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Michał Polański

maj-czerwiec 2010

O moim pochodzeniu oraz pochodzeniu mojego rodu – Domu Urodzonych Polańskich h.
Pokora. Wywód według Michała Polańskiego.

(wersja dojrzała merytorycznie i kompletna, mająca przede wszystkim charakter ścisły i
naukowy i nadal robocza w sensie redakcyjnym; celem jednak było zawarcie maksimum
rzetelnych treści)

Niniejsze opracowanie nie powstałoby bez informacji pochodzących z osobistych
wywiadów mojego najstarszego brata Janusza Polańskiego (z zawodu historyk),
przeprowadzonych przez niego lub na jego zlecenie kwerend genealogicznych i poszukiwań,
zbieranych przez niego od rodziny przez lata dokumentów, jak również rodzinnych
dokumentów przekazanych przez Andrzeja Szostaka i jego żonę Wiesławę w maju 2010.
Natomiast wnioski wyciągnięte w ramach niniejszego opracowania są w zdecydowanej
większości efektem analiz przeprowadzonych przeze mnie, co jednak, jak wspomniałem, nie
byłoby możliwe bez wielu odbytych wcześniej wywiadów, rozmów z Januszem Polańskim i
zbieranych przez wiele lat dokumentów.

Dalej przedstawiam swoje rozumowanie, opierające się na kilku dokumentach, na
którym opieram swoją tezę, że ja Michał Jan Polański syn Tadeusza należę do Rodu
Polańskich herbu Pokora, którego protoplastą był Łukasz Polański syn Felicjana Polańskiego,
a którego potomkowie posiadali później majątek Czarnochwostowo1 (z 20 chłopami
osiadłemi w majątku na wieczne czasy) / dok. 6/, a wnuk Łukasza – Jan syn Szymona był
strażnikiem oszmiańskim i towarzyszem chorągwi pancernej / dok. 11/.

Lista dokumentów, na których opieram swoje rozumowanie2:
1. Tłumaczenie na polski informacji archiwalnej z Narodowego Archiwum

Historycznego Białorusi (National Historical Archive of Belarus), Kropotkin St., 55.
Minsk 220002 Belarus, z dn. 31.01.2008 № 04-07.201, będącej wynikiem kwerendy
zleconej przez Janusza Polańskiego syna Tadeusza, zam. w Warszawie, ul. Bełska
26/26 02-638. Pod informacją archiwalną podpisał się Dyrektor Archiwum A. K.
Golubowicz.

2. Postanowienie (kopia/odpis) Mińskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów o
szlacheckim pochodzeniu rodu Polańskich herbu Pokora z 6 grudnia 1802 r.
Ф.319 оп.2 д.2586, лл.10-12об. (NAHB3, język polski, kserokopia)

1 Ci Polańscy mieli jeszcze majątek Surynty /dok. 6 i 11/, ale brak jest dokładniejszych danych na ten temat
2 Jestem również w posiadaniu wielu innych starych dokumentów rodzinnych i wywiadów, oraz różnych syntetyk spisanych
przeze mnie, jaki i przez mojego brata Janusza. Wszystkie najważniejsze i najstarsze dokumenty od całej rodziny właściwie
skupiły się ostatecznie w moich rękach, przynajmniej na czas opracowywania historii rodziny, chyba właściwie dlatego, że
udowodniłem kilka razy, że całkiem dobrze sobie radzę z porządkowaniem całej masy różnego rodzaju zarówno
dokumentów, jak i informacji. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie mogło stanowić odwzajemnienie z mojej
strony okazanego mi zaufania. Niniejszy dokument miał jednak za zadanie jedynie w sposób ścisły udowodnić mój związek z
Rodem Polańskich h. Pokora, którego dokumenty znajdują się w archiwach na Litwie i Białorusi, niż przybliżyć moją
rodzinę i historie z nią związane, ponieważ ciągłość przekazów pokoleniowych na ten temat została przerwana wiele pokoleń
temu, ponieważ, zdaniem wujka W. Lalika (syna siostry dziadka Piotra Polańskiego) i cioci Mirki (siostry mojego dziadka),
pradziadek Józef Polański nie chciał już udowadniać szlachectwa, ponieważ, cytuję, „wszystkie jego córki powychodziły za
chłopów”. Józef był ostatnim z Rodu, który ożenił się ze szlachcianką Jadwigą Szajkowską (jej szlachectwo potwierdza dok.
1, str. 5). Celem niniejszego opracowania jest więc ocalenie bogatej historii rodziny od zapomnienia i danie powodu do dumy
kolejnym pokoleniom.
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3. Drzewo genealogiczne rodu Polańskich, w którym przedstawiono 7 pokoleń rodu
(ogółem 38 osób), sporządzone 16 stycznia 1833 r.
Tamże, д.2616 л.107 (NAHB, język polski, kserokopia)

4. Postanowienie (kopia/odpis) Mińskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów o
szlacheckim pochodzeniu rodu Polańskich z 16 grudnia 1833 r.
Tamże, лл.147-149 (NAHB, język polski, kserokopia)

5. Świadectwo ślubu Piotra Polańskiego z Eugenią Kimmer, którzy to zawarli ten
związek dn. 23.05.1933 r. w miejscowości Janów (Janów Poleski), gminie Janów,
parafii Janowskiej, powiecie Drohiczyńskim, województwie Poleskim. Niniejsze
świadectwo wydane zostało 05 października 1941 r. przez urzędnika USC.

6. Dokumenty 2 i 4 przepisane do pliku .doc na zlecenie Janusza Polańskiego.
7. Diagram nr 1 załączony do niniejszego dokumentu będący opracowaniem drzewa

genealogicznego z pkt. 3, pokazujący w prostej linii moich przodków.
8. Diagram nr 2 załączony do niniejszego dokumentu przedstawiający moje (tj. M.

Polańskiego) drzewo genealogiczne, które jest wynikiem analizy dokumentów 1, 3, 5
(tutaj ważniejsze fragmenty potwierdzane także bezpośrednio w dok. 2 i 4).

9. Akt uznania obywatelstwa Józefa Polańskiego z 27 września 1923 r. Starostwo Pińskie
L. 35631,- 2. Zapisano we właściwym rejestrze pod L. b. 243.

10. Świadectwo ślubu Józefa Polańskiego z Jadwigą Szajkowską, którzy to zawarli ten
związek dn. 5.08.1890 r. w miejscowości Opol w parafii Janowskiej, gminie Brodnica,
powiecie Dorohiczyńskim, województwie Poleskim. Niniejsze świadectwo wydane
zostało 13 sierpnia 1923 r. przez urzędnika USC.

11. Kserokopia z jakiegoś (jakiego?) herbarza zawierająca hasło dotyczące rodu
Polańskich h. Pokora, str. 366-367. Kserokopia była wśród notatek przekazanych mi
przez Janusza Polańskiego.

12. Orzeczenie Nr 29-ZW-lo7/39.- o przyznaniu zasiłku dla rodzin osób powołanych na
ćwiczenia wojskowe przyznanym Kamlii Szostak.

13. Tłumaczenie na polski informacji archiwalnej z Narodowego Archiwum
Historycznego Białorusi w Grodnie, będącej wynikiem kwerendy zleconej przez
Janusza Polańskiego syna Tadeusza, zam. w Warszawie, ul. Bełska 26/26 02-638. Pod
informacją archiwalną podpisała się Z-ca Dyrektora NAHB w Grodnie R. F.
Goriaczewa.

14. Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R. P. 1933 i 1934. PIŃSK –
1933.

15. Skan wyników spisu powszechnego ludności w Powiecie Pińskim z 30 września 1921
r.

Mapy:
1. Mapa 1. Fragmenty gub. Mińskiej z 1871 r.
2. Mapa 2. Fragmenty gub. Mińskiej z 1823 r.
3. Mapa 3. Mapa trójkąta Dokszyce-Dołhinów-Witunicze z okresu międzywojnia.

Ja, Michał Jan Polański, syn Tadeusza Polańskiego urodziłem się dn. 18.08.1985 r. w
Rykach (m. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie, Polska). Posiadam dowód osobisty, w którym
mam wpisane imiona rodziców tj. Tadeusza Polańskiego oraz Jadwigi (z d. Kamińskiej) a
moja metryka znajduje się w USC w Rykach.

3 Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi (National Historical Archive of Belarus), Kropotkin St., 55. Minsk 220002
Belarus.
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Mój tata Tadeusz Polański4 syn Piotra urodził się dn. 22.08.1943 w majątku „Rogatynka”
należącym do dziadków Piotra i Eugenii Polańskich należącym terytorialnie do miejscowości
(wsi) Suche (chutor5 Rogatynka, sołectwo Suche, gmina Brodnica, powiat Piński,
województwo Poleskie6 /dok. 12/). Mój tata ma dowód osobisty, w którym jako miejsce
urodzenia wpisane jest Suche oraz wspomniana data urodzenia. Metryka mojego taty nie
zachowała się po II wojnie światowej. Tata mój ma również w dowodzie wpisane imiona
rodziców – Piotra i Eugenii (z d. Kimmer7, córka Emilii i Wilhelma). Małżeństwo Piotra i
Eugenii potwierdza świadectwo ślubu /dok. 5/.

Mój dziadek, a ojciec mojego taty – Piotr Polański urodził się dn. 22.06.1906 w
Nowoszycach /informacja z nagrobka w Jonkowie oraz z dok. 18/. Piotr Polański był synem
Józefa Polańskiego i Jadwigi Szajkowskiej9, co potwierdza wypis z metryki /dok. 1, str. 4,
NAHB Ф.1781 оп.46 д.64 лл.27об.-28/. Małżeństwo Józefa i Jadwigi potwierdza wypis z
ksiąg metrykalnych /dok. 1, str. 3, NAHB Ф.1781 оп.46 д.49, л.52об./ oraz świadectwo
ślubu /dok. 10/.

Mój pradziadek Józef (z ros. Osip /dok. 1/) Polański syn Macieja /dok. 9/ urodził się
27.01.1862 roku w Dokszycach /dok. 9/ (m. Dokszyce, gm. (wołost) Dokszycka, pow.
(ujezd) Borysowski, gubernia Mińska10). Józef Polański był synem Macieja (z ros. Matfieja,
wg Witolda Lalika to był Mateusz, a Matfiej tłumaczy się właśnie jako Mateusz, jednak w
dokumentach tłumaczony był jako Maciej /dok. 1, 9/). Według dok. 9 Józef Polański
zapisany był do ksiąg stanowych gm. Witunicze, pow. Borysowski11. W tym dokumencie
również wpisany jest Józef jako syn Macieja oraz Krystyny z Awłasewiczów12 (w dok. 1 str.

