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Sed  iam  nox  humida  coelo  praecipitat    Choć  wilgotna  noc  spływa  z  nieba, 

suadentque  sidera  cadentia  somnos,              i  spadające  gwiazdy  skłaniają  do  snu,   

sed  si  tantum  amor  casus  cognoscere  nostros,         ale,  jeżeli  pragniesz  poznać  nasze  przygody,   

incipiam …              zacznę  opowieść... 

(Vergilius) 
 

 
  

Zamiast  prologu 
 

 

Już  prawie 15 lat przebywam w Zaświatach, lecz  stale jestem  

obecna w   życiu  mego syna Krzysztofa. To  z  jego  pomocą  postaram się dziś 

opowiedzieć o mojej  genealogii  rodzinnej  i  moim życiu. 

 

Wychowałam się w domu, w którym pamięć o poprzednich  

pokoleniach była  niezmiernie żywa. Bardzo pomocne w pielęgnowaniu tej 

pamięci były liczne pamiątki rodzinne, dokumenty archiwalne, fotografie, stara 

korespondencja,  a przede wszystkim  moc różnych opowieści moich rodziców  i  

ciotek o losach nieżyjących już naszych bliższych i dalszych krewnych. 

Bardzo wcześnie zorientowałam się, iż wspomnienia o naszych przodkach 

układają się jakby w dwóch oddzielnych nurtach : galicyjskim związanym z 

rodziną mej Mamulki  i wielkopolskim dotyczącym rodziny mego Ojca.  

 

Nurty te oprócz odmiennej faktografii miały też inny nastrój  –   

Galicyjskie  wspomnienia  pełne  były nut romantycznych, nostalgii za utraconą  

wyższą pozycją społeczną, zaś wielkopolskie bliższe były pozytywistycznym 

akcentom,  bardziej skłaniały się ku realizmowi politycznemu.                                                                                            

Te odmienności powodowały, iż w mej świadomości powstały obrazy dwóch 

różnych światów, co prawda istniejących równolegle w czasie ale zupełnie nie 

przystających do siebie. Wydawało mi się, iż gdy wielkopolska rodzina  w 

czasach Kulturkampfu borykała się z trudnościami życia codziennego 

towarzyszyły temu trudne warunki pogodowe : szarugi, zawieje, roztopy, 

uporczywe deszcze, chłód i klęski żywiołowe.                                             

Tymczasem w tym samym okresie galicyjska rodzina cieszyła się z przepięknej 

kanikuły, słońca, upałów, urodzaju owoców. 

Dziś przystępując do utrwalenia  wspomnień rodzinnych siłą rzeczy w 

podobnym klimacie je przedstawię.   

 

 



II 

W  odniesieniu  do  przodków  moja  opowieść  będzie  głównie   

koncentrowała  się  na  moich  antenatach  tj.  na  genealogii  galicyjskiej  i  

wielkopolskiej.   Opowiem  jednak  również ,  choć   bardzo  skrótowo,   o  

pochodzeniu   mego   męża  -  fragmentaryczność  tej  części  wspomnień  

wynika  z  tego,  iż  ich  rodzina  na  skutek  zawieruchy  I  wojny  światowej  

utraciła   nie  tylko  pamiątki  rodzinne,  ale  i  szerszą  świadomość  swego  

pochodzenia.       

   

Porządkując  pamiątki  rodzinne  zwróciłam  uwagę  na  trzy   

niezmiernie  charakterystyczne   cechy  w  XIX -wiecznej  historii  rodzinnej  : 

 

1.  Do  czasów  odzyskania  niepodległości   trzy  główne  korzenie  rodzinne  

rozrastały  się  na  terenie wszystkich  trzech  zaborów  :   

-  rodzina  mej  matki,   czyli  Prus – Więckowscy,   żyła  w Galicji  

głównie  we  Lwowie  i  Krakowie   

-  rodzina  mego  ojca,  czyli  Maryańscy,  wywodziła  się  z   zaboru  

pruskiego  i  mieszkała  w  Poznaniu   

-  rodziny    mego  męża,   tj.  Zgrzebniccy   i  Tomczykowie,   mieszkały  

w  zaborze  rosyjskim w  okolicach Kielc 

 

2. Status  społeczny  i  stosunek  do zaborców  tych  rodzin  był  odmienny  :   

-   Więckowscy  pochodzili  ze  szlachty  i  XIX  wieku  piastowali      

    wysokie  urzędy   w  CK  administracji  w  Galicji  będąc  lojalnymi     

    poddanymi  cesarza,   

-   Maryańscy  wywodzili  się  ze  stanu  mieszczańskiego  i  należeli  w   

     zaborze   pruskim  do  warstwy  inteligencji  walczącej  z  Prusakami   

     o  utrzymanie   polskości,   

-   Zgrzebniccy i  Tomczykowie  byli  pochodzenia  chłopskiego  lecz  w  II   

     połowie  XIX  wieku  podjęli  służbę  państwową  na  kolei  co  zbliżyło   

     ich  do  inteligencji,  jednak   wymagało  lojalności  wobec  zaborcy  ; 

 

3. Zadziwiające,  iż  mimo  tych  rozbieżności  terytorialnych, różnych  

kondycji  społecznych  i  różnic  w  stosunku  do  zaborców  gdy  wybiła  

godzina  Powstania  Styczniowego  w  szeregach  powstańczych  znaleźli  

się  przodkowie   ze  wszystkich  trzech  zaborów.    

Wśród  poległych  powstańców  znaleźli  się  :   

 z  Galicji  -  Leszek  Hubl ,  lat  16,  brat  babki  Kazimiery  z  

Hublów  Więckowskiej  poległ  pod  Tyszowcami,   

 



III 

 

 z  Wielkopolski  -  Nikodem  Maryański,  lat  26,  bliski   kuzyn  

mego  dziadka  Stanisława  Maryańskiego  -  poległ  pod  Nową  

Wsią  k/ Piotrkowa  Kujawskiego      

 w  Świętokrzyskim  -  Stanisław  Zgrzebnicki ,  lat  20,  brat  

Michała  Zgrzebnickiego   pradziadka   mego  męża  -  poległ  pod  

Bliżynem.   

 

      Również  w  50  lat  później  w  momencie  odzyskiwania   

niepodległości   aktywny   udział  w  działaniach  zbrojnych  przeciwko  

zaborcom  brali  moi  krewniacy  z  Galicji  i  Wielkopolski  :  

          -   W  Galicji  w  Legionach  znalazło  się  aż   6-ściu  wnuków   mego   

               pradziadka    Ferdynanda  Więckowskiego  :  byli  to   Mieczysław,   

               Tadeusz,  Zygmunt,  Franciszek,  Erwin  i  Ferdynand  III   

                Więckowscy  -   w  większości  w  stopniach   oficerskich  i    

                 odznaczeni  Krzyżem  Virtuti  Militari.   

    -    W  Wielkopolsce  w  powstaniu  przeciwko  Prusakom   w  stopniu   

         majora  służby   zdrowia   brał  udział  mój  Ojciec.                                                                    

Natomiast  bezpośredni  przodkowie  mego  męża  tj.  Zgrzebniccy  i  

Tomczykowie    jako  kwalifikowani  kolejarze  średniej  rangi już  na  początku  

I  Wojny  Światowej    byli  ewakuowani  w  głąb  Imperium  Romanowów  i  do  

Polski  powrócili  dopiero  w  1923 r.  tj.  po  traktacie  ryskim  -   i  ta  

okoliczność   sprawiła,  iż  nie  brali  oni  udziału  w  walkach  o  niepodległość.  

