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Joanna Lubierska
Członek współzałożyciel Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”,
właścicielka firmy genealogicznej „ORIGO”. Od kilku lat współpracuje z Archiwum
Archidiecezjalnym w Poznaniu, zawodowo przeprowadza kwerendy genealogiczne
i spadkowe, okazjonalnie prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów poznańskich
uczelni oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, propaguje genealogię,
jeżdżąc z prelekcjami. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących innych niż metrykalne źródeł w genealogii. Interesuje się historią przedwojennego Poznania
i Wielkopolski, architekturą ziemiańską i obronną oraz szlachtą wielkopolską.

AKTA HEROLDII KRÓLESTWA
POLSKIEGO W ZASOBIE ARCHIWUM
ARCHIDIECEZJALNEGO W POZNANIU
W zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu znajdują się
dotychczas nieudostępniane dokumenty Heroldii Królestwa Polskiego
dotyczące kilkunastu rodów. Jest to całkiem nowe i wielce interesujące
źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tematyką szlachty.
Urząd Heroldii Królestwa Polskiego utworzony został przy II Radzie
Stanu Królestwa Polskiego 1) na podstawie ukazu carskiego z dnia
25.06/7.07.1836 oraz art. 51–55 Prawa o szlachectwie z 1836 r. Celem
tego ukazu było przywrócenie szlachcie rodowej należnych jej praw (utraconych w 1807 r.), a także umożliwienie uzyskania tytułów szlacheckich
osobom zasłużonym w wojsku i administracji państwowej 2). Podobna
ustawa obowiązywała w Cesarstwie Rosyjskim od 1832 r. Prezesem
Heroldii został Aleksander Józef hr. Colonna-Walewski (1778–1845).
Nowe prawo umożliwiało nabycie szlachectwa z mocy prawa,
a podstawą do jego zatwierdzenia i nadawania miała być ówcześnie
sprawowana służba wojskowa lub cywilna. Podstawę do ubiegania się
o szlachectwo dziedziczne dawało wojskowym pełniącym służbę czynną
uzyskanie stopnia oficerskiego, a urzędnikom – nominacja na urząd
cywilny klasy IV. Podstawą do ubiegania się o szlachectwo osobiste był
1)
2)

II Rada Stanu została reaktywowana Statutem Organicznym (Statut Organiczny Królestwa Polskiego
– najwyższy akt prawny Królestwa Polskiego z 1832 r.), powołana została do życia 24 grudnia
1832 r., ukonstytuowała się 1 maja 1833 r., a rozwiązana została 18 września 1841 r.
M. Osiecka (oprac.), Heroldia Królestwa Polskiego 1836–1861 inwentarz, Warszawa 1999, s. 3.

— 81 —

Lubierska

Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

dla wojskowych posiadany stopień oficerski w chwili zwolnienia ze służby,
a dla urzędników – urząd klasy X.
Niezależnie od klasy czy rangi, można było uzyskać każdy rodzaj
szlachectwa „w drodze łaski najwyższej”.
Prawo o szlachectwie zabezpieczało również tytuły już posiadane,
pod warunkiem ich udowodnienia. Kryteria zostały określone w art. 17
tegoż Prawa.
Podstawowe dowody stanu z 1836 r.:
― dyplom panującego monarchy lub Konstytucje Sejmowe nadające
szlachectwo lub herb, przedstawione w oryginale lub:
• kopii wyjętej z akt Metryki Koronnej3) i Litewskiej4),
• kopii lub odpisu sporządzonego w Voluminum Legum5),
• Dziennika Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego;
― tytuł księcia, hrabiego lub barona, o ile prawa do jego używania
rozpatrzone były przez dawny Senat Królestwa Polskiego, a osoba
legitymująca się lub jej przodek zostali wymienieni na Najwyższej
Zatwierdzonej Liście z 1824 r.;
― dokumenty stwierdzające, że legitymujący się lub jego przodek był:
• przed 1795 r. dygnitarzem koronnym, członkiem Senatu lub Izby
Poselskiej,
• sprawował poselstwo przy zagranicznych dworach,
• był odznaczony Orderem Orła Białego lub Orderem św. Stanisława,
• przed 1775 r. posiadał zupełnym prawem własności jedną całą wieś,
co należało udowodnić aktem kupna, sprzedaży, cesji, darowizny,
intromisji, aktem działów familijnych – dokumentami wyjętymi
z ksiąg grodzkich i ziemskich lub Metryki Koronnej;
3)