4 Krótka notka o nim na wikipedia.org: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Pola%C5%84ski.
5 Chutor (z Wikipedii) - (gwar. futor) (ros. Хутoр, ukr. Хутір) - określenie odosobnionego, najczęściej niewielkiego punktu
osadniczego; znaczenie tego słowa zmieniało się w różnych okresach historycznych. Pierwotnie (w XVI-XVII w.) mianem
chutoru określana była jednozagrodowa osadnicza posiadłość wiejska na słabo zaludnionych obszarach Rosji i Ukrainy,
samotnie położona wśród pól lub stepów, złożona z jednego lub kilku zabudowań, stanowiących jedno gospodarstwo. W
okresie późniejszym chutor oznaczał także przysiółek osiedla albo stanicy kozackiej. Na terenach Polski i innych krajów o
większej gęstości zaludnienia do pewnego stopnia (w zakresie odosobnienia, rzadziej rozmiarów) chutorowi odpowiadał
folwark. (na podst.: Władysław Kopaliński Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych).
6 Piszę dla łatwości czytania takie przymiotniki wielkimi literami tak jak w starych dokumentach, aktach, odpisach,
metrykach, ekstraktach.
7 Moja babcia była rodowitą Czeszką o pochodzeniu częściowo niemieckim, na co jest oddzielne drzewo
genealogiczne będące wynikiem kwerendy w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.
8 Dokładnie: „Nr 29 22 lutego 1906 r urodził się w majątku Nowoszczice iwanowskiej parafii, 22 maja 1906 r.
ochrzczony w iwanowskim rzymsko-katolickim parafialnym kościele - Piotr, syn włościan Józefa i Jadwigi Szejkowskich
Polańskich, prawnych małżonków.
Chrzestnymi byli Władysław Permalowski i Franciszka Polańska.
Ф.1781 оп.46 д.64 лл.27об.-28” Nawiasem mówiąc Franciszka Polańska to najprawdopodobniej siostra pradziadka Józefa,
bo z dok. 13, str. 1 wynika, że miał siostrę wymienioną jako Franusia.
9 Pisana, tłumaczona i wspominana była jako: Szyjkowska, Szajkowska, Szijkowska, Szejkowska. Wujek Witold Lalik zam.
w Bochni, syn Teresy, siostry dziadka Piotra mówi o niej Szajkowska. W świadectwie ślubu / dok. 10/ oraz akcie uznania
obywatelstwa Józefa Polańskiego figuruje ona jako Szajkowska. W informacji archiwalnej / dok. 1/ figuruje ona z kolei we
wszystkich wspomnianych formach oprócz Szyjkowska.  Na podstawie ww. dokumentów należy stwierdzić, że raczej nie
nazywała się ona Szyjkowska, tylko jednak Szajkowska.
10 W latach 1843-1918 m. Dokszyce należało do guberni Mińskiej, powiatu (ujezd) Borysowskiego, gminy (wołost)
Dokszyce, natomiast w latach 1920-1939 m. Dokszyce należało do powiatu Dziśnieńskiego, województwa Wileńskiego,
patrz.: http://radzima.net/pl/places/#14 . Należy to również skonfrontować z dok. 9, w którym wpisano już dane na podstawie
nowego podziału administracyjnego a nie tego z okresu urodzenia Józefa Polańskiego.
11 W dwudziestoleciu międzywojennym gm. Witunicze nie należała do Polski, więc najprawdopodobniej dlatego podział
adm. jest jeszcze (albo nadal ;-)) gubernialny, patrz.: http://radzima.net/pl/places/#14 . Do końca I wojny światowej gmina
Witunicze oraz gmina Dokszyce należały do tego samego powiatu borysowskiego.
12 Dok. 1, str. 3 dokładnie: „Wyciąg z ksiąg metrykalnych o urodzeniach, o zawartych związkach małżeńskich i zgonach
według janowskiego (iwanowskiego) kościoła ujezdu kobrińskiego guberni grodzieńskiej w latach 1890-1904, zawiera:
Nr 13 5 sierpnia 1890 r. ożeniony włościanin bitoniczeskiej* włości Osip Polański, 26 lat, syn Macieja i Krystyny z
Aulosewiczów Polańskich, prawnych małżonków z włościanką Jadwigą Szajkowską*, 21. letnią, panną, córką Karola i
Józefy z Tomaszewskich Szajkowskich prawnych małżonków. Oboje z majątku Opolja, parafianie kościoła iwanowskiego.

Przy ślubie obecni byli świadkowie: I. Czapkiewicz, Antoni Bartosz i Bolesław Szajkowski.
*tak w dokumencie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Pola%C5%84ski
http://radzima.net/pl/places/#14
http://radzima.net/pl/places/#14
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3 figuruje ona jako Krystyna z Aulosewiczów, a na str. 2 jako Krystyna Pawłowa13). Jeszcze
w innym miejscu /dok. 1314/ wpisany jest jako Józef Matwiejewicz Polański, mieszkający
w Hruszowie (Hruszewie, Gruszewie, Hruszowej, gmina Iłosk, ujezd (powiat) Kobryński,
gubernia Mińska) wraz z żoną Jadwigą, córką Marią15, matką Katarzyną16 oraz trzema
siostrami. Pomimo różnych nieścisłości, które analizowane są m.in. w przypisach, to masa
krytyczna istotnych informacji m.in. z dok. 13 się potwierdza – tj. wiek różniący się od
prawdziwego o 1 rok, imię pradziadka, jego ojca po rosyjsku, jego żony, córki oraz zawód
gorzelanego, który potwierdza się z przekazami rodzinnymi oraz dok. 9. Potwierdza się
również rodzinna gmina Witunicze w dok. 1, 9 i 13. Nieścisłość jest tylko taka, że na pewno
pradziadek urodził się w Dokszycach /dok. 9 oraz wspomnienia dziadka Piotra/ oraz
wspomnienia dziadka Piotra, natomiast w dok. 13 mowa jest o miejscowości Sołonowka w

Ф.1781 оп.46 д.49, л.52об.”
13 Czyli nie mniej nie więcej niż córka Pawła (nie wyklucza to Aulosewiczów /dok. 1, str. 3/, Awłasiewiczów /dok. 9/,
które to nazwiska nie da się zaprzeczyć, że są bardzo podobne do siebie, co uprawdopodobnia błąd raczej ciągłego
tłumaczenia w tamtych czasach z polskiego na rosyjski i na odwrót niż przypuszczenie, że może chodzić o 2 różne osoby).
Dok. 1, str. 2 dokładnie: „Wykaz włościan - płatników podatku pogłównego dymkowskiej dzielnicy ujezdu borysowskiego
guberni mińskiej sporządzony 2 sierpnia 1865 r. zawiera:
Nr 2 Maciej Iwanow Polański – 48 lat

jego żona Krystyna Pawłowa – 22 lata
przydzieleni do włościan wituniczeskiej włości.
Б: 5364/69 (dopisane później)
Ф.333 оп.9 д.849 лл.76об.-77”
Z tej informacji wynika, że Maciej mógł urodzić się około 1817 roku /dok. 1, str. 2/. „Dymki” to były być może
przedmieścia Borysowa, patrz.: http://www.parafiaprzytulystare.eu/dziejerodzgrochowskich.htm ,
http://www.bialorus.pl/kultura?artid=319, ale to tylko hipoteza, która wymaga rozmowy z historykiem specjalistą od tamtego
regionu. Dlatego może piszą nagle o dzielnicy, jakby to chodziło o Średniowiecze, gdyby szukać skojarzenia z gminą, czy
powiatem. Jednak dymkowska dzielnica, to mógł być jednak również rejon opodatkowania, ponieważ w tym samym
dokumencie jest napisane, że zostali przydzieleni do włościan wituniczeskiej włości.
14 „- Raport isprawnika (naczelnika policji powiatowej) ujezdu kobryńskiego do gubernatora grodzieńskiego z 3 lipca 1893
roku14, w którym znajdują się następujące informacje o Polańskim Józefie Matwiejewiczu:
Polański Józef Matwiejewicz – włościanin wsi Sołonowka wituniczeskiejWitunicze wołości14 ujezdu borysowskiego
guberni mińskiej tymczasowo zamieszkujący około roku w gorzelni majątku Gruszewo w gminie илоскойiłoskiej14 ujezdu
kobryńskiego. […]>

Skład rodziny:
Józef Matwiejewicz Polański – 30 lat
jego żona Jadwiga – 22 lata
córka Maria – 3 miesiące
matka Katarzyna – 53 lata
siostry: Emilia – 24 lata

Franusia – 21 lat
Anna – 16 lat.

Ф.1, оп.18, д.207, л.72-76”
Ten raport z 3 lipca 1893 wprowadza trochę nieścisłości, biorąc pod uwagę dotychczasową pozostałą wiedzę na temat Józefa.
Po pierwsze Józef ur. 27.01.1962 według dok. 9 tutaj ma 30 lat, a powinien mieć 31 (z kawałkiem nawet). Nie jest to jednak
duże przekłamanie. Jego żona Jadwiga ma zaniżony wiek, bo powinna mieć 26 lat. Jednak nawet na świadectwie ślubu
pradziadków jest podany wiek wskazujący na inne lata urodzenia względem dokładnych dat spisanych z metryk, które były
umieszczone na dok. 9. Ciekawostką jest w miejscu jeszcze fakt, że Hruszowa była majątkiem pisarki Marii
Rodziewiczówny i gorzelnia raczej na pewno należała do niej. Pisarka znała moich pradziadków i dziadków, a moja ciocia
(Mirosława Kulesza z d. Polańska) pamięta jak jeszcze na krótko przed wojną pisarka odwiedziła moją rodzinę w majątku
Rogatynka. Nawiasem mówiąc, majątek moich dziadków i pradziadków – Rogatynka terytorialnie stanowiła oddzielną
miejscowość /Dok. 12, 14, 15/ w gm. Brodnica a parafii janowskiej. Pisano i wymawiano ją jednak jako Rogatynka,
Rohatynka, Rohacinka, Rohotynka i zapewne w jeszcze jakiś inny sposób.
15 Córka Maria urodziła się 11 marca 1891 roku /dok. 1/, więc w dniu raportu miała nieco ponad 2 lata, a nie 3 miesiące.
Natomiast kilka miesięcy mogła mieć córka Anna, którą podobno chrzciła pisarka Maria Rodziewiczówna (nawiasem
mówiąc w biografii pisarki autorstwa Jana Głuszeni jest wzmianka, że Rodziewiczówna podawała do chrztu łącznie 16
dzieci), a która zmarła 24 sierpnia 1895 r. w majątku Opol mając 3 lata (z innych nieścisłości można wnioskować, że podany
wiek był przybliżony) /dok. 1/. Warto poszukać metryki Anny wśród dokumentów z parafii tj. Hruszowo, Iłosk, Antopol,
Kobryń z okolic daty 3 lipca 1893 r. minus 3 miesiące, a więc kwiecień 1893 r. Mogło też tak być, że zaniżono wiek Marii, a
w dodatku być może było to jeszcze przed narodzeniem Anny. Na pewno metryki nie kłamią, natomiast raport isprawnika
może opierać się na wywiadzie z rodziną, więc rodzina albo nie pamiętała albo celowo przekłamywała jakieś informacje.
16 Matka miała jednak na imię Krystyna, co potwierdzają wszystkie inne źródła /dok. 1, str. 2 i str. 3 (2 miejsca), dok. 9/,
jednak nie jest to jakieś duże przekłamanie, bo Matwiej, mimo że to Mateusz, to tłumaczony był jako Maciej.

http://www.parafiaprzytulystare.eu/dziejerodzgrochowskich.htm
http://www.bialorus.pl/kultura
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gm. Witunicze. Mogło być jednak tak, że archiwista z Grodna założył, że jak Józef był
zapisany do ksiąg stanowych gm. Witunicze /dok. 9/, to także tam się urodził. Jednak, jak
pozostaje stwierdzić na podstawie powyższych przesłanek, mógł być tam później tam
zapisany.