Jednak  w  bocznej  linii  bliski  ich  krewniak  Jan  Klemens  Zgrzebnicki  zapisał  

piękną  kartę  jako  Legionista  I  Brygady,później  major  WP  odznaczony  

krzyżem   VM  klasy V.  

 

Jest jeszcze jedna istotna konstatacja  –  obie strony tj.  Mamulka  i   

Ojciec   przedstawiając nam   dzieciom wiadomości o swych przodkach  -  a  to  

jest  główna  osnowa  dwóch  pierwszych  rozdziałów  mojej  opowieści  -  starali 

się przekazywać obraz wyidealizowany, pozbawiony dramatycznych, trudnych 

momentów.   Szczególnie dotyczy to wspomnień galicyjskich. Wszelkie moje 

indagacje Mamulki i  jej siostry Cioci Jani dlaczego Więckowscy opuścili 

Sądecczyznę zbywane były  krótką odpowiedzią :  „Oni tam zostawili bardzo złe 

wspomnienia i dlatego nie chcieli tam wracać”.                                                  

Dopiero dociekliwość mego syna Krzysztofa, który dotarł do relacji Nikodema 

Goyskiego sąsiada Więckowskich o przebiegu rabacji pozwoliły poznać ową 

bolesną prawdę.                                                                                                            



Podobnie w przekazywanych  informacjach o rodzinie wielkopolskiej pomijano 

bardzo istotne dane o śmierci aż sześciorga  dzieci z rodzeństwa  mego Ojca  

oraz  o przyczynach tego stanu.   

Teraz  gdy  już znam  te  mroczne  tajemnice  jeżeli  moje wspomnienia  mają  

być kompletne muszę je  uwzględnić,  jak  również  wszelkie  ustalenia 

Krzysztofa, które czynione były w różnych okresach, ale ostatecznie zlały się 

moimi wspomnieniami z dzieciństwa i nie sposób już tej materii rozdzielić.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 
GALICYJSKIE  KORZENIE  RODZINNE 

 

Wymogi chronologii narzucają, iż zacznę od moich pra-pra-pradziadków  
Magdaleny ze Śmidowiczów Więckowskiej i jej męża  Stefana Prus Więckowskiego, 
którzy żyli w drugiej połowie XVIII wieku.  
Dzięki pasji mego syna Krzysztofa, który dotarł do dokumentacji źródłowej 
zasłyszane w dzieciństwie wiadomości o przodku biorącym udział w słynnej szarży 
pod Somosierrą zostały w pełni potwierdzone.  Dziś wiem, że rodzice tego 
szwoleżera Magdalena i Stefan Prus  Więckowscy  mieszkali w Przecławiu koło 
Mielca, w miasteczku położonym nad Wisłoką słynącym do dziś z zabytkowego 
pałacu Koniecpolskich i Reyów. 
 

 
 
Jakie było źródło utrzymania Więckowskich oraz ile łącznie posiadali dzieci pozostaje 
już dziś niewiadome.  Zapewne Stefan należał do zubożałej szlachty tzw. zagrodowej 
lub już być może parał się pracą urzędniczą. Na pewno jednak chlubił się swoim 
pochodzeniem bo przekazał potomnym, iż Więckowscy posiadali herb Prus Primo,  a 
ich proklama czyli zawołanie brzmiało „Kordek”.  

 
Między  Mielcem a Tarnowem 

Gdzie prapolskie leżą wioski 

Stare gniazdo jest herbowe 

Gdzie ród mieszkał Prus Więckowski. 

 

Ród był twardy, jak ze spiża 

Bronił wiary niczym Troi 

Stąd miał herb „Półtorakrzyża” 

A w klejnocie rękę w zbroi. 

 

Wierny zawsze był Koronie  

Gromiąc Zakon czy też Ordę, 

A że lubił białe bronie 

To proklamę nosił „Kordek”. 

 

Zawsze w boju mężnie stawał 

Ciężko rażąc wrażą hordę, 

Więc  wróg szybko rejterował 

Słysząc zawołanie : KORDEK ! 
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CK notariusz w Radziechowie  
Zdzisław  Prus Więckowski   

1852 – 1919  

 
KK Radca  Dworu  

Jan  Elsner   
 
 

Wojciech 
Zgrzebnicki  
1942 - 1942 

Maria 
Zgrzebnicka
1944 – 1993  

M
ąk

ul
sk

i 
 

Li
ss

ow
sk

i 
 

E
ls

ne
r 

 

F
le

ch
ne

r 

G
ło

w
ac

ki
 



Mój  prapradziadek  szwoleżer  Gwardii 
Jan Nepomucen Prus Więckowski  (1786 - ….) 

 
Jan Nepomucen Prus Więckowski  syn Stefana i  Magdaleny   

Śmidowicz urodzony w Przecławiu 18.05.1786 r. z  pewnością  ukończył szkołę 
średnią, gdyż  średnie  wykształcenie było jednym z warunków  kariery wojskowej, a 
taką właśnie rozpoczął  on  w  wieku  21  lat.  
 

W dniu 6 kwietnia 1807 r. w pałacu w Finkelsteinie czyli  w  Kamieńcu  
Suskim na Pojezierzu Iławskim Napoleon w  antrakcie cudownych chwil u boku 
szambelanowej Marii Walewskiej wydał dekret o powołaniu 1000 osobowego I Pułku 
Szwoleżerów Gwardii, który miał być sformowany z polskich ochotników. O tej 
inicjatywie Cesarza już w lutym wiedziano w Warszawie i rozpoczęła się agitacja za 
poparciem tego zamierzenia. 
W  dniu 25 kwietnia 1807 r., w drugim tygodniu rozpoczętego poboru, przed komisją 
rekrutacyjną w Warszawie stawił się 21-letni Jan Nepomucen Prus  Więckowski syn 
Stefana.  
Myśląc dziś o tym przypominam sobie dramatyczne okoliczności przedzierania się do 
wojsk napoleońskich Krzysztofa Olbromskiego bohatera „Popiołów”.  Żeromski 
tworząc fikcję literacką musiał bazować na jakichś wspomnieniach tamtych 
wydarzeń.  Może i Jan doświadczył podobnych „przygód”, wszak i on musiał 
przedzierać się do Warszawy przez kordon graniczny pilnowany przez Austriaków.   

 
Wg dekretu kandydat do służby w pułku musiał spełniać 
następujące warunki :  dobre zdrowie, sprawność fizyczna, 
dobra prezencja, wykształcenie, posiadanie konia 
wierzchowego, rzędu i munduru (w przypadku braku 
wyposażenia można było wziąć pożyczkę potrącaną później z 
żołdu).  Po pozytywnym przejściu przeglądu przed komisją 
wcielany kandydat stawał do raportu przed Ministrem Wojny 
księciem Józefem Poniatowskim, następnie jego nazwisko 
było umieszczane w księdze pułkowej. Na zbiorczym rozkazie 
o wcieleniu do pułku sporządzonym przez księcia 

Poniatowskiego podpis składał sam Cesarz.  Ponieważ Jan został wcielony do pułku 
na 70-tej lokacie na samym początku jego formowania,  przydzielony został do I 
szwadronu. Szwadron ten liczący 250 szwoleżerów składał się z dwóch kompanii :  I-
szej  i V-tej. Jan znalazł się w V kompanii.   
 

