 
Samo zaś słowo  ALTAIR   jest zbieżne ze słowem    OŁTARZ =ALTAR. 

Wega (Alfa Lyrae,  α Lyr) – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lutni, piąta co do jasności
gwiazda nocnego nieba. Obserwowana wielkość gwiazdowa: +0,03m. Odległa od Słońca o 25 lat
świetlnych. Ze względu na jasność, Wega była ważną gwiazdą dla arabskich astronomów, Asyryj-
czyków w mitologii chińskiej i hinduskiej, oraz dla dawnych mieszkańców Polinezji. Dla Polinezyj-
czyków trójkąt letni, zawierający Wegę (haw. Keoe), był „trójkątem nawigatorów” pomocnym w
podróżach po rozległym Pacyfiku. Zajście Wegi przed wschodem Słońca sygnalizowało początek
jesieni dla starożytnych Rzymian. 

Nazwa pochodzi od arabskiego wyrażenia  الواقع  an-nasr al-wāqiʿ  ‛pikujący orzeł’. Grecy النسر
nazywali ją stgr. Λύρα Lyra, lira, podobnie jak całą konstelację. Rzymscy pisarze także określali ją 
słowem Lyra, ale również Fidis.    W 2016 roku nazwa została formalnie zatwierdzona przez   Mię-
dzynarodową Unię Astronomiczną  która  wypacza  i zmienia  celowo wszystkie  prawdziwe na-
zwy ,  aby  nie było żadnych nawiązań do  starożytnej Grecji  i innych  starożytnych  cywilizacji !  
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Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union; fr. Union 
Astronomique Internationale – IAU/UAI/MUA) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 13706 
zawodowych astronomów (wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych 
przez odpowiednie ( także  żydowskie ?? ) Komitety Narodowe.
 Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy gene-
ralne co trzy lata (ostatni, XXX, odbył się w sierpniu 2018 r. w Wiedniu w Austrii, następny zapla-
nowany jest na 2021 rok w Busan w Korei Południowej), sympozja i inne konferencje specjali-
styczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach). 

Zorganizowana jest w 9 wydziałów, 35 komisji i 53 grupy robocze. Posiada także wyspecjalizowa-
ne biura: Biuro IAU ds. Młodych Astronomów (IAU Office for Young Astronomers), Biuro IAU ds.
Astronomii dla Rozwoju (IAU Office of Astronomy for Development), Biuro IAU ds. Popularyzacji
Astronomii (IAU Office for Astronomy Outreach). 

W trakcie powstawania jest Biuro ds. Astronomii dla Edukacji (IAU Office for Astronomy for Edu-
cation). Obecnym prezydentem IAU jest Ewine F. van Dishoeck, a sekretarzem generalnym Maria
Teresa V.T. Lago. 

Unia posiada wyłączne prawo do nadawania nazw nowo odkrytym ciałom niebieskim oraz nazywa-
nia tworów powierzchniowych na nich występujących. Zajmuje się tym Grupa Robocza ds. Nomen-
klatury Systemu Planetarnego (ang. Working Group for Planetary System Nomenclature). 

IAU powstała  w 1919 roku w wyniku połączenia różnych międzynarodowych projektów, m.in.
Carte du Ciel, Unii Słonecznej (Solar Union) i Międzynarodowego Biura Czasu (fr. Bureau Inter-
national de l'Heure).   Pierwszym prezydentem IAU był Benjamin Baillaud. Rasę widać po  no-
sie.
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Polska przystąpiła do IAU w 1922 roku, obecnie do organizacji należy prawie dwustu polskich
astronomów. Kilku najwybitniejszych Polaków zostało też wybranych na 6-letnią kadencję Wice-
prezydentów Unii.  Byli to:  Tadeusz Banachiewicz (1932–1938), Eugeniusz Rybka (1952–1958),
Wilhelmina Iwanowska (1973–1979) oraz Józef Smak (1991–1997). 

                                 Na podstawie  Wikipedii i innych  źródeł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 W dniu 2020-11-20    Krystyna Ziemlańska napisał(a):
Do Pana Prezesa Związku Szlachty  Polskiej P.   Michała  Korsaka

Czy macie państwo w  ZSP Duninów z  Lublina  ?  Jest  ich 16-  tu w  samym  Lublinie ale  nie 
wiem    jakie mają  adresy.  Jest to  mój ród.  Czy  macie  Duninów z  Lublina  .
Dziękuję za  odpowiedź. 
……………………………………………………..
Szanowna Pani,
o ile się orientuję nie mamy w naszych szeregach rodziny Duninów, czego bardzo żałujemy, bo sta-
rożytna to rodzina i bardzo zasłużona.
Ot nie wszyscy chcą należeć do Związku Szlachty Polskiej, choćby dlatego, że prosimy od każdego
kandydata dokumentów.
Niektórzy się obrażają, a niektórzy zdają sobie sprawę ,że jest to jedyny sposób aby pilnować żeby 
w Związku była sama szlachta. Zresztą KAŻDA osoba jako kandydat (nawet moja córka) musi zło-
żyć dokumenty, które trafiają do jej osobistej teczki. Wszak przyjęć mamy sporą ilość ,a nie wszyst-
kich znamy osobiście - wyjątkiem jest tu członek Komisji Wywodowej pan Adam Pszczółkowski,  
który przyjmuje ankiety kandydatów do Związku, a który jest w niezwykłym stopniu encyklopedią 
rodzin szlacheckich i zna wszystkich!
Z poważaniem,
Michał Korsak  prezes Zarządu Głównego   Związku Szlachty Polskiej
………………………………………………….
23.11.2020   Do Pana Prezesa Związku Szlachty  Polskiej  Michała  Korsaka
1.  Czy  przyjmujecie do  ZSZP  szlachtę  bez  majątków  czy tylko  szlachtę  z  folwarkami i dwo-
rami    ? 
2.  Jakie dokumenty  muszą  stwierdzać  szlachectwo ?
3. Czy  jest możliwe  przeprowadzenie  wywodu  lub ustaleń na zamówienie  u  waszego  genealo-
ga? 
Uprzejmie proszę o  odpowiedź. 
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24.11.2020
Szanowna Pani,

Odpowiadam;

1- większość szlachty nie ma dzisiaj majątków a i od XIX wieku pauperyzacja szlachty jest widocz-
na. Nie ma to znaczenia, dlatego, że tytuł szlachty nie jest związany z majątkiem.

Przypomnieć chcę kategorię jak szlachta uczepiona u klamki magnata, czy szlachta brukowa, gołota
też funkcjonująca jako szlachta.

Często w XIX wieku szlachta tracąca majątki, a mająca wykształcenie zasiedlała miasta stanowiąc 
nową warstwę - inteligencji

2- w Statusach Litewskich jest dokładnie zapisane kto jest szlachcicem. W Związku szlachty Pol-
skiej utrzymujemy te prawa jako zasadne i jedynie prawdziwe. Szlachcicem w Polsce jest się dzie-
dzicznie po ojcu, czyli w linii ojczystej. Niezależnie czy ojciec ( w czasach komuny) nie pisał o 
swoim pochodzeniu, a miał napisane pochodzenie chłopskie to jak dziadek był szlachcicem to auto-
matyczne szlachectwo jest przekazywane. Dziecko ma być z legalnego małżeństwa i nie adoptowa-
ne. Żony szlachcica, które nie są szlachciankami na okres małżeństwa i wdowieństwa nabywają 
praw szlachty (są przyjmowane do Związku) chyba,  że po śmierci męża ponownie wychodząc za 
mąż wyjdą za nieszlachcica.

                                                          

Jesteśmy jedyną  organizacją skupiającą szlachtę polską za pomocą dokumentów. Rozumiemy, że 
stawiamy jakąś barierę dla kandydatów, ale jest to najprostsza weryfikacja.

Zresztą dokumentacja w większości jest do odszukania, ale to wymaga pracy, poświęcenia czasu 
znajomości języków i odczytywania bazgrołów. Niektórym zajmuje to nawet kilka lat.

Oczywiście zawsze długa lista przodków w drzewie genealogicznym jest splendorem i dla rodziny 
Kandydata i dla Związku. Natomiast warunkiem przyjęcia jest dotarcie do aktu nazywającego 
przodka w linii ojczystej szlachcicem,  a to może być różnie nazwane (słowo natus - urodzony jest
takim synonimem, bo tylko szlachcic był urodzony). ( A  reszta ? Była spłodzona. Mówiło się,że 
przyszedł na  świat). 

Jeżeli mamy taki zapis , pradziadka, prapradziadka, to jeżeli nie popełnił przestępstwa i szlachectwo
nie zostało zabrane, to następcy mają automatycznie szlachectwo, bez względu na pozycję społecz-
ną. Takie przypadki są i są weryfikowane przez Komisję Wywodową. Każdy dokument jest spraw-
dzany! przesyłam link do ankiety jaką Kandydat musi wraz z dokumentacją nam przesłać. 

http://szlachta.org.pl/dokumenty/czlonkostwo-ankieta-dla-kandydata.html

3- niestety nasi genealogowie są zatrudnieni przy weryfikacji ankiet kandydackich (mamy ich około
80 cały czas). Nie prowadzimy poszukiwań, raczej pomagamy, uzupełniamy genealogie naszych 
Członków.  Przepraszamy, ale pracy mamy bardzo dużo, a dobrych fachowców mało. Jedyną możli-
wością poza Związkową rozmowy na temat poszukiwań jest zapisanie się na Forum Związku i po 
przyjęciu jako Sympatyka, w prezentacji zapytać o rodzinę, ale jednak jakieś wiadomości trzeba 
mieć, bo posypią się pytania. 