Mój prapradziadek Maciej (Matwiej, więc poprawniej Mateusz, ale w dokumentach stoi
często Maciej) Polański był synem Jana (z ros. Iwana) /dok. 1, str. 2/. Wraz z żoną
Krystyną Pawłową wymieniany był w wykazie włościan – płatników podatku pogłównego
dymkowskiej dzielnicy ujezdu borysowskiego guberni mińskiej sporządzonym 2 sierpnia
1865 r. /dok. 1, str. 2, NAHB Б: 5364/69 (dopisane później), Ф.333 оп.9 д.849 лл.76об.-
77/. Wspomniany był również wraz z żoną Krystyną z Aulosewiczów w księdze metrykalnej
dotyczącej związków małżeńskich janowskiego kościoła ujezdu kobryńskiego guberni
grodzieńskiej z dn. 5 sierpnia 1890 r /dok. 1, str. 3, Nr13/. Maciej Iwanow również był
wzmiankowany w alfabetycznym spisie osób ujezdu borysowskiego guberni mińskiej o nie
przesądzonym definitywnie szlacheckim pochodzeniu i dlatego przydzielonych do
podatkowego obowiązku na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Senatu z 23
września 1865 r. Nr 54728, Nr księgi o wykazie płatników podatku pogłównego – 4, Nr
strony w księdze – 75. Figuruje tam jako Polański Maciej Iwanow, rodzina 1, w niej 1
mężczyzna i 1 kobieta. Przydzielony do włościan. /dok. 1, str. 2, NAHB Ф.333 оп.2 д.2159
л.1/. Zarówno w dokumencie z 1865 r., jak i 1864 r. nie ma mowy o urodzonym w 1862 roku
Józefie Polańskim, jednak rodzice mogli z jakiegoś powodu ukrywać istnienie syna przed
instytucjami podatkowymi – być może z tego samego powodu w raporcie isprawnika z 3 lipca
1893 r. była podana tylko jedna córka Józefa – Maria (zakładając, że jednak Anna już się
urodziła) i wiek kilku osób też nie był zgodny z prawdą. Jednak w 1864 r. Józef miał ponad 2
lata, a w 1865 r. ponad 3 lata., więc być może nie zawsze takie dzieci się również podawało.
Wnioskując z dokumentu z 1865 r. Maciej urodził się w 1817 roku (rok 1865 minus wiek 48
lat) /dok. 1, str. 2/. W innym z kolei dokumencie – wykazie włościan – płatników podatku
pogłównego, zamieszkujących ziemię we wsi Zabrodzie17 ujezdu borysowskiego guberni
Mińskiej wydzierżawioną od właścicielki majątku Korowajewoj, sporządzonym 16 kwietnia
1834 r. /dok. 1, str. 2, NAHB Ф.333 оп.9 д.540 лл.604-606/ wspomniany jest Łukasz
Markow Polański lat 38, jego czterej synowie (Wincenty, Ignacy, Józef i Iwan) oraz

17 Zabrodzie w tym czasie musiało leżeć w powiecie borysowskim, bo z dokumentów podatkowych tak wynika /dok. 1,
str. 2/, a jednocześnie musiało leżeć gdzieś między Dołhinowem (Dolginovo) a Wituniczami, ponieważ w Dołhinowie były
metryki Łukasza Markowa i jego dzieci - wynika to z wywodu /dok. 6, str. 10, dok. 4, str. 4/, więc jak oni wszyscy razem z
Iwanem Dominkowem mieszkali w jednym miejscu, to Iwana Dominikowa i jego dzieci metryki raczej też tam powinny się
znajdować. Ponadto, w tamtych okolicach mieszkał potem Józef, a w owych czasach nie przemieszczano się zbyt daleko. Z
dokumentów i map wynika, że prawdopodobnie wieś Zabrodzie i Sołone podchodziło wówczas pod gminę Witunicze, która
należała do powiatu borysowskiego. Na podstawie dok. 13, str. 1 wiemy, że wieś Sołonowska (Солоновка) leżała na terenie
ujezdu borysowskiego Dalej w dok. 13, str. 1 jest wzmianka, że chodzi Sołonowkę w wituniczeskiej wołości, więc nie mamy
już wątpliwości co do przynależności gminnej, tym bardziej, że dok. 9 potwierdza przynależność Józefa do ksiąg stanowych
gm. Witunicze. Możemy z dużym prawdopodobieństwem twierdzić, że Sołonowka, to Sołone, bo na bardzo dokładnej mapie
z międzywojnia w skali 1:100000 nie ma w okolicy innej miejscowości o podobnej nazwie, a ta, która najbardziej
przypomina Sołonowkę z nazwy - Sołone leży niedaleko tego Zabrodzia, jak również niedaleko Dołhinowa i względnie
blisko Dokszyc - ok. 20-25 km na południe. Ponieważ Sołone jest przed I wojną światową w gm. Witunicze, to Zabrodzie,
które leży na skraju powiatu też musi należeć do tej gminy (jak zostanie wykazane dalej Zabrodzie należało na pewno do
powiatu borysowskiego). Z mapki 2 z 1871 r. wynika, że Sołone wchodziło jeszcze do guberni mińskiej, natomiast Zabrodzie
leżało zupełnie na granicy, więc  można domniemywać, że jednak to właśnie to Zabrodzie należało do guberni Mińskiej,
natomiast tylko parafia była w Dołhinowie, który który należał do  guberni Wileńskiej. Z analizy mapy wynika, że z
Dołhinowa do Zabrodzia było maksymalnie 15 kilometrów. Z mapy 1 (1823 r.) wynika już bardziej jasno, że zarówno
Zabrodzie, jak i Sołone leżały w powiecie Borysowskim guberni Mińskiej. A już na pewno biorąc pod uwagę datę informacji
z archiwum dotyczącej podatku pogłownego z dn. 16 kwietnia 1834 r., wiemy, że zarówno Sołone, jak i Zabrodzie
naniesione na mapy 1 i 2 a zlokalizowane uprzednio na mapie z okresu XX-lecia międzywojennego /mapa 3/ leżały w
powiecie borysowskim. Jeszcze celem uzupełnienia informacja ze strony http://archives.gov.by/index.php?id=989746:
„Ustanowiona w 1793 roku gubernia mińska początkowo składała się się 13 ujezdów: Bobrujsk, Borysów, Wilejka, David-
Gorodok, Dziśnieński,  Dokszycki, Igumen, Mozyrz, Mińsk, Nieśwież, Postawski, Piński, Słucki. W 1796 roku zniesiono
David-Gorodok, Dokszycki, Nieśwież. W 1842 roku  do guberni wileńskiej przyłączyły się powiaty (ujezdy) - Dziśnieński i
Wilejka (tym samym odłączono je od gub. Mińskiej).”

http://archives.gov.by/index.php
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wujecznego lub stryjecznego18 dziadka Dominika syn Iwan mający lat 50, a także Iwana syn
Maciej mający lat 13, co wskazuje na to, że Maciej urodził się w 1821 roku. Jeżeli
porównamy przybliżoną datę urodzenia Macieja z informacji zawartej w wykazie roku 1865
oraz z roku 1834, to różnica wieku wynosi 4 lata, więc jest dopuszczalna, jeżeli weźmiemy
pod uwagę, że do podobnych rozbieżności dochodziło w innych dokumentach
wspominanych, które w dodatku były policyjne i z późniejszego okresu a i tak dane w nich
zawarte odbiegały od danych metrykalnych lub danych o charakterze metrykalnym np. z dok.
1, str. 3 i 9. Również elementem łączącym rodziny wymienione w wykazie z 1834 r. oraz z
1865 r. oraz dane z ksiąg metrykalnych dotyczących ślubu Józefa i Jadwigi /dok. 1, str. 3/
jest to, że w metryce mamy małżeństwo Macieja i Krystynę Polańskich oraz wykazie 1865 r.
mamy Macieja i Krystynę Polańskich. Informacja z 1865 r. zaś jest ogniwem łączącym
informacje z Metryki z informacją z 1834 roku, ponieważ z wykazu z 1865 r. dowiadujemy
się, że Maciej jest synem Iwana, a wykazie z 1834 roku mamy też wymienionego Iwana
Polańskiego z synem Maciejem.

Pozostałe informacje w wykazie z 1834 r. są już natomiast ewidentnym dowodem na to,
że rodzina wymieniona w tym wykazie to ta sama, która wzmiankowana jest w wywodzie
oraz na drzewie genealogicznym, co staje się na pierwszy rzut oka jasne, gdy spojrzymy na
drzewo genealogiczne /dok. 3/, gdzie jest właśnie Łukasz Markow z synami w tej samej
kolejności, co w spisie (chociaż w wywodzie daty ich urodzenia wskazywałyby na inną
kolejność ich urodzenia, ale to już przy takiej masie informacji szczegół dotyczący innej
gałęzi rodu). Jest też tam Dominik Grzegorzewicz, który pasuje do opisu „dvajurodnyj
dziadek”. Z wywodu dowiadujemy się, że Dominik, miał jeszcze 3 braci /dok. 6, str. 3/, a
sam miał trzech synów – Mateusza, Jana i Kazimierza /dok. 6, str. 4 i dok. 6, str. 5/.
Widzimy więc, że Jan, ojciec prapradziadka Macieja jest drugim synem Dominika. Dzięki
powyższemu wywodowi zaznaczonemu częściowo również na oryginalnym drzewie
genealogicznym przedstawionym na diagramie 1 /dok. 7/ mogłem utworzyć drzewo
genealogiczne, które jest wywiedzeniem moich bezpośrednich przodków aż do protoplasty
Łukasza Polańskiego, a które przedstawia diagram 2 /dok. 8/19.

