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WSTĘP 

W niniejszej pracy zamierzam ustalid skąd wywodził się mój ród Przelaskowskich 

herbu Srzeniawa przed 1560 rokiem, jak otrzymali nazwisko, gdzie i w jakich okolicznościach 

przyjęli herb, czy przed 1560 byli: szlachcicami polskimi, bojarami litewskimi, Tatarami, 

Rusinami, a może przybyli na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego jako polscy koloniści. 

Herb Srzeniawa, nazwisko i imiona protoplastów pozwalają złączyd wiele faktów 

historycznych w  całośd. 

W źródłach drukowanych jak Ibrahim Ibn Jakub 1, Jan Długosz 2, Helena   

Polaczkówna 3, Antoni Zygmunt Helcel 4, Bolesław Ulanowski 5 przedstawiam początki 

rycerstwa, powody osiedlania się jego w różnych stornach oraz rozwój herbów z lokacją 

zamieszkania przez kilka wybranych rodów jak Drużyna i Srzeniawa. Miejsca gniazd 

rodowych Drużyna i Śreniawa położone są blisko siebie w ziemi Małopolskiej, na południowy 

- wschód od Krakowa (Tablica II i Mapa I ). Wzdłuż rzek Śreniawa, Uszwicą, a Rabą rozlokował 

się ród Śreniawitów i Kmitów  herbu Srzeniawa, a przy rzekach Raba i Łososina ród Drużyna 

herbu Drużyna. Rody łączą zbliżone do siebie herby, gdzie Srzeniawa ma krzywaśo z krzyżem 

kawalerskim i rogami żubrzymi z ośmioma dzwonkami w klejnocie, których to właśnie herb 

Drużyny nie posiada. Skorowidz z 1913 roku 6 ( Tabela 1, położenie miejsc Przelaski i Przylaski 

w 1817 roku) przedstawia położenie siedem miejsc Przylasek, Przylaski na terenie małopolski 

z przynależnością do  starostwa w Krakowie, a trzy w Rzeszowie. Przyjmując, że nazwisko 

Przelaskowski pochodzi od miejscowości Przelaski lub Przylaski można wysunąd wniosek,      

że znajdujący się w pobliżu ród Śreniawitów lub Kmitów mógł adoptowad Przelaskowskich   

do siebie z pozyskaniem herbu Srzeniawa podczas unii w Krewie 1413 roku.  W momencie 

potrzeby obsadzenia granic przez żołnierzy w XVI wieku dla obrony pod Smoleoskiem zostały 

nadane tam ziemie lenne szlachcie za zasługi wojenne, a w tym Przelaskowskim przez króla 

polskiego Zygmunta III 7. Przywileje te zostały potwierdzone przez króla Władysława          

                                                           
1
  Ibrahim Ibn Jakub, relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiaoskich w przekazie Al.- Berkiego, 

seria II, t. 1 Kraków 1946.  
2
  Jan Długosz, Historia Polski, wyd. Przeździeckiego, t IV, Kraków 1863-1864. 

3
  Helena Polaczkówna, Stemmata Polonica, rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza w bibliotece arsenału w 

Paryżu, Lwów 1926. 
4
  Antoni Zygmunt Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 1, 2, Warszawa 1856-1870. 

5
  Bolesław Ulanowski, Inscriptiones clenodiales, Kraków 1885. 

6
  Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji, Wielkim Księstwie Krakowskim i 

Księstwie Bukowioskim, wydanie V, Lwów 1918, opartym na metryce gruntowej Galicji z 23 grudnia 1817 r. 
7
  Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku, Fond 319, opis 2, sprawa nr 2643, karty nr 60-60v-61-61v-

62. 
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oraz 10 czerwca 1664 r. przez króla Jana Kazimierza  W momencie utraty Smoleoska                   

i terenów do niego należących przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów w XVII wieku ród 

Przelaskowskich przenosi się do województwa mioskiego ( Mapa II ). 

W rozdziale poświęconym przed wydarzeniami w Horodle w 1413 r. ukazuję ustrój 

rodowy i polityczny rozwijającego się Wielkiego Księstwa Litewskiego, które nabiera 

większego znaczenia w Europie centralnej po unii horodelskiej. Odnoszę się do takich 

autorów jak chociażby Jan Adamus 8, Władysław Semkowicz 9 czy Antoni Prochaska 10 aby 

uwidocznid politykę Korony Królestwa Polskiego i W. Ks. Litewskiego, których celem było 

zbratanie i wzmocnienie granic w celu oporu przeciw rosnącemu w sile zakonowi 

krzyżackiemu.  

Podstawą źródłową mojej pracy są materiały archiwalne z Londynu 11 oraz prywatne  

Jana Stanisława Przelaskowskiego z Kalisza oparte na podstawie archiwów z Mioska12 ,  

Wilna 13, Sankt Petersburga 14 (Kopia z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 1,2,3). 

 Z wymienionych źródeł przedstawiam informacje o moich przodkach, ich 

pochodzeniu, zamieszkaniu, kim byli, jakiego wyznania i próbie zrozumienia ich powodów 

sprowadzenia się na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego z pozyskaniem herbu Srzeniawa.  

Krzysztof Przelaskowski urodzony we Lwowie w 1928 roku, a obecnie zamieszkały    

w Warszawie jest pierwszą osobą, która zaczęła dokumentowad historię rodu, której zarys 

przedstawia Andrzej Kulikowski 15 (Dokument 1, ród Przelaskowskich). Herb Srzeniawa 

posiadał w klejnocie osiem dzwonków zawieszonych na rogach żubrzych, a u Kulikowskiego 

można dopatrzed się dziesięd. Herb Przelaskowskich w moim przypuszczeniu posiada więc 

tam błąd lub jest formą wyróżnienia się od prawdziwej Srzeniawy, ponieważ nie dotarłem do 

źródeł, które mogą podad przyczyny tych rozbieżności. Przedstawiony protoplasta 

Przelaskowskich przez K. Przelaskowskiego to Jan urodzony w 1685 r. Kolejną osobą, która 

gromadzi i porządkuje  historię rodu Przelaskowskich jest Jan Przelaskowski z Kalisza i to on 

posiada obecnie najszersze materiały oparte na archiwach ze wschodu, z których korzystam. 
                                                           
8
   Jan Adamus, Paostwo Litewskie w latach 1386 – 1399, Wilno 1935.  

9
   Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 

Kraków 1914. 
10

  Antoni Prochaska, Materiały archiwalne wyjęte głównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku, Lwów 
1890.    
11

  Instytut i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.  
12

  Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku. 
13

  Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie.  
14

  Rossijskaja Nacionalnaja Biblioteka w Petersburgu.  
15

  Andrzej Kulikowski, Polskie rody szlacheckie. Kto jest kim dziś, Warszawa 1993. 
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Źródła te zawierają więcej danych o przodkach, gdzie najstarszym założycielem rodu 

Przelaskowskich jest Wasyli urodzony około 1560 roku. Materiały archiwalne są formą 

wywodów szlacheckich, które były wprowadzone podczas rozbiorów Polski dokonanych        

w latach  1772 – 1795. Szlachta, aby korzystad z praw szlacheckich musiała przeprowadzid 

wywód genealogiczny. Ród Przelaskowskich herbu Srzeniawa został zapisany do szóstej 

części księgi rodów  o najstarszym pochodzeniu. Podobnie dzieje się po ostatecznym upadku 

Napoleona w 1815 r., klęsce powstania listopadowego w roku 1830 i powstania 

styczniowego w 1864 roku. Jan Przelaskowski uporządkował zbiory od pierwszych wywodów 

do ostatnich. Kopie z archiwów są po rosyjsku jak i po polsku, aby jednak ułatwid ich odczyt 

zostały przetłumaczone każda kolejno za kopią oryginału z rozrysowaniem nowych drzew 

genealogicznych ( Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego   

cz. 1,…,57 ).   

Pierwszy wywód 16 Deputacji Wywodowej Guberni Mioskiej pochodzi z dnia            

30 czerwca 1815 roku sporządzony na prośbę Jana Przelaskowskiego (ur.25.06.1786 r.          

w Kajdanowie), syna Franciszka (ur. 22.10.1747 r. w Kajdanowie). Wywód został sporządzony 

od protoplasty Pawła (ur. 17.04.1716 r. w Kajdanowie). Istnieje odpis z Ksiąg Ziem Powiatu 

Wileoskiego z  dnia 20 grudnia 1815 r. pod nazwą: „Extrakt Dekretu Wywodowego z Ksiąg 

Deputacji Wywodowej Guberni Mioskiej – Wywód Familii Urodzonych Przelaskowskich”17. 

Zostaje załączony tam rysunek herbu Srzeniawa wraz z opisem drzewa genealogicznego rodu 

Przelaskowskich. 

Drugi wywód 18 na prośbę braci Felicjana (ur. 8.11.1790 r. w Kajdanowie)               

oraz Onufrego (ur. 15 czerwca 1796 r. w Uździe), synów Franciszka (ur. 22.10.1747 r.                       

w Kajdanowie) syna Pawła (ur. 17.04.1716 r. w Kajdanowie)  z dziedzicznego folwarku 

Leonów w powiecie wileoskim. Wywód jest już poszerzony bowiem zaczyna się                      

od protoplasty Wasyla, którego spolszczone imię to Bazyli urodzony około 1560 roku              

w nieznanym miejscu. 

Kolejne wywody poszerzają drzewo genealogiczne rodu Przelaskowskich,                    

a jednocześnie ukazują coraz to nowsze informacje o przodkach, gdzie się urodzili, gdzie 

                                                           
16

  Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku, Fond 319, opis 2, sprawa nr 2643, nr karty 457. 
17

  Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie, Fond 391, opis 4 i 8, sprawa nr 2760 i 115, nr karty 461. 
18

  Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku, Fond 319, opis 2, sprawa nr 2643, nr kart 39-39v-40-40v-
41-41v-42-42v-43-43v-44-44v-45-45v-46. 
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mieszkali, czym się zajmowali oraz z jakimi innymi łączyli się rodami zamieszkując nowe 

tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

Celem zatem pracy jest geneza i historia początku rodu Przelaskowskich  herbu 

Srzeniawa. Podczas analizy wywodów ukazują się cenne informacje o rodzie Przelaskowskich 

herbu Srzeniawa, który pełnił różne urzędy w Wielkim Księstwie Litewskim jak strażnika 

Smoleoskiego przez Krzysztofa Przelaskowskiego około 1726 r. czy wojskowe między innymi 

poruczników wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego przez Konstantego ( ur. około 1585 r.)       

i Samuela ( ur. około 1590 r. ) lub rotmistrza wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego Jana           

( ur. 1685 – x.03.1756 r.) – stopieo otrzymany od Adama Jurkowskiego, nadany został przez 

hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Stanisława Denhofa. Jan Przelaskowski 

pod koniec życia w 1756 roku został stolnikiem Mioska 19. 

Ostatni rozdział poświęcam Stanisławowi Przelaskowskiemu (ur. 7.07.1912–1993 r.) 

z  II linii Stanisława (ur. 1753), jego syna Kajetana (ur. 1792) - pierwszego odgałęzienia. 

Informacje, które pozwalają szerzej omówid tą osobę, pozyskałem z Instytutu i Muzeum         

im. gen. Sikorskiego w Londynie. Wyjazdy do archiwów na wschodzie i uzyskanie szerszej 

tematyki co do Przelaskowskich wymagają dużych finansów i czasu. 

 Na przestrzeni epok od XVI do XX wieku, zdobywali Przelaskowscy wysokie 

stanowiska społeczne, wojskowe, oddając niejednokrotnie życie w obronie temu czemu 

służyli i co kochali – ojczyźnie. Często na kartach historii wpisane są najwybitniejsze jednostki 

rodowe i odsłużone, a zapomina się, że same dokonad wielkich rzeczy bez pomocy innych 

osób nie byłyby w stanie. Zatem ta praca jest także ku pamięci przodków moich jaki i innych 

im podobnych, o których czas zatarł ślady.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku, Fond 319, opis 2, sprawa nr 2643, nr kart 60-60v-61-61v-
62, zawierają spis dokumentów dotyczących rodu Przelaskowskich przesłanych z Mioskiego Dworzaoskiego 
Deputacyjnego Zebrania do Praworządnego Senatu czyli Departamentu Heraldyki w Sankt Petersburgu, który 
zatwierdził Przelaskowskich co do szlachty dworzaoskiej dnia 3 maja 1835 roku wnosząc do szóstej księgi 
najstarszych rodów pod sprawą Fond 319, opis 2, sprawa nr 5583, nr kart 63-63v-64. 
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I – Rody w Wielkim Księstwie Litewskim 

 

1. Przed unią horodelską  

              Kronikarz Ibrahim ibn Jakub informuje w swej kronice, że Chrobry posiadał wspaniale 

wyszkolonych pancernych, gdzie dziesięciu takich było warte stu innych wojowników               

z pospolitego ruszenia. Oto co wspomina kronika Ibrahima ibn Jakuba „ (…)Pobierane przez 

niego podatki , lub opłaty , odważniki handlowe idą one na żołd jego mężów. Co miesiąc 

przypada każdemu z nich oznaczona ilośd z nich. Ma on trzy tysiące pancernych podzielonych 

na oddziały , a setka ich znaczy tyle co dziesięd secin innych wojowników. Daje on tym 

mężom odzież , konie , broo  i wszystko , czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi 

się dziecko , on każe mu wypłacad żołd od chwili urodzenia , czy będzie płci męskiej ,            

czy żeoskiej. A gdy dorośnie , to jeżeli jest mężczyzną , żeni go i wypłaca za niego dar ślubny 

ojcu dziewczyny , jeżeli zaś jest płci żeoskiej wydaje ją za mąż i płaci dar jej ojcu (…)” 20.           

Z czasem rozwój rycerstwa i stanu szlacheckiego powoli zaczął kształtowad się w W. Ks. 

Litewskim  w oparciu o wnoszone tam obyczaje z zachodu w tym z Królestwa Polskiego.  

W XIV wieku w W. Ks. Litewskim panują stosunki lenne, z całym podziałem owych 

bojarów na większych i mniejszych, na wolnych i mniej wolnych, na mających poddanych                       

i podlemników, czyli jak się w Koronie Królestwa Polskiego wyrażano Manów21, i na 

„putnych” skazanych na służbę wojenną w czasie wojny, a na służbę w załogach lub grodową 

w czasie pokoju, słowem pozostających w zupełnej zawisłości od woli zwierzchniego pana 22.  

Największym problemem dla W. Ks. Litewskiego staje się z jednej strony Zakon 

Krzyżacki, a z drugiej pogaostwo, co dawało tym samym możliwośd krucjat ze strony 

Krzyżaków na ich ziemie. Do odparcia Zakonu bardzo się przyczyniła przeprowadzona za 

czasów Witenesa reforma wojskowa. Na początku XIV wieku spośród pospolitego ruszenia 

już się wydzieliły litewskie oddziały zaciężne. Podstawowym ich obowiązkiem była służba 

wojskowa, ta zaś stanowiła zalążek stanu rycerskiego. Ilustrują to już źródła z 1311 r. 23. 

                                                           
20

  Ibrahim Ibn Jakub, relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiaoskich w przekazie Al.- Berkiego, 
seria II, t. 1 Kraków 1946,  s.50. 
21

  Man - słowo z niemieckiego, w Polsce określenie odnosi się do „wasala”, a instytucja to „ maostwo”.   
22

  Antoni Prochaska, Lenna i maostwa na Rusi i Podolu, Kraków 1901, s. 2. 
23

  A. Nekrosiene, Rodowód Litwy, Kaunas 1991, s. 28. 
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Giedymin jako władca Litwy dobrze rozumiał ten problem, dlatego w latach 1323 – 1324  

kontaktuje się z papieżem w celu ochrzczenia W. Ks. Litewskiego,   ale próba ta upada. Nowy 

projekt chrztu Litwy pojawia się w 1340 – 1341  wraz z przybyciem mnichów czeskich,          

ale i ten zostaje wstrzymany poprzez otrucie Giedymina. W okresie pomiędzy 1348 – 1358 

kwestia chrztu W. Ks. Litewskiego omawiana była aż trzykrotnie.    

W 1387 Wielkie Księstwo Litewskie przyjęło chrzest, a w 1388 ustanowiony jest 

przywilej piotrkowski, w którym zostali zwolnieni książęta litewscy z załogi 24. Ważnym jest 

to, że w Polsce rozwijała się instytucja ziemstwa. Łatwo zatem zrozumied, że taki ustrój 

ziemski, polegający na wyrabiającym się coraz bardziej samorządzie ziemskim, na autonomii 

prowincji, wykluczał poniekąd zasady opierające się na lennictwie, którego wyrazem była 

służebnośd kniaziów i bojarów wielkiego księcia, a bojarów putnych u służek wobec 

kniaziów25. W XV wieku ziemie ruskie ostatecznie zrzuciły jarzmo Złotej Ordy. 

Teoria Anatola Lewickiego głosi, że Litwa w r. 1386 przestała byd paostwem, stała 

się prowincją ( względnie prowincjami ) Polski, do której została wcielona, a dopiero wypadki 

salioskie z r. 1398 względnie akty wileosko – radomskie z r. 1401 przywróciły znowu W. Ks. 

Litewskiemu jego charakter paostwowy, wskrzesiły paostwo litewskie 26. 