Pytania, czy jestem szlachtą - są ignorowane, bo śmieszne.

Z poważaniem,  Michał Korsak
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"Opinie wyrażane na Forum są wyłącznie prywatnymi wypowiedziami użytkowników, którzy zobo-
wiązani są do przestrzegania Regulaminu. Opinii oficjalnych w imieniu Związku udziela wyłącznie 
Zarząd Główny pod adresem szlachta@szlachta.org.pl .
………………………..
W  moim  przypadku jeśli  chodzi o  pochodzenie  ojca, Jerzego Ziemlańskiego  jest problem,  po-
nieważ  był repatriantem ze Lwowa  i  dane  jego przodków są w  tak  zwanych  księgach  zabużań-
skich. Mam  tylko  jego   akt urodzenia z  roku 1930 po łacinie  ale  nie mam  dostępu  do danych 
archiwalnych wstecz.  Czekam  na  odpowiedź  z  archiwum   z Ukrainy. Poza  tym w  wieku XX w 
księgach parafialnych  już nie  wpisywali  natus, nie wiem  czy wpisywali w wieku  XIX, szczegól-
nie w  zaborze rosyjskim, a  czy w  austriackim  pisali  natus- tego także nie wiem.
Proszę się  zapoznać z  genealogią  rodową  oraz  ciekawostkami  historycznymi  i udzielić  mi  od-
powiedzi, czy  takie dane  mogą kwalifikować do członkowstwa,  bo po co  mam wypełniać  ankie-
tę  jeśli z  góry  będzie odrzucona.  Może  Pan  Pszczółkowski  pomoże  mi jakoś w  ustaleniu  dal-
szych danych ,skoro  jest  chodzącą  encyklopedią.Niech  się  chociaż  zapozna z  Genealogią,. 
Może  ma    jakąś dodatkową wiedzę .  Będę  bardzo  wdzięczna.

24.11.2020
Szanowna Pani,

właśnie tego czego Pani prosi chcemy uniknąć, czyli zajmowaniem się poszukiwań za kogoś. Zaj-
mujemy się członkami Związku! Zwyczajnie na dodatkowe zajęcia nie mamy czasu.  Jest Pani hi-
storykiem, więc nie rozumem dlaczego to dla Pani jest problemem, wiele takich zbiorów jest dziś 
dostępne przez Internet. Ciekawostki, opowieści rodzinne, herbarze nie są dokumentami - nas inte-
resują tylko dokumenty. Wiem, że takimi sprawami ze strony Ukrainy zajmowała się Pani , ale nie 
wiem jak pracuje i czy skutecznie bo nie korzystamy z Jej usług.
                                                                         
Marta Czerwieniec  -Ivasyk

NIP 781-156-00-67
tel.PL +48.507.107.281
tel. UA +380.639.817.290
 Pozdrawiam, życząc sukcesów
Michał Korsak

To szkoda,   bo są   to ustalenia historyczne a nie  same ciekawostki,  przecież    są dane o  rodzie  
Duninów  oraz  skany dokumentów,  dlaczego  nie  bierze  ich Pan  pod  uwagę ? 
Dwa-  nie udzielił  mi Pan  odpowiedzi  co do  określenia  natus. 
W  jakich   zbiorach  występuje  ? Czy w  księgach zabużańskich  ? 
Coś mi się zdaje, że  nie może  Pan  przełknąć  cesarza  Bizancjum w rodzie  Duninów.
To nie są  żadne ciekawostki  historyczne  ale    historia Polski,  Panie  Prezesie.  Nazwałam  to cie-
kawostkami   bo tak się  określa  jakieś  ciekawe  historie ale  w  tym  wypadku  jest to wielka  hi-
storia  Polski.I są  dokumenty   czyli skany oryginałów. 
…………………………...
http://szlachta.org.pl/zarzad-glowny/micha-bartlomiej-korsak-h-korsak.html

Korsakowie to ród osadzony i rozrodzony na ziemiach dawnego Księstwa Połockiego. Protoplastą 
jest Fryderyk Bartosza Korsak – wtedy nie było ani takich imion ani  nazwisk ! 
(1340-1407) ożeniony, jak podaje rodzinna legenda, z siostrą króla Jagiełły i Wielkiego Księcia 
Świdrygiełły. Jak się  ta siostra mieniła  ? Nie znalazłam  takich danych  nigdzie.  Kiedy  było  to 
małżeństwo  zawarte ? Czy mieli dzieci  ?
                                            Które   to było dziecko  ? 
                   https://pl.wikipedia.org/wiki/Olgierd_Giedyminowic#Dzieci                               51.
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Historia rodziny oficjalnie zaczyna się w XIV wieku na terenie księstwa połockiego gdzie Korsako-
wie zajmują wysokie stanowiska administracyjne, 

Księstwo połockie – księstwo udzielne ze stolicą w Połocku, powstałe z wydzielenia z Rusi Kijow-
skiej w końcu X wieku. Istniało jako niezależny byt państwowy z przerwami do ok. 1392 roku.  W 
czwartej dekadzie XIII wieku księstwo połockie zostało zajęte przez Litwę, zachowując względną 
niezależność do śmierci Andrzeja Olgierdowica i jego następcy Skirgiełły (koniec XIV wieku). W 
1392 roku zostało przekształcone na województwo w składzie państwa polsko-litewskiego  .I na tej 
podstawie  jest  wywód o  rzekomym małżeństwie Fryderyka( imię  niemieckie)   Bartosza  ( imię  
wtedy  nie występujące  ) Korsaka z  siostrą  króla  ?? 

Fryderyk – imię męskie pochodzenia germańskiego (niem. Friedrich).
 Może czeski: Bedřich  od  bredni ? 
Dziękuję za   taką  przynależność do  Związku  Szlachty Polskiej. 
                                         
24.11.2020
Szanowna Pani,nikt nikogo nie zmusza. W psychologii to nazywa się syndromem kwaśnych wino-
gron. Pisana historia Korsaków to pierwsza połowa XIV wieku .Fryderyk to była duża tajemnica- 
niezrozumiała, dopóki nie zrobiłem badań genetycznych,ale to już Pani sobie wszystko wyjaśniła
i nie chce wstąpić do ZSzP, to po co takie bajdy. Oprócz opowieści to ja jednak przedstawiłem do-
kumenty.Co do określeń szlachcica to jest ich mnóstwo, a natus to tylko przykład, jeden z wielu, a 
reszta określeń, gdzie , na jakim terenie, w jakim zaborze to cały wykład. Zapraszam na spotkania 
oddziałów ( jak opanujemy pandemię ).Z poważaniem,Michał Korsak

Odp: Jakich badań  genetycznych  :  ani imię  Fryderyk ani imię  Bartosz  nie występowało  nigdy  
na  Rusi  prawosławnej, proszę   Pana  !    Poza  tym  skąd  ten wywód od  Jagiełły ? Ma  Pan  tak-
że  na   to badanie  genetyczne  ? W  jaki sposób  przeprowadził  Pan  takie  badanie  ?  Niestety,  
nie  jest  Pan  wiarygodny. A  ja  jestem  rzetelnym  badaczem  źródeł  i nie wciskam  kitu,  tylko  
analizuję  kaźde  źródło  i  wszystkie dane i każde  słowo.
Dodawanie sobie wielkości w  taki sposób  nie świadczy  o Panu  najlepiej.
I jest  to kompleks  nacjonalizacji  majątków  czyli  odebrania  majątków  przez  komunę i  tym  sa-
mym pozbawienie    wielkości  danego  rodu. A o rodzie  nie świadczy majątek  tylko  zasady i ety-
ka  .Tak samo jak o człowieku nie świadczą  pieniądze  tylko to co on sam sobą  reprezentuje.

mgr Krystyna Ziemlańska
naukowiec, prawnik, historyk, 

Szanowna Pani Magister,

widzę, że nerwy puściły i listy bez nagłówka Pani pisze, znaczy już bez ogłady na którą Pani tak 
zważa.Fryderyk i Bratosza- nie Bartosz- to nie są imiona z terenu Połocka. To fakt. Ale wiele z le-
gend Korsaków. które były przeze mnie wyśmiewane znalazły miejsce w historii.Nie będę tu Pani 
robił wykładu, bo bawi mnie Pani niewiedza .Badania genetyczne jako nauka pomocnicza w gene-
alogii to sprawa od dziesięciu lat bardzo poważna i prezentowana na konferencjach genealogicz-
nych na przykład w Brzegu.

 Kompleksów nie mam, bo mieszkam w podniesionym z gnijącej ruiny dworze, na wsi, mam go-
spodarstwo  i nie chwalę się tu majątkiem, ale przedsięwzięciem na które mało kto się odważy - 
czyli ratowanie zabytku. 

Gigantyczna praca! Z poważaniem,Michał Korsak
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To uprzejmie  proszę o  źródła do  tych  legend które  wg Pana znalazły miejsce w  historii. 
A  także- w  jaki sposób i gdzie  robił Pan badania  genetyczne  . Zapomniałam  napisać,że  do  ta-
kich badan  jest potrzebna  jakaś  mumia, ma Pan jakąś  mumię ? No bo jak  inaczej  ?