Z poprzedniego akapitu wynika zatem, że Jan Dominikow był ojcem mojego
prapradziadka. Patrząc na masę krytyczną dat i innych informacji dotyczących
„wywnioskowanych” zarówno przez archiwistkę z Mińska20, jak i konfirmacyjnie przeze

18 Użyto określenia dvajurodnyj/dvojurodnyj, co oznacza stryjeczny/wujeczny/cioteczny – dosł. chodzi o 2 krewnych, którzy
mają wspólnego dziadka/babkę. Możemy domniemywać, że skoro nie podano nazwiska Iwana, to znaczy, że co do Dominika
– ojca Iwana, to chodzi o kuzyna przodka z linii męskiej. Jeżeli spojrzymy na drzewo genealogiczne /dok. 3/, to widzimy
wyraźnie, że Łukasz Markow i Iwan syn Dominika mają wspólnego pradziadka (Iwana nie ma na drzewie, ale jest w
wywodzie informacja, że Dominik Grzegorzewicz miał synów trzech – Mateusza, Jana i Kazimierza /dok. 6, str. 4/.
Natomiast Dominik uchodzi za stryjecznego (dvajurodnego, choć tak naprawdę to tylko dla ojca Łukasza – Marka Dominik
będzie dvajurodnyj) dziadka, a nie brata bo był on pokolenie wyżej od Łukasza, ponieważ ich wspólny przodek – Jan syn
Szymona, był dziadkiem dla Dominika a pradziadkiem dla Łukasza. Łukasz i Iwan, natomiast są z tego samego pokolenia
(patrząc czy to od wspólnego najbliższego przodka – Jana, czy też jeszcze od protoplasty – Łukasza) i w podobnym wieku
(48 i 50 lat).
19 To jeszcze nie koniec historii, bo dok. 11 wskazuje na to, jak również informacje z innych herbarzy, że była to bardzo stara
rodzina kniaziów (książąt) tatarskich na Litwie, która nosiła nazwiska tj. Ułan-Polański (od miejscowości Polany k.
Oszmiany), Ułan, czy Assańczuk. Archiwum Historyczne w Wilnie / dok. 11/ zawiera bardzo dużo dokumentów na temat
mojej rodziny (nadania przywilejów, zapisy wlewne itd.) i będą tam na pewno wskazówki dotyczące jeszcze wcześniejszej
historii mojej rodziny. Ponieważ owe rodziny tatarskie były bardzo znane, to są obecnie w herbarzach zachowane liczne
wskazówki genealogiczne, które mogą doprowadzić moje rozważania nawet do XIV wieku. Poszukiwania jednak będą
trwały jeszcze prawdopodobnie całe lata. Ponadto, przez kilka pokoleń od Łukasza (protoplasty) była to szlachta zaliczająca
się lub traktowana jako wywodząca się z tzw. bojarów rusińskich, a więc odpowiednika polskiej szlachty na terenach
należących jeszcze niegdyś do Rusi (nie można mylić z Rosją, bo Ruś to element historii, ale „narodu” białoruskiego, a nie
rosyjskiego. Dowodem na częściowe przynajmniej pochodzenie białoruskie jest to, że część moich przodków była
grekokatolikami Kościoła Unickiego (ostatnim był najprawdopodobniej Dominik) /Dok. 6/.
20 Wnioski archiwistki nie są nigdzie spisane, ale jej myślenie przejawia się w doborze informacji do raportu /dok. 1/
będącego wynikiem kwerendy genealogicznej, jak również w podkreśleniach w dok. 2. i 4. Poczynionych
najprawdopodobniej przez nią.
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mnie z wyselekcjonowanych w Mińsku, jak również dostępnych mi z innych źródeł danych o
moich przodkach, które nie stoją w sprzeczności z datami istnienia znanych nam przodków,
biorąc również pod uwagę bliskość miejsc zamieszkania tych wydedukowanych z miejscami
zamieszkania ostatnich znanych przodków, niewielkie odchylenia co do wieku lub dat ich
urodzenia (patrz załączony arkusz ‘Synteza dot. genealogii Polańskich.xls’) oraz imion
wraz z imionami ojców, a biorąc pod uwagę, że tylko jedna rodzina szlachecka – właśnie ta
herbu Pokora była odnotowana w guberni mińskiej, można wnioskować z bardzo dużym,
dałbym 99%, prawdopodobieństwem, że pochodzę właśnie z tej linii przedstawionej w dok. 8
(diagramie 2) mieniącej się herbem Pokora, zwłaszcza, że zarówno ciocia Mirka, jak i wujek
W. Lalik potwierdzają, że ważne osoby w rodzinie (Józef i jego dobrze wykształcone córki
Kamila, Teresa) mówiły, że jest pochodzenie szlacheckie, a na mińszczyźnie, z której już
wiemy, że na pewno Józef pochodził była tylko jedna taka rodzina wylegitymowana w XIX
wieku – Polańscy najprawdopodobniej h. Pokora.

Aneks.

Część A.

Przynależność administracyjna wybranych miejscowości przed I wojną światową i po (w XX-
leciu międzywojennym:

Przed I wojną światową
 gmina Dołhinów, powiat Wilejski, gubernia Wileńska.
 wieś Sołone, gmina Witunicze, powiat Borysowski, gubernia Mińska
 wieś Zabrodzie, gmina Witunicze(?, ale raczej tak), powiat Borysowski, gubernia

Mińska

Po I wojnie światowej
 gmina wiejska Dołhinów należała do powiatu Wilejskiego, województwa Wileńskiego
 na terenie gminy wiejskiej Dołhinów leżała wieś Zabrodzie, w której mieszkał Łukasz

Markow Polański z czterema synami oraz Iwan Dominikow  Polański z synem
Maciejem.

 również wieś Sołone leżąca również na terenie gminy Dołhinów (niedaleko
Zabrodzia) po powstaniu Polski znalazła się w granicach Polski i odłączyła się od
gminy Witunicze, która po I wojnie światowej znalazła się na terenie ZSRR. Być
może o tą wieś właśnie chodziło w raporcie isprawnika ujezdu Kobryńskiego z dnia 3
lipca 1893 r., gdy napisał Sołonowka. Chociaż w akcie uznania obywatelstwa /dok.
9/ wpisane jest zapisanie do ksiąg stanowych gm. Witunicze, pow. Borysowskiego, to
może chodzić o zapisanie jeszcze niedługo po urodzeniu (czyli jeszcze za czasów
carskich), więc zapis w tym dokumencie nie świadczy jeszcze o tym, że chodzi o
jeszcze inne Zabrodzie, które niby nadal po I wojnie światowej miałoby należeć do
pow. Borysowskiego.

Można jeszcze uzupełnić na podstawie np. białoruskich źródeł następujące lokalizacje o dane
o przynależności admin. (w podziale adm. sprzed I wojny światowej):
wsie: Sołone, Zabrodzie, Czarnochwostowo

Pozostałe wzmiankowane w wywodzie Polańskich majątki: Surynty, Poniże dotyczące
pokoleń jeszcze przed Grzegorzem.
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Wykluczanie innych hipotez:
Inna wieś Zaborodzie (gm. Kołowicze) jest na zachód od wsi Kołowicze, która jest siedzibą
gminy i na pewno nie podlegała pod parafię Dołhinów (za daleko i nie w tą stronę).  Zostaje
więc tylko to Zabrodzie na północny wschód od Dołhinowa. Poza tym tamta wieś to już na
pewno nie leżałaby w powiecie borysowskim.

Część B

Ze strony http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=23&sub=523 :
Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932
Miejscowości na litery A - Ł
Miejscowość - - powiat lub poczta diecezja
Dołhinów - - Wilejka - wileńska
Dokszyce - - Dzisna - wileńska

http://www.stankiewicze.com/index.php


Pogrubione: informacje wprost z dokumentów

Źródło informacji: Grodno Odchylenia: Wiekowe Imienia Nazwiska
16 kwietnia 1834 23 września 1864 2 sierpnia 1865 5 sierpnia 1890 3 lipca 1893

Rok 1834 1864 1865 1890 1893

Wiek Józefa Polańskiego x x x x 26 30
Data urodzenia Józefa Polańskiego 27.01.1862 x x x 1864 1863 max. 2 lata
Dokładne imię jak w dokumencie Józef x x x Osip Józef Matwiejewicz
Dokładne nazwisko jak w dokumencie Polański x x x Polański Polański

Wiek Jadwigi Szajkowskiej x x x x 21 22
Data urodzenia 05.04.1867 x x x 1869 1871 max. 4 lata
Dokładne imię jak w dokumencie Jadwiga x x x Jadwiga Jadwiga
Dokładne nazwisko jak w dokumencie Szajkowska x x x Szajkowska x

Wiek Macieja Polańskiego x 13 x 48 x x
Data urodzenia x 1821 x 1817 x x max. 4 lata
Dokładne imię jak w dokumencie Maciej Maciej syn Iwana Maciej Iwanow Maciej Iwanow Maciej Matwiej (bo wyżej Józef Matwiejewicz)
Dokładne nazwisko jak w dokumencie Polański Polański Polański Polański x (ale wiadomo, że Polański)

Wiek Krystyny Awłasiewicz x x x 22 x 53
Data urodzenia x x x 1843 x 1840 3 lata
Dokładne imię jak w dokumencie Krystyna x x Krystyna Pawłowa Krystyna Katarzyna raczej nieistotne
Dokładne nazwisko jak w dokumencie Awłasiewicz x x x Aulosewicz x raczej nieistotne

Wiek Jana Polańskiego x 50 x x x x
Data urodzenia x 1784 x x x x
Dokładne imię jak w dokumencie x Iwan syn Dominika Iwan (bo wyżej Maciej Iwanow) Iwan (bo wyżej Maciej Iwanow) x x
Dokładne nazwisko jak w dokumencie x Polański x (ale wiadomo, że Polański) x (ale wiadomo, że Polański) x x

Mińsk

Zestawienie różnych wiarygodnych informacji dotyczących przodków Polańskich

Józefa Polańskiego
Akt uznania obywatelstwa



DOK. 1.

National Historical Archive of Belarus
Kropotkin St., 55. Minsk 220002 Belarus

31.01.2008 № 04-07.201

Polanski Janusz
Ul. Betska 26/66
02-638 Warszawa, Polska

Informacja archiwalna.

W archiwalnych zasobach «Mińskiego Szlacheckiego Zgromadzenia
Delegatów», «Mińskiej Izby Skarbowej», «Mogilewskiego Konsystorza
Rzymsko-Katolickiego», «Starszego Inspektora Fabrycznego Mińskiej Guberni»
istnieją następujące dokumenty dotyczące historii rodu Polańskich,
zamieszkujących ujezd borysowski guberni mińskiej (obecnie rejon borysowski
obwodu mińskiego Republiki Białoruskiej), ujezd piński guberni mińskiej i
ujezd kobryński guberni grodzieńskiej (obecnie rejonu iwanowskiego obwodu
brzeskiego Republiki Białoruskiej), w latach 1802-1923:

Akta Mińskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Delegatów zawierają
następujące dokumenty o szlacheckim pochodzeniu rodu Polańskich:

Postanowienie (kopia/odpis) Mińskiego Szlacheckiego Zgromadzenia
Delegatów o szlacheckim pochodzeniu rodu Polańskich herbu Pokora z 6
grudnia 1802 r.
Ф.319 оп.2 д.2586, лл.10-12об. (język polski, załączona kserokopia)

Drzewo genealogiczne rodu Polańskich, w którym przedstawiono 7
pokoleń rodu (ogółem 38 osób), sporządzone 16 stycznia 1833 r.
Tamże, д.2616 л.107 (język polski, załączona kserokopia)

Postanowienie (kopia/odpis) Mińskiego Szlacheckiego Zgromadzenia
Delegatów o szlacheckim pochodzeniu rodu Polańskich z 16 grudnia 1833 r.
Tamże, лл.147-149 (język polski, załączona kserokopia)

Decyzja (kopia/odpis) Senackiego Departamentu do spraw Heraldyki
wydana Mińskiemu Szlacheckiemu Zgromadzeniu Delegatów o
niezatwierdzeniu postanowienia Mińskiego Szlacheckiego Zgromadzenia
Delegatów o szlacheckim pochodzeniu rodu Polańskich z 16 grudnia 1833 r. ze
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względu na nieprzedstawienie aktów prawnych o posiadaniu przez przodków
majątku, zamieszkiwanego przez włościan i dokumentów potwierdzających
pochodzenie członków rodu wywodzących się ze wspomnianych przodków.
Tamże, д.2616 лл.160-160об.