4)

5)

Metryka Koronna, właściwie Metryka Królestwa Polskiego (łac. Metrica Regni Poloniae) –
księgi wpisów akt, dokumentów i listów wychodzących z kancelarii monarchy prowadzone od
początków XV w. do 1795 r. Archiwalne księgi metrykalne znajdują się w zbiorach Archiwum
Głównego Akt Dawnych (dalej w skrócie: AGAD) w Warszawie.
Metryka Litewska powstała w tym samym czasie co Metryka Koronna. W jej skład wchodzą:
księgi wpisów, księgi poselstw, księgi sądów, księgi spraw publicznych, księgi pieczętne, księgi
lustracji i rewizji. Metryka Litewska przechowywana jest w Centralnym Państwowym
Archiwum Akt Dawnych w Moskwie. W AGAD znajduje się część serii polskiej transkrypcji
oryginalnych ksiąg oraz Summariusz Metryki Litewskiej za lata 1474–1751 odzyskany na mocy
postanowień traktatu ryskiego. Oba zbiory stanowią bezcenne źródła do historii Polski.
Volumina Legum – powstały z inicjatywy biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego
pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierający zapisy wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od r. 1347 do roku 1793.
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― udowodnienie przez osobę ubiegającą się o szlachectwo stopnia oficera
polskiego (od kapitana wzwyż) w 1815 r. lub służby w wojsku Królestwa
Polskiego w okresie późniejszym i pod warunkiem nieuczestniczenia
w powstaniu6).
Powyższe wymogi zliberalizowano postanowieniem carskim z dnia
9.12/21.12.1839. Podstawowe dowody stanu w 1839 r. (na podstawie
zliberalizowanego prawa) były następujące:
― piastowanie urzędu ziemskiego (już nie tylko koronnego) spośród
listy 51 urzędów opublikowanej w prasie,
― udowodnienie posiadania wsi przed 1795 r. (a nie – jak wcześniej –
przed 1775).
Rozpatrywanie i opiniowanie dokumentów powierzono Heroldii
Królestwa Polskiego, utworzonej przy Radzie Stanu, a w II instancji –
samej Radzie Stanu pod nadzorem namiestnika. Heroldia miała składać się
z jednego Wydziału Stałego i kilku tymczasowych, tworzonych według
potrzeb. W skład każdego wydziału wchodził prezydujący i trzech członków
mianowanych przez namiestnika. Wydział Stały dzielił się na trzy sekcje:
― sekcja I zajmowała się rozpatrywaniem dowodów szlachectwa dziedzicznego nabytego przed i po ogłoszeniu prawa, wydawała świadectwa
i przygotowywała dyplomy7),
― sekcja II opiniowała wnioski o nadanie szlachectwa dziedzicznego,
układała Herbarz I prowadziła trzy rodzaje ksiąg szlacheckich:
• księgi szlachty dziedzicznej, która posiadała szlachectwo przed
ogłoszeniem prawa,
• księgi szlachty dziedzicznej, która nabyła szlachectwo po ogłoszeniu prawa,
• księgi szlachty osobistej.
― sekcja III czuwała nad prawidłowym przebiegiem postępowania
kancelaryjnego8).
6)
7)

8)

E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa
2007, s. IX i n.
Pod każdym patentem podpisywał się Prezes Heroldii, którym do 1845 r. był Aleksander
hr. Colonna-Walewski. W latach (1845–1861) podpisywali się: Maksymilian ks. Jabłonowski,
Michał Włodek, Franciszek hr. Potocki, Zygmunt hr. Kurnatowski, Józef Tymowski, Franciszek
Drzewiecki i Stanisław hr. Kossakowski, źródło:
http://www.nienaltowski.net/Grafika%20patentu%20heroldii.htm (dostęp: 11.09.2018).
E. Sęczys, op. cit., s. XI.
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Z polecenia Heroldii, na mocy decyzji Rady Stanu Królestwa
Polskiego, listę osób uznanych za szlachtę dziedziczną, która nabyła je
przed ogłoszeniem prawa, publikowano m.in. w Gazecie Warszawskiej
czy Gazecie Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z podaniem imion i nazwisk
oraz herbów.