Co tu komentować  ? Oto  cala  odpowiedź  pana  Korsaka. 

Szanowna Pani, jest Pani urocza. O mumii nawet nie pomyślałem, ale na szczęście są inne sposo-
by. A badania robiłem w Houston, pocztowo, i jak to w USA -dobrze , dużo i tanio   https://www.fa-
milytreedna.com/ Z usmiechem ,  Michał Korsak

                                                 
………………..
GENEALOGIA MASOWA 

FamilyTreeDNA jest oddziałem firmy Gene przez firmę Gene, komercyjną firmę zajmującą się te-
stami genetycznymi z siedzibą w Houston w Teksasie. FamilyTreeDNA oferuje analizę autosomal-
nego DNA, Y-DNA i mitochondrialnego DNA osobom w celach genealogicznych. 

FamilyTreeDNA zostało  założone  na  podstawie  pomysłu Bennetta  Greenspana ,  wieloletniego
przedsiębiorcy i entuzjasty genealogii. W 1999 roku Greenspan przeszedł na emeryturę w połowie i
pracował nad historią swojej rodziny. Rozpoczął pracę nad linią Nitz swojej matki.  Kiedy stanął w
obliczu blokady drogowej w swojej pracy, przypomniał sobie dwa przypadki użycia genetyki do
udowodnienia pochodzenia, o których ostatnio donosiły media.

 Były to badania przeprowadzone przez naukowców z University of Arizona pokazujące, że wielu
mężczyzn Cohen z obu grup aszkenazyjskich i sefardyjskich żydów ma ten sam chromosom Y oraz
badanie,  które  wykazało,  że  potomkowie  płci  męskiej  wuja  prezydenta  USA Thomasa
Jeffersona(który prawdopodobnie miał ten sam chromosom Y) i potomkowie jego uwolnionej nie-
wolnicy Sally Hemings z linii męskiej mieli ten sam chromosom Y i niedawnego wspólnego przod-
ka. 
Family Finder pozwala klientom znaleźć krewnych tak odległych, jak około piątego kuzyna. Family
Finder zawiera również komponent o nazwie myOrigins. Wyniki tego testu podają procent DNA
związanego z ogólnymi regionami lub określonymi grupami etnicznymi (np. Europa Zachodnia,
Azja, Żydzi, rdzenni Amerykanie itp.) Firma sprzedaje szereg testów Y-DNA . Chromosom Y jest
dziedziczony z ojca na syna, więc testerzy mogą znaleźć krewnych z tym samym patrylinearno-
ścią. W wielu kulturach ci krewni często mają to samo nazwisko, ponieważ nazwiska są również
dziedziczone od ojca do syna .

Oto  ta  pseudo  nauka:    Miejsca, które Twoi przodkowie nazywali domem, są zakodowane w
Twoim DNA. Grupy etniczne wywodzą się historycznie z tych samych regionów i czerpią z lokal-
nej puli genów. Wyszukujemy osoby, których DNA jest podobne do Twojego - Twoich krewnych.
Dzięki naszej technologii możemy określić, jak blisko jesteście spokrewnieni, określając procento-
wą wartość wspólnego DNA.    https://www.myheritage.pl/dna

GEN jest odcinkiem DNA, w którym zakodowana jest informacja dotycząca budowy jednego 
białka -cząsteczka zbudowana z aminokwasów ...a  nie miejsca zwane domem ! 

Wielka  Genealogia Minakowskiego   http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.13563

Michał   Bartłomiej  Korsak   - matka Władysława  Bońdos- jej rodzice nie znani , urodzona w  
gminie Kolbuszowa  województwo podkarpackie, zmarła  w  Warszawie  w  2014.  !  Ojciec  uro-
dzony w  Wilnie,  co dziwne,  jako wilnianin uczestnik powstania  warszawskiego zmarł w  Ham-
burgu  w  1999 roku !  Źródła   to  informacje  Michała  Korsaka  oraz  Adama  Pszczółkowskiego  
kolegi  znawcy  genealogii, którego ród zaczyna się w  roku 1886  na  stronie  ZSZP.   Dokumentów
do  genealogii  pana Korsaka brak.Za   to jest wywód  od pradziadka Piotra Korsaka - data urodze-
nia nie znana i  to samo dotyczy  prababki.                                                                               53.
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To raczej  nie  ten Korsak, czyli, że się  podpiął.

Józef Korsak Głębocki herbu własnego-   (zm. 7 lipca 1643 roku) – wojewoda mścisławski w la-
tach 1639-1643, wójt mścisławski w latach 1634-1643, starosta mścisławski w latach 1630-1642, 
dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości, starosta dziśnieński, radomlski i filipowski. Był gor-
liwym unitą. Cały swój majątek przeznaczył na fundacje religijne. 

……………..https://kurierlubelski.pl/sagi-lubelszczyzny-rodzina-korsakow/ar/3300024

Rodzina Korsaków oraz ich znajomi. Listopad, rok 1938. W środku stoi Antoni Korsak, po prawej 
stronie Wanda, w prawym dolnym rogu Władysław, brat Wandy. W 1938 roku Antoni kupił z Banku
Rolnego zlicytowany dom i dwadzieścia hektarów ziemi pod Lublinem .
Rodzina Korsaków przybyła tu z Horodka w guberni witebskiej. Wanda Korsak z Korsaków 
wspomina rodzinne posiadłości i przyznaje się, w jaki sposób wyszła za mąż za Tadeusza Korsaka. 

Moi pradziadkowie mieli dobra ziemskie pod Horodkiem w guberni witebskiej. Tam mieli cztery 
domy czynszowe, a pod Horodkiem majątek Mariampol i Hormaszewinę. Pradziadek nazywał się 
Antoni. Miał cztery córki i syna, mojego dziadka. Syn dostał imię Napoleon na cześć Napoleona, 
który idąc ze swoimi wojskami na Moskwę, przechodził przez jezioro Łośwido, które w połowie 
należało do rodziny Korsaków. Usypana tam grobla nosiła nazwę Napoleońska. Napoleon skończył 
prawo w Petersburgu i był marszałkiem szlachty witebskiej. Ożenił się z Justyną z domu Turską. W 
majątkach rodzinnych cała służba folwarczna była pochodzenia białoruskiego, tylko pokojówki i 
gospodyni, pani Łowczanowska, pochodziły ze szlachty zaściankowej. 

Warto wspomnieć, że mój pradziadek Antoni zniósł w swoich majątkach pańszczyznę na trzy lata 
przed oficjalnym zniesieniem. 
Rodzina mojej mamy pochodziła z Niemiec. To była rodzina fabrykantów, którzy mieli fabryki suk-
na i materiałów. A ponieważ w Rosji była tańsza siła robocza, to przenieśli fabrykę do Kamieńca 
Podolskiego. Mieli też fabrykę w Dunajowcach na Podolu. Jednak mój dziadek Fryderyk Kramm 
zmienił zawód, ukończył politechnikę w Karlsruhe i wybudował dom i fabrykę maszyn rolniczych 
w Kamieńcu. Obecnie jest to ulica Gagarina 53. W 1880 roku ożenił się z Amalią Goltz i z nią miał 
trzy córki, w tym moją mamę Matyldę, i syna. 

Dziadek Fryderyk zmarł w 1913 roku, a gdy wybuchła rewolucja bolszewicka w 1917 roku, bolsze-
wicy zniszczyli wszystkie maszyny oraz fabrykę. Dom ocalał i wszyscy tam mieszkali. Później 
dzieci babci uciekły z Kamieńca do Polski i do Niemiec. Córka Matylda w 1925 roku wyszła za 
mąż za Antoniego Korsaka. Tatuś pracował jako lekarz weterynarii w Przasnyszu i Lubartowie, a 
tuż przed drugą wojną w Zamościu. Wspomnę tylko, że pracował w zawodzie najdłużej w Polsce. 
Był weterynarzem aż 51 lat. Ponieważ miał sentyment do ziemi, to pragnął mieć dom z dużym 
ogrodem. W 1938 roku kupił z Banku Rolnego zlicytowany dom i dwadzieścia hektarów ziemi pod 
Lublinem. 

W  Wikipedii  jest tylko kilku  Korsaków  i żadnej nawet  legendy o  związkach z królem  Jagieł-
łą  ani o jakimś  Fryderyku Bratoszu. 

Tadeusz Korsak herbu Korsak (ur. 1741 w Daniewie, zm. 4 listopada 1794 w Warszawie) Julian 
Korsak (ur. 13 lutego 1806 lub 1807 w Słonimie, zm. 30 sierpnia 1855 w Nowogródku) – polski 
poeta i tłumacz, przedstawiciel romantyzmu krajowego.  Rajmund Korsak (pseud. R.K.); ur. 31 
sierpnia 1768 roku na ziemiach Grodzieńszczyzny, zm. 9 listopada 1817 roku w Żwańczyku na Po-
dolu – polski poeta i pisarz, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku
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Ziemie. 
Dawna  „Ruś Kijowska” w okresie swojego istnienia nazywana była (staroruski) – Рѹсь (Ruś) i
(staroruski) – Рѹсьскаѧ Землѧ (Ziemia Ruska). W źródłach historycznych określenie „kijowska”
pierwotnie nie występuje, o czym świadczy np. grecka:  Ῥωσία (Rhossía) i łacińska:  Russia, a od
XII wieku także Ruthenia. Termin „Ruś Kijowska” pochodzi z XIX wieku jako nazwa państwa sta-
roruskiego i jest produktem rosyjskiej historiografii szukającej sposobu periodyzacji dziejów Rosji
– odnosi się do okresu od IX wieku do początków XII wieku, kiedy centrum Rusi stanowił Kijów.