Początkowo Jan był  szeregowym szwoleżerem, potem awansował na  
brygadiera, by ostatecznie zostać furierem. Funkcja furiera przypadała jedna na 
kompanię. Furier był podoficerem. Oprócz normalnych obowiązków żołnierza jazdy 
czyli brania udziału w szarżach, był odpowiedzialny za wyżywienie 125 ludzi i ich 
koni, zorganizowanie kwater i stajni, prowadzenie kancelarii  w kompanii.  
Na funkcje furiera wyznaczano osoby  nie tylko posiadające predyspozycje do 
prowadzenia kancelarii, ale przede wszystkim operatywne i odpowiedzialne za byt 
ludzi, sprawne organizacyjnie  i  nieprzeciętnie odważne, gdyż funkcja furiera 
wymagała samodzielnego penetrowania terenu, często wrogiego, w poszukiwaniu 
furażu. Jak była to niebezpieczna funkcja świadczy znaczna liczba furierów poległych 
w trakcie walk w Hiszpanii i podczas wyprawy moskiewskiej. 
 

Jan służył w I pułku szwoleżerów przez  7 lat – świadczą o tym zapisy  
przy jego nazwisku w księdze pułkowej, która jako jedyna polska księga pułkowa 
ocalała do naszych czasów. Przechowywana ona jest w forcie w Vincennes pod 



Paryżem, gdyż pułk choć składał się z głównie Polaków był na żołdzie francuskim i 
wchodził w skład francuskiej gwardii cesarskiej.   
W ciągu 7 lat istnienia I pułk szwoleżerów brał udział w 44 bitwach. Jednak księga 
pułkowa wymienia tylko część z nich, te najważniejsze. Przy żadnym z  ponad 4000 
szwoleżerów zapisanych w księdze nie odnotowano udziału w więcej jak 14-stu 
bitwach.  
 
Przy nazwisku Jana odnotowany jest udział właśnie w 14 bitwach : Wagram, 
Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lűtzen,  Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, 
Montmirail, Laon,  Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube.  Wśród tych wymienionych bitew 
brak Somosierry, ale jak świadczą wspomnienia dowódców pułku, w słynnej szarży 
rozpoczętej przez III szwadron, a więc przez kompanie 3  i  7, udział wzięły również 
obie kompanie I-go szwadronu. Potwierdzają  to  zapisy  w  księdze  pułkowej -  
wśród  rannych  i  zabitych  pod  Somosierrą  są  również  szwoleżerowie  z  
kompanii  I  i V.  Ponieważ  szarża  pod  Somosierrą  miała  zupełnie  
niespodziewany  przebieg  i  od  pokoleń  pozostaje  w  zainteresowaniu  nie  tylko  
Polaków  nie  mogę  pominąć  we  wspomnieniach  tego  ważnego  epizodu,  w  
którym  udział  wziął  mój  prapradziadek.  Posłużę  się  tutaj  opisem  bitwy  
opracowanym  przez  Krzysztofa,  który  starał  się  w  nim  uwzględnić  wszystkie  
dostępne  relacje  uczestników  bitwy,  by  precyzyjnie  umiejscowić  udział  naszego  
przodka w  szarży.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Małżeństwo Szwoleżera 
W rok po powrocie w rodzinne strony Jan, który liczył wówczas 29 lat, 

ożenił się we Wielogłowach koło Nowego Sącza z Józefą Agnieszką  
Pankowską.  Jego 
oblubienica była młodsza 
od niego o 3 lata. 
Wiek panny młodej może 
wskazywać, iż chyba 
wcześniej byli „po słowie”  
i Józefa Agnieszka 
czekała na jego powrót z 
wojny.  Ślub odbył się w 
starym gotyckim kościele 
Św. Mikołaja we 
Wielogłowach, w którym 
26 lat wcześniej 
ochrzczona została 
Józefa Agnieszka. 
 
Kościół Św. Mikołaja we 
Wielogłowach   

 
Wesele odbyło się we Wielogłowach w modrzewiowym dworku z alkierzami, 

który wówczas należał do Jana Pankowskiego ojca Józefy Agnieszki, a obecnie jest 
użytkowany przez siostry zakonne.  Dworek ten jest na liście obiektów chronionych 
prawem jako zabytek, jego wiek obliczany jest na ponad  320 lat, czyli był 
zbudowany w czasach Sobieskiego. 

                   

Dwór we Wielogłowach 



Ciekawe od kiedy dwór ten należał do rodziny Pankowskich ? Czy w ich ręce trafił w 
drodze zakupu czy też został przejęty w wyniku mariażu – bardziej prawdopodobna 
jest ta druga ewentualność.  Jeżeli Pankowscy weszli w stan jego posiadania w 
drodze  dziedziczenia, to powstaje bardzo ciekawy trop genealogiczny do 
spenetrowania przez Krzysztofa.                  Otóż niegdyś przez wiele wieków  
właścicielami Wielogłowów i okolicznych wsi, jak i tego dworu była znana rodzina 
Wielogłowskich herbu Stary Koń, których epitafium z piaskowca znajduje się w 
pobliskim kościele św. Mikołaja. Ich związek z Wielogłowami datuje się od czasów 
Leszka Czarnego, który podarował Wielogłowy węgierskiemu rycerzowi Jerzemu z 
Szonatu, natomiast wydziedziczył dotychczasowego właściciela rycerza  Otto z rodu 
Starżów herbu Topór .  Ten jednak udał się do króla węgierskiego i wyjednał zwrot 
swych dóbr. Po powrocie został negatywnie przyjęty przez własnych krewniaków i 
wówczas zmienił nazwisko ze Starża  na Wielogłowski i przyjął herb Stary Koń.   W 
następnych wiekach przedstawiciele tego rodu piastowali szereg najważniejszych 
urzędów w państwie. 

 
Dwór od strony ogrodu   – może w tym narożnym alkierzu dopełniła się noc poślubna mych 

Prapradziadków :   szwoleżera Jana Nepomucena Więckowskiego i Józefy Agnieszki Pankowskiej 
 
 

Godzi się tu przytoczyć historię, która rozegrała się w owym dworku na  
początku   XIX wieku gdy dzierżył go Jan Pankowski. Historię tą mój syn Krzysztof 
znalazł na stronie genealogicznej Piotra Gryglaszewskiego z Krakowa.  
Otóż gdy Józefa Agnieszka miała ok. 14 lat jej ojciec,  Jan Pankowski, który już jakiś 
czas był wdowcem ożenił się powtórnie ze znacznie młodszą  28 letnią, atrakcyjną 
panną Teresą Bossowską.  Bezpośrednio po ślubie macocha Józefy Agnieszki 
wywołała znaczny skandal uciekając od starszego już męża do 20-letniego  
kochanka Jana Grabczyńskiego z pobliskiej Jasiennej.  Z tego nielegalnego związku 
urodziło się szereg dzieci, ale jako pochodzące z nieprawego łoża nie mogły 
dziedziczyć majątku po swym ojcu Janie Grabczyńskim. Stąd młodzi Grabczyńscy z 