Ryc. 31. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z 3.11.1838
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Po zniesieniu w 1841 r. II Rady Stanu Królestwa Polskiego jej
kompetencje jako władzy nadrzędnej w stosunku do Heroldii przejęło
Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu.
Miało ono sprawować nadzór nad sprawami dotyczącymi legitymacji
szlacheckich, tytułów honorowych oraz potwierdzać szlachectwo
dziedziczne9).
Heroldię zlikwidowano ukazem carskim z 24.05/5.06.1861, gdyż
uznano, że 25-letni czas jej istnienia był wystarczający, by zebrać
i przedstawić przez szlachtę dowody do procesów legitymacyjnych.
Więcej szczegółów na temat funkcjonowania Heroldii, a także
charakterystykę zespołu znajdującego się w Archiwum Głównym Akt
Dawnych w Warszawie oraz spis rodzin znaleźć można m.in. w publikacjach:
― Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiéj informacyi
o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851,
― Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim
w latach 1836–1861, wyd. DiG, Warszawa 2007,
― Małgorzata Osiecka, Heroldia Królestwa Polskiego 1836–1861
(inwentarz), wyd. DiG, Warszawa 1999.
Udowodnienie szlachectwa wiązało się z pewnymi korzyściami,
jak np.:
― uprzywilejowany status służby wojskowej, co dla nowej szlachty
wiązało się ze zwolnieniem od przymusowego zaciągu, a dla dawnej –
ze skróceniem służby z 15 do 10 lat i dostępem do stopni oficerskich,
― preferencyjny dostęp do szkół średnich w Królestwie Polskim i szkół
wyższych w Cesarstwie Rosyjskim,
― łatwiejsze znalezienie zatrudnienia oraz awanse,
― wolność od kar cielesnych i okuwania w kajdany w czasie śledztwa.
Oprócz powyższych, ważne były również pewnego rodzaju względy
snobistyczne: uznanie szlachectwa pozwalało na funkcjonowanie w wyższych
sferach i nawiązywanie odpowiednich kontaktów, mogło być również
szansą na korzystne związki małżeńskie z rodzinami o lepszym statusie
społecznym10).
9) M. Osiecka, op. cit., s. 4.
10) E. Sęczys, op. cit., s. XIX.
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Proces legitymacyjny był też szansą dla osób spoza szlacheckiego
stanu, które upatrywały w nim poprawy swego losu oraz rodziny. Dzięki
temu procederowi w szeregach szlachty znaleźli się przedsiębiorczy
mieszczanie, bogaci kupcy, a nawet obrotni chłopi11).
Przy okazji wspomnieć należy o różnego rodzaju fałszerstwach.
Część szlachty, czy to z niewiedzy, czy też z pobudek snobistycznych,
podawała nieprawdziwe dane, np. ukazując w wywodach nieprawdziwe
herby, część natomiast jawnie oszukiwała, podając zmyślonych protoplastów,
niemające odzwierciedlenia w rzeczywistości koligacje rodzinne i piastowane urzędy, zmieniając nieznacznie nazwiska, podpinając się pod inne
rody, a także robiąc ze wsi cząstkowych całe. Niektóre próby oszustwa
wykrywano już na wstępie procesu, inne dopiero po wielu latach, co
kończyło się cofnięciem szlachectwa, a niektóre figurują w spisie szlachty
do dnia dzisiejszego12).
Jak pisze Adam Pszczółkowski w książce Dzieje rodu Borowych
z ziemi ciechanowskiej, wiele dokumentów było jawnie naciąganych
przez samych urzędników Heroldii, jak choćby potwierdzenia, że przodek
złożył podpis pod elekcją królewską, lub też fałszowanych, jak wywody
od wysokich urzędników noszących to samo nazwisko co osoba ubiegająca się o szlachectwo13).
Często spotyka się fałszerstwa „piętrowe”. W oparciu o pierwszą
naciągniętą legitymację, dowodzili swoich praw do szlachectwa niby-potomkowie, przedstawiając kolejne falsyfikaty, mające udokumentować
ich pochodzenie od pierwszej wylegitymowanej osoby, choć jedyne co ich
łączyło, to identyczne nazwisko. Należy więc z dużą rezerwą podchodzić
do dokumentów tej instytucji, gdyż trudno ocenić obecnie, jaki odsetek
stanowią fałszerstwa.
Były też rodziny (głównie arystokracja ziemiańska), które nie podejmowały starań o weryfikację szlachectwa, ponieważ nie czuły się zagrożone
w swojej pozycji społecznej.
11) W. Fronczak, O wywodach szlacheckich przed Heroldią, [w:] Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa
Genealogicznego „Gniazdo”, rok V, Gniezno 2011, s. 22.
12) Ibidem.
13) A. Pszczółkowski, Dzieje rodu Borowych z ziemi ciechanowskiej, Warszawa 2009, za: W. Fronczak, op. cit., s. 20.
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Jak pisze Małgorzata Osiecka, w trakcie swojej 25-letniej działalności
Heroldia wylegitymowała około 5 300 rodzin. Na podstawie opublikowanego materiału wydała drukiem Spis szlachty Królestwa Polskiego
oraz dwujęzyczny Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego. Natomiast Elżbieta Sęczys podaje, że w przeciągu tych 25 lat tylko 747 osobom
przyznane zostało szlachectwo nowe, z czego połowie osobiste, a ponad
17 tys. szlachty dawnej uzyskało potwierdzenie stanu.
Te liczby należy uzupełnić o kolejne pokolenia zgłaszane i zapisywane w księgach genealogicznych po 1861 r. aż do początków XX w.,
których nie znajdziemy w żadnym wykazie drukowanym, a jedynie
w zachowanych teczkach rozproszonych po wielu archiwach polskich
i zagranicznych.
Podanie o przyznanie szlachectwa można było złożyć osobiście lub
poprzez pośrednika, który na zlecenie klienta podejmował kwerendę
archiwalną i biblioteczną. Jedną z takich osób był Józef Kaczanowski,
z wykształcenia prawnik, który wspólnie z Janem Glücksbergiem w 1833 r.
na warszawskiej Woli założył Księgarnię Szkół Publicznych, a następnie
w 1834 r. drukarnię przy ul. Leszno 66614).