W 1398 r. Witołd w akcie pokojowym z Krzyżakami, układając z nimi zjazd na wyspie 

Salin, zobowiązał się przywieźd z sobą kilkunastu najznaczniejszych bojarów z ich 

pieczęciami. W trzy lata potem 1401 r. już 40 bojarów przywiesza swoje pieczęcie do aktu 

unii wileoskiej. To stopniowo wciąganie warstwy bojarów w wir życia politycznego                 

na przełomie XIV i XV w. przyczyniło się oczywiście do rozpowszechniania wyjątkowego 

dotąd użytku pieczęci w W. Ks. Litewskim i wywołało u nich potrzebę przybierania sobie 

pewnych godeł pieczętnych, jako znaków wyróżniających 27. „(…) Dokument aktu unii 

                                                           
24

  Jan Adamus , Paostwo Litewskie w latach 1386 – 1398 , Wilno 1935, s. 31. 
Załoga - obstagium, niem. einlager – w dawnym prawie polskim (XIV-XVI wiek) sposób umacniania umów 
zobowiązaniowych polegający na tym, że dłużnik lub poręczyciel zgadzał się, iż w przypadku niespełnienia w 
terminie świadczenia uda się z własnej inicjatywy lub na żądanie wierzyciela do gospody i pozostanie w niej 
(zalegnie) na koszt własny wraz z orszakiem aż świadczenie zostanie wykonane, zanikła w II połowie XVI wieku. 
25

  Antoni Prochaska, Lenna i maostwa na Rusi i Podolu, Kraków 1901, s. 2. 
26

  Jan Adamus, Paostwo Litewskie w latach 1386 – 1399, Wilno 1935, s. 6. 
27

  Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 21. 
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bojarów litewskich z 18 stycznia 1401 r. ( nr 39 ) był transumowany28 w r. 1433 ( nr 53 ), po 

tym roku już o nim nie spotykamy wzmianek, widocznie wtedy zaginął  (…)”29.  

Bojarstwo litewskie w przededniu unii Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną 

Królestwa Polskiego wyłania się  spośród reszty społeczeostwa wolnego jako warstwa liczna 

o charakterze rycersko – ziemiaoskim, zajmująca pośrednie stanowisko między kniaziami,      

a niższą warstwą ludności wolnej. Bojarowie byli bowiem warstwą rycerską, „armigeri sive 

bojari”, jak ich określa przywilej wileoski z r. 1387. Zależni osobiście od wielkiego księcia,      

w stosunku do warstw niższych są oni klasą uprzywilejowaną, zwłaszcza od przywileju 

Jagiełły z r. 1387, który bojarom – katolikom nadał prawo wolnego władania dziedzicznymi 

dobrami, swobodnego wydawania przez ojca za mąż córek i wdów, oraz pewne zwolnienia 

od ciężarów i danin publicznych30. 

Jan Długosz wyraźnie stwierdza, że bojarowie litewscy przed Horodłem „ani 

szlachectwa nie znali, ani też odznak jego czyli herbów nie nosili” - „neque conditionen 

nobilitatis norant, neque insignia seu nobilitatis arma gestare consueverunt” 31. 

Ustrój rodowy znany był w Wielkim Księstwie Litewskim, a nawet ta pierwotna 

forma społecznej organizacji silnie była rozwinięta w kraju, który dopiero co wyszedł z 

barbarzyostwa. Odkąd bojarstwo litewskie zaczyna zabierad głos w sprawach publicznych, 

występują zorganizowane rody, którym stają się bojarowie w 1401 r., gdy poręczają unię 

wileosko – radomską  z Koroną Królestwa Polskiego 32. 

W świetle badao topograficznych zarysowuje się dośd wyraźnie polityka osadnicza 

Witołda na wschodnich rubieżach paostwa litewskiego, które starał się on umacniad, oddając 

pograniczne włości i grody w dzierżenie swym naj  zaufaoszym bojarom litewskim                 

jak Moniwidowi 33, którego Jan z Tarnowa i Jadwiga z Leżeniec adoptują do swego rodu         

w 1413 roku34. Ponadto wiadomym jest, że Jagiełło wysyłał różnych przedstawicieli z Korony 

                                                           
28

  Transumowany – potwierdzony przez Króla lub Wielkiego Księcia Litewskiego o wiarygodności np. 
poprzedniego nadania czy aktu poprzez przepisanie go  np. w przekładzie łacioskim i tym samym zatwierdzenie 
nadania. 
29

  Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 14. 
30

  Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 25. 
31

  Jan Długosz, Historia Polski, wyd. Przeździeckiego, t IV, s. 153. 
32

  Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 40. 
33

  Władysław Semkowicz, Przywileje Witołda dla Moniwida, Wilno 1923,  s. 14. 
34

  Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 52. 
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Królestwa Polskiego do W. Ks. Litewskiego w różnych, nieraz długotrwałych misjach 

politycznych, chociażby Jaśka z Oleśnicy na dwór Witolda. W otoczeniu Witolda, zwłaszcza w 

kancelarii jego, zajmują już wcześniej miejsce Polacy  jak: Mikołaj Cebulka, Lutko z Brzezia i 

Mikołaj Małdrzyk, sekretarz Witolda 35. 

Teoria rodowa Litwy sprowadza się zatem do pobratymstwa w Horodle 1413 r. 

polskich rodów szlacheckich z rodami bojarów litewskich. 

2. Po unii horodelskiej 

W akcie unii horodelskiej pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego, a Wielkim 

Księstwem Litewskim znalazły się trzy dokumenty, które zawierały postanowienia: 

1. Dokument szlachty polskiej, przysposabiający bojarów litewskich do swych 

wspólnot rodowo – herbowych. 

2. Dokument bojarów litewskich przyjmujących herby polskie wraz z szeregiem 

wzajemnych zobowiązao. 

3. Akt trzeci wydany przez króla Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia Witołda, 

zawierał szereg przywilejów na rzecz bojarów, których szlachta polska przyjęła do 

swych herbów. 

 Podczas unii w Horodle przy dwóch pierwszych dokumentach zostały dołączone 

pieczęcie rodów polskich, na których są ich godła herbowe. W oryginale przywieszonych     

do aktu szlachty polskiej było 47 pieczęci herbowych, z których przetrwało tylko 44                       

w podniszczonym stanie. Dokument bojarów litewskich posiadał 45 pieczęci, z których tylko 

cztery można rozpoznad, a reszta jest wyłuskana. W 1570 r. roku Jan Zamojski, późniejszy 

kanclerz, inwentaryzując archiwum koronne, znalazł przy akcie bojarów litewskich jeszcze 37 

pieczęci w stanie dającym możliwośd je odczytad. Wobec tej sytuacji opisał pieczęcie              

w inwentarzu i podał rysunki niektórych herbów z pieczęci. Zamojski jednak nie podał imion 

właścicieli pieczęci i nie podał w kolejności, w jakiej występowały, wskutek czego staje się 

dziś niemożliwym przy pomocy tych notatek określid, które z wyłuskanych pieczęci 

odpowiadają wyliczonym u Zamojskiego36.  

Ponieważ wystawcami i odbiorcami nadao szlacheckich oraz herbów                           

są przedstawiciele całych rodów, adoptujących i adoptowanych dokumenty określane są jako 

dokumenty rodowe. Reprezentantem każdego poszczególnego rodu jest senior, który            

                                                           
35

  Tamże,  s. 44. 
36

  Jan Adamus, Polska teoria rodowa, Łódź 1958 r. ,  s. 6. 
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to właśnie przywiesza pieczęcie ze swymi rodowymi herbami. Znanych jest 54 polskich 

uczestników  w Horodle,  spośród których po kilku niekiedy reprezentuje ten sam ród 37. 

Dokument szlachty polskiej, a także dokument Jagiełły i Witołda, wyliczają z imion     

(zawołaniami) rody polskie, które dokonały adopcji w Horodle, wymieniają przy każdym         

z nich seniora litewskiego zbratanego z rodem. Rodów ogółem jest 47, ale w przywileju 

królewskim poczet ich zamyka słówko „ etc”, nakazujące domyślid się, że ów poczet 

bynajmniej nie jest pełnym i zamkniętym 38. W ten sposób można przypuszczad,                     

że horodelska nobilitacja skierowana jest do większej ilości osób, którzy nie są wymienieni,      

a także daje możliwośd dołączenia później. 

Podobnie jest też w dokumencie bojarów litewskich. Wskazuje to, że z tych 

zbratanych w Horodle rodów było więcej adopcji, niż ich wyliczano w dokumentach39. Wśród 

wiszących pieczęci jest kilka zaopatrzonych herbami rodów, których wykazy tekstów            

nie wymieniają. Są to mianowicie pieczęcie: Starychkoni, Strzemieoczyków, Bylinów, 

Korniczów, Korabiów. Zatem nadliczbowe pieczęcie herbowe reprezentują niewątpliwie 

rody, które także uczestniczyły w akcie zbratania, jakkolwiek ich w tekście aktów nie 

wymieniono 40. 

W zjeździe horodelskim uczestniczyli także członkowie innych rodów, wyliczeni       

są bowiem w rzędzie świadków aktu królewskiego np. z rodu Drużynów Zbigniewa, elekta 

konieckiego. Ważne jest także to, że to Witołd za zgodą Jagiełły wybrał bojarów litewskich, 

których szlachta polska przyjąd miała do swych herbów. W 1401 roku doszło do aktu unii 

wileoskiej, gdzie 40 bojarów przywiesiło swe pieczęcie, ale dopiero częśd z nich przyjęła 

adopcję podczas unii w Horodle 1413 roku. 

Pojęcie herbu w początku pierwszej połowy XV, najściślej łączy się już                           

z przynależnością jego posiadacza do stanu szlacheckiego. Herb jest na Zachodzie i w Koronie 

Królestwa Polskiego oznaką przynależności do szlachty, jako uprzywilejowanego i na 

zewnątrz zamkniętego stanu. Tylko szlachcic może posiadad herb, kto go nie ma, nie jest 

szlachcicem. Jeśli szlachcic, któremu uczyniono zarzut nieszlachectwa, wykazał, że posiada 

herb, oczyszczał się tym samym z zarzutu, udowadniał pośrednio, że jest szlachcicem.         

                                                           
37

   Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 10. 
38

   Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 11.   
39

   Tamże,  s. 11. 
40

   Tamże,  s. 12. 
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Tak więc herb i szlachectwo,  to były pojęcia ściśle już ze sobą ( w epoce Horodła ) złączone, 

tak, że jedno bez drugiego istnied nie mogło 41. 

Adopcja horodelska w 1413 r. objęła przede wszystkim bojarstwo rdzennego W. Ks. 

Litewskiego z województwa wileoskiego i trockiego, jakkolwiek nie brak tu także zastępu 

bojarów Żmudzi ( około 10 bojarów ). Brak natomiast bojarstwa z ziem ruskich, należących 

do W. Ks. Litewskiego, które dopiero w przywileju trockim w 1434 roku dopuszczone zostało 

do uczestnictwa w polskich herbach. W przywileju trockim, wydany w 1434 roku przez 

wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza, pozwolono kniaziom i bojarom 

ruskim brad od Litwinów herby, które oni otrzymali od Polaków, oczywiście za poprzednim 

porozumieniem się z koronnymi współklejnotnikami 42, czyli silniejsze ich związanie z ideą 

unii. 

Zastosowanie trzech dokumentów w aktach miały swe bardzo ważne znaczenie. 

Dokonano gromadnego uszlachcenia bojarstwa litewskiego drogą rozdzielonego procesu 

nobilitacyjnego. Zewnętrzne znamiona szlachectwa czyli herby, uzyskało ono w adopcji 

herbowej od szlachty polskiej, dodatkowo wydano drugi akt z wypisanymi przywilejami 

monarchy. Ta dwoistośd aktu nobilitacyjnego występuje tu wyraźnie i przejawia się już 

chodby w samym jego udokumentowaniu. Z trzech bowiem dokumentów, wystawionych       

w Horodle, dwa szlachty polskiej i bojarów litewskich, tyczą się przyjęcia do herbów, trzeci 

zaś jest przywilejem monarszym. Widocznie chciano tu adopcji nadad zewnętrznie już 

charakter aktu współrzędnego i tym samym równie ważnego, jak uprzywilejowania  

królewskie 43. 

W akcie unii horodelskiej oprócz wielkich rodów z wysoką pozycją społeczną, brały 

także udział drobne i mało znane rody szlacheckie ze strony polskiej jak i bojarskiej. Po raz 

pierwszy w dziejach dano wyraz jedności i równości stanu szlacheckiego, ale co więcej           

tę ideę jedności i równości przeszczepiano na W. Ks. Litewskie, ową klasyczną ziemię różnic         

i nierówności społecznych, po raz pierwszy powołano reprezentantów ogółu szlachty                

i bojarstwa, nie zaś tylko możnowładczych i paoskich rodów, które spełniały dotąd w obu 

                                                           
41

  Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 24.  
42

  Tamże,  s. 49.  
43

  Tamże,  s. 37. 
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paostwach rolę kierowniczą i zawierały poprzednie unie 44. Chciano przez to wytworzyd i 

utrzymad jednomyślnośd i solidarnośd.  

We wspólnotach rodowych obowiązywała zasada bezwzględnej solidarności, która 

przeniesiona na grunt polityczny mogła przynieśd bardzo wiele zysku dla obu stron. Dzięki 

temu zbrataniu osiągnęli Polacy możnośd wywierania skutecznego wpływu na młodsze pod 

względem kultury i wyrobienia politycznego społeczeostwo litewskie według własnych 

potrzeb 45. 

Nadania przez Jagiełłę miały swój cel, obrony terytoriów nadanych i gotowości        

na wezwanie do walki. W przypadku, gdyby obdarzony zmuszony był dobra swe sprzedad          

lub zamienid na inne może to uczynid z zastrzeżeniem, że kupujący musi byd gotowy              

do służby wojennej wobec Jagiełły jak jego poprzednik. Stało się to wyrazem lenna , gdzie 

przykładem jest jak z rozkazu królewskiego starosta Rusi, pan wojewoda sandomierski Jan 

Tarnowski odbiera wieś Putiatycze Mimoniowi jej dziedzicowi i nadaje wieś królewską 

Kujmatycze, dwa dworzyszcza w Szereszowicach z dodatkiem 10 grzywien złotówką 46. 

 Łatwo zrozumied, że na kresy w pobliże koczowników trudno było ściągnąd szlachtę 

lub bojarów, którzy by przyjęli na siebie trudne obowiązki rycerzy – kolonizatorów. Brano  

Ślązaków, Niemców, ale i tych trudno było w większej liczbie ściągnąd. Nadania lenne              

z czasem zamieniły się na bardziej wygodne prawa ziemskie 47.  

W 1446 r. na zjeździe parczowskim niektórzy Litwini odesłali swe herby w tym 

Iwaszko Moniwid z pobudek politycznych. Daje to obraz jak zmienne było nastawienie 

bojarów w tym także co do przyjętych herbów, gdzie ukazuje to Herbarz Kojałowicza, który 

zawiera wzmianki o całym szeregu rodzin, które dawne, w Horodle przyjęte herby porzuciły, 

a innych używad poczęły w tym Jachno (=Jan) Moniwidowicz, który potem znów do herbu 

Leliwa powrócił 48.  

Szlachta litewsko – ruska do 1502 roku określana jest przez imiona w połączeniu        

z patronimikami, które z czasem przechodzą w nazwiska. Między 1502 – 1563 r. nie ma 

zapisek i źródeł , które mogą dad jakiś punkt odwoławczy co do nazwisk litewsko – ruskich.     

                                                           
44

   Władysław Semkowicz, Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku, 
Kraków 1914,  s. 45.   
45

  Tamże,  s. 48.  
46

  Antoni Prochaska, Lenna i maostwa na Rusi i Podolu, Kraków 1901, s. 11. 
47

  Tamże, s. 13. 
48

  Tamże,  s. 49. 
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A więc do 1502 r. rozpoznawad należy osoby po imieniu i osadą dziedziczną, a po 1563 r.                 

po nazwisku49. 

W roku 1545 osadzono bojarów w związku z pomiarą włóczną na gruntach 

chłopskich, którzy w 1583 r. dowodzą swego szlachectwa przez świadectwo krewnych 

zamieszkałych w odległych stronach, którzy pomimo, że ich wspólny przodek żył jeszcze         

w czasach pogaoskich zachowują „żywe poczucie pokrewieostwa i wspólnego pochodzenia”. 

Dlatego też trzeba było aż 38 lat, by ów „ród” sprowadzid do „żywego poczucia”50. 

Przywilej Zygmunta Augusta z 15 czerwca 1568 r. nadaje członkom magistratu 

wileoskiego prawa szlacheckie, a w szczególności mają sobie oni herb „ asumere, de 

consensu tamen et voluntate alicuius familiae eius  enesis, quo ea arma gerit, quae illi 

assumere optaverint”. Po prostu jakaś rodzina ( chyba nie w znaczeniu heraldycznym,        

lecz prawnym, zatem jakiś pojedynczy szlachcic ) adoptuje mieszczanina, a nie cały ród, ani 

też jego rzekomy starosta, którego zgoła nie widad 51.  Przywilej króla Zygmunta Augusta         

z roku 1568 dla Wilna wyjaśnia, co należy rozumied pod nobilitacją miasta. Odtąd wójtowie, 

burmistrzowie, rajcy, ławnicy i pisarze zostali zrównani ze szlachtą. Wolno też było tym 

przedstawicielom miasta, jeśli będą chcieli, przybierad sobie herby, jednak za zgodą rodzin 

używających tych herbów. W przypadku uzyskania nobilitacji przez mieszczanina, 

szlachectwo przechodziło dziedzicznie na potomstwo tylko wówczas, jeżeli nobilitowani      

nie zajmowali się handlem i rzemiosłem, lecz oddawali się zajęciom wyzwolonym lub służbie 

wojskowej. Mieli dostęp do urzędów i mogli nabywad dobra ziemskie 52.  