utęsknieniem oczekiwali śmierci Jana Pankowskiego, która umożliwiłaby 
zalegalizowanie związku ich rodziców. Dopiero w 1835 r. po ponad 30 latach od 
owego skandalu zmarł  wreszcie Jan Pankowski i w Jasiennej odbyło się długo 
oczekiwane wesele.  
Świadkiem tej uroczystości zapisanym w Testimonium Copulationis czyli metryce 
ślubu był sąsiad Grabczyńskiego,  a  nasz  krewniak   sędzia dominialny z Jasiennej 
Jan Kanty Lissowski.  Był  on  bratem  mej  praprababki  Teresy  z  Lissowskich  
Mąkulskiej.  Drugim  świadkiem  był  sąsiad  przez  miedzę  współwłaściciel  
Jasiennej  Józef  Wieniawa  Długoszowski  dziadek  słynnego  generała  Wieniawy.                                               
Osoba  Jana  Kantego  Lissowskiego  zostanie jeszcze niżej opisana, bo zachowała  
się  jego  niezmiernie  ciekawa  fotografia  w  kontuszu  i  pasie  słuckim,  ponadto  
będzie  on  dramatycznym  bohaterem  wspomnień  o  rabacji  galicyjskiej  jakie  
spisał  jego  sąsiad  Nikodem Goyski,  zaś  w  trzy  lata  później  Jan  Kanty  będzie  
w charakterze świadka uczestniczyć w weselu  mego  pradziadka  Ferdynanda  
Więckowskiego  (syn  szwoleżera)  odbywającym się we dworze we Wielogłowach. 
Ponadto  Krzysztof  odnalazł  jego  grobowiec  na  cmentarzu  w  Lipnicy  Wielkiej  
oraz  zrujnowane  pozostałości   jego  dworu  w  Jasiennej. 
Młodzi  Więckowscy  po  ślubie  zamieszkali w  Miłkowej  w  okazałym murowanym 
dworze na szczycie wysokiego wzniesienia górującego nad doliną Dunajca.  Dziś w 
murach tego dworu znajduje się stacja radiolokacyjna WP.   
Niestety nic nie wiadomo dlaczego wybór padł na Miłkową, czy  tam  mieszkali  
rodzice  szwoleżera,  czy było to wiano wniesione przez Józefę Agnieszkę, czy też 
dwór ten  został zakupiony przez  Jana Nepomucena, a może nawet zbudowany 
przez szwoleżera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzieciństwo  mego  pradziadka  Ferdynanda   
 

Młodzi  Więckowscy  po  ślubie  zamieszkali w  Miłkowej  w  okazałym  
murowanym   dworze na szczycie wysokiego wzniesienia górującego nad doliną 
Dunajca,  skąd  rozpościera  się  prawie  dookólna  panorama  -  miejsce  
przedziwne.  W  murach tego dworu przez  lata  PRL  znajdowała  się  stacja 
radiolokacyjna WP  -  dziś  wystawiony  jest  na  sprzedaż.  
Niestety nic nie wiadomo dlaczego wybór padł na Miłkową, czy  tam  mieszkali  
rodzice  szwoleżera,  czy było to wiano wniesione przez Józefę Agnieszkę, czy też 
dwór ten  został zakupiony przez  Jana Nepomucena, a może nawet zbudowany 
przez szwoleżera. 

W 1818 r. w dworze  w  Miłkowej urodził się  Ferdynand Więckowski  -   
mój przyszły pradziadek.   Niestety nie wiem ile dzieci urodziło się w małżeństwie  
szwoleżera, zapewne było ich kilkoro.    Ja  wiem  tylko  o  jednym  dziecku,  co  
wydaje  się  nieprawdopodobnym  w  owych  czasach.  Pewne  dane  wskazują,  iż  
Ferdynand  musiał  mieć  jakieś  męskie  rodzeństwo. Jeszcze  o  tym  napiszę.                                                                                                                                         

Dwór  w  Miłkowej 

 

W tym to właśnie starym dworze 

                Mój pradziadek się urodził 

W roku gdy Napoleon za morzem 

      Trzeci  rok  Saint  Helen  schodził. 
 
 
Jedyną zachowaną  pamiątką materialną,  która  zapewne  zdobiła  ścianę  we  
dworze w  Miłkowej jest malutka akwarela na kartonie przedstawiająca dwóch 
szwoleżerów w stroju paradnym przy namiocie. Wg tradycji rodzinnej została 
przesłana przez Jana do domu rodzinnego w liście z Hiszpanii.   



 
Dwór  Więckowskich  stał w Miłkowej 

A w tym dworze wśród pamiątek, 

Obraz „Dwaj szwoleżerowie” - 

To z Legionów polskich wątek. 

 

Stoją dwaj szwoleżerowie, 

Gdzieś w oddali Somosierra. 

Myśl kołacze im po głowie : 

Jak daleko ojców terra ! 
 

Długo wracać im nie dano 

Prosto na ojczystą ziemię, 

Lecz w Hiszpanię ich zagnano 

 By tamtejsze zgnietli  plemię. 

 

Stanowiło to szalbierstwo, 

Bowiem szczytnie przysięgali : 

Wolność, Równość i Braterstwo - 

Więc się w duchu buntowali ! 
 

Według adnotacji na odwrocie 
obrazka uczynionej przez moją 
siostrę Halszkę Jan Nepomucen to 
ten szwoleżer z lewej strony. Tą  

informację  pewnie  otrzymała  od  naszej   Mamulki.                                       
Aktualnie akwarela jest własnością Krzysztofa. 
 

Jak wynika z ustnych przekazów rodzinnych wkrótce po zamieszkaniu  
w Miłkowej  Więckowscy pozbyli się ziemi – sprzedali ją celem kształcenia dzieci. 
Jak długo żył  Jan Nepomucen niestety dziś już nie wiadomo.  Prawdopodobnie 
spoczął na cmentarzu miejscowej parafii w Siedlcach w gminie Korzenna lub na 
bliższym jego domostwu cmentarzu w Przydonicy. Tu zadanie dla Krzysztofa aby 
dotarł do ksiąg zmarłych  Liber Mortuorum  parafii  w  Siedlcach i Przydonicy,  które 
zapewne  się  zachowały. 
 

Gdy Ferdynand miał 5  lat  w okolicach Sącza występowała ospa  więc  
jego rodzice zadbali o zaszczepienie go przeciwko tej chorobie.  Dowodem na to jest 
zachowane świadectwo tego szczepienia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Być  może  dzięki  temu  szczepieniu  dziś  funkcjonuje  nasz  ród. To szczepienie  
dobitnie świadczy o światłości umysłowej  jego rodziców, wszak szczepienia to była 
absolutna nowość. Szczepionka przeciwko ospie została wynaleziona zaledwie 25 lat 
wcześniej we Francji, a wiedza o tym odkryciu nie była zbytnio upowszechniona 
nawet w świecie medycznym, zaś  społeczeństwo do szczepień podchodziło z wielką 
rezerw                                        
 

Ferdynand najpierw kształcił się w pobliskim Sączu, a po skończeniu  
szkoły średniej, podjął studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie. O tych  
etapach jego edukacji świadczą zachowane kolejne jego świadectwa szkolne  i 
akademickie. Nie  wiem  jak  brzmiały  wszystkie  poszczególne  stopnie,  ale  
Ferdynand  otrzymywał  przeważnie  stopnie  :  „pierwszy  z  pierszeństwem”    
Dokumenty  te  znajdują  się   w  posiadaniu Krzysztofa. 

 

 
 
 

Ferdynand  po skończeniu w 1843 r studiów powrócił do Sącza, gdzie został 
zatrudniony z administracji podatkowej jako praktykant konceptowy. Miał wówczas 
26  lat i pora było myśleć o żeniaczce, ale Ferdynand jeszcze przez 6 lat pozostawał 
kawalerem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzieciństwo  mej  prababki  Pauliny   
 

W tym czasie we dworze w Bukowcu na stokach mocno zalesionej góry  
Jamna   -  w  linii  prostej  odległym  o  ok. 10-12  km  od  Miłkowej  i  Wielogłowów  -   
dorastała przyszła wybranka Ferdynanda -  Paulina Mąkulska urodzona w 1831 r.   

Bukowiec należał do parafii w 
Lipnicy Niemieckiej i tam została  
ona ochrzczona.  
 
Kościół NMP w Lipnicy   

 
Zachowała  się  oryginalna  
metryka  chrztu  Pauliny  
wystawiona  w  1848 r.  w  
miejsce  zaginionej  podczas  
rabacji  pierwotnej  metryki.  
Zawiera ona  kuriozalny  błąd  -  
ksiądz   Napiórkowski,  który  
wystawił  ten  duplikat  w  
rubryce  „sexus”  czyli  płeć  
wpisał  skrót  „mas”  od  
łacińskiego  „masculina”  czyli  
płeć  męska  zamiast  „feminina”  
czyli  płeć  żeńska. 