W początkach lat 1830. spółka Kaczanowskiego i Glücksberga założyła przy Krakowskim Przedmieściu biuro informacyjne i komis, gdzie
przyjmowano ogłoszenia do gazety i zamówienia na prenumeratę czasopism15). Był to człowiek z zacięciem biznesowym; zajmował się nie tylko
działalnością wydawniczą ale nazywanym współcześnie pośrednictwem
w obrocie nieruchomościami, był też założycielem sali licytacyjnej.
Do roznoszenia czasopism zatrudnił posłańców, którzy wyróżniali się
na warszawskich ulicach – na kapeluszach nosili blachę z napisem firmy
Kaczanowskiego.
14) P. Lewandowski, Historia „Kuriera Warszawskiego” Brunona Kicińskiego jako przykład
rozwoju prasy masowej i pierwszego koncernu medialnego w XIX wieku na ziemiach polskich
[w:] Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne, P. Grochmalski, P. Lewandowski,
A. Krygier (red.), Będzin 2005, s. 54.
15) B. Adamczyk, Wybrane aspekty rozwoju kultury wydawniczej Warszawy w okresie oświecenia
i do powstania listopadowego [w:] Studia teologiczne nr 26, Bialystok-Drohiczyn-Łomża 2008, s. 412.
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Kiedy zmarł w 1865 r. w wieku 63 lat, w jego nekrologu zapisano m.in.:
Kaczanowski był uczniem Uniwersytetu Wileńskiego, znał starożytne języki,
wiele poświęcał wiadomości heraldycznych, znany też był z bardzo zręcznego
wynajdywania i układania rozmaitych legitymacyj szlacheckiego stanu16).

Ryc. 32. Wspomnienie pośmiertne o Józefie Kaczanowskim,
Gazeta Warszawska z 20.02.1865
16) Gazeta Warszawska 20.02.1865.
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W dokumentach znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym,
jego nazwisko pojawia się kilkakrotnie – był on pośrednikiem w sprawach
dla Chojnackich, Choromańskich, Chylińskich, Czarneckich i Olszewskich.
Przechodząc do dokumentów Heroldii Królestwa Polskiego, które
znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym, trzeba zaznaczyć na wstępie,
że nie ustalono, jak do tej pory, kiedy i w jaki sposób znalazły się one
w Poznaniu. Wszystkie dokumenty posiadały nadaną już wcześniej sygnaturę.
Dokumenty dotyczą tylko 28 rodzin o nazwisku na literę „C” (20 rodzin)
oraz „O” (8 rodzin).