 W 1569 r. dochodzi do Unii Lubelskiej Korony Królestwa Polskiego z Wielkim 

Księstwem Litewskim tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów.  Sejm zatwierdził i przyznał  

książęce tytuły rodom litewskim, które posiadały od unii w Krewie z 1413 roku                     

oraz wcześniejsze 53. 

W Krakowie na sejmie koronacyjnym  4 maja 1576 r. król Stefan Batory  potwierdza 

wszystkie prawa, wolności, przywileje szlachcie polskiej i ziemi do korony należących         

                                                           
49

  Stanisław Kutrzeba, Władysław Semkowicz, Akta Unji Polski z Litwą, Kraków 1932 , s. 415. 
50

  Jan Adamus, Polska teoria rodowa, Łódź 1958 , s. 76. 
51

   Jan Adamus, Polska teoria rodowa, Łódź 1958  , s. 176.  
52

   Jerzy Michta, Nobilitacje i indygenaty, t. 1 – 30, Kielce 1991 – 1992, 1997, zeszyt 1. 
53

   Stanisław Hrabia Mieroszewski, Kilka słów o Heraldyce Polskiej, Kraków 1887, s. 14. 
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oraz z nią połączonych przez królów Polski, książąt wojsk litewskich nadane, szczególnie 

prawa i swobody zaprzysiężone przez króla Henryka 54. 

Prywatne adopcje przez, które można było osiągnąd szlachectwo zostały zakazane 

przez sejm 1578 r.55 Konstytucja z tego roku ogranicza nobilitacje przez króla, zezwalając      

na nie tylko na sejmie za zgodą zorganizowanej tam rady posłów oraz pozwala wyjątkowo 

nobilitowad królowi na wojnie ( w obozie  ) bez udziału i zgody sejmu 56. 

 W dniu 7 października 1587, w klasztorze oliwskim Zygmunt III został obrany 

królem Polski, gdzie potwierdził przysięgę jaką złożył pełnomocnikom z sejmu elekcyjnego.   

W przysiędze obiecał dotrzymad i zachowad wszystkie prawa, przywileje i swobody przez 

poprzedników swoich ziemiom i stanom Polski nadane 57. 

Henryk Łowmiaoski 58 przeciw Stanisławowi Kutrzebie 59, uważającym kniaziów         

za starostów rodowych, i przeciw Aleksandrowi Brucknerowi 60 uważa, że w źródłach nie ma 

konkretnych informacji co do istnienia starostów rodowych. Stwierdza tym samym „płynne 

nazwy rodowe”, tzn. nie ustabilizowane nazwy rodowe, porzucane przez wyrastające            

ze wspólnego pnia nowe odgałęzienia i ustępujące miejsca nowym. Takie odnogi rodowe 

wykazały pewną jednośd i solidarnośd,  występowały łącznie w procesie lub też zachowały 

dośd jeszcze długo jakąś wspólną własnośd. Są to jakby litewskie odpowiedniki                       

do mazowieckich rodów gniazdowych, zatem nie do rodów naturalnych, lecz do patronimii, 

zjawiska pożytecznego. Henryk Łowmiaoski jest przekonany i zaprzecza ustrojowi rodowemu 

w  Wielkim Księstwie Litewskim w XIV i XV wieku 61.   

 

 

 

 

 

 
                                                           
54

   Prochaska Antoni, Materiały archiwalne wyjęte głównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. Lwów 
1890 , s. 169. 
55

   Stanisław Hrabia Mieroszewski, Kilka słów o Heraldyce Polskiej, Kraków 1887, s. 12. 
56

   Jerzy Michta, Nobilitacje i indygenaty, t. 1 – 30, Kielce 1991 – 1992, 1997, zeszyt 1 . 
57

   Prochaska Antoni, Materiały archiwalne wyjęte głównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. Lwów 
1890 , s. 170. 
58

   Henryk Łowmiaoski, Studia nad początkami społeczeostwa i paostwa litewskiego, t. 1,2, Wilno 1931-32. 
59

   Stanisław Kutrzeba, Władysław Semkowicz, Akta unii Polski z Litwą, Kraków 1932. 
60

   Aleksander Bruckner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Warszawa 1904.  
61

   Jan Adamus, Polska teoria rodowa, Łódź 1958, s. 76. 
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II – Geneza rodu Przelaskowskich 

1. Początki rodu  

W Wielkim Księstwie Litewskim, w wieku XVI i późniejszym nazwy miejscowości 

miały dwuczłonowe, a nawet trójczłonowe określenia, gdzie każde mogło byd inne, a tym  

bardziej ulegad zmianom. Zdarzało się, że z czasem miejscowośd została zniszczona.            

Czy zatem nadane Paczynak62 , Brujew63 i Paczynak Sieracz nad rzeką Praszagoską w gminie 

Szaszackiej, województwie smoleoskim przez króla Zygmunta III dla rodu Przelaskowskich 64  

mogła byd jedną i tą samą miejscowością podzieloną dla czterech rodzin ? W momencie 

przyjrzenia się (Mapa II) lokacjom miast i miasteczek z terenów  Wielkiego Księstwa 

Litewskiego z 1650 r. dostrzec można na południe od Smoleoska miejscowośd Poczynek, 

która pierwotnie mogła brzmied Paczynak. Na południowym- zachodzie od Smoleoska jest 

Bajewo i Szyszewo. Podobnie brzmiące nazwy znajdują się na północ od Witebska, a są to: 

Bujewa, Poczizm, Sieroczym Rakowa. Ziemia była nadana dla zaufanych rodzin, które znały 

się na rzemiośle wojennym, ponieważ teren województwa smoleoskiego wymagał mężnych 

wojów broniących granic. Kim był zatem ród Przelaskowskich ? W moim mniemaniu 

wychodząc od imienia protoplasty Wasylego, który urodził się około  1560 r. można 

spróbowad zastanowid się czy mogli byd to bojarowie litewscy zwani także kniaziami. Fachem 

ich było rzemiosło wojenne, z którego się utrzymywali, np. jednego brata obowiązkiem było 

zarządzad folwarkiem, a drugiego stała służba wojskowa. Pierwszy oczywiście w przypadku 

wojny lub powołania musiał także stawiad się do walki lub jeśli było go stad, posyłał tam swe 

sługi. Wasyli mógł posiadad swe imię od miejscowości gdzie się urodził czy mieszkał             

lub zostad nazwany tak samo jak swój władca co nieraz czyniono. Należy także zauważyd, że 

nie znajdowało się wielu chętnych w tamtym czasie aby osiedlad się w tak niebezpiecznych 

miejscach, granicach wschodnich W. Ks. Litewskiego. W dalszym toku analizowania faktów 

dochodzę do przekonania iż mogli byd to bojarowie litewscy o korzeniach tatarskich, którzy 

przyjęli chrześcijaostwo osiedlając się wcześniej lub po na terenie Wielkiego Ks. Litewskiego. 

Litwa była otwarta na osiedlanie się Tatarów.  

                                                           
62

   Paczynak – Paczyna – Pac ( z )yna : paczyna „wiosło”, Paczynka – „małe wiosło”, Aleksandra Cieślikowa, 
Janina Szymonowa, Kazimierz Rymuta, Słownik etymologiczno – motywacyjny staropolskich nazw osobowych, 
cz. 1, Kraków 2000 – odapelatywne nazwy osobowe, s. 204. 
63

  Brujew – bruj „ mocz”, prasłowiaoski bruja i brujati, brujiti „ szumied, szemrad” też „ szybko ciec”, tamże,        
s. 20. 
64

  Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku, Fond 319, opis 2, sprawa nr 2643,  karty nr 60-60v-61-61v-
62. 
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Tatarzy będąc niejednokrotnie sojusznikami W. Ks. Litewskiego, po skooczonej 

kampanii pozostawali na terenach litewskich i w nagrodę zasług otrzymywali w dożywotnie 

posiadanie na prawie lennym ziemię 65, zdobywając uznanie jako mężni i pewni wojownicy. 

Rok 1386, w którym Jagiełło przyjął chrzest w całym paostwie, odbił się na muzułmaoskich 

przybyszach – mieli do wyboru albo wracad za Wołgę do Hordy, albo przyjąd chrześcijaostwo. 

Pierwsza możliwośd nie byłaby najlepszym rozwiązaniem bowiem w Hordzie za chana 

Togtemisa zaczęły się  zatargi wewnętrzne co było nieodpowiednim momentem. Ważne jest 

to, że było to już pokolenie wyrosłe w W. Ks. Liteskim, przeważnie z matek Rusinek – 

chrześcijanek, nie utrzymujące kontaktów z dawnymi miejscami swych przodków. Stali się 

zatem chrześcijanami, przeważnie jak ich matki i prababki, obrządku grecko – wschodniego. 

Tym sposobem wszyscy Tatarzy, którzy jako pierwsi osiedlali się w latach 1316 – 1386 

zatracili powoli swe cechy odrębne.66  Witold brał ich do służby przy swym dworze, nadawał 

ziemię, żenił ich z Litwinkami, dużą częśd osiedlił w okolicach Trok i Wilna nad rzeką Waką.   

W 1410 roku po bitwie pod Grunwaldem, gdzie po stronie polsko-litewskiej byli Tatarzy, 

częśd otrzymała bogate nadania ziemi w okolicach nadniemeoskich oraz koło Grodna i Wilna,          

z obowiązkiem pełnienia służby wojskowej 67. Każdy muślim znacznego rodu i „krwi zacnej” 

otrzymywał przeważnie  dożywotnie nadanie na prawie lennym. Stawał się poddanym 

księcia i otrzymywał nazwę „Tatarzyna hospodarskiego”. Później starał się o uzyskanie praw 

bojarstwa i szlachectwa 68. Po uzyskaniu praw szlachectwa przybysz zabiegał o otrzymanie 

jakiegoś nadania ziemskiego na prawie wieczystym z obowiązkiem stałej służby wojskowej 

na swój koszt. Takie nadanie potomkowie obdarowanego starali się po jego śmierci             

dla wszelkiej pewności utrwalid przez nowe potwierdzenie monarsze, a wszystko dlatego,          

że „Tatarzy hospodarscy” nie mogli bez specjalnego pozwolenia monarszego sprzedawad, 

darowywad, zastawiad, zamieniad nadanego majątku 69. Po 1569 r. szlachta tatarska 

posiadała znaczne majątki, którym mogła już bez żadnych ograniczeo rozporządzad                  

i posiadad poddanych. Zwolniono ich z ciężaru opłat podatków oraz mogli budowad         

meczety 70. 

                                                           
65

  Stanisław Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. XIV. 
66

  Tamże, s. XV. 
67

  Tamże, s. XVI. 
68

  Tamże, s. XVIII. 
69

  Tamże, s. XIX. 
70

  Tamże, s. XX. 
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Idąc tropem teorii Małeckiego, według której nazwisko pochodziłoby od miejsca 

zamieszkania należy doszukad się wszelkich wsi i miast zbliżonych do nazwiska. Pierwotną 

nazwą będzie to Przylasek. Skorzystałem w tym przypadku z Metryki Józefioskiej, która 

posiadała pierwsze skrupulatne zapiski gruntowe Galicji. Powstała na podstawie patentu 

cesarza Józefa II 12 kwietnia 1785 r. Akta zwierają opisy granic gmin, protokoły delimitacji, 

szczegółowy opis gruntów właścicieli, wydajności gruntu, spisy budynków, akta podatkowe. 

Metryka jest niewyczerpanym źródłem dla badao gospodarczych, demograficznych                  

i geograficznych, a także służy do badao genealogicznych. Druga metryka gruntowa Galicji 

jest z 23 grudnia 1817 r., która posiada zapiski co do miejscowości i położenia miejsc 

Przylaski. 

 Najwięcej miejscowości o nazwie Przylaski71 występuje w Małopolsce (Tabela 1, 

położenie miejsc Przelaski i Przylaski w 1817 roku), gdzie także zamieszkiwali Tatarzy.           

W 1397 r. kniaź nogajski, Timur – Katelek obalił sprzymierzeoca Witolda chana Togtemisa. 

Wobec zaistniałej sytuacji na prośbę Togtemisa Witold wyruszył, na wyprawę wojenną 

przeciw Timurowi, która się powiodła. Z udanej wyprawy zabrał ze sobą dużą liczbę 

niewolników, Tatarów nogajskich. Częśd niewolników została odesłana Jagielle do Korony 

Królestwa Polskiego, gdzie ją bezzwłocznie, jak podaje Długosz, ochrzczono 72. Można 

przypuszczad, że zostali osadzeni we wsi Przylaski lub po prostu przy lesie, gdzie tereny 

należały do rodowitych Laskowskich. W 1413 r. mogło dojśd do zbratania Tatarów z rodem 

Laskowskich, Śreniawitów lub Kmitów dzięki decyzjom unii w Horodle. W dalszych latach, 

gdzie w ramach toczonych wojen na wschodzie Litwy i zapotrzebowania sprawnych wojów 

otrzymali dobra na smoleoszczyźnie w XVI w. jako zaufani już szlacheccy żołnierze.    

Nazwisko Przelaskowski (Przelas-k+owski), pochodzi od apelatywu przełazid, 

przeleźd ‘przejśd’, do którego dodano rozbudowany sufiks nazwiskotwórczy  –(ow)ski 73. 

Przyjmuje się, że nazwiska na –ski stanowią formy derywowane (pochodne)                                

o wielofunkcyjnym charakterze formantu: tworzenie nazwisk odmiejscowych, 

odapelatywnych (pochodzących od nazwy pospolitej) i patronimicznych (od innej osobowej 

                                                           
71

  Włodzimierz Antoniewicz i Zofia Wartołowska, Mapa grodzisk w Polsce, Wrocław – Warszawa – Kraków 
1964,  s. 59, odnotowuje Przylaski koło Żagania  w obecnym woj. Lubuskim (w 1964 r. woj. zielonogórskie), 
mapa IV C. 
72

  Stanisław Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. XVI. 
73

  K. Rymut, Nazwiska Polaków, Kraków 2001, s. 307. 
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nazwy własnej) 74. Obecnie na terenie Rzeczypospolitej notuje się 114 osoby. Najwięcej         

w byłym województwie szczecioskim: 29 75. 

Imię Wasyl wywodzid należy z greki. Znaczyło wówczas tyle, co ‘król, wódz; 

królewski’. Przejęte zostało do łaciny jako Basilius, Basileus, w staro-cerkiewno-słowiaoskim 

przyjęło zaś formę Vasilii, Vasil. Na Kresach Południowych Bazyli to Wasyli, Wasyl. Imię 

bardzo częste we wschodniej Słowiaoszczyźnie76. Wzmiankowany Wasyli mógł byd zatem 

bojarem ruskim.  

Imię Bazyli  wywodzi się z języka greckiego ( ‘królewski; król’; w j. łac. Basilius, 

Basileus). Wasyli(j), Wasyl to wschodniosłowiaoska forma tego imienia 77. Zmiana 

nagłosowej spółgłoski powodowana jest podobieostwem głosek w i b w wymowie oraz 

zapisie – *в+ w cyrylicy czyta się jak *w+. Pierwszy raz w dokumentach staropolskich 

zanotowano imię Basilio w 1216 r., w formie Bazili w 1490 r. ( Vasilli 1228 r., Wassilo 1342, 

Wasyl 1395 )78. Obecnie imię Bazyli nosi 3578 mieszkaoców Polski (imię Bazyl – 1219). 

Obydwa najczęściej nadawano w latach międzywojennych, głównie na ziemi białostockiej.  

Imię Konstanty to łacioskie cognomen (przydomek) Constantinus utworzone           

od cognomen Constans ‘silnie stojący, stały’ z przyrostkiem – inus. Przejęte zostało do greki, 

scs, staroukraioskiego. Jest to imię cesarzy i władców rzymskich i bizantyjskich oraz kilku 

świętych 79.  

Imię Samuel pochodzi z hebrajskiego shemu ‘imię’ i el ‘Bóg’, co znaczy ‘imię Boga’. 

Przejęte do greki i łaciny 80. 

          Słownik staropolski, wymienia dwa znaczenia słowa Przelasek : 

1.  Przelasek – mały lasek sąsiadujący z większym 

      „parva silva Maori silva adiacenes”: Dedimuset concessimus villam…dictam     

       Holyn  …cum…omni…jure…,cum langii, przelaskj, damrowj (1391) 1537   

       Kod Pol I 260; Una cum silva dicta przelasek (1426) 1653 Dok Mp II 59;    

                                                           
74

  K. Skowronek, Współczesne nazwisko polskie, Kraków 2001, s. 154-155. 
75

  K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie  w Polsce używanych, Kraków 2002 ( informacje z Pracowni 
Onomastycznej Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zamieszczone na 
stroniehttp://www.onomastyka.amu.edu.pl/index.php?option=com_simplefaq&task=answer&Itemid=59&cati
d=40&aid=237 ). 
76

   M. Malec, Imiona chrześcijaoskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994, s. 196. 
77

   M. Malec, Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijaoskiego, Kraków 1995, s. 20. 
78

   W. Taszycki, Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 1 i 6, Warszawa 1965-67, 1981-83. 
79

   M. Malec, Imiona chrześcijaoskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994, s. 264.  
80

   Tamże, s. 321. 

http://www.onomastyka.amu.edu.pl/index.php?option=com_simplefaq&task=answer&Itemid=59&catid=40&aid=237
http://www.onomastyka.amu.edu.pl/index.php?option=com_simplefaq&task=answer&Itemid=59&catid=40&aid=237
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      Cum omnibus et singulis einsdem ville utilitatibus…pascuis, silvis, mericis sive przelasky 81. 