 
Metryka  chrztu  Pauliny 

   
Gdy Paulina  miała zaledwie 8 lat zmarł jej 

ojciec Józef Mąkulski dziedzic Bukowca i Falkowy 
Górnej.  Z jego  testamentu wynika, iż jej dwaj 
starsi bracia Ksawery i Konstanty otrzymują w 
spadku jedynie drobne działy, a główna część 
spadku przypada Paulinie. Nie można tam się 
dopatrzyć, aby byli oni wydziedziczani  -  wprost 
przeciwnie.     
Ojciec stara się zadbać o ich dalszą egzystencję 
zobowiązując córkę do wypłaty tantiem i 
dostarczania co rok drzewa na opał z 
odziedziczonych lasów. To pozwala sądzić, że 
zapewne byli to jej bracia przyrodni, z pierwszego 
małżeństwa jej ojca. Stąd wniosek, że główny 
majątek Mąkulskiego wniosła we wianie jego II 
żona Teresa z Lissowskich Mąkulska, pochodząca 
z Jasienny i  dlatego był  cedowany na Paulinę.                                                                                                                                             
Bratem Teresy Mąkulskiej był ów sędzia dominialny z Jasienny Jan Kanty Lissowski 
– sąsiad i świadek na ślubie Grabczyńskiego  z  Teresą  Bossowską. 



 
 

 

Był on też ojcem chrzestnym Pauliny i teraz gdy dorastała jako pół sierota to on był 
zobowiązany  zamiast ojca poprowadzić ją do ołtarza podczas ślubu. Z tego 
testamentu dowiadujemy się też o niezmiernie ciekawych  szczegółach  dotyczących  
stosunków  majątkowych  rodziny Mąkulskich. Mimo  znacznego  majątku  -  vide 
zapis  zobowiązujący  Paulinę  do  scedowania  ok. 17 ha lasu  na rzecz brata,  
zatem majątek  jest znacznie  większy  -  gospodarka  szlachecka wyraźnie  
przeżywa już kryzys o czym świadczą  długi ją obciążające.   
   

Ponieważ ten testament jest najstarszym tego rodzaju dokumentem 
rodzinnym nie od rzeczy będzie przytoczenie jego treści. Niestety oryginał tego 
dokumentu z 6.05.1838 r. nie zachował się, ale ponieważ został on intabulowany w 
Tabuli Krajowej we Lwowie już w ok. 20 lat później odpis tego dokumentu został 
sporządzony ręką Ferdynanda. Oto ten testament : 
 

Copia 
Cessya,  mocą  której  niżej  
podpisany  Józef  Mąkulski  
tabularny  właściciel  wsi  Bukowiec  
zwanej,  w  Cyrkule  Sandeckim  
położonej,  w  CK  Lwowskiej  Tabuli  
Krajowej  na  imię  i  nazwisko  
podpisanego  lib.  dom.  12  pag. 175 
n. 12  intabulowanej,  takową  powyż  
powiedzianą  wieś  z  wszystkimi  
jej rozległościami  i  powinnościami,  
tak  jak  ją  używałem  i  
posiadałem,  dodając  jeszcze  do  
tej  wsi  rolę  Florkówkę  zwaną,  do  
wsi  Falkowy  Górnej  mej  
dziedzicznej  należącą,  mej  Córce  
Paulinie  Mąkulskiej  ceduję,  
daruję  i  wiecznymi  czasy  zaraz  
od  momentu  akceptacji  niniejszej  
Cessyi  ustępuję  w  posiadanie  i  
używanie  wraz   
z  posłuszeństwem  gromady,  
oddaję  z  wszystkimi  Mobiliami,  
Ruchomościami,  Sprzętami,  
Inwentarzami  i  Zaprzęgami  z  
obowiązkiem,  gdy  ta  do  lat  
wieloletności  dojdzie,  by  temi  
Mobiliami  w  równych  częściach  z  

swem  bratem  Konstantym  i  Xawerym  Mąkulskim  podzieliła  się,  nadto  by  temuż z  lasów  do  
Bukowca  należących  trzydzieści   N-ro 30  morgów  /tj. 17,4  ha/   do  wsi  Falkowy  Górnej  
odmierzyła, ograniczyła,  w  posiadanie  i  używanie  prawem  własności  oddała,  zaś  swemu  bratu  
Xaweremu  Mąkulskiemu  po  dojściu  do  wieloletności  Dziedziczki  Pauliny  Mąkulskiej  i  
odebraniu  przez  nią  tejże  wsi  w  posiadanie  i  użytkowanie  ma  taż  jako  spłatka  tej  wsi  
dwieście  pięćdziesiąt  N-ro  250  sztuk  dukatów,  na  koniec  succesorom  Tekli  ze  Stadnickich  
Ścisławskiej  sto  N-ro  100  dukatów  M.K.  rzetelnie  wypłacić,  nadto  mego  rodzonego  brata  
Stanisława  Mąkulskiego  i  tegoż  żonę  Apolonię  z  Rylskich  Mąkulską  do   ich  obojga  śmierci  
przy  posiadaniu  i  używaniu  tego  samego  grunta  w  roli  Florkówka  zwanej,  któren  dziś  



posiadają  i  używają  bez  żadnych  danin  i  podatkowania  w  nienaruszonej  spokojności  
utrzymać  i  tymże  na  opał  corocznie  dwa  sągi  drzewa  jodłowego  regularnie  dawać  ma. 
A  że  ustanowiona  przeze  mnie  Dziedziczka  Paulina  Mąkulska  jest  małoletnia,  przeto  ma  
Żona  a  jej  Matka  Teressa  z  Lissowskich  Mąkulska   ma  być  Jej  opiekunką  bez  obowiązku  
zdawania  komu  bądź  kalkulacji  z  opieki  i  administrowania  tejże  wsi,  która  aż  do  dojścia  
Tej  do  wieloletności  ma  administrować,  a  po  dojściu  zaś  do  wieloletności  ma  Jej  
natychmiast  tę  wieś  Opiekunka  i  Administratorka  w  posiadanie  oddać. 
Obejmująca  zaś  Dziedziczka  Córka  Paulina  Mąkulska  obowiązana  jest  i  będzie  aż  do  
śmierci  swej  Matce  Teressie  z  Lissowskich  Mąkulskiej  prócz  pomieszkania  i  przyzwoitego  
Ją  stołowania  corocznie  regularnie  na  Jej  utrzymanie  po  pięćdziesiąt  N-ro 50  dukatów   
M.K.  na  każden    Reński  rachując  3  sztuki  cwancyngierów  wypłacać.  Opiekunka  i  
Administratorka  Teressa  z   Lissowskich  Mąkulska  od  momentu  akceptacji  w  imieniu  
małoletniej  Dziedziczki  tejże  Cessyi  starać  się  ma  z  procentów  tej  wsi,  jako  też  i  wsi  
Falkowy  Górnej  przeze  mnie  memu  synowi  Konstantemu  Mąkulskiemu  osobną  Cessyą  dato  6  
maja  1838 r.  cedowanej,  długi  przeze  mnie  zaciągnione  w  ratach  wypłacać  i  wypłacić  a  
mianowicie  : 
- dług  W.  Stanisławowi  Piotrowskiemu   -   dług  w  sumie  tysiąc  N-ro  1.000  dukatów  M.K.., 
- dług  W.  Franciszce  z  Lissowskich  Gawrońskiej  -  dług  w  sumie  tysiąc  N-ro  1.000  