Wykaz włościan - płatników podatku pogłównego, zamieszkujących
ziemię we wsi Zabrodzie ujezdu borysowskiego guberni mińskiej
wydzierżawioną od właścicielki majątku Korowajewoj, sporządzony 16
kwietnia 1834 r., zawiera:
Łukasz Markow Polański – 48 lat
jego synowie: 1. Wincenty – 22

2. Ignacy – 20
3. Józef – 17
4. Iwan – 14

Łukasza ciotecznego (wujecznego/stryjecznego)1 dziadka* Dominika syn Iwan
– 50 lat
jego syn Maciej – 13
Łukasza żona** Polańska z Iłkiewiczów – 40
jej córki: Izabela – 10

Józefa – 4
Rozalia – 1

Iwana Dominikowa córki: Petronela – 15
Egnesza – 10 lat

*tak w dokumencie
**imienia nie podano
Ф.333 оп.9 д.540 лл.604-606

Alfabetyczny spis osób ujezdu borysowskiego guberni mińskiej o nie
przesądzonym definitywnie szlacheckim pochodzeniu i dlatego przydzielonych
do  podatkowego obowiązku na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego
Senatu z 23 września 1864r. Nr 54728, zawiera:
Nr księgi o wykazie płatników podatku pogłównego - 4
Nr strony w księdze – 75

Polański Maciej Iwanow, rodzina 1, w niej 1 mężczyzna i 1 kobieta.
Przydzielony do włościan.
Ф.333 оп.2 д.2159 л.15

Wykaz włościan - płatników podatku pogłównego dymkowskiej dzielnicy
ujezdu borysowskiego guberni mińskiej sporządzony 2 sierpnia 1865 r. zawiera:

1 Odpada cioteczny, bo chodzi o dziadka, więc zostaje albo wujeczny dziadek (brat babki) albo stryjeczny
dziadek (brat dziadka) i w dodatku o nazwisku Polański (tego się domyślamy, bo nie podano nazwiska, a jak nie
podano nazwiska, to znaczy raczej, że też Polański), co przesądza o linii męskiej tych z linii rodu Polańskich –
przypis M.P.
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Nr 2 Maciej Iwanow Polański – 48 lat
jego żona Krystyna Pawłowa – 22 lata

przydzieleni do włościan wituniczeskiej włości.
Б: 5364/69 (dopisane później)
Ф.333 оп.9 д.849 лл.76об.-77

Wyciąg z ksiąg metrykalnych o urodzeniach, o zawartych związkach
małżeńskich i zgonach według janowskiego (iwanowskiego) kościoła ujezdu
kobrińskiego guberni grodzieńskiej w latach 1890-1904, zawiera:
Nr 13 5 sierpnia 1890 r. ożeniony włościanin bitoniczeskiej* włości Osip
Polański, 26 lat, syn Macieja i Krystyny z Aulosewiczów Polańskich, prawnych
małżonków z włościanką Jadwigą Szajkowską*, 21. letnią, panną, córką Karola
i Józefy z Tomaszewskich Szajkowskich prawnych małżonków. Oboje z
majątku Opolja, parafianie kościoła iwanowskiego.

Przy ślubie obecni byli świadkowie: I. Czapkiewicz, Antoni Bartosz i
Bolesław Szajkowski.
*tak w dokumencie
Ф.1781 оп.46 д.49, л.52об.

Nr 19 22 kwietnia 1891 r. ochrzczona  Maria, córka włościan Osipa i
Jadwigi  Szejkowskich Polańskich prawnych małżonków, urodzona 11 marca
tego samego roku w majątku Opol iwanowskiej parafii.
Chrzestnymi byli Bolesław Szejkowski i Maria Kuszelewna.
Tamże, д.50 лл.32об.-33

Nr 7 13 lutego 1895 r. ożeniony włościanin Bolesław Szijkowski, 25.
letni młodzieniec, syn Kornela i Józefy Tomaszewskich prawnych małżonków z
mieszczanką Anną Pińkowską, 21. letnią panną, córką Ignacego i Jadwigi z
Żukowskich prawnych małżonków, oboje parafianie parafii iwanowskiej.
Tamże, д.54 л. 60об.

Nr 15 24 sierpnia 1895 r. w majątku Opol zmarła z powodu «krwawej
biegunki», 26 sierpnia pochowana na parafialnym cmentarzu - Anna, trzyletnia
córka włościan wiszoniczeskiej* włości ujezdu borysowskiego Osipa i Jadwigi z
Szijkowskich Polańskich.
*tak w dokumencie
Tamże, л.81

Nr 45 8 września 1896 r. ochrzczona Teresa, córka włościan Józefa i
Jadwigi Szejkowskich Polańskich prawnych małżonków, urodzona 20 sierpnia
tego samego roku w majątku Opole.
Chrzestnymi byli Feliks Borzobogatyj i Agnieszka Snieżkowa.
Tamże,д.55лл.35об.-36
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Nr 23 24 maja 1898 r. ochrzczony Walerian, syn włościan Józefa i
Jadwigi Szejkowskich Polańskich prawnych małżonków, urodzony 15 grudnia
1897 r w majątku Opole.
Chrzestnymi byli Felicjan Borzobogatyj i Bronisława Korotkiewicz.
Tamże, д.57 лл.38об.- 39

Nr 36 18 czerwca 1899 r. ochrzczona Anna, córka włościan Bolesława i
Anny Pieńkowskich Szejkowskich prawnych małżonków, urodzona 3 lipca tego
samego roku w majątku Opole.
Chrzestnymi byli Jan Pieńkowski i Bronisława Korotkiewicz.
Tamże, д.58 лл.43об.-44

Nr 23 14 maja 1900 r. ochrzczona Helena, córka włościan ujezdu
borysowskiego Józefa i Jagwigi Szejkowskich Polańskich, urodzona 30 stycznia
tego roku w majątku Opole.
Chrzestnymi byli Felicjan Borzobogatyj i Bronisława Korotkiewicz.
Tamże, д.60 лл.40об.- 41

Nr 18 9 października 1904 r. urodzona w majątku Nowoszczice
iwanowskiej parafii, 9 maja 1905 r. ochrzczona w iwanowskim rzymsko-
katolickim parafialnym kościele - Kamila, córka włościan Józefa i Jadwigi
Szejkowskich Polańskich, prawnych małżonków.
Chrzestnymi byli Władysław Permalowski i Józefa Snieżkowna.
Tamże, д.63 лл.29об.-30

Spis zakładów przemysłowych guberni mińskiej, z wydanym
pozwoleniem na budowę przez Budowlany Oddział Zarządu guberni mińskiej z
lat 1899-1914, w którym pod Nr8 w 1905 r. figuruje gorzelnia Marii-Anny
Karlowny Wydrzga w chutorze Brodnica ujezdu pińskiego.
Ф.311 оп.1 д.13 л.21.

Wyciąg z ksiąg metrykalnych o urodzeniach, zawartych związkach
małżeńskich i zgonach według janowskiego (iwanowskiego) kościoła ujezdu
kobryńskiego guberni grodzieńskiej w latach 1906-1923, zawiera:

Nr 29 22 lutego 1906 r urodził się w majątku Nowoszczice iwanowskiej
parafii, 22 maja 1906 r. ochrzczony w iwanowskim rzymsko-katolickim
parafialnym kościele - Piotr, syn włościan Józefa i Jadwigi Szejkowskich
Polańskich, prawnych małżonków.
Chrzestnymi byli Władysław Permalowski i Franciszka Polańska.
Ф.1781 оп.46 д.64 лл.27об.-28
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Nr 4 15 lipca 1912 r. zawarli związek małżeński 26. letni młodzieniec
Władysław Frost, mieszczanin z miasta i parafii Pińsk, z 19-letnią panną Marią
Polańską, mieszczanką z majątku Nowoszczice, parafianką iwanowskiego
kościoła.
Narzeczony – syn Leona i Tekli Gratuzewiczów Frostów, prawnych
małżonków.
Narzeczona – córka Józefa i Jadwigi Szejkowskich Polańskich, prawnych
małżonków.

Przy ślubie obecni byli świadkowie: Bolesław Szejkowski, Władysław
Dombkowskij, Anton Maczinskij i inni.
Tamże, д.70 л.69

Nr 18 2 grudnia 1912r. zmarła (w podeszłym wieku) w majątku
Nowoszczice, 4 grudnia pochowana na parafialnym cmentarzu szlachcianka
wdowa Józefa Szejkowska, w wieku 92 lat, osierociła dzieci: syna Bolesława i
córkę Jadwigę.
Tamże, д.70 л.73

Nr 2 26 stycznia 1923r. ochrzczony Jerzy, syn Wawrzyńca Polańskiego i
Anieli z Wysockich, prawnych małżonków, urodzony 24 stycznia tego samego
roku.
Chrzestnymi byli Jan Szejkowski i Kamila Polańska.
Tamże, оп.51 д.63 л.47об.(język polski)

Jednocześnie informujemy, iż w osobowych, geograficznych,
systematycznych  katalogach, przy przeglądzie rejestrów i zachowanych akt
archiwalnych zbiorów «Marszałka Szlachty Guberni Mińskiej», «Mińskiego
Urzędu Gubernialnego do spraw Włościańskich», «Mińskiego Gubernialnego
Urzędu do spraw Podatków Rzemiosła», «Urzędu Rekruckiego Ujezdu
Borysowskiego», «Urzędu Skarbowego Ujezdu Pińskiego», «Mińskiego
Konsystorza Rzymsko-Katolickiego», «Dziekana Mińskiej Rzymsko-
Katolickiej Diecezji Ujezdu Borysowskiego»: ksiąg metrykalnych o
narodzinach, zawartych związkach małżeńskich, zgonach i spisach spowiedzi
kościołów ujezdów borysowskiego i słuckiego, spisów rekrutów, rejestrów
szlachty ujezdów borysowskiego i słuckiego, dokumentów dotyczących
przemysłowo-handlowych przedsięwzięć ujezdu pińskiego i innych
dokumentów oraz informacji o osobach z nazwiskiem Polański i Szijkowski
(Szajkowski) nie znaleziono.

Podstawowy kompleks dokumentów ujezdu kobryńskiego guberni
grodzieńskiej są przechowywane w Narodowym Historycznym Archiwum
Białorusi w mieście Grodno, adres: pl. Tizengauza, 2, miasto Grodno, 230023.

Przy dalszych poszukiwaniach interesujących Państwa informacji radzimy
zwrócić się również do Państwowego Archiwum Brzeskiego Obwodu pod
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adresem: ul. Engelsa, 8, Brześć, 224005; Strefowe Państwowe Archiwum w
mieście Kobryń pod adresem: ul. Sowietskaja, 129/1, Kobryń, 225860, Brzeski
obszar; władze Brzeskiego obwodowego archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
pod adresem: pl. Swobody, 18, miasto Brześć, 224030, Białoruska Republika.

Dyrektor archiwum A.K.Golubowicz



DOK. 2. i 4.





























DOK. 6.