2. Przelaszczka – botanika, fiołek wonny, Viola odorata l. ‘: Przelaszczka viola XV     

p.post 82. 

Prawdopodobnie mogło byd i tak, że pierwotnie nazwisko brzmiało: Przylaskowski, 

gdzie „Przy” zostało dodane w momencie adopcji przez ród Laskowskich h. Srzeniawa,               

z którym jednocześnie pozyskali herb Srzeniawa, możliwe w 1413 roku przy unii w Horodle. 

Nie wykluczone także, że przodkami mogli byd bojarowie litewscy jako Rusini z pochodzenia, 

a nawet dawni wojowie ze Skandynawii, których nowe pokolenia zapomniały o swoim 

pochodzeniu trudniąc się tylko dalej służbą wojenną. Forma przybierania herbów i nazwisk   

w XVI wieku na podstawie wyżej wypisanych materiałów pozwala domyślad się także,           

że sami się tak nazwali. Przodkowie moi mogli byd nawet rodziną Laskowskich i aby się 

wyróżnid jako tzw. „odnoga” zamieszkując nowe ziemie dodali „Prze”. Mimo to jednak samo 

imię protoplasty Wasyli dodatkowo stwarza nowe pytania. 

Na podstawie źródeł 83 zamieszczam w aneksach wykaz miejscowości (Tablica III) ,   

w których zamieszkiwali w wiekach XVII, XVIII i XIX przedstawiciele rodu Przelaskowskich, 

które następnie oznaczam na Mapie Litwy z 1650 roku (Mapa II) podkreślając rodzinne 

miejsca na czerwono. Można zauważyd, że są miasta, które występują po kilka razy np. Nowy 

Dwór jest w woj. mioskim jak i wileoskim. Przy miejscowościach, które mają podobne nazwy 

brzmieniowe i uważam za niepewne miejsca zamieszkiwania przez ród Przelaskowskich 

oznaczam czerwonym znakiem zapytania jak Poczynek, Poczizm, Bujewa, Bajewo, Sieroczym 

Rakowa, Szyszewo..  

2. Herb Srzeniawa  

Piotr Nałęcz Małachowski umieszcza pochodzenie herbu Szreniawa w 966 roku 

kiedy to podczas chrztu Polski Mieszko I dodaje krzyż do herbu 84. Można się zastanowid czy 

zatem herb Srzeniawa (Zdj. 1) nie bierze początku od herbu Drużyna, bowiem ten problem 

od wielu lat dzieli wielu uczonych z podejściem ich do tego tematu. O herbie Drużyna 

wspominają zapiski sądowe krakowskie z lat 1386, 1416, 1432 i 1446, określając zgodnie jego 

                                                           
81

   Stanisław Urbaoczyk, Słownik staropolski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdaosk, 1973, t. VII, s. 143. 
82

   Tamże, t. VII, s. 143. 
83

 Prywatne archiwum rodzinne Jana Stanisława Przelaskowskiego z Kalisza oparte na źródłach z Nacjonalnyj 
Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku.  
84

  Piotr Nałęcz Małachowski, Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostającym                         
w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, Lublin 1805, s. 667.  
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godło jako „krzywaśo” (krzywaśni 85, krzywasny 86, krzymas 87). Znak Stanisława Stadnickiego 

z r. 1435 ( Tabl. I, fig. 4 ) i Jana Bohuna z  Dunosów, sędziego krakowskiego z r. 1468                 

( fig. 6 )88. Można dostrzec, że krzywaśo jest na tych pieczęciach zwróconą ku prawej stronie, 

na tarczach natomiast brak hełmu z klejnotem 89, który w odróżnieniu herbu Śreniawa od 

Drużyny odgrywa ważną rolę. Zapiska z 1420 r. wspomina o herbie Śreniawa, że ma               

w klejnocie dwa rogi, krzywaśo i osiem jabłek: „(…) de clenodio duorum cornuum 

pisancinorum, crziwasny et octo pomorum (…) ”90. Dwie zaś zapiski z r. 1448 wspominają,     

że godłem Śreniawy jest krzywaśo  z krzyżem 91. Tak samo stwierdza zapiska z r. 1453 92. 

Różnica więc w określeniu  godła herbowego polega na tym,   że zapiska z r. 1420 nie 

wspomina nic o krzyżu na krzywaśni, który już w zapisce z 1448 roku na niej się pojawił.        

Tę samą różnicę wykazują  pieczęcie Śreniawitów. Najdawniejsza pieczęd Jana Kmity                

z Wiśnicza, z roku 1376 ma w tarczy krzywaśo bez krzyża, zwróconą w lewą stronę, na hełmie 

zaś klejnot, przedstawiający rogi żubrze z ośmiu jabłkami 93. Z kolei już pieczęd z r. 1379, 

której używał Jakub Wolski, sędzia kowarski, ma krzywaśo z krzyżem bez hełmu (fig. 2),           

a także pieczęd Jakusza sędziego wojewody krakowskiego też z 1379 r. ( Rys. I ) 94. Podobnie 

przedstawiają się pieczęcie Mikołaja Kurowskiego, arcybiskupa gnieźnieoskiego (  sprzed 

1411, w którym tenże zmarł ) (fig. 3) i Jana Molickiego z r. 1441.  Na pieczęciach z r. 1451, 

należących do Piotra z Mojkowa i Mikołaja Kmity, kasztelana krakowskiego ( fig. 5 ), znów 

widzimy na hełmie rogi żubrze z jabłkami, na tarczy zaś krzywaśo z krzyżem w lewą stronę 

zwróconą. Na pomniku Piotra II Kmity w katedrze wawelskiej z r. 1505 krzywaśo z krzyżem 

jest już w prawą zwrócona stronę ( fig. 8 ), podobnie, jak na pieczęci niewiadomej daty             

                                                           
85

  Helcel Antoni Zygmunt, Starodawne prawa polskiego pomniki, t. II nr 1428, 2454 i Ulanowski Bolesław, 
Inscriptiones clenodiales nr 837. Radzimioski mylnie nazywa to godło “krzywasny”. To koocowe “y”, a właściwie 
“ij” służy tylko do zmiękczenia poprzedniej głoski “n”, tak, że wyraz ten brzmi właściwie „krzywaśo”.  
86

  Helcel, Starod. prawa. pol. pomn. II, nr 1636.  
87

  Ulanowski Bolesław, Inscriptiones clenodiales nr 1186.  
88

  Władysław Semkowicz, Kwartalnik Historyczny, rocznik XIV, Drużyna i Śreniawa, Studium heraldyczne, Lwów 
1900, s. 201. 
89

  Tamże, s. 202. 
90

  Helc, Star. pr. pomn. II nr 1711. 
91

  Helc, Star. pr. pomn. Ur. 3363 – Ulan. l. c. nr 918. 
92

  Ulan. l. c. nr 978. Tu nadmienid należy , że trzy zapiski kładą obok zawołania Śreniawa, drugie: „Ocele”         
Ulan l. c. nr 685, 690, 918. 
93

  Rysunek umieszczony u Franciszka Piekosioskiego w „Heraldyce polskiej”, fig. 45.  
94

  Andrzej Kulikowski, Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa 2005, s. 299. 
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i właściciela, a przechowanej w archiwum gnieźnieoskim, pochodzącej jednak niewątpliwie    

z kooca XV wieku ( fig. 7 ) 95. 

Zestawiając przytoczone tu szczegóły dotyczące rozwoju godła Śreniawitów 

zaznaczyd trzeba,  że początkowo krzywaśo w ich tarczy herbowej nie posiadała krzyża,          

a od Drużyny różniła się chyba jedynie odmiennym położeniem. U schyłku XIV wieku 

przybierają niektóre rodziny należące do rodu Śreniawitów krzyż do krzywaśni, niewątpliwie 

w celu zaznaczenia różnicy między swoim herbem, a herbem Drużynitów, a zarazem 

odrębności swego rodu. Krzyż ten z biegiem czasu został w całym rodzie przyjęty i na stałe                     

na krzywaśni znajduje umieszczenie. Brak większej ilości pieczęci Śreniawitów z drugiej 

połowy XV wieku nie pozwala stwierdzid kiedy przybrała położenie krzywaśni Drużynitów.                 

W stwierdzeniu Semkowicza nie krzyż jednak rozróżnia Śreniawę i Drużynę, a klejnot, 

którego Śreniawa na hełmie ma rogi żubrze z jabłkami, których Drużyna wcale nie posiada.    

W ocenie uczonego sprowadza się to na błąd, którego początek sięga materiałów 

źródłowych Długosza i Niesieckiego. W czasach, kiedy Długosz pisał, już nie zawołanie,          

ale znak czyli godło herbowe uważano za istotną częśd herbu; na nie to zwracano główną 

uwagę. Proklamacją, wobec zmiany stosunków społecznych i taktyki wojennej straciła swe 

pierwotne praktyczne znaczenie – herb stał się teraz niejako zewnętrznym znamieniem 

odrębności szlachty od innych warstw społecznych a w herbie stanowiło integralną częśd to, 

co wprost podpadało pod zmysły, a więc znak czyli godło herbowe. Jeśli więc Długosz 

opisywał herby, to uwzględniał przede wszystkim ich godła: godłem Drużyny  i Śreniawy była, 

jak wiadomo, krzywaśo 96.  

Krzywaśo w ogóle, czyli jak ją inne zapiski nazywają – kula, to niewątpliwie dzisiejsza 

krzywula, czyli kij krzywy 97.  „(…)Jak dawniej, tak i w niektórych okolicach Polski do dziś dnia 

jest on znamieniem władzy. Wójtowie i sołtysi zwołując lud na zebrania, czyli wieca, wysyłają 

taką kulę, krzywulę, krzywaśo po wsi, od chaty do chaty, niby pierwotne wici (…)”98. Zapiska   

z roku 1412 w kalendarzu krakowskim wspomina o pastorale, nazywając go: „ (…) baculum 

sive curvatura (…) ”99.  
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  Władysław Semkowicz, Kwartalnik Historyczny, rocznik XIV, Drużyna i Śreniawa, Studium heraldyczne, Lwów 
1900,  s. 202. 
96

  Władysław Semkowicz, Kwartalnik Historyczny, rocznik XIV, Drużyna i Śreniawa, Studium heraldyczne, s.203. 
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  Helcel, Star. pr. pol. pom. II , 1904. 
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  Mierzyoski, Heraldyka polska, s. 134. 
99

  Monumenta Pol. II, s. 894. 
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Najstarszy ten wizerunek krzywaśni ( w herbie Kopasina ), przedstawiony na pieczęci 

Budziwoja Kopasiny, ma najwyraźniejszy kształt pierwotnego pastorału ( fig. 1 ). 

Najdawniejsze pastorały  mają kształt zakrzywiony u góry kija bez jakichkolwiek ozdób; ta 

prostota ich, którą na dawnych pieczęciach biskupich sprawdzid można, trwa do początku  XV 

wieku 100. Odtąd zaczynają one zmieniad kształt wygięcia i stają się podobne do znaku 

zapytania; równocześnie pojawiają się na nich ozdoby, zwyczajnie w formie liści i kwiatów. 

Zupełnie ten sam proces zmiany kształtu śledzi się na krzywaśni herbu Drużyna i Śreniawa. 

Pieczęd Jakuba z Woli z r. 1379 ( fig. 2 ), przedstawia jeszcze ów prosty u góry zakrzywiony 

kij; ale już na pieczęci z r. 1411 ( fig. 3 ) i 1435 ( fig. 4 ), zaczyna krzywaśo przybierad kształt 

nowożytnego pastorału. Z początku owo wygięcie jest nieznaczne, ale z biegiem czasu jednak 

staje się coraz wyraźniejsze np. na pieczęciach Piotra z Mojkowa i Mikołaja Kmity z r. 1451     

( fig. 5 ). 

W  tym samym czasie, z którego pochodzi pieczęd Jana Bohuna z Dunosów ( fig. 5 ), 

pisał Długosz o herbie Śreniawa, że przedstawia: „(Arma) Szenyawa, fluvius Polonius cruce 

signatum in parte superiori in campo rebeo, a quo domus ipsa denominacionem accepit XV 

ex”, a o Drużynie zaś, że: „fluvium Sreniawa absque cruce defert”. Błąd jaki popełnił autor 

„Klejnotów”, w ten tylko można sobie wyjaśnid sposób, że w tym czasie już zapomniano,      

co wyobraża godło Śreniawitów i Drużynitów. Długosz zdał się na tzw. wyobraźnię kierując 

się miejscem położenia gniazda Śreniawitów nad rzeką Śreniawa, gdzie zamieszkiwali, odtąd 

krzywaśo – pastorał zamienia się w rzekę 101. Jeszcze na pomniku Piotra II Kmity z r. 1505           

( fig. 7 ), jakkolwiek krzywaśo straciła już kształt pastorału, zdobiąca ją ornamentyka liściowa 

jest reminiscencją godła biskupiego. 

Opierając się o materiały Długoszowe poszły w jego ślady takie osoby jak Paprocki     

i Niesiecki mieszając wszystko, czego efektem stało się, że Stadniccy, Lubomirscy, 

Rupniewscy i inni, którzy właściwie z dawna należeli do rodu Drużynitów zostali   

Śreniawitami 102. 

Średniowieczne zapiski sądowe określają lepiej godło Śreniawy, jako „krzywaśo”. 

Rzeka Śreniawa, lewy dopływ Wisły, przepływa przez Miechowskie; nad rzeką tą były gęsto 
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 Teofil Żebrawski, O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Kraków 1865, tabl. II nr 10, 11, 12. 
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skupione osady rodu Śreniawitów 103. Bliższe jest prawdy przeświadczenie, że nazwa rodu 

wzięła się nie tyle od nazwy rzeki, co od nazwy wsi Śrzeniawa ( nazwa Zrenawa 1136 r.             

i Szrenewa 1325 – 1327 r. ), która wchodziła w skład dóbr najstarszej gałęzi Śrzeniawitów,    

to jest Kmitów i Kurowskich 104. 

Śreniawici już wcześnie zaczęli opuszczad swe rodowe gniazdo. Jedną                               

z wybitniejszych rodzin, która to w drugiej połowie XIII wieku uczyniła, byli Kmitowie. 

Zapewne drogą kupna nabyli oni od klasztoru staniąteckiego dobra Wiśnicz i okolicę, i tam 

założyli gniazdo dla swej rodziny. Zupełnie mylne jest zdanie Radzimioskiego, że Wiśnicz był 

pierwotnym gniazdem Śreniawitów, którzy tu przybyli po odłączeniu od Drużynitów. Należy 

dodad jeszcze, że Kmitowie, jak inni Śreniawici, pochodzili też znad brzegów Śreniawy; wsie 

Piotrkowice i Damianice nad rzeką leżące (pod Proszowicami) były ich rodowymi 

posiadłościami 105 ( Tablica II i Mapa 1 ). 

Przytaczam poniżej rodziny, herbu Drużyna, które Niesiecki zaliczył do Śreniawitów : 

Chrzanowscy, Lasoccy, Lipscy, Lubomirscy, Łapkowie – Łapanowscy , Mstowscy, Rupniewscy, 

Sadłowie, Skotniccy, Stadniccy, Ujejscy, Wieruscy. Dodatkowo rodziny, których niema            

w herbarzu Niesieckiego : Bohunowie, Kowarscy, Sąspowscy, Skarbowie, Słupscy, Sowy, 

Szykowscy, Żmigrodzcy.  

Śreniawa określana jest także jako OCELE, oto jego etymologia: Ocel; Ocele – 

prawdopodobnie od nazwy osobowej Ocel, niepoświadczonej w zachowanych przekazach 

źródłowych, ale uzasadnionej może przez apelatyw ocel „hak umieszczany u obydwu kooców 

podkowy, hacel”, „bródka na podkowie”, „stal u podkowy, podkówka”; na ocel „twardo, 

hartownie”. Nazwie tego zawołania odpowiada druga proklamacja Śrzeniawa z herbem 

przedstawiającym krzywaśo, odpada więc możliwośd pochodzenia nazwy heraldycznej Ocel 

od apelatywu występującego w opisie herbu 106. 

Dla silniejszego uwydatnienia, że w heraldyce bardzo często zachodzi przerzutna       

z podstawowych pojęd reliefowych na pojęcia, będące wykładnikiem syntezy malarskiej, 

poddany został rozbiorowi termin heraldyczny „alese”. Oznacza on w nowszej terminologii 
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heraldycznej figurę geometryczną np. pas, pręgę, słup, krzyż, które koocami nie dosięgają 

skraju tarczy; w polskim języku zowie się taką figurę „uszczerbioną”. Termin wyszedł więc 

pierwotnie z pojęd pracy technicznej reliefowej. Najściślejsze jego znaczenie odnosiło 

niegdyś do przedmiotu, który został skrócony skutkiem podniesienia zamykających go ram, 

więc owalu monety, w tym wypadku brzegów tarczy. Technika malarska wyraziła później ten 

wypadek pustą przestrzenią, która dzieliła od brzegów tarczy figurę geometryczną, zajmującą 

jej centralne położenie 107. 