dukatów  M.K.. 
Po  spłaceniu  długu  W.  Stanisławowi  Piotrowskiemu  w  pięciu  latach  na  raty  corocznie  po  
200  dukatów  M.K.  wypłacić  starać  się  będzie. 
Dopiero  wypłaciwszy,  czyli  po  wypłaceniu  tych  długów  Opiekunka  i  Administratorka  
obowiązana  będzie  z  procentów  tej  wsi  od  sumy  250  dukatów procent  po  5/100  w  sumie  
dwanaście  i  pół  N-ro  12 ½   sztuk  dukatów  corocznie  Xaweremu  Mąkulskiemu  wypłacać,  
pierwej  zaś  żądać  procentów  przed  wypłaceniem  wszystkich  długów  prawa  nie  ma  i  mieć  
nie  będzie.   
Tak  sporządzoną  Cessyę   jawnie,  rozmyślnie  i  dobrowolnie  przeze  mnie  zeznaną,  przez  mą  
Żonę  Teressę  Z  Lissowskich  Mąkulską  a  Matkę,  Opiekunkę   i  Administratorkę  w  imieniu  
małoletniej  Dziedziczki   Pauliny  Mąkulskiej  z  mym  zezwoleniem  akceptowanej  chcąc  mieć  
za  ważną    i  nigdy   
niewzruszoną  własnoręcznie  w  przytomności  uproszonych  przyjaciół  i  świadków  podpisuję  i   
na  tejże  wsi  Bukowiec  zwanej  intabulować  pozwalam.   Działo  się  w  Bukowcu  dnia   6  maja  
1838 r.   
/z  dwiema  paragrafami  poprawionemi/.                                         Józef  Mąkulski   -  cedujący. 

W  imieniu  małoletniej  Córki  Pauliny  Mąkulskiej  akceptuję  niniejszą  Cessyę  
 -  Teressa  z  Lissowskich  Mąkulska  Matka,  Opiekunka  i  Administratorka. 
Jako  uproszony  świadek  obecny  podpisuję  :   Ignacy  z  Kosarzewa Borzęcki.        
Jako  uproszony  obecny  świadek   :  Wincenty  Korab  Zdzieński.       

 
 Ten  drugi  świadek mieszkał  poniżej  Lipnicy  na  tzw.  Widomii  -  jego  
murowany  dwór  zachował  się  w  niezłym  stanie  i  obecnie  mieści  się  tam  
Ośrodek  Zdrowia  oraz  mieszkanie  miejscowego  lekarza.  
 
  Z rodziną Mąkulskich łączy się jeszcze jeden problem badawczy dla 
Krzysztofa. Otóż w 1837 r. w Pawlikowicach koło Bochni we dworze należącym do 
Jakuba Mąkulskiego została zawiązana Konfederacja Powszechna Narodu 
Polskiego – organizacja o bardzo radykalnym, postępowym w kwestii chłopskiej 
programie. Byli to secesjoniści ze Stowarzyszenia Ludu Polskiego.  Niewątpliwie 
właściciel dworu musiał należeć do spisku. Biorąc pod uwagę bliskość Bukowca oraz 
niewątpliwe więzy rodzinne (to samo b. rzadkie nazwisko właścicieli obu dworów   -  
dziś  tylko  4  osoby  je  noszą) domniemam, iż mój prapradziadek Józef Mąkulski też 
mógł należeć do tego spisku. Wiadomo, iż spisek ten został w następnym roku 
rozbity na skutek aresztowań głównych aktywistów. Ciekawe czy aresztowany był też 
Jakub Mąkulski.   



Rodzinny  dramat  podczas  rabacji  galicyjskiej 
 

W lutym 1846 r. gdy Paulina miała 15 lat nad tą częścią Galicji  
przetoczyła się   wielka tragedia narodowa  : rabacja galicyjska.   
Ofiarą jej padło ponad 1000 młodych mężczyzn głównie spośród szlachty i 
oficjalistów dworskich zamordowanych przez chłopów sprowokowanych przez 
Austriaków,  którzy rozpuścili pogłoski, że szlachta przygotowuje powstanie  
wymierzone przeciwko chłopom.  

 
Ja  jednak wiadomości o tej tragedii uzyskałam dopiero w szkole i nie  

wiązałam  jej z genealogią rodzinną.                                                                                                                             
W  opowieściach  mojej  Mamy  i  jej  siostry  Cioci  Jani   pytania  dlaczego  ich  
przodkowie  opuścili  rodzinne  strony  w  rejonie  Nowego  Sącza  kwitowane  były  
enigmatycznie :  „ oni  tam  zostawili  bardzo  złe  wspomnienia.” Nic  nie  
wspominano o rabacji. Dopiero dzięki dociekliwości Krzysztofa poznałam  całą  
bolesną prawdę. Krzysztof  dotarł  do  niezmiernie dramatycznej  relacji Nikodema  
Goyskiego  z  Bruśnika  z przebiegu rabacji w okolicach Bukowca.  Goyski był  
bliskim  znajomym  Jana Kantego Lissowskiego. Konieczne  będzie  tu  przytoczenie  
relacji  Nikodema  Goyskiego. 
Wieczorem  22  lutego  1846 r.  do  Nikodema  przybył  w  chłopskim przebraniu  
jego  brat  z  wiadomością,  iż  w  dole  doliny  chłopska  czerniawa  morduje  
szlachtę  i  należy  uciekać.  Brat  Nikodema  był  już  poważnie  zraniony  w  ramię  
przez chłopów  i nie  był  w  stanie  uciekać  z  bratem,  wobec  tego  ukrył się w 
kaplicy cmentarnej w Bruśniku, gdzie po wykryciu  został zamordowany przez 

rozłupanie głowy głazem. 
Nikodem Goyski uciekł  wraz  z  
żoną  i  dwójką  maleńkich  
dzieci  nocą  saniami  z  
Bruśnika  do  sąsiedniejdoliny.  
Nie  korzystał  z  dróg  bo  tam  
obawiał  się  spotkać  chłopów.  
Uciekając przed chłopską 
czerniawą schronił się najpierw  
w  dworze Zdzieńskich w   
Lipnicy na tzw.  Widomii, a  
następnie  w  dworze  Jana 
Kantego Lissowskiego w 
Jasiennej.  W  tej  dalszej  
podróży  towarzyszył  im  
najstarszy  18-letni syn  
Zdzieńskich.  Nocą  dwór  ten  
był  oblegany  przez  chłopska  
bandę.     
 
Po lewej : brat mojej praprababki Jan 
Kanty Lissowski sędzia dominialny z 
Jasiennej. 

 
Następnego dnia po odjeździe  
Goyskich dom Jana  Kantego,   
został otoczony przez chłopów  
pod  przywództwem Korygi.  
Napastnicy wywlekli sędziego 
na podwórze i tam cepami 
chcieli pozbawić go życia. 