Do N 670

Ekstraks Dekretu Wywodowego z Ksiąg Deputacyi Wywodowej Guberni Mińskiej

Działo się na Sesyj
Deputacyi Wywodowej
Gubernii Mińskiej 
w Mińsku

Wywod Familii Urodzonych Polańskich

Roku Tysiąc Osiemsed Drugiego miesiąca Decembra szesnastego dnia.

Przed Nami Stanisławem wańskowiczem Marszałkiem Guberńskim Mińskim Kawalerem Orderu 
św. Anny Drugiej klasy oraz Deputatami z powiatów Gubernii Mińskiej od odbieranymi rozstrzyg. 
sumę wywodów szlacheckich obranymi złożony został  Wywód Famili Urodzonych Polańskich 
przydomku Pokora przez Urodzonego Felicjana Pokora Polańskiego na linii do Wywodu przez 
opisanego, z którego gdy wskazało, że ta Familia używała Herbu Pokora w błękitnym podkowa 
barkiem do góry, nad reglami klucz duży poprzek położony 1) do prawej strony (...) na lewą stronę 
zęby wychodzą, między zębami krzyż 2) na hełmie pięc piór strusich z niepamiętających czasów. 
Według poświadczeń licznych autorów polskich w zaszczytnych (...) pióra strusiowe przyzwoitych 
do dziś dnia zostaasc zaszczytu (...) tak licznie rozmnożonego Familii pełniący się dopiero do 
wywodu  Felicjan Polański prosząc za swą pracowitośc od wielu pokoleń umieścic  Łukasza 
Polańskiego za Protoplastę na linii przez nas. Deputacyję (...) urodzenie z niego i Szlachetności 
swego Jmienia następnymi uprawniającymi porządki swe. Że on Łukasz Polański będąc aktualnym 
Polańskim Szlachetom 
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Szlacheckiem używania go wszelakim walności temu stanowi przyziemskich zostawił po sobie w 
pokoleniu w Dory(....) synowi po ojcu Piotra Daniela Mikołaia syna Polańskich iak uświadczy 
Tysiąc Sześcsieckich osiemdziesiąt (...) ósmego Januara dwudziestego czwartego, dekret odczytuje 
Józefa wuja Łukasza ojca Szymona i Mikołaia synów Polańskich z (...) Jego Panem wujkiem 
zespalającym z gruntami Warkowskiego zapodają dzień dwudziestego piątego novembra 
dwunastego prawo (...) w Mińskim u Amoziewicza janowi Polańskiemu na dzień niwy służące 
tysiąc sześcset osiemdziesiątego drugiego marca dwudziestego ósmego dnia u Jaśnie Pana Łukasza 
ojca, Syna we święta Piotrowii Polańskiemu na powtórzenie imienia swego (...) wystawic.
Tysiąc sześcset osiemdziesiątego czwartego list zaprzysiężone grą prawa ac Ojca Łukasza synowi 
Piotrowi Polańskiemu służący. 
Tysiąc sześcset osiemdziesiątego ósmego Augusta ósmego dnia. Dekret z Infancji urodzonych 
Łukasza ojca Daniela y Piotra synom Polańskim (...) do zapadły w grodzie Mińskim Tysiąc sześcset 
dziewięcdziesiątego Testament urodzonego Łukasza Polańskiego gdzie pi gu synów Piotra Daniela 
Mikołaia Symona y Jana zapisanymi Tysiąc siedemset szóstego aprila pietnastego dnia prawo 
wieczyste na Jaśnie Pana Samuela Polańskiego Mikołajowi Polańskiemu na Folwarku (...) w 
powiecie oszmaneckim leżący wyda na zadatek. Tysiąc siedemset siódmego Oktobra trzeciego dnia 
dawac jutro mielyć do tego folwarku w (...)  kapturowy oszmanieckich zeznanym w pokoleniu 
trzecim Piotr Łukaszewicz, że miał syna (...) Władysława Mikołaia Łukaszewicz Polański, że miał 
syna iednego Macieja Symon Łukaszewicz Polański synów pięciu; Andrzeja Stanisława Jana 
(...)niana – Jan Łukaszewicz Polański synów dwóch y stanisław Polańskich przekonywany tysiąc 
siedemset (...)esiątego ósmego aprila dwudziestego trzeciego prawo trzyletnie.
(...) JW Władysława ojca Franciszka syna Polańskich na Folwark Surynty w województwie 
mińskim sytuowany JW Czekowiczowi aby były na zadatek kwity (...) różnośc Dattami wyż 
wspomnianym Polańskim zapłacone podatków wydawane. W pokoleniu zaś czwartym Władysław 
Piotrowicz Polański że miał synów dwóch Floryana,Franciszka, Maciej Mikjołajewicz takoże 
synów (...) y Wincentego Andrzey Szymanowicz syna iednego Teodora Stanisław Szymanowicz 
teraz syna iednego Grzegorza Jan Szymanowicz synów trzech grzegorza, Antoniego y Ma(...)

abisander
(parafa)
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Aleksander Symonowicz ukaz synów trzech komitentego Ławru Bazylege Roman Symonowicz 
syna Tomasza oraz Władysław Janowicz, że mi od synów (...) Kazimierza Karola, Michała y Józef 
o tem przekonanie (...) - Tysiąc siedemset pięciesiątego trzeciego Juli, dwudziestego dnia Józef po 
gubry dla Michała y dalszych na Sy. Podkomorski powiatu Mozyrekiego Tysiąc siedemset 
pięćdziesiątego szóstego List na przysiędze prawa od urodzonego Macieia Polańskiego oicu 
urodzonemu Michałowi Polańskich synowi służący – tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego piątego 
oktobra piętnastego. Zaświadczenie do Jabrzebnich Antoniemu, Macieiowi Polańskim Braci 
Rodzonych wydane – Na intencie tysiąc osiemset pierwszego Novembra siódmego zaświadczenie 
księdza Moczulskiego Plebana Milczańskiego o metrykach Antoniego Macieia Polańskich 
zaświadczające a w pokoleniu piątym Florian Władysławowicz, że miał synów trzech Ignacego, 
Feliciana y Kazimierza. Franciszek Władysławowicz miał synów czterech, Tomasza, Stanisława, 
Mikołaia i Michała – Michał Maciei miał synów trzech Jana Justyna y Józefa – Teodor 
Andrzejewicz, że miał synów dwuch Jana y Bazylego – Grzegorz Stanisławowicz takoż synów 
dwóch Michała y Ignacego – Grzegorz zaś drugi syn Jana że miał synów czterech – Franciszka, 
Dominika, Stefana y Aleksandra Antoni Janowicz że miał synów trzech Michała, Jana y Bazylego – 
Maciej Janowicz Polański syna iednego Marcin Leon Aleksandrowicz synów dwóch Mateusza y 
Symona oraz że Bazyli Aleksandrowicz miał synów dwóch Adama y Tomasza – Tomasz zaś 
Romanowicz syna iednego Mateusza na (...) Michał Władysławowicz że zostawił synów dwóch 
Stanisława y Mateusza Polańskich a tem przekazano pism fami zachowane a naymać tysiąc 
siedemset dzieięciesiąt pięć marca dwudziestego trzeciego testament urodzonego Michała 
Maciejewicza Polańskiego synów trzech Jana Justyna Józefa wyraża, (...) tysiąc siedemset 
dziewięćdziesiątego czwartego Lutego usmego dnia zaświadczenie Dydziatrewicza Proboszcza 
Kroimecietki żyw o profesyj wieczystej.

(parafka)
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Urodzonego Feliciana Florianowicza Polańskiego prz(...) czaigu wydane – tysiąc siedemset 
dziewięcdziesiątego (...)go Marca czwartego (...) urodzonego Marka Polanskiego wzglendem 
pobicia Stefana Michała Adama y Symona Polańskich przeciwko Ekonomowi JW. Tyszkiewicza w 
Ziemianice – tysiąc osiemset drugiego Juli trzynastego zawiadomienie od urzędników y aby wasali 
powiatu Burgowalego wyż wyrażonym Polańskim wydane – początek na każdego poczegolnie 
metryki chrzestne przed niemi Deputacyą zaostali złożone. W każdem zaś pokoleniu szóstym że 
Ignacy Florianowicz Polański ma syna z drugą Antowiacją – Felicjan Florianowicz że ma synów 
trzech Józefa Ignacy, Piotr + Jan Michałowicz synów Ignacego y Wiktora, Jan Teodowicz syna 
iednego Benedykta. Bazyli Janowicz synów dwóch – Andrzeja y Tadeusza. Michał Grzegorzewicz 
syna iednego Mateusza. Franciszek Grzegorzewicz że ma syna iednego – Dominik Grzegorzewicz, 
że ma synów trzech, Mateusza, Jana y Kazimierza. Stefan Grzegorzewicz Polański yuradzał synów 
dwóch Marcina y Piotra oraz Aleksander Grzegorzewicz że miał syna Eliasza – Michał Antonowicz 
Polański że ma synów dwóch Wincentego y Symona, Jan Antonowicz że  ma synów takoż dwóch 
Tomasza y Grzegorza, Marcin Maciejowicz że ma syna takoż iednego Aleksandra. Naostatek że 
Mateusz Tomaszowicz ma syna iednego  Tadeusza Polańskich małoletnich o tem metryki. Metryki 
chrzestne na każdego przed nami Deputacyją pokłada nie zaświadczyli – Deputacyja wywodowa 
Guberni to wszystkie przepisawszy kiedy zostawiła z tylu iasnych dowiadał przekonaną że Familia 
urodzonych Polańskich od założonego Protoplasty aż do dziś żyjących nie przerwanie szczyci się 
Posesyją ziemską iako też paragrafy wolności stanowi szlacheckiemu przyzwoity y do tej pory 
używa a ztyć progłoszonej

(parafa)
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Rada Szlacheckiego Domu urodzonych Polańskich zapał raz y dostateczną nadwagą probę – zatem 
na fundamencie złożonych Domu (...) szlachecką urodzonych Polanskich prabuiących My Metrek 
Guberński y Deputacyji z powiatowej guberni minskiej wybrani mieniąc się stosownie do  przepisu 
Bracia w Dyplomacji przed Rokiem tysiąc siedemset osiemdziesiątym piatym.Najmiłościwiej też 
pilnując się prawideł w ukazie Rządzącego Senatu za Naytakowniejszą Konfirmację 
Najjaśniejszego Monarchy pać dniem  piątym maia tysiąc osiemset pierwszego roku wydanym 
Familiją Urodzonych Polańskich iako to dziś wywodzących się urodzonych Ignacego 
Florianowicza z synami Antonim, Felicianem Florianowiczem z synami (...) Józefem, Janem, 
Piotrem, Tomasza Stanisława – Janem z synami Ignacym y Wiktorem oraz Justyna Józefa 
Mikołajowicza Janem z synami Benedyktem y Bazyli z synami: augustynem y Tadeuszim 
Teodorowicza, Michał z synami: Tomaszem y Ignacym z synami: Mateuszim Grzegorzewiczem, 
Franciszka z synem Teodorem, Dominika z synami trzema: Mateuszem, Janem, Kazimierzem. 
Stefana z synami dwoma Marcinem, Piotrem oraz Aleksandra z synem Eliaszem Grzegorzowiczem 
Michała z synami dwoma Wincentym y Symonem, Jana z synami dwoma Tomaszem, Grzegorzem 
oraz Bazylego Antoniowicza Marka z synem Łukaszem Maciejowiczem, Mateusza z synem 
Markiem y symona Leonowicza, Adama z synem Aleksandrem y Tomasza Bazyliwicza, Mateusza 
z synem Tadeuszem Tomaszowiczem naostatku Stanisława