Ryc. 33. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej w skrócie: AAP),
Rys genealogiczny sukcessorów bezpotomnie zmarłego Adama Czarneckiego,
sygn. AHKP/19

Jest to zbiór szczątkowy, niepełny, bardzo zróżnicowany pod względem
ilości dokumentów, co oznacza, że dla każdej z rodzin liczba doku mentów jest inna; m.in. dla Chodkowskich, Chodylskich, Cybulskich to
tylko jeden akt, a dla Chociatowskich – aż 50. W żadnej ze spraw nie ma
patentu (dyplomu).
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Wśród dokumentów znajdujących się w teczkach znaleźć można:
― XIX-wieczne odpisy z ksiąg metrykalnych z XVII, XVIII i XIX w.
(m.in. parafie: Błonie, Byczyna, Brzeźnica, Chmielnik, Dąbrowa, Leszno,
Magnuszew, Maków, Miechów, Mokobody, Tuczępy) sporządzone
przez proboszczów, potwierdzone urzędowo przez księży dziekanów,
wójtów gmin, burmistrzów, podsędków, prezesów sądów pokoju,
prezesów gubernialnianych trybunałów cywilnych,
― korespondencję między Heroldią, a osobą, której dotyczyła sprawa
lub pośrednikiem, działającym w jej imieniu,
― pisma urzędowe np. Naczelnego Prokuratora Ogólnego Zebrania
Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu dotyczące odmowy
wszczęcia postępowania,
― wypis z akt hipotecznych,
― potwierdzenie szlachectwa z akt
metryki szlacheckiej Galicji
Zachodniej wraz z odesłaniem
do odpowiednich ksiąg
(na ostatniej stronie dopisek:
ten dokument nieakceptowany),
― pojedyncze wizerunki herbów,
― drzewo genealogiczne jednej
z rodzin,
― notatki z kwerend genealogicznych,
― spisy załączonych dokumentów.

Akta sporządzane zostały
Ryc. 34. Herb Pomian z dokumentów
w języku łacińskim, polskim, rosyjskim,
wywodowych Chelińskich,
AAP, sygn. AHKP/05
francuskim oraz niemieckim.
Dokumenty dotyczące Heroldii nie były do tej pory opracowane.
Latem 2018 r. zostały skatalogowane, by umożliwić ich udostępnienie
każdemu zainteresowanemu tą tematyką. Każdy dokument został spaginowany i ułożony według załączonej specyfikacji (jeśli była dołączona
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do akt sprawy), a w przypadku jej braku – chronologicznie – od najstarszego dokumentu. Dla każdej rodziny założono odrębną teczkę, nadano
jej nową sygnaturę archiwalną AHKP z numerami 01–28, a poprzednią
przepisano. Każdy dokument został opisany w komputerowej bazie
(podano datę, kogo dotyczył, kto go wystawił, uwierzytelnił), uwzględniono inne osoby występujące w aktach, dalszą rodzinę, świadków,
duchownych oraz urzędników państwowych. Baza powinna znaleźć się
na stronie Archiwum Archidiecezjalnego w niedalekiej przyszłości.

Ryc. 35. Spis dokumentów wywodowych dotyczących rodziny Czarneckich,
AAP, sygn. AHKP/19

Przykłady zawartości teczek wybranych rodzin zamieszczono
na kolejnych stronach.
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Ryc. 36. Extract Metryka Stanów Królestw Galicji i Lodomerii
z Księgi Majestatycznej Generalnej z 1783 r., zaświadczająca
o szlachectwie Józefa i Marcina z Chrzanowa Chrzanowskich h. Korab,
synów Michała i wnuków Jerzego, AAP, sygn. AHKP/14
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CICHOŃSKI

― odpisy z ksiąg metrykalnych z lat 1851–1855, uwierzytelnione przez
księdza dziekana dekanatu i sędziego surogata z Konstystorza Generalnego Pułtuskiego, czy przez Burmistrza Miasta Maryampol,
― wypis z herbarza dotyczący Cichońskich herbu Wąż z odesłaniem
do Herbarza Familiy Polskich w Bibliotece Akademii Krakowskiej,
― notatki kwerendy czynności familii Cichońskich, zawierające informacje o zapisach w księgach archiwalnych dotyczących poszczególnych
członków rodziny Cichońskich.
CHODKOWSKI