Gdyby nie czynna obrona ze strony jego trzech  córek, które też same zostały srogo 
pobite niechybnie sędzia  straciłby życie. Zamordowany natomiast  został   młody  
Zdzieński,  podczas  gdy  usiłował  dotrzeć  do  majątku  swego  dziadka. 
Wśród ofiar w  Jasiennej  był również – opisany wcześniej bohater  ognistego  
romansu z  Bossowską  -  Jan Grabczyński   
Został  on  bestialsko zamordowany przez własnych 
chłopów, którzy przepiłowali  koryto wraz  z  
Grabczyńskim  pod  nim  ukrytym. 
To  bestialstwo  oprócz relacji Goyskiego przytaczane  
jest też  w monografii prof. Stefana Kieniewicza o 
rabacji.  
Goyski  wymienia  również,  iż  wśród  zamordowanych  
w  dolinie  Lipnicy  był  m.  in.  18-letni  Aleksander  
Mąkulski.  Zaś  w  spisie splądrowanych przez chłopską 
czerniawę dworów sporządzonym przez prof. 
Kieniewicza wymieniany jest też dwór w Bukowcu. 
Ponieważ  nazwisko  Mąkulski / Mąkulska   jest  w  
Polsce  niezmiernie  rzadkie  -  obecnie  tylko  20  osób  
nosi  to  nazwisko  należy  domniemać  iż  wymieniony  
przez  Goyskiego  Aleksander  Mąkulski  to  brat  
przyrodni  Pauliny  w  dokumentach  rodzinnych  
występujący  jako  Konstanty. 
Tu  zadanie  dla  Krzysztofa  -  trzeba  ustalić  księdze  
zgonów  w   Bruśniku,  Falkowej  i  Lipnicy  czy  wśród  
ofiar  chłopskiej  czerniawy  był  starszy  brat  Pauliny.  
 
Po prawej : grobowiec Jana  Kantego  w Lipnicy Wielkiej 
odnaleziony przez Krzysztofa  -  z  pomnikiem  tym  sąsiaduje  
grobowiec  Jana  Grabczyńskiego  z  wyzywająca  inskrypcją  
piętnującą  chłopów. Obok leżą  też  jakieś  trudne  do  odczytania  
tablice  chyba  rodziców  Jana  Kantego  czyli  moich  
prapradziadków. 

 
Tu  konieczne  jest  przytoczenie  wypowiedzi 

Juliusza  Sienkiewicza  wnuka  Noblisty,  a  męża  
naszej  kuzynki,  który  po  zapoznaniu  się  z  tą  
częścią  wspomnień  wyraził  opinię,  iż  aby  było  
możliwe  tak  wielkie  bestialstwo  chłopów  wobec  
szlachty  musiały  istnieć  do  tego  uzasadnione  
powody  w  postaci  wieloletnich,  wielopokoleniowych  
krzywd  zadawanych  chłopom  przez  panów,   które  
podczas  rabacji  chłopi  wyrównali.   
Dlatego  zastanawiam  się  jakimi  panami  byli  wobec  swych  poddanych  moi  
przodkowie : Mąkulscy  i  Lissowscy,  jeżeli  stali  się  oni  ofiarami  rabacji.                                                                                        

 
Charakterystyczne, iż wszystkie zachowane w naszej rodzinie archiwalne 

dokumenty Mąkulskich z okresu przed rabacją to są duplikaty pobrane z urzędów już 
po rabacji – zapewne oryginały zgorzały spalone przez chłopów, którzy nagminnie 
niszczyli wszelkie dokumenty sądząc, iż są to spisy chłopskich powinności 
pańszczyźnianych. 
Tak  oto  przedstawiały  się  owe  :  „bardzo  złe  wspomnienia”,  o  których  
enigmatycznie  mówiła  Ciocia  Jania.  
 
 
 
 



 

Małżeństwo  Ferdynanda  i  Pauliny   
 

  Gdy  w 3 lata po rabacji Ferdynand zaczął się starać o rękę Pauliny 
liczyła ona 18 lat i w rozumieniu ówczesnego prawa austriackiego jako półsierota 
musiała uzyskać  zgodę sądu opiekuńczego w Tarnowie na zawarcie związku 
małżeńskiego. O wydanie takiej zgody wystąpili do sądu pisemnie jej matka i  prawny 
opiekun,  którym był jej ojciec chrzestny a zarazem brat jej matki sędzia dominialny z 
Jasiennej Jan Kanty Lissowski. Zachował się brudnopis tego pisma pełen skreśleń i 
poprawek, jak i oficjalna odpowiedź tarnowskiego sądu. Oba dokumenty warte są 
przytoczenia : 
 

Do  Wysokiego  C.K.  Sądu  Szlacheckiego  w  Tarnowie 

 

Teresa  Mąkulska  matka  i  współopiekunka  w  Bobowej,   tudzież  Jan  Kanty  

Lissowski  w  Jasiennej  opiekun  proszą  o  zezwolenie  na  małżeństwo  

małoletniej  Pauliny  Mąkulskiej  z  Ferdynandem  Więckowskim  Praktykantem  

Konceptowym   C.K.  Administracji  Dochodów  Skarbowych,  jakoż  o  to  

upraszamy,  aby  uwiadomienie  niżej  podpisanych  o  skutku  niniejszej  

prośby,  nie  mniej  inne  wyjść  mogące  uwiadomienia  Wysokiego  C.K.  Sądu  

dla  niżej  podpisanych   Panu  

Ferdynandowi  Więckowskiemu  w  

Nowym  Sączu  doręczone  były. 
 

Wysoki  C.K.  Sądzie  

Szlachecki  ! 
 

O  rękę  małoletniej  Pauliny  

Mąkulskiej  stara  się  niejaki  Pan  

Ferdynand  Więckowski.   

Taż  małoletnia  jest  córką  śp.  

Józefa  Mąkulskiego  i  dziedziczką  

włości  Bukowiec  w  cyrkule  

sądeckim  położonej.  Zaś  Pan  

Ferdynand  Więckowski   podług   

załączonego  tu  dekretu  z  dnia  

26  grudnia  1842 r.  do  liczby  

1686  jest  Praktykantem  

Konceptowym  C.K.  Administracji  

Dochodów  Skarbowych  na  teraz  przy  C.K.  Administracji  Obwodowej  w  

Nowym  Sączu. 



Według  przyłączonego  tu  dekretu  z  dnia  1  października  1845 r.  do  

liczby  598  przypisany  egzamin  już  złożył, a  jak  świadczy  dekret  z  dnia  

30  sierpnia  1845 r.  do  liczby  /nieczytelne/  adiutum  rocznych  300  w  

monecie  konwencji  pobiera  i  wkrótce  na  wyższy  stopień  być  posuniętym  

się  spodziewa. Niżej  podpisani  starali  się  bliżej  go  poznać  i  dalszych  o  

nim  zasięgnąć  wiadomości,  a  poznawszy  w  nim  człowieka  ze  wszech  

miar  prawego,  nieposzlakowanych  obyczajów  sądzą,  że  szczęście  małoletniej  

ustali.  Skłonność  małoletniej  także  za  nim  przemawia,  której  wzajemne  

przywiązanie  pozyskał. 

Niżej  podpisani  uznając  to  małżeństwo  z  każdego  względu  za  

stosowne  przychylając  się  do  obopólnych  życzeń  upraszają  Wysoki  C.K.  

Sąd  Szlachecki  Opiekuńczy   o  zezwolenie. 

Na  przypadek  gdyby  Wysoki  Sąd  uznał  potrzebnym  bliższe  badanie  

wspomnianej  małoletniej  i  powtórne  zapytanie  niżej  podpisanych  tedy  

upraszamy  aby  Wysoki  C.K.  Sąd  raczył  do  tego  przeznaczyć  Obwodowego  

Komornika  z  zaleceniem,  by  to  urzędowanie  w  Nowym  Sączu  

przedsięwziął,  ponieważ  niżej  podpisana  Matka  w  Nowym  Sączu  osiądzie,  

po  wtóre  na  zdrowiu  jest  bardzo  cierpiąca,  a  nareszcie  podróż  do  

Tarnowa   nie  tylko  z  wielką  przykrością  dla  jej  zdrowia,  ale  także  z  

znacznymi  wydatkami  ku uszczerbkowi  małoletniej  byłaby  połączona. 

Przy  tym  świadectwo  urodzenia  małoletniej  Pauliny  Mąkulskiej  załącza  się. 

Bobowa,  dnia  .....  maja  1849  r. 
 