        (parafa)
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y Mateusza Michałowicza u Polańskich – za Prawowitą szlachtę Polską uznawanych do księgi 
szlacheckiej guberni Minskiej części pierwszej wnosimy uskuteczniaiąc wolę Prawa Patent na Janie 
wywodzący się urodzonym Feliciana Florianowicza Polańskiego wydał determinuiemy. Uługi 
Dekretu (...) księgach podpisy następne – Stanisław Wańkowicz Marszałek Gubernański Minski y 
kawaler Antoni Bokiapob1 Dymitr Polański Bonawentura osiemnatki Deputat Bonyrysanki – 
Antoni Retyniki Deputat Jkumenicki Alojzy Bagwicki Deputat Oszmiański – Ignacy Bułhan 
Deputat Bobruyski, Michał Szy pmu Szerbiński Deputat Rzeczycki – Julian Miekubowicz Deputat 
Piński – Antoni Mierzewski Deputat Słucki – Paweł Wincenty Jaknicki Deputat Mieyrski – takowy 
Adiutant Dekretu pod pieczę cią urzędową Dworską Guberni Mińskiey u Roku teraźniejszym tysiąc 
osiemset dwudziestym pierwszym miesiącu marcu siódmewgo dnia stronie i oł wydał

Plamki semrety kollela sowietuiw

N 84

 (pieczęć)
Czytałem Michał Duniewski
Guberni Sekretarz

Extrakt Dekretu wywodowego Famili urodzonych Polańskich
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1 Nazwisko napisane po rosyjsku



147
92  122

Wywód Famili Urodzonych Polańskich Herbu Pokora

Roku 1833 Miesiąca Decembra 16ego Dnia Przed Nami Leonem Osztorpem Mińskiej Gubernii 
Szlachty Marszałkiem Rzeczywistym Radcą Stanu Orderu św. Anny 2ego S., Włodzimierza 4ej 
klasy, Kawalerem i o Jana Jerozolimskiego Komandorem prezydującym, oraz Deputatami Powiatu 
Gubernij Mińskiej do przyjmowania i decydowania wywodów Szlacheckich obranemi złożona 
została próśba od Szlachcica Pttu: Boryzczowskiego Jakuba Syna Mateusza Polańskiego w treści iż, 
Familia proszącego od dawnych czasów zaszczyca Szlachetnem miała swe posiadłości Ziemskie, 
lecz przyszedłwszy do Zajęc wyszprzedałone i musiała naprzód mieszczące na odłączonych 
gruntach a na(...) bawic się służbą w tym to czasie ubustwa famili proszącego JW. Hrabia Michał 
Tyszkiewicz, b Prezydent Granicz: Guber: Wilens: umyślał zapisac proszących u J wddaństwo, o 
czem dowiedziawszy się łożyli, blisko 40ci lat (...)raniec dla wydobycia się z pod przemocyi 
wyzyskiwania i uzyskania Dekretu złej przyczyny mieli Jerzego w sądzie powiatowym 
Beryszewskim, na koniu w Sądzie Głównym 2ego Departamentu i w Senacie, gdzie uzyskali 
wolnośc z pod JW. Hrabi Tyszkiewicza oczem  przekonywania Składajacem przy tej prośbie 
Dokumenta, a mianowicie  Roku 1890 wydany (...) Dokumentu z urzędu powiatowego 
Beryszewskiego przyznający proszący dla Aktualną Szlachtę – na razie kopia, zurwalny rezolucyi 
Mińskiej Cywilnej Izby w której  iest usprawniony ukaz Venadki uwalniający proszących z 
poddaństwa i Potwierdzający Dekret Sądu Powiatowego Beryszewskiego, uprzątnowszy tedy i 
wrzeskie trudnienie i zebrawszy

- 7 -



Dokumenta przekonywająco rodowitości szlacheckiej Familii Ja(...) one w następnym porządku 
składa A najprzód wzięty ze (...) klastę Łukasz Polański zaszczycający się Herbem Pokora. W polu 
błękitnym podkowa barkiem do gury nad reglami (...) duży w poprzek położony od prawej strony, 
także w lewą stronę (...) wychodząco polu błękitnym, na hełmietrzy pióra strusia aktualnym 
szlachcicem w pokoleniu 2gim spłodził synów Piotra, Daniela, Mikołaia i Symona dowodzi tego 
Rezul(...) Miesiąca January 24. Dnia Excerset Dekretu oczywistego banału złego WX Litego 
Instancyi Imeć Pana Łukasza Ojca Symona Mikołaia synów Polańskich o Exputacyją z (...) 
Paniszcze w którym także wspomina iż woy rzeczonych J (...) Polańskich ze sumą 600 złłok 
testamentem zapisał Jana Wałkiewiczka Koleśnikówna zwany i o tem to wszystkiem przed JP. 
Andrzejem Wałkiem zawiera   2ego Roku 1684 dattny List przyznanie wieczystego zapisać  na 
połówę Majętności Surg(...) skiey od JP Łukasza oyca JP Piotrowi Polańskiemu Symony 3ego 
Roku 1688 Mca: Augusta dattny  Excerset Dekretu w Mińskim zapisanego Instancyi JP Łukasza 
oyca JP Daniela y Piotra Polańskich synu (...) JP Niemcewiczom Surynt(...) Roku 1679 dattna 
detykacya oświadczenia przez JP. Symona Polańskiego w grodzie mińskim uczyniona w pokoleniu 
3cim, że Stanisław Jan i Aleksander są synami Symona a zaś w Juno(...) Grzegorz Stanisława: 
Antoni Grzegorz i Maciey Jana Leon i Bazylanda Symonowicza dowodzą roku 1738. dattna i w 
grodzie miańskim przyznana. Potem zaś przez JP. Marka Polańskiego sob przeczy Ziemetwo 
Mińskie w roku 1795. uczyniona Extraktem wyjęta Patronymsyja Wilnieńska z którey między
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między innemiest wyłożono „ górą Panowie Jan z synami Grzegorzem (...)nim i Macieiem, 
Alexander z synami Zenonem, Bazylim, także Stanisław z Synem Grzegorzem synowiczowie 
Polańscy Chorążowie JP(...) maiątek swóy Czarnochwostowo w Oycu Symonie y Stryju Mikołaiu 
na wiek spadły w osmiańskim powiecie z 20 chłopami osiadłemi na wieczne czasy wyprzedaią 
Takżę iak na Jana Symonowicza tak też na całe 4e pokolenie toiest na Grzegorza Stanisławowicza, 
Grzegorza, Antoniego, i Macieja Janowicza na i Bazylego Aleksandrowicza pozługuie 1795 Roku 
Rewiska Skalska w której wszyscy Polańscy iako idący do wywodu są pomieszczoni w pokoleniu 
5. Ze Ignacy iest synem Grzegorza Stanisławowicza, Dominik Grzegorza, Michał i Bazyli 
Antoniego a Marek Maciej Janowicza, Mateusz Leona, Tomasz Bazylego Aleksandrowicza 
dowodem go wyżey wzpomniona 1795 Roku dattna Rewizka szlachecka skazka w której wszyscy 
w tem pokoleniu umieszczeni pokolenie swe od wyżeczonych oyców udowadniają 2ego Roku 
1833. Mec: Februar 21 Dnia z konoy Proko unieckiego Białkowskiego wydany patent metryk 
chrzestnych ksiąg parafi Milczańskiej wyjetych Michała pod Ro 1758 Bazylego pod 1767  syna 
Leona i Tomasza syna Bazylego pod  1777 datami datowane na na Ignacego zaś Grzegorzewicza 
roku 1767 dattowana w roku 1833 przez konsystorz Rzymsko Katolicki Minski potwierdzona w 
Ksiąg Dołkinowskich wyjęta Metryka Chrzestna poświadczająca o pochodzeniu onego z oyca 
Grzegorza także iak nate pokolenie tak też i na wszystkie cztery poniższe przysługuie roku  1803 
Januar 14ego d. wyne i tegoż roku w Ziemstwie Wileyskim aktowane poświadczeń o rodowitości 
szlacheckiej całej Familii Polańskich obywatelskie świadectwo z wyszczególnieniem wszystkich 
osób genealogią obiętych
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40

w Pokoleniu 6tym że Ignacy Grzygorzowisz dał życie Symonowi (...)nia Grzegorza Janowicza syn 
Mateuszowi, Michał Symonowi Bazyli (...) cyianowi, Marek Łukaszowi, Mateusz Markowi 
Jakubowi i Józefowi, (...) Pawłowi, Piotrowi i Tadeuszowi dowodzą tego: Symona Ignacewicza 
Rokiem 1798 Dattna a w roku teraźniejszym 1833. Przez konsystorz Grono unicki Białoruski 
wydana Metryka chrzestna (...) o pochodzeniu onego y oyca Ignacego na Mateusza wyżey 
rzeczonego.
A  szlachecka  skazka  i  metryka  pod  Rokiem  1773.  a  przez  torz  Biało  ruski  unicki  wydana 
poświadczająca o pochodzeniu onego oyca Dominika – Następnie na Symona Michałowicza roku 
dattna z Ksiąg Dołkinrozkich przez konsystorz rzymsko katolicki Miński po 1833 roku wydana o 
pochodzeniu oyca Michała (...) czająca. Na Feliciana syna Bazylego po 1805 a na Łukasza Marka 
pod 1786m latami dattne co w 1833 przez konsystorz rzymsko katolicki Miński Extraktem z ksiąg 
Dołkinrozkich wydane Metryki chrzestne poświadczające oich pochodzeniu Na Marka Mateusza 
pro rokiem 1796 dattna z ksiąg Milczanskich przez konsystorz unicki Białoruski wydana metryka 
chrzestna  z  oyca  Mateusza  onego  pochodząca  Na  Jakuba  pod  1799  i  Józefa  też 
Mateuszowiczowego  1802m   latami  dattna  na  Pawła  pod  1812  Piotra  1814  i  Tadeusza 
Tomaszewicza pod 1816  latami dattne a przez konsystorz Miński 1833 z Ksiąg  Dołkinrozkich 
Patentatami  wydane  Metryki  chrzestne  poświadczające  a  pokoleniu  wyżej  rzeczonych  osób  – 
Nakoniec  w  pokoleniu  7m   że  Józef  jest  synem  Mateusza  ,  Ignacy  Symona  Michałowicza, 
Wincenty,  Ignacy  Jan  i  Józef  Łukasza  dowodem  tego  na  Józefa  1806  Ignacego  pod  1823 
Wincentego pod 1812 Ignacego Łukaszewicza 1824 Józeffa pod 1807 i Jana pod 1820 latami dattne 
przez Konsystorz Rzymski Miński z Ksiąg  Dołkinrozkich wydane
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Metryki chrzestne poświadczające o pochodzeniu onych od wyżej rzeczonych oycach Funduiących 
się  tedy  na  tych  dowodach  nieprzerwanie  przez  7m  pokoleń  uprawniających  o  rodowitości 
szlacheckiej  Famili  proszącego,  Domagaiąc  aby  onego  z  Całą  Familią  w  Dostoieństwie 
Szlacheckim utwierdzony w Księdze Genealogiczney części szóstej umieścić, Następnie całe dzieło 
iako  już  na  Ruski  język  przełożyć  do  Heroldyi  przesłać  i  nakoniec  dwa  Extrakta  dekretu 
wywodowego  do  wiadomości  Familijnej  proszącym  wydać  za  tym na  Fundamencie  złożonych 
dowodów o Rodowitości szlacheckiej Familij Polańskich probujących My Marszałek Guberński i 
Deputaci z Powiatu Guber: Mińskiey wybrani mając się stosownie do Jeran w Dyplomacie pod 
Rokiem 1785 Naymiłościwiey szlachcie nadającym niemniey Cóż pilnującą prawideł w ukazie z 
Rządzącego Senatu pod dniem 2m Maia 1809 Roku wydanym Familiją Uurok Polańskich herbu 
Pokora iakoto  dziś  wywodzący dzieci  Symona Ignacewicza  Mateusza Dominikowicza  z  synem 
Józefem Symona Michałowicza z synem Ignacym Feliciana Bazylewicza Łukasza Marciewicza z 
synami  Wincentym  Ignacym  Józefem  i  Janem  Marka  Jakuba:  /wywód  podpeuniącego/  Józefa 
Mateuszowicza  Pawła  Piotrai  Tadeusza  Tomaszewicza  wespół  z  Pok.  Przodkami  za  rodowitą 
szlachtę  uczyniwszy onych do Ksiąg Szlacheckiey  Guberni  Mińskiey wnosimy a stosownie  do 
ukazu Rządzącego Senatu a d. Apryla 1800 Roku całe dzieło na potwierdzenie do Heroldyi przesła 
determinujemy u tego dekretu w księgach podpisy zasiadający 