Termin Ruś kojarzony jest od XIX wieku z terminem Rosja. Nazwa Rosja pochodzi od greckiej
nazwy Rusi Ῥωσσία (Rhōssía), użytej po raz pierwszy przez cesarza Konstantyna VII Porfi-
rogenetę w dziele „O ceremoniach” z X wieku.Co tylko świadczy o  związkach z greckim  Bizan-
cjum,  także przez  grecką  religię. Prawosławia  wtedy w sensie współczesnym nie  było.

Umierając w 1054 roku Jarosław I Mądry Rurykowicz ( Daniel  Halicki  też  był  Rurykowiczem)
podzielił państwo między swoich synów. Ustanowione przez Jarosława I zasady dziedziczenia tronu
książęcego w oparciu o regułę senioratu nie zapobiegły rozbiciu jedności politycznej kraju. Na pół-
nocy istniała Republika Nowogrodzka, na północnym zachodzie Księstwo połockie, na południo-
wym zachodzie księstwa Halickie i Wołyńskie. W centralnej części najistotniejsze były księstwa:
Turowskie i Smoleńskie, na północnym wschodzie księstwa Rostowsko-Suzdalskie i Riazańskie, na
południowym wschodzie czernihowskie i perejasławskie.

 Z czasem podział ten uległ jeszcze większemu rozdrobnieniu, przy czym książęta, którym udało się
zawładnąć Kijowem, byli w hierarchii wyżej postawieni od pozostałych książąt i posługiwali się ty-
tułem wielkiego księcia. Podział na dzielnice usiłowali przezwyciężyć książęta na zjeździe w Lube-
czu. 
Utalentowany władca kijowski Włodzimierz II Monomach przywrócił autorytet wielkiego księcia
hamując proces rozdrobnienia feudalnego. Księstwo kijowskie zostało ostatecznie poddane władzy
Giedyminowiczów w 1362.
W czwartej dekadzie XIII wieku księstwo połockie zostało zajęte przez Litwę, zachowując względ-
ną niezależność do śmierci Andrzeja Olgierdowica i jego następcy Skirgiełły (koniec XIV wieku). 

W 1392 roku zostało przekształcone na województwo w składzie państwa polsko-litewskiego. 

Genealogia książąt połockiech jest powikłana, nie istnieje wspólne stanowisko na temat następstwa
i stopnia pokrewieństwa władców na tronie książęcym, wielu z nich nie da się ustalić. Kroniki po-
łockie nie zachowały się. Krótkie, czasem zaprzeczające się nawzajem, informacje o księstwie po-
chodzą od autorów często wrogo nastawionych do Połoczan. Brak wystarczającej ilości źródeł pisa-
nych powoduje niekonsekwencję w imionach książąt, którzy w źródłach byli nazywani imionami
chrześcijańskimi i pogańskimi( czytaj  greckimi)  oraz cząstkowymi wzmiankami o książętach, któ-
rych tytułowano według ich dzielnicy z pominięciem imienia lub tylko wzmiankowano z patronimi-
ka. Komplikują sprawę także sporne informacje o życiu i małżeństwach księżniczek połockich. Z
powodu braku wiarygodnych źródeł genealogia książąt połockich pozostaje dotąd nierozwikłana. 

Ostatni książę  kijowski  to   Andrzej Olgierdowic – Andrzej Połocki zwany Garbaty (lit. Andrius
Algirdaitis lub Vingaudas, ur. 1325 – zm. 12 lub 16  sierpnia 1399) książę połocki i pskowski, syn
wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica, brat księcia Fiodora, księcia Konstatyna,
księcia Dymitra Starszego Olgierdowica, księcia Włodzimierz Olgierdowic oraz księżniczki Agry-
piny. Przyrodni brat króla polski, Władysława Jagiełły, księcia Skirgiełło, księcia Korygiełło, księ-
cia Świdrygiełło, księcia Wigunta Olgierdowicza, księżnej mazowieckiej - Aleksandry Olgierdów-
nej, księcia Korybuta Dymitra Olgierdowicza, księżniczki Marii i Heleny Olgierdównej oraz ma
wiele innego przyrodniego rodzeństwa. 
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Pan Korsak powołuje się  na Świdrygiełłę.  Ale  jego biografia w Wikipedii  jest potworna i  sfał-
szowana.I  nie  ma  w niej pomimo to żadnej  nawet legendy o  Fryderyku Bratoszu  Korsaku( może
kurczaku) ożenionym z  siostrą Świdrygiełły. 

W 1397 Bratosza  Zenowicz  herbu Deszpot był posłem litewskim w Republice Nowogrodzkiej. W
latach 1398-1404 zasiadał w radzie książęcej Witolda. Pod datą 1401 r. wraz z Bratoszą wymienia-
ny jest jego syn, Zenobi (Zenon), od którego imienia cały ród przyjął nazwisko Zenowicz. 

Fryderyk – imię męskie pochodzenia germańskiego (niem. Friedrich). Wywodzi się od zbitki słów
fridu –oraz richi – „możny”, „bogaty”, „potężny”. 

Połock  miasto na Białorusi, u ujścia Połoty do Dźwiny. Miasto królewskie na Litwie  historycznej
położone było w końcu XVIII wieku w województwie połockim.Od  samego początku prawosław-
ne.
Połocka linia Rurykowiczów utrzymywała (z krótkimi przerwami) do początków XV w. niezależ-
ność państwa, a Połock – status stolicy księstwa połockiego. 

Na początku XIV w. księstwo połockie opanowali Litwini,  niezupełnie tak było,  był to zapewne
jakiś związek  dynastyczny a nie podbój.  Poza  tym jak piszę w  serii Wielka Slavia,  nie było  wte-
dy  ani Litwinów ani  Rusinów . Nazwy  tej ukuto  później.Początek XIV wieku to ród  Giedymina,
dziada  króla  Jagiełły.

 Stało się ono uposażeniem młodszych synów wielkich książąt. Odrębność księstwa zlikwidował
wielki książę litewski Witold i oddał je w zarząd mianowanym przez siebie starostom. Może  Kor-
sakowie  byli wtedy  starostami. 
Miastu w 1498 r. nadano prawo magdeburskie, co znacznie przyspieszyło jego rozwój. Reforma ad-
ministracyjna z początków XVI w. przeprowadzona przez Aleksandra Jagiellończyka uczyniła z by-
łego księstwa województwo i Połock w latach 1500 – 1772 był stolicą województwa połockiego
Wielkiego Księstwa Litewskiego. W czasie wojny litewsko-rosyjskiej 1558-1570  już  na tle  reli-
gijnym, wojska moskiewskie cara Iwana IV Groźnego zdobyły miasto 15 lutego 1563.

Dzięki późniejszej unii lubelskiej z 1569 między Polską i Litwą, inicjatywę odzyskania utraconych
terytoriów na wschodzie podjęły wojska polskie króla Stefana Batorego, które przy wsparciu sił li-
tewskich i węgierskich 30 sierpnia 1579 odbiły Połock oraz część województwa połockiego. Sukces
ten stał się preludium do późniejszych sukcesów Batorego na terenach wschodniej Europy. 

 Stefan Batory założył w mieście kolegium jezuitów( zburzone 1905)  w którym pierwszym rekto-
rem był ksiądz Piotr Skarga. W związku z tym Połock, którego ludność w przeważającej większości
wyznawała prawosławie (podobnie jak w całym województwie połockim) stała się najważniejszym
w regionie ośrodkiem misji katolickiej. 
W 1596 arcybiskup połocki Herman Zahorski podpisał akt unijny, przechodząc do nowo utworzo-
nego Kościoła unickiego razem z całą administraturą. Nie oznaczało to automatycznego przyjęcia
unii przez prawosławne mieszczaństwo Połocka; postępy unii były w mieście i w regionie powolne.

W 1617 unickim biskupem połockim został Jozafat Kuncewicz. Jego gorliwość przy szerzeniu unii,
połączona ze stosowaniem administracyjnych środków nacisku, doprowadziła do zaostrzenia się
konfliktu prawosławno-unickiego. W 1623 hierarcha zginął w Witebsku z rąk tłumu prawosław-
nych mieszczan. W następstwie tego wydarzenia władze odebrały prawosławnym wszystkie świąty-
nie w Połocku, Witebsku i Mścisławiu. Począwszy od 1633 na terytorium unickiej archidiecezji po-
łockiej  funkcjonowała  równolegle  prawosławna  eparchia  mścisławska,  mohylewska i  orszańska
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W 1705 r.  miała tu miejsce masakra bazylianów dokonana przez cara Piotra I,  który zamierzał
zniszczyć Kościół unicki. Połock znajdował się na terenie I Rzeczypospolitej do 1772 roku, później
w Imperium Rosyjskim. W 1812 roku powstała w mieście Akademia Połocka będąca następczynią
kolegium jezuitów. 

W 1839 synod połocki ogłosił likwidację unii brzeskiej na ziemiach zabranych. Odczytanie stosow-
nego aktu miało miejsce w katedrze unickiej, przekształconej następnie w prawosławną (wzniesio-
nej na miejscu średniowiecznego soboru św. Zofii). Od 1833 Połock na nowo był siedzibą eparchii
prawosławnej i pozostaje nią nadal.