Charakter  pisma  tego  brudnopisu  wskazuje,  iż  jego  faktycznym  redaktorem był  
właśnie  Ferdynand.  Pismo to ostatecznie wyszło pod datą 18 czerwca 1849 r. 
Szczególnie podoba mi się w tym piśmie zdanie, iż Ferdynand „wkrótce  na  wyższy  

stopień  być  posuniętym  się  spodziewa”.  

Któż dziś pamięta, że taka składnia to tzw. czas zaprzeszły czyli „plusquam 
perfectum”.  
W odpowiedzi z dnia 22 lipca tegoż roku sąd poinformował, iż działania dalsze w tej 
sprawie będzie prowadził Komornik Obwodowy Denker pod warunkiem wniesienia 
stosownej opłaty urzędowej.  



 

Powyżej :  Odpowiedź CK Sądu Szlacheckiego na wniesione podanie o zezwolenie na ślub 
Ferdynanda z Pauliną  i  urzędowe  poświadczenie  zawarcia  przez  nich  małżeństwa 

 
Ślub  Pauliny  i  Ferdynanda  odbył  się  w  dniu  15  sierpnia  1849 r.  w   

Kościele  pw.  Św. Mikołaja  we  Wielogłowach.  Sakramentu  udzielił  im  miejscowy  
proboszcz  ks.  Wincenty  Hipolit  Dąbrowa  Purzycki.  Świadkami  byli  -  Jan  Kanty  
Lissowski  ojciec  chrzestny  Pauliny  oraz  Stanisław  Śmidowicz  dzierżawca  dóbr  
w  Rożnowie.   
Ten  drugi  świadek  zapewne  był  bliskim  krewniakiem  Ferdynanda,  bo  takie  
rzadkie  nazwisko  de  domo  nosiła  babka  Ferdynanda,  a  matka  szwoleżera. 
Dodam, iż  Rożnów  przez  miedzę  sąsiaduje  z    Wielogłowami  i  Miłkową. 

 
Przez wiele lat było dla mnie zagadką dlaczego Ferdynand i Paulina nie  brali 

ślubu   w  macierzystej parafii Panny  Młodej  w Lipnicy Niemieckiej  lecz  we  
Wielogłowach gdzie  mieszkali  dziadkowie  Pana  Młodego?  
Dopiero uzyskana przez mego syna Krzysztofa relacja naocznego świadka 
Nikodema Goyskiego o przebiegu rabacji w rejonie Falkowej, Bukowca, Lipnicy i 
Jasiennej  oraz  monografia  prof. Kieniewicza wyjaśniły, iż przyczyną było 
opuszczenie przez rodzinę Mąkulskich zniszczonego przez chłopską czerniawę 
dworu w Bukowcu. 
Po rabacji Paulina wraz z matką przez  trzy  lata  zamieszkiwały we dworze w 
Bobowej. Jak wynika z przypisów do książki J. Majchrowskiego „Ulubieniec Cezara”” 
poświęconej gen. Bolesławowi Wieniawie Długoszowskiemu równocześnie we 
dworze tym mieszkała rodzina ojca Wieniawy, która w tym samym czasie postradała 
majątek w Jasiennej. 
Po  ślubie  Paulina  wraz  z  matką  zamieszkały  u  Ferdynanda  w  Sączu. 
Małżeństwo Ferdynanda i Pauliny Więckowskich dochowało się sporej gromadki 
dzieci. W pierwszym okresie,  gdy jeszcze zamieszkiwali w  Sączu   urodziły się 
dzieci : Eugenia ur. 1850 r., bliźniaczki Maria i Wanda ur.1851 r., Zdzisław ur. 1852 
r., a wkrótce Ferdynand II  i  Sydon-Paweł.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moi pradziadkowie : 

Paulina z Mąkulskich Więckowska (1831 – 1904)  i  radca skarbu  Ferdynand Prus Więckowski   
(1816 – 1888) 

 
W tym czasie Ferdynand doglądał spraw majątkowych swej żony. Przede 

wszystkim spowodował odtworzenie spalonych podczas rabacji dokumentów. 
Ponieważ zgodnie z austriackim prawem dokumenty typu testament były 
rejestrowane w tzw. Tabuli Krajowej we Lwowie można było wystarać się o urzędowy 
odpis lub samemu taki dokument odpisać. Ferdynand sam sporządził odpisy dzięki 
temu znany jest  jego charakter pisma.                          Ponadto sporządził w 1854 r. 
kilku stronicowy dokument opisujący majątek Pauliny w Bukowcu.  
Wynika z niego, iż gdy Paulina była  niepełnoletnia oraz w pierwszych latach jej 
małżeństwa majątkiem jej jako pełnomocnik zarządzał jej brat Ksawery.                                                                           
W zapiskach Ferdynanda moją uwagę zwróciło  wyliczenie wielkiej ilości drzew  
owocowych wyciętych przez Ksawerego na podległym terenie. Zacytuję tu wprost :  

 „Według podania Adama Szpyry z Bukowca Ksawery wyciął podczas swej 

dzierżawy drzew owocowych : 

-  na Piekarzówce : 3 trześnie ( znaczy czereśnie ) 2 śliwy co już 4 lata rodziły. 

-  na Koczance : 1 trześnie, śliw 18, co już rodziły i 1 szczypek 

-  na Olesiówce :  3 trześnie, 2 śliwy co już rodziły 5 lat 

-  a przy dworze :  3 gruszki i 2 jabłonie co już rodziły”.  
Łącznie 35  drzew !!!   Kto przy zdrowych zmysłach dokonuje takiej trzebieży ? W 
jakim celu ??? Przecież  z opisu wynika, iż nie chodziło w wycinkę celem odzyskania 
terenu, bądź wyręb drzew starych. Drzewa te stały swobodnie rozrzucone po 
miedzach. Zatem domyślam się, iż ta trzebież była podyktowana odwetem na 
chłopach za rabację. Ksaweremu chodziło o to, aby chłopi nie mogli korzystać z 



owoców tych drzew. Zachodzi uzasadnione pytanie czy wymieniony w relacji 
Nikodema Goyskiego zamordowany przez chłopów 18 letni Aleksander Mąkulski to 
nie jest przypadkiem brat Ksawerego – Konstanty ??? Może stąd ta determinacja 
Ksawerego w wycinaniu drzew.    
Musiałby to Krzysztof sprawdzić w Liber Mortuorum w Lipnicy.   
 
                 Przy okazji opisu gospodarki prowadzonej przez kolejnego dzierżawcę p. 
Sługockiego podana jest informacja, iż w  1851 r. dwór w Bukowcu jest plądrowany  
przez okoliczną  ludność, która  kradnie stamtąd deski. To wskazuje, iż po 
zniszczeniach podczas rabacji dwór nie został odbudowany, a opuszczony przez 
mieszkańców stopniowo popadał w ruinę. Kiedy i komu został sprzedany majątek 
Pauliny w Bukowcu dzisiaj nie wiadomo.  
Podobnie nie wiadomo co stało się z dworem Więckowskich w Miłkowej. Ponieważ 
Ferdynand pracował w Sączu i przejazd do pracy z Miłkowej zabierał   by  zbyt wiele 
czasu,   Więckowscy po  ślubie  zamieszkali  w   Sączu.  Czy  w  Miłkowej  pozostał  
ktoś  z  jego  rodzeństwa  -  nie  wiadomo.   
Być  może  jego  młodszym  bratem  był  Lubin  Prus  Więckowski,  który  zostanie  
zarządcą  poczt  we  Lwowie.  W  książce  adresowej  Lwowa  z  1900r. wymieniony  
jest  jako  mieszkaniec  ulicy  …….. 
 
 
 
 
 
 