(podpisy)

Senator Jerzy Kosbykowsky
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DOK. 13.

Informacja archiwalna

W dokumentach urzędu państwowego: Narodowego Archiwum
Historycznego Białorusi w Grodnie znajdują się następujące informacje
dotyczące genealogii  rodu Polańskiego Józefa Matwiejewiczai urodzonego we
wsi Солоновка Sołonowka lub Solonowka ujezdu borysowskiego guberni
mińskiej.

1. W zbiorzeii «Kancelarii Gubernatora Grodzieńskiego» znajdują się
następujące dokumenty dotyczące Polańskiego Józefa Matwiejewicza:

- Podanie włościanina wsi Sołonowka ujezdu borysowskiego guberni
mińskiej Polańskiego Józefa Matwiejewicza z 30 czerwca 1893 roku o
pozwolenie zakupu 18 dziesięcin ziemi na obrzeżach Крушинно Kruszynno 
ujezduiii kobryńskiego od włościanina Andrzeja Aleksandrowicza Ignatiuka.

W podaniu znajduje się zapis świadczący o zamieszkiwaniu w 1893 roku
przez Polańskiego Józefa Matwiejewicza we wsi Грушево Gruszewoiv ujezdu
kobryńskiego.

- Raport isprawnika (naczelnika policji powiatowej) ujezdu kobryńskiego
do gubernatora grodzieńskiego z 3 lipca 1893 rokuv, w którym znajdują się
następujące informacje o Polańskim Józefie Matwiejewiczu:
,,Polański Józef Matwiejewicz – włościanin wsi Sołonowka
wituniczeskiejWitunicze wołościvi ujezdu borysowskiego guberni mińskiej
tymczasowo zamieszkujący około roku w gorzelni majątku Gruszewo w gminie
илоскойiłoskiejvii ujezdu kobryńskiego.

Cała jego rodzina jest wyznania rzymsko-katolickiego.
Pracuje jako gorzelany w gruszewskiej gorzelni. Zarówno on, jak i jego

rodzina nie prowadzą chłopskiego trybu życia.
Podczas zamieszkiwania w ujeździe kobryńskim nie stawał przed sądem i

nie toczyło się przeciwko niemu śledztwo.
W związku z zakupem ziemi, nie przedstawił dowodów o sytuacji

majątkowejfinansowej, dlatego odmówiono mu jej sprzedaży.
Skład rodziny:
Józef Matwiejewicz Polański – 30 lat
jego żona Jadwiga – 22 lata
córka Maria – 3 miesiące
matka Katarzyna – 53 lata
siostry: Emilia – 24 lata

Franusia – 21 lat
Anna – 16 lat.

- Raport isprawnika ujezdu kobryńskiego do gubernatora grodzieńskiego
z 9 października 1893 roku, wyjaśnia, że Polański Józef Matwiejewicz pochodzi
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z однодворцев jednodworcówviii i w 1865 roku został zaliczony do stanu
chłopskiego. Odmówiono mu sprzedaży ziemi od włościanina Andrzeja
Ignatiukaix.
Ф.1, оп.18, д.207, л.72-76

2. W zbiorze Grodzieńskiego gubernialnego zarządu akcyzowego, w
protokołach z kontroli wyposażenia gorzelni nr 224 w majątku Nowoszyce
ujezdu kobryńskiego guberni grodzieńskiej z lat 1904-1913 znajdują się osobiste
podpisy zarządzającego zakładem, pracującego jako gorzelany Polańskiego
Józefa Matwiejewicza.
Ф.30, оп.1, д.62, л.183-234x

W zbiorach Grodzieńskiego Gubernialnego Urzędu do Spraw
Włościańskich, Kobryńskiej Powiatowej Administracji Policyjnej, Janowskiego
Kościoła ujezdu kobryńskiego, Starszego Notariusza Grodzieńskiego Sądu
Okręgowego, kobryńskiego Notariusza B. D. Rostowskiego, Grodzieńskiej
Gubernialnej Komisji Spisowej Powszechnego Spisu Ludności Rosyjskiego
Imperium, Grodzieńskiego Gubernialnego Komitetu Statystycznego i innych,
informacji o rodzie Polańskich nie ma.

Zastępca dyrektora
urzędu państwowego:
Narodowe Archiwum
Historyczne Białorusi w Grodnie R.F.Goriaczewa

Legenda (przypisy do tłumaczenia) autorstwo: Janusz Polański
Zatwierdzam tłumaczenie jako dostatecznie dobre (po licznych korektach).

i Matwiejewicza znaczy: syna Mateusza
ii lepsze słowo nie: zbiór, ale: zespół archiwalny
iii ujezd-powiat w carskiej Rosji
iv nazwa mogła też być: Hruszewo.
v policja carska miała obowiązek meldowania władzom o osobach, które mogły być politycznie niepewne np.

o Polakach; zdeklasowanej do stanu włościańskiego szlachcie, która nie zdołała w przepisanym czasie
udowodnić swego pochodzenia szlach. lub/i przyspieszenie deklasacji było represją popowstaniową etc.

vi wołość-gmina w carskiej Rosji (odpowiednik umowny, bo za caratu samorząd był iluzoryczny i oczywiście
tylko szlachecki i to był ,,przywilejem” tylko tej szlachty, która posiadała ziemię.

vii od miejscowości: Iłosk ? to trzeba jeszcze ustalić.
viii jednodworcy- warstwa w car. Rosji, coś między szlachtą a chłopami. Mogli posiadać ziemię i chłopów,

pańszczyźnianych. Ponieważ mowa tu o ziemiach byłej Rzplitej, więc chodzi tu raczej o polską szlachtę
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zagrodową, którą rząd carski przenosił przymusowo do stanu chłopskiego (…).
ix W tym okresie na Kresach rząd carski zabraniał Polakom kupowania ziemi.
x Symbole archiwalne po rosyjsku oznaczające miejsce dokumentów tj. tzw. aktów w zespole archiwalnym.









DOK. 14.

Janów, Kościół parafjalny p. w. Św. Krzyża, ufundowany w XV w., odbudowany przez
księżnę Szuyską w 1764 r., wymurowany 1848 r. sumptem proboszcza Ks. Kazimierza
Pallulona i innych ofiarodawców, poświęcony w 1852 r. przez Biskupa Żylińskiego. W
pobliżu kościoła znajduje się miejsce męczeńskiej śmierci Bł. Jędrzeja Boboli, którego
relikwje zostały podarowane Kościołowi Janowskiemu przez szczęśliwie panującego Papieża
Piusa XI.

Uroczystość Bł. Męczennika jest świętowaną w pierwszą Niedzielę po dniu 16 Maja.
Proboszcz Ks. Adam Suchwałko, Wizytator dekanalny szkół. Liczba parafjan ok. 1450.
Urząd poczt. i st. kol. na miejscu — Janów k. Pińska.
Kaplice: 1) w Janowie na cmentarzu
2) w Mołodowie (murowana)
3) w Bałandyczach.

Osiedla: Janów, Ąwuls 5 klm., Bałandycze 22, Batorówka 12, Bereźlany 1O, Borowa 7,
Bosznia 13, Busza 21, Chomiczewo 15, Daniłowo 8, Dziadowicze 22, Dąbrówka 8,
Drużyłowicze 10, Franopol 8, Glinna 16, Gniewczyce 12, Horbacka 12, Horwata 7, Janopol
9, Józetpol 10, Kality 13, Kleszcze 10, Klonki 9, Kolano 24, Konotop 8, Krasilówka 10,
Krasne 15, Krytyszyn 9, Krzywica 13, Kluczewy 17, Kulaki 10, Kuzeliczyn 12, Lachowicze
6, Laskowicze 2, Ludowicze 7, Ludzinowicze 9, Łysucha 8, Małajczyn 22, Michalin 11,
Mochro 20, Mohilno 2, Mołodów 18, Monkiewicze 5, Morozy 9, Moszki 11, Motol 21, Nakło
1 i pół, Nowołuczki 8, Nowoszyce 9, Odryżyn 22, Ohowo 6, Osownica 20, Ostrówki 2,
Ostrzyca 3, Pancewicze 22, Perewił 4, Perehub 9, Pieszkowo 10, Rodogoszcz 13, Radownia
5, Rohotynka 5 i pół, Rudkówka 8, Rudzk 5, Soczewki 10, Starosielje 9, Strzelna 11, Suche 5,
Syczewo 11, Szczekock 8, Śnitowo 9, Tryliszki 11, Tyszkowicze 22, Wierchuście 3,
Własowce 25, Worocewicze 10, Wólka Kużeliczyńska 13, Zajezierze 22, Zamalinno 5,
Zamosze 11, Zarudzie 5, Zarudzie 9, Zastruże 11, Zawiszcze 20, Żurawek 19.

Sąsiednie Kościoły parafialne: Beździeż 22 klm., Drohiczyn Poleski 31, Ochów 25, Pińsk 44,
Porzecze 22.

Uwaga. Dekretem Jego Biskupiej Mości z dn. 1 Lipca 1933 r., L. 2494/33 parafja Janowska
została odłączona od dekanatu Kobryńskiego i przyłączona do Pińskiego.

Zrodło: SPIS KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI PIŃSKIEJ w R. P. 1933 i
1934. PIŃSK - 1933



DOK. 15.