Sobór Mądrości Bożej, zwany też soborem św. Zofii (biał. Сафійскі сабор у Полацаку, cs. Sofij-
ski Sobor) – katedra w Połocku na Białorusi, założona jako jedna z pierwszych budowli chrześci-
jańskich na terenie obecnej Białorusi jeszcze w XI wieku, pierwotnie jako prawosławna, w latach
1596–1654 oraz 1668–1839 w posiadaniu Kościoła unickiego, w latach 1839–1924 i 1942–1944
ponownie prawosławna; obecnie wykorzystywana jest jako sala koncertowa i muzeum oraz spora-
dycznie (przez prawosławnych) do celów kultowych. 

https://pl.wikipedia.org

                                           Nie polezie  orzeł w  gówna.

                    I po co i  na co komu  taki  lipny Związek Szlachty  Polskiej   ?  
Lepiej    mieć własną  stronę  internetową  i opublikować na niej  swoją  genealogię  i dokumenty. 

Inni  Duninowie- niektóre  biogramy. 

Stanisław Jan Nepomucen Kajetan Dunin Borkowski 

herbu Łabędź, (ur. 3 maja 1782 w Rudzie, zm. 29 grudnia 1850 we Lwowie) – polski mineralog, 
bibliotekoznawca, literat i wydawca
Urodził się w galicyjskiej Rudzie, jako syn Jerzego i Józefy z Olizarów. Pierwsze nauki pobierał we
Lwowie, a następnie w akademii górniczej w Freibergu. W Paryżu studiował chemię i współpraco-
wał z francuskimi czasopismami naukowymi. 
Był uczniem Abrahama Wernera. W roku 1811 poślubił Rozalię Izabelę Skarbek Michałowską. W 
latach 1815-1816 podróżował po Włoszech. Rok później (1817) został mianowany podkomorzym 
dworu austriackiego i członkiem stanów galicyjskich. Wkrótce potem osiadł na swym majątku w 
Galicji i aktywnie inicjował powstanie: Towarzystwa Rolniczego Galicyjskiego, Galicyjskiej Kasy 
Oszczędności. 

Był także fundatorem stypendiów dla niezamożnej młodzieży i jako pierwszy właściciel ziem-
ski w Galicji (w roku 1818) uwolnił swych chłopów od pańszczyzny.
Był też mecenasem nauki, fundując liczne stypendia i przekazując dary (w tym: księgozbiory i ko-
lekcje minerałów) na rzecz biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego i Ossolineum, będąc wcześniej 
opiekunem obu bibliotek. Utrzymywał kontakt korespondencyjny z wybitnymi uczonymi i pisarza-
mi, zarówno obcymi jak i polskimi - należeli do nich m.in.: J. Kopitar, Jędrzej Śniadecki, Julian 
Ursyn Niemcewicz. Borkowski był członkiem: Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od roku 1821), To-
warzystwa Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności w Monachium (od roku 1818), Aka-
demii Sztuk Wyzwolonych w Wiedniu, Towarzystwa Mineralogicznego w Jenie, kilku Towarzystw 
Rolniczych (Wiedeń, Warszawa i Drezno) i Towarzystwa do Zachęcania Przemysłu Narodowego w 
Paryżu.Zmarł we Lwowie 29 grudnia roku 1850. Spoczywa w kaplicy grobowej Dunin-Borkow-
skich na Cmentarzu Łyczakowskim.
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Wincenty Jakub Dunin-Marcinkiewicz 

(ur. 4 lutego 1808 w Paniuszkiewiczach, zm. 29 grudnia 1884 w Małej Lucynce) – białoruski poeta,
dramaturg, klasyk literatury polsko-białoruskiej XIX w. Autor romantycznych wierszy, powieści i 
opowiadań. Popularyzator białoruskiego języka literackiego i kreator nowych gatunków oraz form 
literackich. Przodek polskiej poetki Barbary Czarnowieskiej.

Alfons Dunin-Borkowski   (ur. 20 października 1850 w we wsi Planta, gmina Iwaniska, zm. w 
1918 w Raśnikach) – polski malarz, syn Mikołaja Dunin-Borkowskiego i Julianny Gromadzińskiej.

Teodor Dunin (ur. 1 kwietnia 1854 w Wygnanowie, zm. 16 marca 1909 w Warszawie) - polski le-
karz internista, badacz naukowy i działacz społeczny.Zajmował się chorobami wewnętrznymi, 
patologią i bakteriologią. 

 Janusz Dunin-Horkawicz
Janusz Dunin-Horkawicz należał do grona najwybitniejszych polskich bibliologów, był prekurso-
rem badań nad literaturą i kulturą popularną. Pozostawił po sobie ogromny dorobek piśmienniczy 
obejmujący zagadnienia teoretyczne związane z czytelnictwem, księgarstwem, bibliofilstwem oraz 
wspomnienia. 

Kazimierz   Dunin- Szpotański
  (ur. 16 grudnia 1887 we Włocławku, zm. 10 lipca 1966 w Warszawie) – polski inżynier elektryk, 
pionier przemysłu aparatów elektrycznych.
Był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki w Charlottenburgu, a po studiach pracował 
w firmie AEG w Berlinie, potem w Rydze, gdzie od podstaw zbudował i zorganizował dział budo-
wy aparatów elektrycznych, oraz w oddziale tej firmy w CharkowiW listopadzie 1918 założył w 
Warszawie, w dwupokojowym lokalu przy ulicy Mirowskiej, Fabrykę Aparatów Elektrycznych K. 
Szpotański i Spółka i zaczął od produkcji włączników do światła. Warsztat ten, początkowo zatrud-
niający 2 ludzi, po przeniesieniu na Kamionek (w kwadrat obecnych ulic Kałuszyńskiej, Rybnej, 
Drewnickiej i Gocławskiej) bardzo szybko się rozrósł i stał się największym w przedwojennej Pol-
sce przedsiębiorstwem produkującym aparaturę elektryczną.                                                               

Inżynier Szpotański mówił, że produkcja w jego fabryce musi odpowiadać systemowi IEEN 
(jakości, ekonomii, estetyce i nowoczesności).
W 1919 był w gronie współzałożycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich (prezes w latach 1938-
1939 i 1939-1946).W 1938 niektóre oddziały fabryki zostały przeniesione do Międzylesia, co moż-
liwe było dzięki zamówieniom dla Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 Przed wojną fabryka zatrudniała 1200 pracowników, w tym 100 inżynierów. Fabryka liczników 
funkcjonowała też w czasie okupacji, jednak 20 października 1944 została przejęta pod przymuso-
wy zarząd tymczasowy.
Po II wojnie światowej został dyrektorem Państwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych – fabryki 
otwartej na bazie znacjonalizowanej fabryki Szpotańskiego, późniejszych Zakładów Wytwórczych 
Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR w Warszawie i Międzylesiu). Fabryka ta zajmowała się 
głównie produkcją do byłego ZSRR i po roku 1990 została sprzedana firmie ABB pod nazwą ABB 
ZWAR.   Pod naciskiem władz komunistycznych Kazimierz Szpotański opuścił założony przez sie-
bie, znacjonalizowany zakład. Urządzenia z fabryki Szpotańskiego są nadal w użyciu, pomimo 
upływu lat. Oprócz Muzeum Techniki w Warszawie i różnych obiektów energetycznych, tablicę 
rozdzielczą Szpotańskiego można oglądać m.in. w latarni morskiej na Rozewiu . Jego imieniem zo-
stała nazwana ulica w Warszawie, w dzielnicy Wawer (przemianowano fragment ulicy Patriotów od
ul. Żegańskiej do ul. Lucerny).
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Piotr Dunin-Borkowski 

(ur. 26 czerwca 1890 we Lwowie, zm. 19 maja 1949 w Rzymie) – polski polityk konserwatywny, 
działacz państwowy, pisarz polityczny.We wrześniu 1944 zamieszkał w Lublinie, a po zakończeniu 
II wojny światowej w Krakowie, gdzie pracował w Instytucie Badawczo-Leśnym. W 1946 wyjechał
do Rzymu, gdzie od 1947 pełnił funkcję konsula generalnego z ramienia rządu warszawskiego. W 
maju 1949 został odwołany. Zmarł tego samego dnia, w którym podpisał protokół zdający konsulat,
na atak serca. Został pochowany w Rzymie.
                                                         
Krzysztof Dunin-Wąsowicz (ur. 22 stycznia 1923 w Warszawie, zm. 9 maja 201 3tamże) – polski 
historyk, varsavianista, profesor zwyczajny historii w Instytucie Historii PAN. Ojciec Stefana Du-
nin-Wąsowicza i Pawła Dunin-Wąsowicza.Ukończył gimnazjum i liceum im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego na Żoliborzu (dziś mieszczące się w Śródmieściu przy ul. Nowolipie 8). Maturę 
uzyskał jako uczestnik tajnego nauczania. 

Studiował na tajnych kompletach historii Uniwersytetu Warszawskiego (ukończył je w 1946).W 
czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej (podchorąży pułku „Baszta” kompania K4). 

Teresa Dunin-Karwicka
 (ur. 15 stycznia 1931 w Warszawie) – polski etnograf i etnolog.

Władysław Dunin-Borkowski (ur. 24 czerwca 1884 w Warszawie, zm. 27 marca 1922 w 
Zakopanem) – polski malarz oraz  ułan.