― odpis z 1857 r. z akt grodzkich różańskich (1701) sporządzony przez
archiwistę Akt Dawnych Polskich Guberni Płockiej Dzierżanowskiego,
dotyczący umowy dożywocia między Wojciechem Chodkowskim,
synem zmarłego Ignacego, a jego żoną Katarzyną Suchcicką, córką
Tomasza na dobrach Chodkowo Załogi, potwierdzony dwukrotnie:
przez Prezesa Trybunału Cywilnego Guberni Płockiej (za niego Sędzia
Radca Dworu Garszyński) i Radcę Stanu (1857).
CHELIŃSKI

― pismo z Heroldii Królestwa Polskiego z 1848 r., odmawiające przyznania
szlachectwa dziedzicznego Franciszkowi Chelińskiemu z powodu braku
złożenia odpowiednich dowodów,
― wizerunek herbu Pomian,
― wyciąg wystawiony w 1846 r. przez Sędziego p.o. naczelnika Głównego
Archiwum Królestwa, z Księgi Sigillat z 1746 r., że urząd stolnika
łomżyńskiego województwa mazowieckiego po śmierci urodzonego
Tomaszewskiego urodzonemu Kazimierzowi Chelińskiemu,
― cztery odpisy z ksiąg metrykalnych dla poszczególnych członków
rodziny z parafii Chmielnik z lat 1846, 1852 i 1856, poświadczone
przez Sąd Pokoju Okręgu Szydłowskiego oraz Prezesa Trybunału
Cywilnego Guberni Radomskiej w Kielcach,
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― Lista stanu służby Franciszka Chelińskiego Kancellisty Rządu Gubernialnego Warszawskiego służyć tylko mająca do legitymacji ze szlachectwa
z 1846 r. poświadczona przez Gubernatora Cywilnego i Rzeczywistego
Radcę Stanu.

Ryc. 37. Lista stanu służby Franciszka Chelińskiego Kancellisty Rządu
Gubernialnego Warszawskiego służyć tylko mająca do legitymacji
ze szlachectwa, AAP, sygn. AHKP/05
CHOCIATOWSKI

Dowody Szlachectwa Jana Chociatowskiego Expedytora Poczty,
Kontrollera Handlu i Kassyiera Miasta Łozdziey przy Prozbie do Podnóżka
Tronu na dniu 15/27.04.1846 r. uczynioney złożone, a wśród nich:
― prośba Jana Chociatowskiego z 1846 r. o przyznanie szlachectwa,
umotywowana m.in. nabyciem godności szlacheckiej wraz z herbem
Klamry za czasów panowania króla Bolesława, za udział w bitwach
z Jaćwingami,
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― odpis dokumentu dotyczący pełnionych funkcji publicznych przez
różnych członków rodziny z Chociatowa Chociatowskich,
― odpis dokumentu genealogicznego z akt grodzkich powiatu kowieńskiego
dotyczącego przedstawienia szlachectwa rodziny Chociatowskich
z 1846 r.,
― zaświadczenie o niekaralności Jana Chociatowskiego,
― zaświadczenie o miejscu zamieszkania i pełnionych przez Jana
Chociatowskiego funkcjach,
― kopia zaświadczenia z 1833 r. informująca o braku udziału Jana
Chociatowskiego w służbie wojsk powstańczych w latach 1830–1831
podpisana przez Komisarza Obwodu Sejneńskiego,
― Lista stanu służby Jana Chociatowskiego Expedytora Poczty Kontrollera Handlu i Ławnika Kassyera Miasta Łozdziej z 1846 r.,
― różne dokumenty oraz korespondencja dotycząca Jana Chociatowskiego
i pełnionych przez niego urzędów; pisma wystawione m.in. przez Rząd
Gubernialny Augustowski i Naczelnika Powiatu Sejneńskiego z lat
1840–1844.
CZARNOWSKI

― wypis z akt hipotecznych dóbr Czarnów w powiecie błońskim
dotyczący sprzedaży majątku przez rodzeństwo Czarnowskich, tj. Józefa
Czarnowskiego i Urszulę z Czarnowskich Markiewiczową szambelanowi
Józefowi Szymanowskiemu za 4600 złotych polskich, wystawiony
przez Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Mazowieckiego
z 1820 r.,
― wypis z księgi metrykalnej parafii Leszno dotyczący chrztu jednego
z Czarnowskich, poświadczony przez wójta gminy Grądy z 1838 r.
OFFMAŃSKI