Nowa francuska „fasce vivree alesee” tj. pas zgięty parokrotnie, uszczerbiony (nie 

dostający do skraju tarczy), zastąpi ją wyraz „łękawica”, który takiemu znakowi odpowiadał 

w języku polskim. „Bande ondee alesee” w Drużynie i Śreniawie jest krzywaśnią 

uszczerbioną, skosem w lewo. Dwie krzywaśnie uszczerbione w słup ( pal ) powtarzają się     

w Kopaszynie  108. 

Przełożony przez Polaczkównę Helenę Stemmata Polonica, rękopis nr 1114 

Klejnotów Długosza w bibliotece arsenału w Paryżu, wydany w 1926 r. we Lwowie ukazuje 

jedne z pierwszych wersji herbów z Polski, które niestety nie są w kolorach jak w oryginale, 

ale pozwalają lepiej zrozumied ich rozwój, a szczególnie użycie krzywaśni.  

 

1. Kopaschina – Arma Baronum Regni Poloniae , herb szlachecki  

„Pro insigni defert duos fluvios sibi herentes, quo media cruz intersecat,              

in campo rubeo”  

– W polu czerwonym dwie uszczerbione krzywaśnie srebrne, z krzyżykiem tejże 

barwy u czoła 109. 
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  Helena Polaczkówna, Stemmata Polonica, rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza w bibliotece arsenału                 
w Paryżu, Lwów 1926, s. 13. 
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2. Srzeniawa – Arma Baronum Regni Polonie – herb szlachecki 

„Srzenijewa, fluvius Polonicus cruce signatum in parte superiori in campo rubeo,       

a quo domus ipsa denominationem accepit, ex polonica gente ducens originem, 

cuius viri in bilem proni et  tibiis ulcerosi, canum et venationis studiosi”  

– W polu czerwonym uszczerbiona krzywaśo srebrna skosem w lewo; w narożniku 

pierwszym krzyżyk na niej złoty 110. 
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  Helena Polaczkówna, Stemmata Polonica, rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza w bibliotece arsenału w 
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3. Druzina – Arma Baronum Regni Polonie – herb szlachecki 

„Druzina, hec familia a domo Strzeyewa derivatur, fluvius sine cruce in campo 

rubeo. Genus Polonicum, cuius viri cęde dovo Stanislai notantur” 

- W polu czerwonym uszczerbiona krzywaśo srebrna skosem w lewo 111 

 

 

 

4. Majuskuła „S” z krzyżem Piotra, biskupa wileoskiego, + 1421.  

- W polu czerwonym majuskuła „S” z krzyżem; w klejnocie srebrna infuła              

o brzegach i pasie środkowym złotych; za tarczę zatknięty z prawej strony 

pastorał złoty 112.  
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5. Śreniawa odmienna 

- W polu czerwonym uszczerbiona krzywaśo złota skosem w prawo; w narożniku 

drugim krzyżyk na niej tejże barwy. 

Śreniawa odmienna z krzywaśnią, skierowaną w prawą stronę tarczy, jest 

charakterystyczna dla heraldyki litewskiej: pierwszą o niej wzmiankę podają nam 

Notaty heraldyczno – sfragistyczne Jana Zamojskiego pod aktem unii horodelskiej 

z 1413 r. jednak bez wymienienia właściciela. Z późniejszego „Nomenclatora” 

Kojałowicza wiemy, że znaku tego używały na Litwie rodziny Amforów czyli 

Amforowiczów i Brolnickich, z których Mikołaj B. był skarbowym; nazwiska te dla 

identyfikacji godła w herbarzu arsenalskim nic nam nie dają 113. 

 

 

 

Opisując polskie chorągwie, które były użyte podczas słynnej bitwy pod 

Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, pomiędzy wojskami Polski połączonej z Litwą, a Krzyżakami. 

Należy zwrócid uwagę, że poza właściwymi chorągwiami króla, do chorągwi królewskich 

należy zaliczyd również chorągwie ziemskie, pod którymi w myśl statutów Kazimierza 

Wielkiego stawała średnia i drobna szlachta poszczególnych ziem jako składników 

terytorialnych Królestwa Polskiego. Długosz wymienia tylko dwie rodowe chorągwie 

„chorągwie braci i rycerzy” to jest Gryfów i Jelitów. Pozostałe chorągwie miały herby 

rodowe, które były znakami oddziałów prywatnych, wystawionych przez możnowładców,     

w tym przez arcybiskupa gnieźnieoskiego ( zdj. 2 ) i biskupa poznaoskiego. Składały się one 

głównie z drobnej szlachty, która sama nie mogła wystawid własnych chorągwi,                   

oraz sołtysów wsi prywatnych, krewnych i zaprzyjaźnionych współrodowców możnego pana        

                                                           
113
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chorągiewnego 114.  Kuczyoski zaznacza, że informacje o herbach zawarte w Rocznikach           

i Klejnotach pokrywają się ze sobą ale wykazują też rozbieżności. Pierwsza, naczelna 

chorągiew wojsk polskich pod Grunwaldem posiadała z koronowanym Orłem Białym 

Królestwa i ziemi krakowskiej wielki bławat zakooczony długim ogonem ( zdj. 3 ). Tylko na tej 

chorągwi godło było umieszczone prostopadle do drzewca. Na pozostałych chorągwiach 

godła umieszczone zostały równolegle do drzewca. Bławat chorągwi ziemskich zakooczono  

trzema ogonami na skraju, arcybiskupiej i biskupiej zaś dwoma ogonami. Chorągwie 

prywatne z herbami rodowymi w ogóle nie posiadały ogonów 115. Ponadto znana i opisana 

jest inna chorągiew tj. czterdziesta piąta Mikołaja Kmity z Wiśnicza, która miała za herb rzekę 

czerwoną oznaczoną krzyżem ( zdj. 4 ), wszystkie późniejsze źródła podają rzekę srebrną         

( białą ) w polu czerwonym. 

   Z opisu chorągwi litewskich przez Kuczyoskiego 116 dowiedzied się można, że pod 

chorągwiami litewskimi walczyli również, i to w dużej liczbie, Rusini zamieszkujący niektóre 

ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego 117.  W wojsku byli także rycerze żmudzcy i tatarscy,    

a ich znaki, którymi zazwyczaj Witold konie swoje oznaczał, malowane były w polu 

czerwonym, niestety nie są znane ich formy.  Chorągwie Witolda nazywano od ziem 

litewskich : trocka, wileoska, grodzieoska, kowieoska, lidzka, miednicka, smoleoska, połocka 

witebska, kijowska, pioska, nowogrodzka, brzeska, wołkowyska, drohicka, mielnicka, 

krzemieniecka, starodubowska. Inne chorągwie Witolda nosiły nazwy od książąt litewskich, 

których Witold wyznaczył na ich dowódców, mianowicie od Zygmunta Korybuta, Szymona 

Lingwenowicza, Jerzego. Wiadomo także, że niektóre ziemie litewskie i ruskie, jak trocka, 

wołyoska i kijowska ( może też smoleoska i nowogródzka ) , miały własne herby, które mogły 

byd użyte na chorągwiach wojsk Witolda pod Grunwaldem 118. 

W 1413 r. dochodzi do unii w Horodle pomiędzy Polską, a Litwą, gdzie polskie rody 

adoptują do siebie rody bojarów litewskich. Tam też ród Śreniawitów reprezentowany przez 

Jana z Łaocuchowa i Jana z Grodziny, kasztelana Zawichojskiego, adoptował bojara 
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litewskiego Jadata119.  Stanisław Kutrzeba co do Jadata odnotowuje jeszcze dwa jego 

pochodne imienia: Jadath i Jadald 120, a  co do wsi Łaocuchów 121 i Grodzina  czytamy :  

„ Łaocuchów  – ( Lanczuchow, Lanczucdow, Lazuchow ) i Grodzin ( Grodzina ) wsie, 

pow. i np. Lublin: Jan * Kuropatwa + kasztelan zawichojski 1413” 122. 

Stanisław Kutrzeby 123 opisuje także pieczęd Kuropatwy, która była jedną z 47 

pieczęci w Horodle 1413 r. :  

„ Pieczęd Jana Kuropatwy z Grodziny albo z Łaocuchowa, kasztelana 

zawichojskiego, okr. śr. 25 mm. , w żółtym wos., wyobraża w obwódce złożonej    

z czterech łuków pochyloną ukośnie tarczę, w której herb Śreniawa, nad tarczą 

ukoronowany hełm, nad którym dwa rogi bawole, ozdobione dzwonkami 

sokolemi, w otoku napis: + s + iohannis + I de grodzin ” 124. 

Podsumowując, dochodzę do przekonania, że ród Śreniawitów wywodzi się            

od protoplasty Śren (m) a, który założył pierwszą osadę Śreniawa, od której z kolei wzięła 

nazwę okoliczna rzeka. Pochodzenie Śren(m)a pozostaje czystą hipotezą, gdzie w oparciu       

o domysły Nałęcza Małachowskiego pochodzenia herbu z czasów Mieszka I jak i etymologię 

słowa można skierowad pochodzenie od strony skandynawskiej. 

Herb Srzeniawa natomiast zdecydowanie przeszedł wiele zmian w swym kształcie, 

znaczeniu słownym i reprezentacji danych rodów. Zdecydowanie popieram teorię,                 

że Srzeniawa posiada klejnot na hełmie w postaci rogów żubrzych lub turzych z ośmioma 

dzwonkami sokolimi czy też jabłkami czego nie ma herb Drużyny. Historia z krzyżem                   

w Śreniawie ma wiele różnych hipotez. Nikt jeszcze nie zadał sobie pytania jakie mógłby mied 

znaczenie krzyż ?  Przedstawiłem już dowody, że krzywaśo była formą kija – kuli symbolu 

władzy świeckiej i elementu reprezentacyjnego czyli pastorału, który jej towarzyszy w tym 

biskupom. Pierwotnie jednak taki kij służył w grodach do zwoływania starszych na naradę 

zwaną wiecem. Krzyż według Nałęcza Małachowskiego został dodany wraz z uzyskaniem 

chrześcijaostwa. Główną osobą w takich naradach staje się więc właśnie biskup jako 

reprezentant wykorzystując symbolikę kija zamieszcza na herbie z dodaniem krzyża. W pracy 

                                                           
119

   Władysław Semkowicz, Drużyna i Śreniawa, Studium heraldyczne, Lwów 1900, s. 50. 
120

   Stanisław Kutrzeba, Akta Unji Polski z Litwą, Kraków 1932, s. 450. 
121

   Filip Sulimierski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiaoskich, t. 5, Warszawa 1880-1914, s. 579. 
122

   Stanisław Kutrzeba, Akta Unji Polski z Litwą, Kraków 1932, s. 475. 
123

   Tamże, s. 51. 
124

   Tamże, s. 51. 



 

 

30 

Polaczkówny omawiającej pierwsze herby przy Srzeniawie jest zwykły krzyż, który z czasem 

zamienia się na krzyż kawalerski zwany także maltaoskim, ośmiu rozkoszy, ośmiu 

błogosławieostw, który w kolorze białym jest symbolem joannitów od XI wieku. Zauważyd 

należy dziwną zbieżnośd ośmiu dzwonków w klejnocie Srzeniawy z ośmioma krawędziami 

krzyża. Templariusze mieli taki sam tylko, że malowany na czerwono jako symbol       

cierpienia . Liczby w średniowieczu, a szczególnie w religii mają wielkie znaczenie. Symbolika 

krzyża przekłada się następująco: 

1. cztery ramiona – cztery cnoty: wiernośd, honor, wstrzemięźliwośd i przezornośd, 

2. barwa biała ( w przypadku znaku joannitów ) – symbolizuję cnotę czystości, 

3. osiem kraoców – osiem błogosławieostw, osiem cnót rycerskich, osiem języków (na które 

podzielony jest Zakon Maltaoski )    

4. alchemiczny znak ognia 

 Forma krzyża jako znaku Zakonu Maltaoskiego została zatwierdzona przez papieża 

Sykstusa V bullą z dnia 9 i 31 stycznia 1589 roku.  Poza herbem Srzeniawa, jest elementem 

wielu herbów w tym miejskich w Polsce jak Elbląg czy Wejherowo lub gminnych jak Banie 

(Pomorze Zachodnie, powiat gryfioski ), gdzie obecnie mieszka najwięcej Przelaskowskich.  
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III –  Genealogia rodu 

1. Wywody szlachectwa  

Rok 1772 rozpoczyna okres rozbiorowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów czyli 

podział ziem pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Ziemie polskie pod zaborem rosyjskim miały 

zaostrzone prawo w porównaniu do innych zaborców, gdzie aby korzystad z praw 

szlacheckich, szlachta musiała przeprowadzad wywód genealogiczny, to jest złożyd dowody 

przynależności przodków do tego stanu. W dawnej Rzeczypospolitej takie wywody 

przeprowadzano w przypadkach „nagany”, czyli zakwestionowania szlachectwa. I w ten 

sposób właśnie na pewno odebrane zostały przez polską brad szlachecką żądania władz 

zaborczych, którym jednak musieli się podporządkowad, pragnąc zachowad swą dawną 

pozycję społeczną 125.  

Pierwotnie na ziemiach białoruskich przyłączonych do Cesarstwa Rosyjskiego           

w 1772 r., po pierwszym rozbiorze Polski, wywody te zostały przeprowadzone przez częśd 

szlachty miejscowej przed „sądami prowincjonalnymi” – witebskim, połockim, orszaoskim       

i dynaburskim na rozkaz władz rosyjskich. Już 14 lipca 1773 r. mohylewski generał – 

gubernator Bazyli Kachowski, wywodzący się z polskiej rodziny, osiadłej na Smoleoszczyźnie  

ogłosił uniwersał, nawołujący osoby zaliczające się do szlachty do złożenia materiałów 

genealogicznych i odpowiednich dokumentów. W ten sposób powstał tzw. „Herbarz 

orszaoski” ogłoszony drukiem w 1900 r. przez znanego badacza białoruskiego D. I. Dowgiałłę. 

Innym cennym źródłem z tego okresu jest również „Herbarz witebski” wydany przez 

Franciszka Piekosioskiego, który  podaje herb rodu Harasimowiczów herbu Srzeniawa            

(rys. 2). Dążąc do integracji ziem zabranych z resztą cesarstwa, rząd rosyjski musiał jednak     

w jakimś stopniu przestrzegad miejscowych zwyczajów, zachowując niektóre dawne urzędy 

szlacheckie oraz pewne tradycyjne formy samorządowe 126.  

 Szlachta ziem byłej Rzeczypospolitej mogła byd traktowana jako szlachta obca, 

jednak tak nie było. Uznając, że prerogatywy stanu szlacheckiego zostały przez nią zdobyte 

przed rozbiorami, stosowano wobec niej nie polskie, lecz rosyjskie kryteria uznania. 

Wymagano więc, zwłaszcza od początku XIX w., aby wywodzący się udowodnili, że ich 

przodkowie posiadali poddanych chłopów. Nie zawsze to było możliwe, zwłaszcza dla rzeszy 
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  Stanisław Dumin, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieoskiej, mioskiej, mohylewskiej, 
smoleoskiej i witebskiej, wyd. DiG 1992, s. V.  
126

  Tamże, s. V. 
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drobnej szlachty zaściankowej. Prawdziwe restrykcje zaczęły się dopiero za panowania 

Mikołaja I, kiedy to na rozkaz cesarza, który uważał drobną szlachtę polską za element 

niepewny i niebezpieczny, wiele rodzin po uznaniu ich dowodów za niewystarczające 

pozbawiano szlachectwa i zmuszano do płacenia pogłównego. Zapisano je do kategorii 

„jednodworców” (wolnych właścicieli ziemskich) lub (w miastach) do mieszczan, i dopiero po 

jakimś czasie uzyskali możliwośd kontynuacji swych zabiegów o prawa szlacheckie 127. 

Szlachta Cesarstwa Rosyjskiego uzyskała samorząd na mocy przywileju (Hramoty) 

Katarzyny II z 1785 r. Odtąd w każdej guberni, a w ramach guberni – w każdym powiecie – 

szlachta tam osiadła wybierad miała marszałka (priedwodietiela). Gubernialne zgromadzenie 

szlacheckie, składające się z deputowanych szlachty wszystkich powiatów (po jednym              

z powiatu), z marszałkiem gubernialnym na czele, rozpatrywad miało dowody szlachectwa       

i prowadzid gubernialną księgę genealogiczną szlachty. Ustawa z 1785 r. wprowadziła podział 

księgi gubernialnej na sześd części. Do części I mieli byd zapisani ci, których dowody 

szlachectwa nie sięgały dalej niż 100 lat wstecz od daty wydania Hramoty Katarzyny II oraz ci, 

którzy otrzymali szlachectwo z osobistego nadania panującego. Do części II mieli byd 

zapisywani ci, którzy otrzymali szlachectwo z osobistego nadania panującego. Częśd III 

przeznaczona była  dla tych, którzy uzyskali szlachectwo dziedzicznie przez rangę cywilną lub 

przez odznaczenie ich orderem. Częśd IV zastrzeżono dla szlachty wywodzącej się z zagranicy, 

częśd V – dla rodzin utytułowanych. Księga VI przeznaczona była dla szlachty starożytnej, 

składającej dowody szlachectwa sprzed 1685 r., a więc liczącej ponad 100 lat szlachectwa    

w 1785 roku. Tu wpisywano również rodziny pochodzące od kniaziów tatarskich, zachowując 

tytuł książęcy, by odróżnid ich od innych kniaziów  potomków Ruryka, Giedymina i innych 

panujących  128. 