Pochodził z wywodzącej się z kieleckiego rodziny ziemiańskiej. Od 1905 do 1910 studiował na kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera.                                                     

W tej samej pracowni, uczył się Stanisław Ignacy Witkiewicz, z którym łączyły go przyjacielskie 
relacje. Żona Władysława, Eugenia Dunin-Borkowska była często portretowana przez Witkacego-
.Uczestniczył w kampanii wołyńskiej, po przegranej bitwie został uwięziony w Szczypiornie.  Po 
uwolnieniu był współorganizatorem 7 Pułku Ułanów w Lublinie, dowodząc plutonem brał udział w 
bitwach pod Słonimem i Sawiczami oraz tzw. zagonu na Lidę. W dorobku artysty z czasów służby 
w Legionach pozostała liczna kolekcja portretów żołnierzy służących w pułku dowodzonym przez 
Władysława Belinę-Prażmowskiego. Jest autorem słów piosenki legionowej "Belinowe ułany", któ-
ra powstała podczas pobytu pułku na Wołyniu w 1916.

Zbigniew Dunin -Wąsowicz 

Dowódca  i rotmistrz  Legionów  Polskich poległ  w szarży  pod  Rokitną  1915.Szarża pod Rokitną
– szarża ułanów 2 szwadronu II Brygady Legionów Polskich podczas I wojny światowej w dniu 13 
czerwca 1915.Na wiosnę 1915 roku II Brygada Legionów uległa reorganizacji. Została podzielona 
na 3 grupy taktyczne pod dowództwem odpowiednio majora Januszajtisa, pułkownika Hallera i 
podpułkownika Roji. 1 kwietnia dowódcą II Brygady mianowano Austriaka Ferdynanda Küttnera, 
16 dni później oddziały polskie zostały skierowane na pogranicze Bukowiny i Besarabii. Zostały 
podporządkowane generałowi Ignazowi Edler von Korde. 3 Pułk Piechoty Legionów zostaje rozlo-
kowany na odcinku frontu pomiędzy wsiami Dobronowce i Toporowce. Artyleria w Bałamutówce, 
ułani 3 szwadronu w rejonie Rarańczy, a 2 szwadron w oddalonej o około 10 kilometrów miejsco-
wości Kotul-Ostrica. W pierwszych dniach czerwca została przeprowadzona reorganizacja 2 i 3 
szwadronu ułanów w II dywizjon kawalerii legionowej. Dowództwo nad dywizjonem powierzono 
rotmistrzowi Zbigniewowi Dunin-Wąsowiczowi. Dowódcą 2 szwadronu został porucznik Jerzy 
Topór-Kisielnicki, a 3 szwadronu porucznik Juliusz Klasterski.

Było ich  dużo  więcej, ale nie mam  wszystkich biogramów. 
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Mieczysław Dunin- Wąsowicz  założycielem  ZUS

Kajetan Koźmian w poemacie Stefan Czarniecki pisze, iż jeden z synów Piotra, wąsem zdobiąc 
lice, Duninów-Wąsowiczów rozpoczął dzielnicę.
Z grona zasłużonych przodków wspomina się nierzadko generała Stanisława Dunin-Wąsowicza, 
adiutanta Napoleona, wiernego cesarzowi po Elbę, który wrócił następnie do kraju, ale umarł w Pa-
ryżu. Wybijali się członkowie tej rodziny na polu wojskowości i w medycynie. 

Tej drugiej poświęcił się Mieczysław, urodzony w r. 1849, absolwent i doktor uniwersytetu we Fry-
burgu. Jak wielu światłych Polaków doby rozbiorowej, wykształconych poza granicami nieistnieją-
cego państwa polskiego, wrócił do cieszącej się względną autonomią Galicji,    by w r. 1881 objąć 
Katedrę Farmacji i Farmakognozji utworzoną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza. Redagował "Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego", publikował prace naukowe. 
 Przyszłą żonę MDW  poznał w pociągu pancernym nr I podczas obrony Lwowa w r. 1918. Później 
oboje kończyli studia w Uniwersytecie Jagiellońskim - ona rolnictwo, on medycynę. Teresa urodzi-
ła się w Poznaniu, jednym z miast, w których jej ojciec odsługiwał stypendium (trzy lata służby za 
rok studiów). W cywilu zaangażował się w tworzenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opra-
cowując jego strukturę  oraz  zasady działalności, wówczas najnowocześniejszą w Europie. 
Uczestniczył w budowaniu, z funduszy ZUS, sanatoriów, głównie na Podkarpaciu, które w latach 
1945-47 dewastowano na rozkaz nowych komunistycznych  i sowieckich jałtańskich władz.

Na   stronie rodu    https://kaszynscy.pl/historia/#pierwsza
mamy takie  oto  brednie : 
Pierwszą osobą, która nosiła to nazwisko, była Anna Kaszyńska. Prawdopodobnie jej to współcze-
śni Kaszyńscy zawdzięczają noszenie nazwiska jakże chlubnego, gdyż ród, z którego się wywodzi-
ła, był rodem potężnym i wielce  wpływowym. To z tego rodu – Rurykowiczów – wywodzili się 
późniejsi wielcy książęta moskiewscy oraz dwóch carów, Iwan Groźny i syn jego, Fiodor. Zaś krew 
tego rodu popłynęła w żyłach późniejszych Jagiellonów. Urodziła się około 1279 r., jako córka księ-
cia Dymitra Borysewicza Rostowskiego, syna Aleksandra Newskiego, w mieście Kaszyn w księ-
stwie twerskim

Historia  rodów  litewskich  oraz  ruskich  była  nieznana, więc można  było  się podpinać i  dora-
biać sobie  legendy.

  Aleksander  Newski  był  Rurykowiczem .Dymitr Aleksandrowicz (ur. około 1250, zm. 1294) – 
wielki książę Włodzimiersko-Suzdalski w latach 1277-1281 i 1283-1294, drugi syn Aleksandra 
Newskiego. 
Nie wiadomo jednak  nic o  jego dzieciach.Nawet  źródła  rosyjskie  nic nie piszą o  jakichś  jego 
dzieciach.Trudno w to uwierzyć, żeby nie  mieli dzieci ,ale nie ma  do tego   żadnych źródeł 

Jarosław Jarosławowicz ros. Ярослав Ярославич (ur. w 1230 - zm. 17 lipca 1271 roku) – pierw-
szy książę twerski od 1247 do śmierci jako Jarosław I – czyli, nie  Dymitr  Aleksandrowicz.
W dodatku Kaszyn to była  jakaś  wioska,  i nie było tam żadnego zamku, o czym świadczy nawet 
brak jakichś  ruin  jakiegoś zamku.
Kaszyńscy  nawet  nie  zamieścili źródeł do  swojego wywodu  genealogicznego .
Zamieścili te  dane Jako” Opracowanie Mariana Przybylskiego zaprezentowane na I Ogólnopol-
skim Spotkaniu Rodu (2009).Pomija to nazwisko również Kasper Niesiecki w Herbarzu Polski. 
Być  może z powodu  prawosławia ale w  takim razie skąd  takie dane  miał Marian  Przybylski? 
W dziejach podziemia wojennego Kielecczyzny złotymi zgłoskami zapisał się jeden z najsłynniej-
szych dowódców Armii Krajowej z Gór Świętokrzyskich, major Eugeniusz Kaszyński, pseudonim 
Nurt. 
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Ale  kompleksy jakie  wychodzą: 
Kaszyńscy zawdzięczają noszenie nazwiska jakże chlubnego, gdyż ród, z którego się wywodziła, 
był rodem potężnym i wielce  wpływowym. Ludzie  nie  znają swoje genealogii z czym są  proble-
my i można na nich żerować  i wciskać  ciemnotę. A  nad  ustaleniem  genealogii trzeba  się  nieste-
ty  napracować. Ja  pracowałam   nad tym  kilka lat .

Tytuł:   Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.10  Twórca:   Uruski Seweryn (1814 - 1890) 

Cytat  :Marecki  herbu  Ślepowron  (  Corvinus  poprawnie). Paweł z  ziemią warszawską podpi-
sał elekcyę 1697 r.( ale  czyją- nie wiadomo)  Wawrzyniec  - Ksawery w  ziemi sanoskiej  1785r.  
Jan- Feliks ur. w Skale1798 r.  i Andrzej – Franciszek ut. W  Dolinie 1799r., synowie Franciszka i 
Heleny z  Zaruckich, wnukowie Jana i Anny  N.,  udowodnili swe  szlachectwo  wydziale  Stanów  
galicyjskich  1913.(Zbiory  Dr.M.  Dunina-  Wąsowicza  we Lwowie).  Józef,  syn Szczęsnego i Ka-
tarzyny  Tczewskiej,  ur.  1800 roku w Krasnymstawie,  postąpił 1822  r.  do  1 pułku strzelców  pie-
szych i w roku  1830 został  porucznikiem, a  za  waleczność  otrzymał  krzyż  złoty  Virtuti Milita-
ri( Księgi Wojskowe).