― pismo urzędowe Naczelnego Prokuratora przy Ogólnem Zebraniu
Departamentów Warszawskich Rządzącego Senatu z 1854 r. skierowane
do Augustyna Offmańskiego, dzierżawcy folwarku Magnuszew
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w Guberni Radomskiej, dozwalające mu legitymować się ze szlachectwa
pomimo zaszłej prekluzji,
― wypisy metrykalne parafii Błonie z lat 1840 i 1844 oraz wypis z parafii
Magnuszew z 1856 r. potwierdzony przez Sąd Pokoju Okręgu Kozienickiego oraz przez Prezesa Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej.
OLIŻAROWICZ

Specyfikacya dowodów dla nieletniego Rocha Maxymiliana dwuimiennego syna Piotra Oliżarowicza a wśród nich:
― wypis z tomu 7 Voluminów Legum fol. 178 z Archiwum głównego wydany,
dowodzi, że Marcin Oliżarowicz jako podówczas Podsędek Grodzieński
dnia 7 Maja r. 1764 na Konfederacyi Generalney wyznaczony został
na Kommissyę azatem był urzędnikiem konstytucyjnym,
― donacya w Grodzie Drohickim we Środę po nowym r., tj. 5 Stycznia 1791 r.
zeznana, mocą którey Wawrzyniec Oliżarowicz Ignacemu Obniskiemu,
Vice Regentowi Grodzkiemu Drohickiemu, dobra swoje Obniże po ojcu
spadłe z poddanemi sprzedał, dowodzi, że Wawrzyniec był synem niegdyś
Marcina Oliżarowicza, już późniey Sędzie-go Trockiego,
― akt znania w Urzędzie Miasta Obwodowego Rawy z dnia 30 Października 1818 sporzadzony i w odpisie wierzytelnym przez Burmistrza miasta
Rawy za Nm 936 wydany dowodzi, że Piotr Oliżarowicz podówczas
23 lat wieku liczący, był synem Wawrzyńca i Maryanny z Maliszewskich
Oliżarowiczów nieżyiących, w Rossyi zamieszkałych,
― akt urodzenia z parafii Miasta Jeżewa dnia 20 Sierpna 1839 r. zapisany dowodzi, że przychodzący do legitymacyi Roch Maximilian iest synem
Piotra Oliżarowicza i Józefy z Markowskich w prawym małżeństwie
spłodzonym.
►
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Tab. 1. Spis rodzin, których dokumenty znajdują się
w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu
Rodzina
Celiński
Chądzyński
Cheliński
Chłopecki
Chmielewski
Chmieliński
Chociatowski
Chodkowski
Chodylski
Chojnacki
Choromański
Chrzanowski
Chyliński
Cichoński
Cieński
Cockerill
Cybulski
Czajkowski
Czarnecki
Czarnowski
Offmański
Okoń
Olędzki
Oliżarowicz
Olszański
Olszewski
Osiński
Oszkowski

Sygnatura
obecna
AHKP/01
AHKP/04
AHKP/05
AHKP/06
AHKP/07
AHKP/08
AHKP/09
AHKP/10
AHKP/11
AHKP/12
AHKP/13
AHKP/14
AHKP/15
AHKP/02
AHKP/03
AHKP/16
AHKP/17
AHKP/18
AHKP/19
AHKP/20
AHKP/21
AHKP/22
AHKP/23
AHKP/24
AHKP/25
AHKP/26
AHKP/27
AHKP/28

Sygnatura
dawna
C 32/4
C 43/15
C 46/18
C 31/3
C 36/8
C 47/19
———
C 38/10
C 48/20
C 40/12
C 41/13
C 39/11
C 42/14
C 30/2
C 37/9
C 33/5
C 34/6
C 35/7
C 44/16
C 29/1
O 215/5
O 214/4
O 213/3
O 216/6
———
O 217/7
O 211/1
O 212/2
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Liczba
dokumentów
3
7
8
7
1
4
50
1
1
9
4
10
8
10
1
3
1
2
22
2
6
2
1
4
1
11
3
2
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