W  1819 r. wprowadzono prowizorycznie decyzję Senatu decyzją Senatu zasadę,       

że do czasu rozpatrzenia przez rząd przywilejów Tatarów litewskich wywodzący się                 

ze szlachectwa Tatarzy mają byd zapisywani do „udzielnego (osobnego) spisu”. W 1842 r. 

prawa szlacheckie tej grupy zostały wreszcie rozpatrzone i uznano ich prawo do wywodzenia 

się na ogólnych zasadach. Lecz wprowadzona wcześniej „prowizorka” nie została zniesiona;   

a więc księgi genealogiczne (również rosyjskich guberni, gdyż zdarzały się przypadki 

                                                           
127

  Stanisław Dumin, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieoskiej, mioskiej, mohylewskiej, 
smoleoskiej i witebskiej, wyd. DiG 1992, s. VI. 
128

  Tamże, s. VI. 
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zapisywania do nich osób przeniesionych z guberni litewsko – białoruskich) wzbogaciła się     

o dodatkową, właściwie VII ( chod tego numeru nigdy nie używano ) częśd 129. 

Świadectwa szlacheckie potrzebne były np. przy zapisaniu dzieci do gimnazjum      

lub szkoły oficerskiej130. 

W księdze I znalazło się 1969 rodzin, w księdze II 1062, w III 1060, w IV zaledwie 8,    

a w V 65. Najwięcej wpisów ma księga VI bo aż 2681131.   

W pierwszej kolejności co do wywodów rodu Przelaskowskich odniosę się do 

materiałów jakie są dostępne w polskich archiwach i bibliotekach. W aneksach zamieszczone 

zostały w części, zeskanowane dwie rubryki po polsku i rosyjsku z pracy Stanisława 

Dumina132. Tam też na stronie 81 i 145 widnieje  nazwisko Przelaskowski umieszczony w VI 

księdze, guberni mioskiej ze świadectwem wylegitymowania się jako szlachcic w 1835 r. 

według drukowanych spisów pod nr 1385. ( w celu wyeksponowania zostały zaznaczone przy 

nazwisku na początku i na koocu dwa czerwone krzyżyki ). 

Kolejnym ważnym materiał jest opracowany przez  S. J. Starykonia – Kasprzyckiego    

i Michała Dmowskiego 133, gdzie Przelaskowski jest odnotowany z przynależnością                 

do powiatu mioskiego ale bez podania herbu. 

 Książka Andrzeja Kulikowskiego 134 (Dokument 1, Ród Przelaskowskich) przedstawia 

krótkie dane kilku Przelaskowskich herbu Srzeniawa w oparciu o pozyskane informacje         

od zamieszczonego tam Krzysztofa Przelaskowskiego, który pierwszy zajął się historią 

Przelaskowskich. Pozycja ta ukazuje wiele ciekawych materiałów, a jednocześnie stawia 

pytania skąd w herbie Śreniawa wzięło się dziesięd dzwonków, a hełm ma nierównomiernie 

rozmieszczoną tu kratę ? Przytoczonych kilku Przelaskowskich ukazuje jak wysokie i ważne 

funkcje zajmowali, gdzie jeden odznaczył się w bitwie pod Somosierrą  jako  oficer wojsk 

Napoleona. Czemu nie wspomina się o nim w źródłach z tamtych czasów, gdzie wiadomym 

jest, że zdobycie wzgórza było zasługą polskich jeźdźców ? Odpowiedzi prawdopodobnie 

kryją zagraniczne archiwa w tym paryskie, mioskie, wileoskie, moskiewskie i z Petersburga,    

z których częśd materiałów posiadam.    
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  Stanisław Dumin, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieoskiej, mioskiej, mohylewskiej, 
smoleoskiej i witebskiej, wy. DiG 1992, s. VI. 
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  Tamże, s. VII. 
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  Tamże, s. XI. 
132

  Stanisław Dumin, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieoskiej, mioskiej, mohylewskiej, 
smoleoskiej i witebskiej, 1903. 
133

  S. J. Starykoo – Kasprzycki, Michał Dmowski, Polska Encyklopedia Szlachecka z 1854,  t. X, s. 116 
134

  Andrzej Kulikowski, Maria Radzimioska, Polskie rody szlacheckie – kto jest kim dziś, Warszawa 1993, s. 204. 
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Ostatnie zapiski do jakich dotarłem w polskich wydaniach, gdzie odnotowane       

jest nazwisko Przelaskowski to wydanie Tadeusza Gajla135. Autor zaznacza w swej pracy,       

że jest to spis szlacheckich rodów o zapomnianych herbach. Spis obejmuje rody szlacheckie    

z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nazwiska występują w zachowanych 

dokumentach, ale bez podania herbu lub też z herbem o nieznanym wyglądzie. Najczęstsze 

daty pochodzą ze spisów  elekcji królewskich – 1632, 1648, 1669, 1674, 1733, 1764. 

Przelaskowski jest odnotowany w powiecie mioskim roku 1854 .  

Zamieszczone dalej materiały są to źródła prywatne Jana Stanisława 

Przelaskowskiego z Kalisza, które zostały oparte o archiwa ze wschodu 136.  Jan P.  jest 

kolejną osobą po Krzysztofie Przelaskowskim, który zainteresował się przeszłością swoich 

przodków i zgromadził więcej cennych materiałów. Dojście do archiwów, pozyskanie kopii 

oryginałów, tłumaczenia ze staro rosyjskiego na rosyjski i dalej polski aby wszystko co poniżej 

przedstawiam uporządkowad rozpoczęło się w latach 80 – tych  i trwa do dziś. Źródła 

opierają się o wywody ojców i synów Przelaskowskich z trzech linii, z terenów Litwy               

od 1815 roku, których protoplastą był Wasyli ( Bazyli ) urodzony około 1560 roku                    

w nieznanym miejscu. Wywody mają formę informacji kiedy dana rodzina Przelaskowskich 

się zgłosiła o potwierdzenie szlachectwa, w jakim okresie zostało one rozpatrzone                     

i przyznane, rozrysowania drzewa genealogicznego z rysunkiem i opisem herbu Srzeniawa. 

Dodatkowo pojawiają się krótkie informacje co do miejsca urodzenia, chrztu, zamieszkania, 

nadao ziemskich od królów,  pozycji urzędowych, wojskowych bądź gospodarczych, imiona     

i nazwiska z nazwą herbu żon, imiona synów z datami urodzin. 

 Wszystkie dane są tylko częścią z archiwów zagranicznych, które posiadają ich 

więcej. Na chwilę obecną archiwum w Petersburgu jest nieczynne, a w Miosku ze względu   

na sytuację polityczną trzeba włożyd wiele czasu, starao z wsparciem odpowiednich osób       

i tym samym kosztów. Pozostaje archiwum w Wilnie, a także zachodnie w Paryżu. Dotarłem 

do archiwum w Londynie 137, z którego skorzystałem i miałem możliwośd w dalszej części 

opisad i zaprezentowad postad Stanisława Przelaskowskiego ( ur. 7.07.1912 – zm. 1993 r. ).  
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   Tadeusz Gajl,  Herby szlacheckie Polski porozbiorowej oraz suplement do Herbów szlacheckich 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdaosk 2005,   s. 185. 
136

 Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku , Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie, Rossijskaja 
Nacionalnaja Biblioteka w Petersburgu.  
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 Instytut i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.  
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2. II linia Stanisława i jego syna Wiktora. 

Na podstawie dostępnych mi źródeł 138 omówię w tym rozdziale II linie, z której się 

wywodzę oraz osoby, które ją reprezentowały bezpośrednio po mieczu dodając tam tylko 

daty urodzin, aby materiał był bardziej czytelny. Stanisław Przelaskowski (ur. 15.11.1753 r.) 

był drugim z trzech synów Pawła Przelaskowskiego (ur. 1716 r.) dając początek II linii 

Przelaskowskich. Stanisław został ochrzczony w Kajdanowie ( Mapa 2 ), poślubił Elżbietę 

Niekrasz herbu Klamri, z którą miał trzech synów Kajetana ( ur. 1792 r.), Wiktora                        

( ur. 20.06.1801 r. ) i Tadeusza ( ur. 1796 r. ). Wiktor został ochrzczony w Stawbcy i ożenił się          

z Magdaleną Żywicką posiadając trzech synów Józefa, Jana-Rafała, Rafała i córkę Anielę.       

Jan- Rafał ( ur. 31.07.1839 r.), ochrzczony w Dukorze, żonaty z Anną Szpilewską ( ur. xx.09. 

1834 r.), córką Tadeusza S. W 1888 r. mieszkał we wsi Rudzieosk, pow. ihumeoski, ziemi 

własnej nie miał. Anna dała mu pięcioro dzieci Wincentego, Józefa, Stefana, Katarzynę             

i Marcelinę.  Wincent ( ur. 1868 r. ) przed ślubem mieszkał we wsi Hrebieo ( Mapa 2 ), parafia 

Mioska, kościół Kalwaryski. Ślub ze Stefanią ( ur. 1865 – zm. 1904 r.) córką Józefa A.                 

i Franciszki Kimbar w Rakowie (Mapa 2 ) dnia 20.05.1890 r. Stefania przed ślubem mieszkała 

w zaścianku Rubilki, parafia Kajdanów. Zmarła w wieku 39 lat na serce. W 1905 r. Wincent 

ożenił się ponownie z Rozalią Łojko ( ur. 1885 ). Pochowani są razem w Uralcy, rejon 

Puchowicze. Wincenty z pierwszego małżeostwa ze Stefanią miał syna Stanisława, Wacława    

i Walerię, a z drugiego małżeostwa Janinę, Franciszka, Jana, Bronisława, Józefa, Antoniego      

i Kazimierza. Stanisław z pierwszego małżeostwa ( ur. 11.02.1902 r. w Z.S.R.R., Rudziosk          

– zm. 3.07.1971 r. w Miosku, należącym jeszcze do Z.S.R.R.). Stanisław Przelaskowski           

po odbytej służbie w  wojsku nie wrócił do domu, ale skierował się na Litwę, gdzie poznał 

swoją żonę Głowacz Józefę ( ur. 17.04.1905 r. w Łopatach na Litwie, zm. 21.10.1971 r.),           

z którą zamieszkał w Grodnie. Nazwisko Głowacz bez zgody rodziny zostało zrusyfikowane   

na Haławacz, ojciec Józef, a matka Zofia. Przelaskowski Stanisław posiadał z Zofią dwoje 

dzieci, córkę Leokadię ( ur. 13.10.1926 r. w Grodnie ) i syna Henryka ( ur. 29.03.1929 r.            

w Grodnie przy ul. Zaułek Artyleryjski 1, ). Henryk został ochrzczony 1.04.1929 r.                      

w Grodnie 139 w parafii rzym. – katol. ( Dokument 2), uczęszczał do Średniej Klasowej 
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 Prywatne archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego z Kalisza oparte na archiwach ze wschodu jak:     - 
Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku,  Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie.  
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  Świadectwo metryczne z ksiąg metryk chrzestnych Bernadyoskiego rzym.- katol. Paraf. Kościoła Znalezienia 
Św. Krzyża w Grodnie za rok 1929, miesiąc kwiecieo, stronica 88, nr aktu 59/ 203. Zgodnośd z aktem 
metrycznym potwierdził 5 kwietnia 1929 r. ksiądz Kramioski.  
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Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 lub 9 im Stefana Batorego w Grodnie                               

przy ul. Piłsudskiego w latach 1936/38. Stanisław wznowił kontakt ze swoją rodziną z Mioska,       

a  po pewnym czasie przeprowadzili się do miasta Orany, znajdującego się niedaleko Grodna, 

także na Litwie, gdzie dostał pracę na kolei jako drożnik. W momencie zakooczenia się             

II wojny światowej w 1945 r., kiedy dowiedzieli się o nowo wytyczonych granicach w Europie 

przeprowadzili się na Dolny Śląsk pod Jelenią Górę do miasta Kamienna Góra. Należy 

pamiętad o wielkich propagandach jakie były szerzone wtedy wśród społeczności                    

na wschodzie w celu zasiedlenia nowych terenów, a także przymusowych wysiedleo. Rodzina 

Przelaskowskich zamieszkała w Kamiennej Górze na ul. Piastowskiej 4/3 (1) – obecnie jest 

tam ul. o nr 12. Dorabiał w zakładzie skupu runa leśnego i malin  jako stróż. Potajemnie 

pojechał przez Litwę do Mioska aby odwiedzid rodzinę, gdzie też zastała go śmierd w 1971 r., 

a żona Józefa, która bardzo go kochała odeszła tego samego roku.  Syn  Henryk chciał zostad 

zawodowym żołnierzem na co jego mama Józefa strasznie się temu sprzeciwiała dlatego         

z czasem porzucił ten zamiar. Odbył służby w wojsku, w takich miejscach jak : Witków Polski       

( 10.07.1949 r.), Sulęcin (9.05.1951 r.), Milicz (16.11.1952 r.). Z czasem został kolejarzem na 

PKP, ożenił się 27.09.1956 r. w Kamiennej Górze z Ireną Klijanowicz ( ur. 24.08.1934 r.            

w Warszawie). Rodzina Ireny po zniszczonej wojną i powstaniem Warszawie osiedliła się         

w Kamiennej Górze. Ojciec Ireny to Edward,  a mama Stanisława , oboje urodzili się  w Łodzi, 

a jako para zamieszkali w Warszawie na Pradze, aby po 1945 roku przenieśd się do 

Kamiennej Góry. Irena Przelaskowska wspomina powstanie w Warszawie jako niepotrzebne, 

gdzie  za jednego powstaoca ginęło 50  niewinnych osób. Wśród powstaoców było więcej 

dzieci niż starszych, ponadto przez powstanie miasto uległo zniszczeniu. Henryk zamieszkał    

z Ireną w Domanowie, w domu kolejarskim przy stacji, a następnie przeprowadził się do 

Kamiennej Góry. Irena urodziła mu dwóch synów Edwarda ( 9.01.1957 r.) i Grzegorza. 

Edward poślubił Walentynę Tadeuszak ( ur. 13.09.1955 r.) w Kamiennej Górze dnia    

4.06.1983 r., gdzie też urodził się jego syn Łukasz ( ur. 14.12.1983 r.), na chrzcie dostał imię 

Tomasz, a podczas bierzmowania przyjął trzecie Paweł. Ojciec Walentyny to Józef, a mama 

Helena z domu Nowicka, pochodziła z terenów Siemiatycz. Następnie w 1984 r. zamieszkał           

z nową rodziną w Ząbkowicach Śląskich, gdzie dostał pracę jako palacz w kotłowni                      

i mieszkanie, a kilka lat później przyszła na świat  w Ząbkowicach Śląskich jego córka Anna       

( ur. 17.05.1988 r.) , na chrzcie dostała imię Milena. Henryk Przelaskowski zmarł              
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19.02.1989 r. w Bolkowie. Grzegorz Przelaskowski mieszka przy Wejherowie, ma syna 

Mateusza, który mieszka w Gdyni.  

Zamieszczam w aneksach (II linia Stanisława i jego syna Wiktora cz. 1,..,7 )  

rozrysowane drzewo od protoplasty Wasyla z 1560 roku do podziału na trzy linie 140, gdzie 

dalej rozrysowana jest druga linia Stanisława i jego syna Wiktora z dopisanymi wedle 

posiadanych źródeł  datami i miejscami urodzin, chrztów, nazw żon, kilka słów kim byli, kiedy 

i gdzie umarli.  

3. Stanisław Przelaskowski. 

Reprezentuje czternaste pokolenie rodu Przelaskowskich od strony protoplasty 

Wasylego z 1560 r. z II linii Stanisława(1753), drugiego odgałęzienia jego syna Wiktora 

(1801). Czas zatarł wiele cennych informacji o moich przodkach, o których pozostały tylko 

krótkie informacje urodzin, czym się zajmowali  i śmierci. Z powyższych informacji zaważyd 

można, że najwięcej osób odnalazło swoje powołanie w wojsku, służąc dzielnie ojczyźnie 

Litwie i Polsce, niejednokrotnie przypłacając własną śmiercią. Dzięki uprzejmości Instytutu      

i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie i materiałów (Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. 

Sikorskiego w Londynie cz. 1,…,17 ), które mi udostępnił mam przyjemnośd przedstawid i 

przybliżyd sylwetkę Przelaskowskiego Stanisława – Konstantego z II linii Stanisława (ur. 

1753), pierwszego odgałęzienia jego syna Kajetana  (ur. 1792 ).  

Stanisław – Konstanty Przelaskowski ur. 7 lipca 1912 r. w Mołodecznie, wyznania 

rzymsko – katolickiego, które po wojnie polsko – bolszewickiej w  1921 roku znalazło się       

w granicach II Rzeczpospolitej, w woj. wileoskim, a dziś leżące w granicach Białorusi. Ciekawą 

informacją historyczną co do miejscowości jest to, że w 1567 r. odbyły się tam wstępne 

rozmowy przedstawicieli Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Polski, dotyczące 

warunków późniejszej unii lubelskiej  w 1569 r.  W rodzinie było jeszcze dwóch braci Antoni, 

Jan i siostra Maria. 