Sejm elekcyjny w Warszawie. 1697.
Sejm został zwołany w marcu, zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w maju 1697 r. Marszałkiem
obrano Kazimierza Ludwika Bielińskiego, podkomorzego koronnego. Sejm rozpoczął obrady 15
maja 1697 r. W elekcji po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanęło do rywalizacji dwóch książąt
francuskich, z których najważniejszym był książę Conti i kilkunastu niemieckich. W tyle za nimi
początkowo pojawił się elektor saski, Fryderyk August I, który zgłosił swoją kandydaturę późno,
ale dzięki energicznej i skutecznej akcji dyplomatycznej i zdecydowanych działań jego zwolenni-
ków został ogłoszony królem 27 czerwca 1697 r. przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąmbskie-
go,  który  wykorzystał  opuszczenie  pola  elekcyjnego  przez prymasa  Michała  Radziejowskiego
i stronnictwo zwolenników Contiego. Sejm zakończył obrady 28 czerwca 1697 r.

August  II Mocny  Sas. 

Jego starania o przyszłą koronę polską popierał cesarz Leopold I. Fryderyk August spisał
swój program polityczny Jak Polskę przekształcić w kraj kwitnący i cieszący się szacunkiem u
sąsiadów. 
Pod koniec maja 1697 roku udał się na kurację do Baden pod Wiedniem, tu w tajemnicy dokonał
konwersji w obecności swojego krewnego Christiana Augusta biskupa Raab. Zachował zwierzch-
ność nad kościołem luterańskim w Saksonii, którą utrzymywał za pomocą Tajnej Rady. Przewod-
nictwo  Corpus Evangelicorum na Sejmie Rzeszy sprawował w jego imieniu jego kuzyn Johann
Georg, książę Sachsen-Weißenfels. 
 Elekcję Augusta II sfinansowały domy bankowe Issachara Berenda Lehmanna i Samsona Werthe-
imera.  27 czerwca 1697 roku ogłoszony został  królem przez mniejszość szlachty,  przekupionej
przez Rosjan z polecenia cara Piotra I na sejmie elekcyjnym, po bardzo burzliwym, wielomiesięcz-
nym  interregnum, trwającym od śmierci Jana III Sobieskiego 17 czerwca 1696 roku. Większość
wybrała wówczas kandydata francuskiego księcia Conti. Louis de Rouvroy, książę de Saint-Simon
pisał, że był on bardzo wykształcony; o wiele lepiej niż większość książąt. Conti miał ogromną re-
nomę we Włoszech.Wettyn uzyskał 13 641 głosów elektorskich szlachty. August II wykorzystał jed-
nak bierność Francuza,  ruszając na Wawel i  zjednując sobie po drodze coraz liczniejszą rzeszę
szlachty. Opór napotkał dopiero u wrót Krakowa, gdzie wstępu odmówił mu starosta Franciszek
Wielopolski – stronnik Contiego. Hojne obdarowanie starosty i jego małżonki rozwiązało ten pro-
blem, wnet jednak pojawił się następny. Ustawy sejmowe stanowiły, iż ceremonię koronacji prze-
prowadzić można było tylko przy użyciu insygniów przechowywanych w wawelskim skarbcu. 
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Drzwi do skarbca zamknięte były na osiem zamków, do których osobne klucze miało siedmiu sena-
torów Rzeczypospolitej (w tym wojewodowie: krakowski, poznański, kaliski, wileński, trocki i san-
domierski i kasztelan krakowski) oraz podskarbi koronny. Jako że sześciu z nich opowiadało się po
stronie Contiego, drzwi nie można było otworzyć, ich wyważenie zaś poczytano by za świętokradz-
two. Ostatecznie insygnia wyniesiono przez wybitą w murze dziurę, pozostawiając drzwi w stanie
nienaruszonym. 15 września 1697 elektor zaprzysiągł pacta conventa i został – wobec odmowy do-
konania koronacji przez prymasa Radziejowskiego – koronowany na króla Polski przez biskupa ku-
jawskiego Stanisława Dąmbskiego w katedrze wawelskiej. 

Franciszka Ludwika wybrała większość szlachty( czyli  Mareccy  zapewne  także )  pozostali wy-
brali  elektora  saskiego.  Podwójna  elekcja  zakończyła  się  w wyniku energicznych  działań  Sasa
(szybkie wkroczenie do Rzeczypospolitej, wcześniejsze przejście na katolicyzm, przekupienie czę-
ści szlachty) i fiasko francuskiego desantu pod Gdańskiem. Conti-  Kondeusze (fr.  de Condé) –
francuski ród arystokratyczny, będący boczną linią królewskiej dynastii Burbonów. 

W ówczesnej  Rzeczpospolitej  nie było  już  legalnych  potomków  władców  dynastycznych.Ostat-
nia  była  Anna  Jagiellonka.W 1576 poślubiła Stefana Batorego, który został  iure uxoris królem
Polski i sprawował faktyczną władzę; ostatni polski monarcha z dynastii Jagiellonów, bezdzietna,
po śmierci męża (1586) doprowadziła do wyboru na króla Polski Zygmunta III Wazy, swojego sio-
strzeńca i skrajnego jezuitę.Zygmunt III opowiadał się za kontrreformacją. Będąc pod wpływem je-
zuity Bernarda Gołyńskiego, Andrzeja Boboli, Piotra Skargi i prymasa Stanisława Karnkowskiego
umacniał się w nietolerancji wobec prawosławia  i innych  wyznań chrześcijańskich. Dążył też do
ściślejszej współpracy z papiestwem i katolickimi Habsburgami, w 1592 zawarł związek małżeński
z arcyksiężniczką Anną z Habsburgów.   I to był  już  koniec  Rzeczpospolitej. 
Tłumił  kozackie  powstania  prawosławne.

W 1596 doprowadził do zawarcia   tragicznej w  skutkach unii brzeskiej pomiędzy Kościołami ka-
tolickim i prawosławnym, której wynikiem było powstanie Kościoła unickiego, podporządkowane-
go papieżowi  co zapoczątkowało  prześladowania  prawosławia. Temat ten jest szerszy  i będzie
omówiony osobno.  Zapoczątkował  tragiczne  wojny polsko- szwedzkie. Za  jego  panowania  miał
także  miejsce  mord na  carach Szujskich  - o których jest mowa w  opracowaniu śledczym o Ordy-
nacjach  rodowych  Radziwiłłowie  szajka Ościka.

          DUNIN  ŚLEDZTWO

Mirosław Dunin Sulgostowski ze  Stowarzyszenia  Rodu  Duninów  opracował  i zamieścił  na stro-
nie  stowarzyszenia  koszmarną i upiorną  historię . jako  satyrę.Plastyk, satyryk, taternik i alpinista.
Urodził się w 1963 w Dobrym Mieście. 

          https://www.stowarzyszenieroduduninow.pl/upiory-i-zjawy-z-labedziem-w-herbie

                       UPIORY I ZJAWY Z ŁABĘDZIEM W HERBIE
 Nie  bardzo rozumiem, jak można szkalować własny ród  i publikować jakieś zmyślone  sensacje ? 
Oraz  sfałszowaną litografię   niemiecką ze  sceną oślepienia  Piotra Włostowica. 

  I dlatego do tego  stowarzyszenia nie należę, chociaż  mi proponowano członkostwo.  Niestety,  
nie zmienili  strony  i nie zamieścili  nawet  Duninów  per  se.  Obecna  strona  tego stowarzyszenia 
jest  dla  mnie podejrzana, nie ma na  nie  nawet wykazu Duninów ( jaki był  na  stronie  dunin.info)
tylko jakieś  prymitywne  drzewo  rysunek z gałęziami. Może  nie wszyscy  członkowie  tego sto-
warzyszenia są  tacy ,bo ich nie  znam , ale  to mi wystarczyło, żeby się  nimi zainteresować. 
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Stronę  założył w  roku 2020  jakiś Paweł Mściwoj  Dunin- Bartodziejski.  W wykazach rodowych 
nie ma  takiego nazwiska,  jest sam  Bartodziejski   ,ale nie Dunin  oraz  gwara  bartodziejska z  
Mazowsza. Zatem  należy uznać  tę  stronę za podszywanie się wraz z  samą osobą tego Dunina 
Bartodziejskiego -  Czarodziejskiego. 

Może  chodzi o powojenną ustawę o  zmianie  nazwisk,na podstawie  której  można  było sobie do-
robić  potem fałszywą  genealogię.W  dodatku  zamieszkuje   w  wiosce  Studzianki  Pancerne i tam
powołuje się na tradycje  militarne  związane z  II  wojną światową.  Oszustów   teraz  nie brakuje,  
jeśli  chodzi o  herby i szlachectwo.

Wymusiło to  przeprowadzenie  gruntownego  śledztwa w  sprawie  tej podejrzanej  strony  interne-
towej 2 i 3  listopada  2020 oraz  wniesienie zawiadomienia  o  przestępstwie do  trzech prokuratur 
w  Kozienicach,  Warszawie  oraz  Lublinie w związku z  uzasadnionym podejrzeniem o podszywa-
nie się pod  ród  Duninów  jakiegoś  gangu, który  zamierzał  wyłudzać  na podstawie  fałszerstw  
majątki    znacjonalizowane pod  Duninach, w szczególności pod  Wąsowiczach i innych .  Mogło 
w  tym  celu dojść  nawet do  zamordowania  jakichś  Duninów. 

Po  poinformowaniu jakiegoś  Dunin Muglera o wniesieniu zawiadomienia o  przestępstwie,  zli-
kwidował  on  podstronę z  tymi  upiorami  ( ale ją  posiadam  jako dowód  ) lecz nie zlikwidował  
sfałszowanej litografii  ze  sceną oślepienia  Piotra Włostowica i został  zablokowany link do  an-
kiety członkowskiej ( dokumenty członkowskie  ).  

Teodor Dunin (ur. 1 kwietnia 1854 we  wsi w  Wygnanowie, zm. 16 marca 1909 w Warszawie) – 
polski lekarz internista i działacz społeczny. W 1870 ukończył gimnazjum w Pińczowie i rozpoczął 
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, do grona jego wykładowców należeli 
Włodzimierz Brodowski, Henryk Fryderyk Hoyer i Feliks Nawrocki. W 1876 otrzymał dyplom le-
karski cum eximia laude, a następnie został asystentem w klinice Jana Lewińskiego. W 1880 rozpo-
czął pracę w Szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie cztery lata później został wybrany na ordynatora od-
działu wewnętrznego. W 1881 uzyskał tytuł doktora medycyny przedstawiając rozprawę na temat 
patologii nerek. W 1884 po zatargu z duchowym prawosławnym został czasowo zawieszony w 
sprawowanej funkcji, w związku z tym wyjechał do Paryża, gdzie otrzymał etat w klinice lekarskiej
Jeana-Martina Charcota. Współpracował tam z Władysławem Matlakowskim, Alfredem Sokołow-
skim, Edmundem Biernackim i Władysławem Krajewskim.

 Po powrocie w 1886 ponownie piastował funkcję ordynatora, na oddziale stworzył pracownię na-
ukową, gdzie prowadzono badania chemiczne, bakteriologiczne i doświadczalne. Dużą część wypo-
sażenia zakupił z własnych funduszy. Przez osiem lat współpracował z Gazetą Lekarską i był redak-
torem dodatku „Odczyty kliniczne”. Po 1890 odbył wiele podróży po europejskich ośrodkach lecze-
nia sanatoryjnego, gdzie poznał ideę leczenia gruźlicy wśród niższych warstw społecznych. Swoje 
wnioski i obserwacje przedstawił wygłaszając 20 stycznia 1899 w Towarzystwie Higienicznym re-
ferat dotyczący otwierania prywatnych sanatoriów, które powinny być finansowane w drodze bezin-
teresownej działalności społecznej. Jako prezes Wydziału Szpitalnego Warszawskiego Towarzystwa
Higienicznego zainicjował w 1902 zbiórkę funduszy na budowę zakładu leczniczego dla chorych na
gruźlicę w Rudce pod Warszawą. Grunty podarował hrabia Stanisław Sebastian Lubomirski, a w 
efekcie głośnej akcji propagandowej środki zebrano od warszawskiej arystokracji. Pierwsza część 
sanatorium została uruchomiona w 1908, niecały rok później Teodor Dunin zmarł w wyniku choro-
by nowotworowej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 36-3-30). Zaj-
mował się chorobami wewnętrznymi, patologią i bakteriologią. Podczas trzydziestu trzech lat prak-
tyki był autorem siedemdziesięciu trzech prac naukowych .
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Burza od Wschodu - Dunin-Kozicka Maria   Opis 

"Nad naszymi ziemiami rozpętała się nawałnica, rwąc, niszcząc, paląc, druzgocąc i łamiąc wszyst-
ko, co napotkała po drodze, pędząc nas przed sobą w świat. tułaczy i rozbitków. Przed nami szła 
śmierć - za nami pozostawała pustka!" - pisze w swej Burzy od Wschodu Maria Dunin-Kozicka 
(1877-1948), która czerwcu 1918 r. zmuszona została do opuszczenia majątku w Lemieszówce na 
Kijowszczyźnie. Jednak nie przed szaleństwem przyrody uciekała, a przed rewolucją bolszewicką, 
która poznaczyła Kresy zgliszczami spalonych dworów, cieniami pomordowanych ziemian i ruiną 
zdeptanej kultury polskiej. Ta książka to jedno z niewielu (obok Pożogi Z. Kossak-Szczuckiej i Na 
ostatniej placówce E. z Zaleskich Dorożyńskiej) pięknych świadectw siły polskości na Kresach i 
dramatu, jaki spotkał wiernych jej obrońców na najdalej wysuniętych placówkach.

Ania z lechickich pól. Dziecięctwo (tom 1) / Maria Dunin-Kozicka z  domu Izbicka 

O życiu i twórczości literackiej Marii Dunin-Kozickiej (1877–1948) napisać można bardzo wiele;
urodzona w Odessie, doświadczyła wszystkich okrucieństw i odcieni I wojny światowej, mieszka-
jąc przed nią i w jej trakcie na terenie dzisiejszej Ukrainy. W 1918 zmuszona została do przepro-
wadzki do Kijowa, następnie do Warszawy, gdzie mieszkała w okresie międzywojennym. Po upad-
ku Powstania Warszawskiego w 1944 roku przeniosła się do Krakowa, gdzie zmarła cztery lata póź-
niej, w 1948 roku. W okresie PRL powieść Dunin-Kozickiej nie była nie tylko wznawiana, ale trafi-
ła również na indeks książek do wycofania z bibliotek. Autorka (co oczywiste, zważywszy na jej
własne doświadczenie podczas I wojny światowej na terenie dzisiejszej Ukrainy) odnosiła się bo-
wiem wyjątkowo wrogo do bolszewizmu i komunizmu, a w swym dziełku dla młodzieży niejedno-
krotnie rozprawia się z „czerwoną zarazą”. Dopiero w okresie po 1989 roku jej popularne niegdyś
tytuły zostają wznowione, w przypadku trylogii o Ani dwukrotnie w 1990. A jedno, w postaci re-
printu faksymiliów, odpowiedzialne było wydawnictwo Centrum Informacyjno-Reklamowe (CIR).
W tym samym roku przeredagowane i uwspółcześnione pod względem pisowni wznowienie wypu-
ściło również warszawskie wydawnictwo o dość skomplikowanej nazwie AiR: Wema. 
                       A  prawa  autorskie zapłacili  spadkobiercom? Na pewno nie.

dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1214,pl.html

Działalność naukowa

Realizowane granty: 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) 2018/29/B/HS3/01742: Edycja źródłowa XV-wiecznych za-
pisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej. Ktoś coś  fałszował.

W ramach projektu przygotowywana jest edycja źródłowa najstarszych zapisów  sądów ziemskich 
odbywanych w Hrubieszowie z lat 1429-1468. Historia i działalność tego organu sądowego ukazuje
przemiany zachodzące na obszarach pogranicza polsko-ruskiego w okresie wcielenia ich w obręb 
państwa polskiego na przełomie XIV/XV stulecia. 

Wartość przewidzianej do wydania zachowanej spuścizny, w postaci zapisów organu sądowego ob-
radującego w Hrubieszowie na przestrzeni kilku dziesięcioleci, przejawia się w możliwości prześle-
dzenia na podstawie informacji w nich zawartych zmian zachodzących w sferze systemu admini-
stracyjnego i prawnego na ziemiach ruskich wcielonych do Korony. 
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Zachowanie się zapisów z okresu jeszcze przed wprowadzeniem prawa polskiego w 1431 r. daje
możliwość uchwycenia tego procesu w ich początkowym okresie. Podkreślić także należy, że funk-
cjonowanie organu sadowego w Hrubieszowie w okresie przejściowym powoduje, że nie do końca
sprecyzowane są zarówno jego kompetencję, jak i zasięg działalności. Przedmiot toczonych przed
jego obliczem spraw, koncentrujących się w głównej mierze na rozstrzyganiu majątkowych spraw
spornych i niespornych,  sugeruje że mamy do czynienia z sądem ziemskim. Zastanawiający jednak
jest fakt braku informacji na temat obecności sędziego ziemskiego oraz liczne wzmianki dotyczące
starosty chełmskiego biorącego udział w posiedzeniach sądu. Sytuacja ta może wskazywać, że w
okresie wprowadzania administracji i prawa polskiego na tych obszarach dochodziło do tworzenia
organów łączących w sobie uprawnienia władzy ziemskiej i starościńskiej. Niejednoznaczny jest
także zasięg terytorialny. Władza omawianego organu sądowego wykracza poza granice powiatu
hrubieszowskiego i obejmuje swoim zasięgiem obszary sąsiedniej ziemi bełskiej, na co wskazuje
skład sędziów i asesorów pochodzących z obu wyżej wzmiankowanych jednostek terytorialnych. 

W ramach prowadzonych prac przeprowadzono kwerendę źródłowa w zasobach Archiwum Pań-
stwowego w Lublinie, a także Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (Notaty ks. Z. Dunin-Kozickiego
zawierajace wypisy źródłowe m. in. z ksiag chełmskich). 

Wykazała ona, że zapisy roków sądowych odbywanych w Hrubieszowie nie stanowią jednoli-
tej i zwartej jednostki archiwalnej. Główny ich zrąb stanowi księga z lat 1429-1468 licząca 80
kart (Księga ziemska hrubieszowska, syg. 1). Jest ona w formacie oprawionej w skórę dutki o wy-
miarach 33,5 na 11 cm. Natomiast pozostałe zapisy stanowią luźne fragmenty wszyte w obręb
pozostałych jednostek wchodzących w skład zespołu Ksiąg ziemskich chełmskich. 

Na obecnym etapie prac wyselekcjonowano już materiał do edycji i dokonano jego częściowego
kopiowania i kolacjonowania. Zakończenie projektu i publikacja materiału źródłowego przewidzia-
na jest na rok 2021.
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