 W 1932 r. Stanisław mając 20 lat zdał maturę w Wilnie koocząc etap nauki                

w tamtejszym gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 12 sierpnia 1932 r. rozpoczął kształcenie 

jako ułan z cenzusem w Szkole Podchorążych Rezerw Kawalerii w Grudziądzu, która była 

jedną z najsłynniejszych i największych placówek szkoleniowych wojskowych w Europie.      

15 sierpnia 1920 r. została utworzona w Grudziądzu Centralna Szkoła Jazdy pod 
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 Prywatne archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego z Kalisza na podstawie archiwów z Mioska, Wilna         
i Sankt Petersburga.  
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dowództwem płk Stefana Kasprzyckiego de Castenedolo i jego zastępcy płk Stefana 

Malinowskiego. Szkoła zmieniała kilkakrotnie swe nazwy aby 1 czerwca 1928 r. przybrad 

Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Samo Centrum stanowiło zgrupowanie kilku szkół w tym 

Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w składzie 3 szwadronów szkolnych i 1 szwadronu 

karabinów maszynowych. Rozpoczęła działalnośd  w 1926 r. , gdzie jej słuchaczami mogli byd 

abiturienci po zdaniu matury, którzy na ochotnika zgłaszali się do wojska oraz absolwenci 

szkół wyższych. Uczniowie na czas szkolenia byli nazywani ułanami z cenzusem. Zadaniem 

szkoły było przygotowanie żołnierzy do pełnienia roli dowódców plutonów. Szkolenie trwało 

8 miesięcy z podziałem na dwa etapy: rekrucki i zajęcia. Kładziono duży nacisk na służbę 

polową poprzez wyjazdy taktyczne od trzech do czterech tygodni do Obozu Dwiczebnego w 

Biedrusku k. Poznania 141. Stanisław skooczył kurs 2 lipca 1933 r. z awansem do stopnia 

plutonowego podchorążego rezerwy kawalerii.    

 

 

 

Źródło: Fot. 1, Defilada, 1. pluton 1. szwadronu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, 1933 r.           

- ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu  
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 Strona internetowa miasta Grudziądz  http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=1208936332480ee78cbc598 
, http://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Kawalerii  

http://www.grudziadz.pl/portal.php?aid=1208936332480ee78cbc598
http://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Kawalerii
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Źródło: Fot. 2, Ułani z 23 Pułku Ułanów Grodzieoskich. 1933 rok. Fotografia oryginalnie kolorowana przez 

fotografa, zgodnie z barwami pułku, prywatna kolekcja. 

W okresie 3 lipiec 1933 r. do 15 września 1933 r.  pełnił służbę w 23 pułku ułanów 

Grodzieoskich w Podbrodziu. Jednostka nawiązywała do tradycji 23 Pułku Ułanów Litewskich 

z powstania listopadowego.  

W 15 – IX – 1933 r. dostał się do jednostki Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, 

gdzie służył do 15 sierpnia 1935 r. W tym samym okresie został oddelegowany                       

do 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczy pełniąc funkcję młodszego oficera baterii.   

15 października 1935 dostaje nominacje na podporucznika artylerii.  

 

Źródło: Fot. 3, Pocztówka z Bydgoszczy prezentująca 11 Dywizjon Artylerii Konnej, autor i czas jej 

publikacji nieznane 
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W 1937 r. do 11 Dywizjonu Artylerii Konnej przydzielona została trzecia bateria        

w Grudziądzu i czwarta w Bydgoszczy.  W zaistniałej sytuacji 1 –XI – 1937 r. Stanisław został 

odkomenderowany do 3 baterii 11 D.A.K. Grudziądz, gdzie pełnił dalej funkcję młodszego 

oficera baterii do 3 listopada 1938 roku. Na rozkaz dowództwa  4 – XI – 1938 r. rozpoczął     

VI Kurs aplikacyjny oficerów obserwatorów w Dęblinie trwający do 28 czerwca 1939  r., gdzie 

19 – III – 1939 r. otrzymał awans do stopnia porucznika. 28 – VI – 1939  wcielono go do           

5 pułku lotniczego, który składał się z 8 eskadr. Stanisław Przelaskowski służył tam                          

do 1 – IX – 1939 r. w 55 eskadrze bombowej w funkcji obserwatora. 1 września 1939 r. 

Niemcy napadają na Polskę,  a 55 Eskadra Bombowa wciela Stanisława do służby                     

w 55 Samodzielnej Eskadrze Bombowej w miejscowości Marynin z funkcją obserwatora                 

na samolotach PZL.23 Karaś. 

 

 

 

Źródło:  Godło 55 samodzielnej eskadry bombowej, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/55_samodzielna_eskadra_bombowa  

 

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/55_samodzielna_eskadra_bombowa#Obserwatorzy:  

Jeden z dziesięciu PZL.23B Karaś  w składzie 55 samodzielnej eskadry bombowej  

http://pl.wikipedia.org/wiki/55_samodzielna_eskadra_bombowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/55_samodzielna_eskadra_bombowa#Obserwatorzy
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Załoga 3-osobowa: pilot , obserwator i strzelec. Podczas bombardowania 

stanowisko bojowe obserwatora-bombardiera znajdowało się w gondoli (zwanej potocznie 

kołyską) pod kadłubem, dodatkowo wyposażone w karabin maszynowy do osłony tylnej 

dolnej półsfery.  

5 września 1939 r. pomimo silnego ostrzału obrony przeciw lotniczej wroga 

przeprowadził bardzo cenne rozpoznanie kolumn pancernych w rejonie Ciechanowa                 

i dostarczył bardzo ważnych wiadomości dla Naczelnego Dowództwa. 8 września brał udział 

w bombardowaniu kolumn niemieckich w rejonie Ostrów Mazowieckie, przyczyniając się do 

zadania bardzo dużych strat. Dzieo po wtargnięciu Armii Czerwonej od wschodniej granicy 

Polski tj. 18 września 1939 r. Stanisław wraz z grupą personelu latającego przekraczają 

granicę w mieście Kuty i wchodzą na terytorium Rumunii z rozkazu kpt. Kucharskiego.            

W Rumunii dostają się do obozu Mihai Bravu, z którego 21 września zostaje 

przetransportowany do obozu  w Campulung, aby 22 października otrzymad paszport. 

Przelaskowski S. udał się do Bukaresztu, gdzie w dniu 27 października miał wizowany 

paszport. Następnie odbył podróż morską z postojem na Malcie przy Sycylii (4 – 19 listopada) 

do Marsylii w południowej Francji przybijając tam 20 listopada 1939 r.  Dnia 20 listopada 

przybył do stacji rozdzielczej w Lyon, gdzie został utworzony za porozumieniem pomiędzy 

Polską a Francją 14 lutego 1940 r. pierwszy dywizjon 145 pułku lotniczego ,zwany polskim lub 

warszawskim (GROUPE DE CHASSE POLONAISE DE VARSOVIE) 142. Niestety nie jest znane co 

się z nim wtedy działo. 

W niespełna dwa miesiące po agresji Niemiec na Polskę, jeszcze na długo przed 

rozpoczęciem niemieckiej ofensywy we Francji, 25 października 1939 r. podczas konferencji 

w Paryżu, reprezentujący stronę brytyjską AVM Evill przekazał generałowi Józefowi Zającowi 

memorandum, w którym określony został zarys przygotowao do przyjęcia personelu 

lotnictwa polskiego w Anglii. Numery ewidencyjne były przydzielane każdemu żołnierzowi 

Polskich Sił Powietrznych. Numer ten był jedyną, poza imieniem i nazwiskiem, informacją, 

jaką lotnik w niewoli mógł zdradzid podczas przesłuchania Niemcom. Przybyli po upadku 

Francji (czerwiec-lipiec 1940 r., a także dalsze uzupełnienia personelu) mieli numery 

czterocyfrowe typu P-xxxx 143, np. Stanisław Przelaskowski miał P-1152. Zatem można się 

                                                           
142

  Strona Inter. z informacjami o utworzonym lotnictwie we Francji 1939/40 r. http://wp39.pl/jednostki-3. 
143

  Cynk J. B., Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1943-1945, AJ-Press, Gdaosk 2002, s. 45.  

http://wp39.pl/jednostki-3
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domyślad, że brał udział w obronie Francji, a po kapitulacji trafił do Anglii. W nowym kraju 

odbył dodatkowe kursy lotnicze na obserwatora w Centrum Lotnictwa Polskiego w Blackpool 

i Dumfries, gdzie przybyło ponad dwa tysiące osób.  W połowie marca 1940 r. na stacji RAF 

Hucknall została utworzona Polska Jednostka Szkolna, która weszła w skład 18. Operation 

Training Unit w ramach 6. Grupy Bombowej RAF. Dwa tygodnie później pierwsze polskie 

załogi rozpoczęły loty treningowe na samolotach Fairey Battle, a w połowie czerwca 1940 r. 

polskich lotników przeniesiono na nowo wybudowaną stacje RAF Bramcote, gdzie 1 lipca 

1940 r. sformowany został 300. Dywizjon Bombowy "Ziemi Mazowieckiej" 144.   

22 lipca 1940 r., na mocy rozkazu brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa z dnia            

17 lipca 1940 r., na stacji RAF Bramcote (hrabstwo Warwickshire) utworzony został            

301. Dywizjon Bombowy "Ziemi Pomorskiej". Dywizjon wszedł w skład 6. Grupy Bombowej 

RAF, a jego pierwszym dowódcą został W/Cdr Roman Rudkowski. Dywizjon otrzymał kod 

literowy GR i do kooca miesiąca dysponował już ośmioma samolotami typu Fairey Battle, 

jednym Fairey Battle Trainer oraz jednym samolotem Avro Anson. 26 lipca, w cztery dni od 

dnia utworzenia Dywizjonu, pierwsze polskie załogi rozpoczęły szkolenie bojowe. W obliczu 

wciąż realnego zagrożenia niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie, loty treningowe 

wykonywano całymi dniami i nocami. 16 sierpnia zarządzono przydzielenie 300. i 301. Dyonu 

pod dowództwo Bomber Command oraz wyznaczono na nową bazę dla obu Dywizjonów 

stację RAF Swinderby (hrabstwo Lincolnshire). Pod koniec miesiąca rozpoczęto przenoszenie 

sprzętu oraz personelu, jednakże na miejscu, z powodu ograniczonych możliwości 

zakwaterowania polskich lotników, częśd z nich umieszczona została na pobliskim lotnisku 

RAF Winthorpe. Cztery dni później, 20 sierpnia 1940 r., ze swoją pierwszą wizytą na stację 

przybył Jego Wysokośd Król Jerzy VI. Towarzyszyli mu Naczelny Wódz gen. Władysław 

Sikorski, Główny Inspektor PSP gen. Stanisław Ujejski oraz ambasador RP Edward Raczyoski. 
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 Strona Inter. 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi pomorskiej”  http://301.dyon.pl/txt/historia.html. 

http://301.dyon.pl/txt/historia.html
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 Król Jerzy VI podczas wizyty na stacji RAF Bramcote, 20 sierpnia 1940 r. Na fotografii pierwszy od 

lewej gen. bryg. Stanisław Ujejski, gen. broni Władysław Sikorski, ambasador RP w Londynie Edward Raczyoski, 

za nim dowódca 301. Dywizjonu W/Cdr Roman Rudkowski. Źródło: J. Cynk, Polskie Siły Powietrzne w wojnie 

1939-1943, t. 1, Gdaosk 2001.  

 

 

 

Bombowce Fairey Battle 301. Dywizjonu Bombowego na lotnisku Bramcote, sierpieo 1940 r. 

Źródło: archiwum Krzysztofa Chołoniewskiego.  
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 23 sierpnia w skład Dywizjonu wchodziło 6 załóg Eskadry A oraz 9 załóg Eskadry B. 

28 sierpnia 1940 r. 301. Dywizjon Bombowy "Ziemi Pomorskiej" został włączony do 1. Grupy 

Bombowej RAF. W połowie października 1940 r. dalsze loty operacyjne na samolotach    

Fairey Battle zostały wstrzymane i rozpoczęto przezbrajanie Dywizjonu na samoloty typu 

Vickers Wellington Mk.IC.  

 

 

Źródło : Samolot bombowy Vickers Wellington Mk.IC.  

 http://www.jurek.com.pl/bron2ws/index2.php?kraj=uk&rodzaj=sam&nr=004  

 

18 lipca 1941 r., zarządzono przeniesienie Dywizjonów 300. i 301. na nowe lotnisko 

RAF Hemswell. Równocześnie, rozpoczęto przezbrajanie Dywizjonu na nowszą wersję 

samolotów Vickers Wellington IV. 7 listopada 1941 r. załoga naw. F/O Stanisława Króla 

wykonała pierwszy lot ze zrzutem do Polski.  

Rok 1942 był dla 301. Dywizjonu rokiem wzmożonego wysiłku operacyjnego, co też 

bezpośrednio przełożyło się na rozmiar strat wśród załóg i sprzętu. Co bardziej doświadczone 

załogi wykonywały zadania na bombardowanie miast oraz obiektów strzeżonych przez 

obronę przeciwlotniczą nieprzyjaciela, "Freshers" - jak określano mniej doświadczone załogi, 

wykonywały w tym czasie loty na minowanie wód nieprzyjaciela (tzw. "gardening").  

Przelaskowski Stanisław po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia przydzielony 

został do 310 Dywizjonu bombowego ze stopniem porucznika jako obserwator, a według 

oznaczeo wojskowych RAF jako Flying Officer – F/O. Pierwszy lot Stanisław odbył ze swoją 

załogą 20 sierpnia  1942 r. z zadaniem minowania wybrzeża aby już 8 września brad udział     

w nalocie na Frankfurt, a 2 października na nowy cel jakim było miasto Krefeld.                      

http://www.jurek.com.pl/bron2ws/index2.php?kraj=uk&rodzaj=sam&nr=004
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Dnia 25 września na dowódcę Dywizjonu został mianowany S/Ldr Adam Dąbrowa. Wraz z 

nowym dowódcą przyszły nowe rozkazy, gdzie głównym zadaniem było minowanie wód 

nieprzyjaciela. Ostatnie operacje w jakich wziął udział w 1943 roku było bombardowanie w 

styczniu Lorientu i w lutym Kolonii. Z powodu licznych strat i małą ilością wyszkolonych osób 

wśród personelu latającego 31 marca 1943 r. ogłoszono decyzję o rozwiązaniu Dywizjonu, 

zaś 1 kwietnia oficjalnie wycofano go z dowództwa Bomber Command. Większą częśd 

pozostałego personelu latającego i naziemnego dywizjonu przeniesiono do Dywizjonu 300.,   

a resztę do 305 Dywizjonu Bombowego. Z posiadanych materiałów archiwalnych wiadomym 

jest, że do dnia 14 lutego 1943 roku Stanisław odbył łącznie 23 pomyślnie wykonane loty. 

 10 do 11 kwietnia 1943 Stanisław jest wysłany do 18 OTU czyli Operational Training 

Unit w Finnigley, skąd zostaje przeniesiony do ośrodka szkolenia wstępnego 13 ITW               

w Torquay na kurs Flight Commander. Prowadzi kursy w Brighton do 5 maja 1943 r.,               

a następnie od 2-IV do 28-XI-1944 r. w Wyższej Szkole Lotniczej. Dnia 28 – XII -1944 r. zostaje 

oddelegowany do 300 dywizjonu, gdzie pełni służbę do 1 lipca 1945 r.  

27 listopada 1939 r. dowódca polskiej eskadry bombowej kpt. obs. Adam Szpak        

w Lyon wysunął wniosek odznaczenia „Krzyżem Walecznych” por. Przelaskowskiego 

Stanisława za Kampanię 1939. Przy wniosku o nadanie Krzyża Virtuti Militari z dnia 20 lutego 

1943 roku  posiada już takie odznaczenia jak: Polowy Znak Obserwatora, Krzyż Walecznych                     

po raz I – wszy oraz wniosek na Krzyż Walecznych po raz II –gi  i III –ci. Z dniem 23 marca 

1943 r. zostaje nadany mu Krzyż Srebrny V klasy orderu wojennego Virtuti Militari o numerze 

8304 w 301 Dywizjonie 145. Stanisław ożenił się z Jane Watkin, z którą nie miał dzieci, zmarł         

w 1993 r. w Anglii.   

Od drugiej połowy 1941 r. większośd dekorowanych Orderem stanowili już lotnicy 

dywizjonów bombowych i tak wśród lotników 301. Dywizjonu aż około 258 było Kawalerami 

Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dekoracji Orderem dokonywał osobiście Naczelny Wódz 

gen. broni Władysław Sikorski lub inna upoważniona przez niego osoba w tym przypadku 

Inspektor PSP (Polskich Sił Powietrznych) gen. bryg. Stanisław Ujejski.                                     

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad nadawania Orderu, Krzyż Srebrny V 

klasy mógł byd nadany "dowódcy za śmiały i pełen inicjatywy czyn bojowy połączony            

ze skutecznym i umiejętnym dowodzeniem, a także żołnierzowi, który swoim przykładem 
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 Strona Inter. 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi pomorskiej”  http://301.dyon.pl/txt/virtuti.militari.html.   

http://301.dyon.pl/txt/virtuti.militari.html
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wpłynął na towarzyszy, doprowadzając ich do wybitnego czynu bojowego lub sam dał 

przykład niezwykłego męstwa". 

Stanisław Przelaskowski razem z innymi polskimi pilotami odegrali znaczącą rolę       

w lotnictwie angielskim odznaczając się dla mnie prawdziwym męstwem, które należy 

szanowad i pamiętad o nim. Dzięki bohaterskiej walce w zwycięskiej Bitwie o Anglię 

pomiędzy czerwcem 1940 a majem 1941 roku, słynnego myśliwskiego polskiego Dywizjonu 

303, gdzie także byli Anglicy i dzielny Czech Frantiszek sam premier Anglii Winston Churchill 

docenił poświęcenie lotników komentując ich waleczną postawę: „nigdy tak wielu nie 

zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”. Dzięki postawie asów przestworzy i ich zawziętości 

udało się zatrzymad III Rzeszę przed inwazją na Anglię i przejśd do ofensywy poprzez 

bombardowania niemieckich portów i miast, w których  uczestniczył jeden z moich przodków 

Stanisław Przelaskowski. W 1944 roku z Anglii latały samoloty ze zrzutami zaopatrzeniowymi 

dla walczących w powstaniu warszawskim, gdzie jako dziesięcioletnia dziewczynka moja 

babcia Irena z domu Klijanowicz przetrwała z rodziną okres wojny.  

W aneksach ( II Linia Stanisława, odgałęzienie syna Kajetana cz. 1,2,3) przedstawiam 

rozrysowane drzewo z drugą linią Stanisława i jego syna Kajetana, od której to gałęzi 

pochodzi lotnik, porucznik Stanisław Przelaskowski. Dodatkowo dołączam, kopie źródeł                     

z Londynu 146 (Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz.1,..,17)         

oraz kopie 147 ( Dokument cz. 3,4,5 ) pozyskanych informacji przez Stanisława w zachodnich 

archiwach o herbie Czapla, który miałby przynależed do rodu Przelaskowskich od 1569 r., unii 

lubelskiej z pozyskaniem go od rodu Kochcickich ze Śląska.  
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  Instytut i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.  
147

  Prywatne archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego z Kalisza. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Starałem się dociec kim był mój ród Przelaskowskich herbu Szreniawa przed 1560 

rokiem i gdzie leży jego pierwotne gniazdo rodowe, co mogło wyjaśnid znaczenie nazwiska 

PRZELASKOWSKI.   

Imię protoplasty Wasyla i tereny zamieszkania skłaniają do  zastanowienia się nad 

pochodzeniem przodków z bojarów litewskich z korzeniami tatarskimi.  Pojawiają się jednak 

zaprzeczenia bowiem nie ma nigdzie mowy w znanych i przedstawionych zapiskach aby 

Przelaskowski Wasyli był określany chociażby jako „Tatarzyn hospodarski”. Znaczenie imion, 

nazwiska i symbolika herbu ze sztuką jego blazonowania dają nowy obraz. W momencie 

założenia, że Wasyli był z pochodzenia Tatarem i kultywowałby tradycje przodków to swoim 

synom nadałby imiona tatarskie. Imię Wasylego i jego synów mają pochodzenie 

etymologiczne z Grecji okresu bizantyjskiego, a Przelaskowski z pierwotnym zapisem 

Przylaskowski oznacza w pełni „przyłazid, przyleźd”. W roku 1453 upada Konstantynopol, 

zakładam więc, że przed czyli w okresie unii w Horodle 1413 r. kiedy powoli chyli się              

ku upadkowi Cesarstwo bizantyjskie przodkowie zmuszeni są szukad nowych terenów           

do osiedlenia. Z nieznanych mi przyczyn i tylko na podstawie domysłów  przypuszczam,         

że osiedlają się w terenach Krakowa, gdzie istnieje miejscowośd Laskowy, a w niej ród 

Laskowskich, od których w latach 1413 lub późniejszych zostali przyjęci do rodu Laskowskich 

z dodaniem herbu Szreniawa. Zaznaczam przy tym, że tereny pod Krakowem są miejscem 

najstarszych rodowych Śreniawitów z ich przedstawicielami lub odnogą Kmitów. Uzyskanie 

herbu jest wielkim zaszczytem. Czy mógł on wynikad z tego, że także mogli byd z bizantyjskiej 

szlachty, co pozwolił go zdobyd ?  Brak dowodów na tę hipotezę. Herb Srzeniawa już w 1410 

roku na chorągwi biskupa Mikołaja Kurowskiego pod Grunwaldem posiada krzyż 

przypominający maltaoski, który w bizantyjskiej symbolice pojawił się już ok. VI wieku. Czy to 

był jakiś powód dla którego Śreaniawici i później Przelaskowscy przybrali właśnie ten herb ? 

Należy pamiętad, że krzyż maltaoski odnosi się do ośmiu dzwonków czy też jabłek w klejnocie 

jako symboliki w klejnocie. Osiedlenie mogło także nastąpid w terenach dzisiejszego 

zachodnio – pomorskiego, gdzie również występują miejscowości Laski, ponadto wyżej 

odnotowałem gminy, które mają w herbach krzyż maltaoski, a na koniec dane statystyczne     

z 2002 roku z terenów Polski podają najwięcej bo 29 Przelaskowskich zamieszkujące tamte 

tereny. Pojawia się wiele dodatkowych pytao. Co spowodowało, że zamieszkali na terenach 
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Wielkiego Księstwa Litewskiego ? Odpowiedź może kryd się w wierze, którą mogło byd 

prawosławie, jego wyznanie przez dawniejszych Przelaskowskich i osiedlenie się w miejscu 

dużego jego obrządku pod Smoleoskiem. Ważnym jest ponadto kolejny i cenny fakt 

historyczny. Śmierd ostatniego cesarza Bizancjum Konstantyna XI Draganeza w obronie 

Konstantynopola kooczy okres władców Bizancjum w 1453 roku. Bratanek Konstantyna, 

Andrzej Paleologa próbuje przybrad już nieistniejący tytuł cesarza wobec czego niektórzy 

uważają, koniec okresu władców Bizancjum z jego śmiercią w 1503 roku. Rola patrona 

prawosławia została przejęta przez Iwana III, Wielkiego Księcia Moskiewskiego. Poślubił on 

siostrę Andrzeja, Zofię Paleolog, której wnuk Iwan IV, został pierwszym carem148 Rosji. Jego 

następcy wspierali idee, że Moskwa była właściwym dziedzicem Rzymu i Konstantynopola. 

Koncepcja Imperium Rosyjskiego jako nowego, Trzeciego Rzymu, była podtrzymywana aż do 

jego obalenia przez rewolucję w 1917 r. Idę nowego Rzymu wkrótce bo latach 30 – tych XX 

wieku przejęła Trzecia Rzesza Niemiecka ze skutkiem wybuchu II wojny światowej w 1939 r.    

i także  przegranej ze strony Niemiec. Przelaskowscy mogli zmienid z czasem swą wiarę na 

rzymsko – katolicką. W momencie założenia, że mogli pochodzid z terenów cesarstwa 

bizantyjskiego czy samego Konstantynopola oparłbym się na hipotezie, że mogli byd 

najemnikami jako rycerze, których było wielu w tamtych terenach, a w tym pochodzenia 

normaoskiego. W takim przypadku łatwiej zrozumied, dlaczego później osiedlili się na 

terenach Polski czy Litwy, które potrzebowały wprawionych rycerzy i mogli założyd 

miejscowości Przylaski, których najwięcej odnotowuje się na Mazowszu pod Krakowem         

w okolicach Śreniawitów, a w tym rodu Kmitów. 

Powstały przy tym nowe hipotezy, które trudno udowodnid, jednak są punktem 

wyjścia do dalszych badao, a jednocześnie obecny materiał ukazuje ród Przelaskowskich na 

przestrzeni wielu wieków, jego rozwoju, przemieszczaniu się i jaki miał swój udział                 

w różnych epokach.  

Ród Przelaskowskich herbu Srzeniawa służąc niejednokrotnie w armii nie tylko 

Polski i Litwy, ale i Europy odznaczał się z prawdziwą dzielnością i ofiarnością, dlatego              

ta praca jest dedykowana mym przodkom w podzięce za ich poświęcenie, które mam 

nadzieję przedstawid szerzej w kolejnej części, byd może książkowej.      
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 Car – jest słowiaoskim zniekształceniem słowa Cesarz. 
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ANEKSY 

 

Zdjęcie 1 

 

Drzwi boczne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu z herbem Drużyna,   

2009 rok ( mylnym jest dodanie w klejnocie rogów żubrzych z ośmioma dzwonkami                

( jabłkami), które posiadał tylko herb Śreniawa ). 

 



 

 

50 

 

Zdjęcie 2  

 

Chorągiew Mikołaja Kurowskiego herbu Śreniawa, arcybiskupa gnieźnieńskiego od 1402 r., 

wcześniej biskup poznański i włocławski, od około 1394 r. kierował pracą kancelarii 

królewskiej (zm. w 1411 r. ). Opisana przez Długosza błędnie w Klejnotach jakoby  miała za 

herb rzekę z krzyżem  polu czerwonym, gdzie powinna być określona jako krzywaśń czy też 

pastorał. 
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Zdjęcie 3 

 

Wzorce chorągwi w rozmiarach oryginalnych do rycerzy 
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Zdjęcie 4 

 

Wzór chorągwi Mikołaja Kmity z Wiśnicza 
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TABLICA I 
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TABLICA II 
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Tablica III 
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MAPA I 

 

Włodzimierz Antoniewicz, Zofia Wartołowska, Mapa grodzisk w Polsce,                            

Wrocław – Warszawa – Kraków 1964 

 

------------ Rzeka Śreniawa – Ród Śreniawa    

------------- Rzeka Raba i Łososina – Ród Drużyna 

------------- Rzeka Uszwica ( Rzeka Uszwica ) – Ród Kmitów herbu Śreniawa 
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 Źródło:  Historia Litwy, Miasta i miasteczka Białorusi i Litwy około 1650 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982 
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RYSUNEK I 

 

RYSUNEK 2 

 

Herb Srzeniawa rodu Harasimowiczów z „Herbarza szlachty witebskiej” F. Piekosińskiego,  

s. 34. 
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Tabela 1, położenie miejsc Przelaski i Przylaski w 1817 roku.  

 

Staros-
two i 
Rada 

powiat. 

Sąd 
powiato-

wy i Urząd 
podatkowy 

Urząd 
parafial-

ny 

Lud-
nośd 

Urząd 
poczt-
owy 

Od./ 
km 

Urząd 
telegr. 

Od./ 
km 

Właśd. 
posiadł. 

1. Przylasek p. 
Budziwój 

2. Przylasek p. 
Hermanowa 

3. Przylasek 
rusiecki z 
Kępą w. 

4. Przylasek 
wyciążki p. 

Wyciąż 
5. Przylasek p. 

Zalesie 
6. Przylaski p. 

Puków 

Kraków Kraków 
ł. 

Buszczu 
276 Wyciąże 7-0 

Ple-
szów 

6-0 
Zofia 

Popie– 
lowa 

Puków        
                 z 
Pograniczem w. kolej 

Roha –
tyo 

Roha – 
tyo 

ł. 
Rohatyo 
g. loco 

1745 
Putiatyo-

ce 
3-0 

Roha-
tyo 

7-0 

Kazi-
mierz 

ks. 
Lubo-
mirski 

Budziwój z 
Drabinianką, 

(w.)Przylaskiem, 
Smolówką 

Rze-
szów 

Tyczyn 
ł. 

Tyczyn 
1925 Tyczyn 4-0 

Ty-
czyn 

4-0 

Spdk. L. 
hr 

Wodzi-
ckiego 

(w.) Hermanowa 
dolna i górna z 
Przylaskiem i 
Przymiarkiem  

Rze- 
Szów 

Tyczyn 
ł. 

Tyczyn 
1912 Tyczyn 2-0 

Ty- 
czyn 

2-0 

Spdk. L. 
hr 

Wodzic-
kiego 

Wyciąż  z Przylaskiem 
w. 

Kraków Kraków 
ł. 

Ruszcza 
960 Loco - 

P Te-
szów 

9-5 

Maria 
hr 

Wodzi-
cka 

 

Zalesie z Czerkajem i 
Przylaskiem 

 

Rze-
szów 

Tyczyn 

ł. 
Slocina 

g. 
Zalesie 

790 Rzeszów 6-0 
Rze-
szów 

6-0 

Nach-
man 

Kana-
rek 

Źródło: „Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji, Wielkim Księstwie Krakowskim 

i Księstwie Bukowioskim”, wydanie V, Lwów 1918, opartym na metryce gruntowej Galicji z 23 grudnia 1817 r.  
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Tabela 2 po polsku. 

 

Źródło: Stanisław Dumin, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieoskiej, mioskiej, mohylewskiej, 

smoleoskiej i witebskiej, wyd. DiG 1992, s. 81.  

Tabela 3 po rosyjsku. 

 

Źródło: Stanisław Dumin, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieoskiej, mioskiej, mohylewskiej, 

smoleoskiej i witebskiej, wyd. DiG 1992, s. 145.  
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Dokument 1, ród Przelaskowskich. 

 

Źródło: Andrzej Kulikowski, Maria Radzimioska, Polskie rody szlacheckie – kto jest kim dziś,    

Warszawa 1993, s. 204 
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Dokument 2,kopia świadectwa metrycznego Henryka Przelaskowskiego         

(1929-1989). 
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Dokument 3, kopia wykazu dokumentów o przynależności herbu Czapla do Przelaskowskich 
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Dokument 4, kopia wykazu dokumentów o przynależności herbu Czapla do Przelaskowskich  
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Dokument 5, kopia wykazu dokumentów o przynależności herbu Czapla do Przelaskowskich  
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Kopia z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 1 

 

 



 

 

67 

Kopia z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 2 

 

 



 

 

68 

Kopia z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 3 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 1. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 2. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 3 

 

 

 

 

 



 

 

72 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 4  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 5. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 6. 

 



 

 

75 

 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 7. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 8. 

 

 



 

 

77 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 9.  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 10. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 11. 

 



 

 

80 

 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 12. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 13. 

 



 

 

82 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 14.  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 15.  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 16. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 17.  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 18. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 19. 

 



 

 

88 

 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 20. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 21. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 22. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 23.  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 24.  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 25. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 26. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 27. 

 

 

 



 

 

96 

 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 28.  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 29.  
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 30.  



 

 

99 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 31.  

 

 

 

 



 

 

101 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 32. 

 



 

 

102 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 33.  

 

 



 

 

103 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 34. 

 

 

 

 

 



 

 

104 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 35. 

 

 

 



 

 

105 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 36.  

 

 

 

 

 



 

 

106 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 37. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 38. 

 



 

 

108 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 40. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 41.  

 

 



 

 

111 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 42. 

 

 



 

 

112 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 43. 

 



 

 

113 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 44. 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 45. 

 

 



 

 

115 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 46. 

 

 

 

 

 



 

 

116 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 47. 

 

 

 

 



 

 

117 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 48. 

 

 

 

 

 



 

 

118 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 49. 

 

 

 

 

 



 

 

119 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 50. 

 

 



 

 

120 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 51. 

 

 



 

 

121 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 52. 
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Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 53. 

 



 

 

123 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 54. 

 

 



 

 

124 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 55. 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 56. 

 

 



 

 

126 

Kopia wywodu rodowego z archiwum Jana Stanisława Przelaskowskiego cz. 57. 
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II linia Stanisława, odgałęzienie syna Wiktora  cz. 1  

 



 

 

128 

II linia Stanisława, odgałęzienie syna Wiktora  cz. 2 

 

 



 

 

129 

II linia Stanisława, odgałęzienie syna Wiktora  cz. 3. 
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II linia Stanisława, odgałęzienie syna Wiktora  cz. 4   
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II linia Stanisława, odgałęzienie syna Wiktora  cz. 5 
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II linia Stanisława, odgałęzienie syna Wiktora  cz. 6  

 



 

 

133 

II linia Stanisława, odgałęzienie syna Wiktora  cz. 7 
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II linia Stanisława, odgałęzienie syna Kajetana cz. 1 

 

 



 

 

135 

II linia Stanisława, odgałęzienie syna Kajetana cz. 2  
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II linia Stanisława, odgałęzienie syna Kajetana cz. 3  
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Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 1 

 

 

 

 



 

 

138 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 2.  

 



 

 

139 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 3.  

 



 

 

140 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 4. 

 



 

 

141 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 5. 

 



 

 

142 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 6. 

 



 

 

143 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 7. 

 



 

 

144 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 8. 
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Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 9. 

 



 

 

146 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 10. 

 



 

 

147 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 11. 
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Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 12.  

 



 

 

149 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 13. 

 

 



 

 

150 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 14. 
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Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 15. 

 

 

 



 

 

152 

Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 16. 
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Kopie z Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie cz. 17.  
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Wykaz źródeł i opracowao 

1. Źródła rękopiśmienne  

1. Nacjonalnyj Gistarycny Archiu Belarusi w Miosku 
- księga pod nr Fond 319 – opis 2 – sprawa nr 2643  
*zawiera 938 kart dotyczących rodu Przelaskowskich+ 
 
2.  Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie 
- Alfabetyczny spis właścicieli, szlachty, ziemskich i ich rodzin znajdujący się w 
paostwowym urzędzie powiatu wileoskiego zawierającego przedstawicieli szlachty z 
dnia 12-12-1891 r. 
Fond -391 – 8- 115  
Fond – 6 – 2769  
- Wypis z Ksiąg Powiatu Wileoskiego z dnia 20 grudnia 1815 r. 
„Extrakt Dekretu Powiatu Wileoskiego z Ksiąg Deputacji Wywodowej Gubernij 
Mioskiey z dnia 30 – 06 -1815 r. pod nr 461 – na 7 stronach w języku polskim. 
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