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Gliwińscy herbu Półkozic

G

liwińscy to moja rodzina „po kądzieli”, czyli rodzina mojej mamy – śp. Ireny Gliwińskiej. Genealogią rodziny Gliwińskich zainteresował mnie kuzyn – Jan Roman Gliwiński z Zamościa. Zarówno Jan jak i ja rozpoczęliśmy swoją przygodę „z Gliwińskimi” dosyć niedawno – Jan w 2006 roku, ja
trochę później. Zaczęliśmy ją od rysowania drzew genealogicznych – w pierwszej kolejności sporządziliśmy drzewa genealogiczne rodzin Gliwińskich, z których się wywodzimy, a potem tworzyliśmy „gałęzie” kolejno poznawanych rodzin Gliwińskich. Naszą bazę danych o poznawanych przez
nas rodzinach Gliwińskich, zorganizowaliśmy w oparciu o zakupiony przez Jana program „Drzewo
Genealogiczne” polskiej firmy PL-SOFT.
Informacje o Gliwińskich zbieraliśmy najpierw od naszych najbliższych i znanych nam krewnych, a następnie – od różnych osób z kolejno poznawanych „gałęzi” rodzin Gliwińskich oraz rodzin
z nimi powiązanych. Zbieraliśmy je w postaci danych (głównie daty i miejsca związane z życiem
i śmiercią nowo poznawanych osób), oryginałów lub fotokopii różnych dokumentów (m.in. metryki,
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listy, akta notarialne i sądowe, dyplomy, odznaczenia, inne) oraz zdjęć (m.in. portrety, uroczystości
rodzinne, groby, miejscowości). Niestety, prawie nie korzystaliśmy ze zbierania zapisów fonograficznych, w związku z czym mamy w naszych archiwach rodzinnych niewiele nagrań (wypowiedzi,
wywiadów) dotyczących Gliwińskich.
Danych o Gliwińskich próbowaliśmy wyszukiwać także w różnych bazach internetowych, herbarzach oraz archiwach państwowych i kościelnych.
W bazach internetowych, m.in. My Heritage, było opisanych wielu Gliwińskich, ale większości z nich nie znaliśmy i źródło to zostało przez nas wykorzystane dopiero na późniejszym etapie
naszych dociekań genealogicznych (głównie do uzupełniania brakujących danych).
Ponieważ najstarsi żyjący, osobiście znani nam Gliwińscy wspominali o szlachectwie Gliwińskich, a więc takich danych o Gliwińskich próbowaliśmy szukać w herbarzach. Zaczęliśmy nasze
analizy od „Herbarza Polskiego” Adama Bonieckiego, gdzie opisani byli „Gliwińscy herbu Pólkozic”,
a potem przebadaliśmy wiele innych herbarzy.
Ponieważ ani Jan, ani ja, ani inni poznani przez nas Gliwińscy – nie posiadaliśmy żadnych dokumentów potwierdzających szlachectwo Gliwińskich, aby więc uzyskać pewność, którzy Gliwińscy
z herbarzy, w tym np. czy ród Baltazara Gliwińskiego opisany w herbarzu Adama Bonieckiego, to
„nasi” Gliwińscy, potrzebowaliśmy danych metrykalnych potwierdzających nasze związki rodzinne
oraz dokumentów potwierdzających szlachectwo.
Ponieważ Gliwińscy z ww. herbarza Bonieckiego oraz Jana i moi bezpośredni przodkowie z tego
rodu wywodzili się z tzw. Kresów, potrzebne nam akta metrykalne i dowody szlachectwa, które
znajdowały się niestety w archiwach zagranicznych (co bardzo utrudniało do nich dostęp): metryki
– w różnych archiwach Ukrainy – głównie w Żytomierzu, a dokumenty heraldyczne – także w archiwach ukraińskich ale i w rosyjskich.
W celu ułatwienia sobie poszukiwań ww. dokumentów dotyczących Gliwińskich, w 2009 roku
nawiązaliśmy kontakt z Panem Olegiem Chorowcem – prezesem Biura Genealogii i Heraldyki NOWINA. Pan Chorowiec przeszukał na nasze zlecenie archiwa ukraińskie i odnalazł w nich wiele interesujących nas dokumentów metrykalnych i heraldycznych dotyczących Gliwińskich. Dzięki kilkuletniej współpracy wymienionych osób i wielu dokumentom pozyskanym z ww. i innych archiwów,
udało się stworzyć drzewo rodzinne Gliwińskich, liczące dzisiaj ponad dwa tysiąc osób.
Okazało się np., że wspólnym przodkiem mojej rodziny Gliwińskich (po kądzieli) i Jana (po
mieczu) jest Paweł Gliwiński urodzony w 1814 roku, a protoplasta naszego rodu (wprawdzie
nieznanego imienia, ale poznaliśmy nazwisko panieńskie jego żony – nazywała się Kotelnicka), tj.
najstarszy dotychczas ustalony przez nas nasz przodek, urodził się około 1615 roku w Gliwinkach
w województwie sieradzkim, czyli na terenach I Rzeczypospolitej, gdzie Gliwińscy posiadali dobra
ziemskie. Spośród trzech synów ww. protoplasty rodu Gliwińskich: Józefa, Stefana i Stanisław;
Stefan urodzony ok. 1650 roku, przeprowadził się na Podole (nie wiadomo dokładnie kiedy i do
jakiej miejscowości), gdzie ożenił się z Zofią z domu Kozłowską, z którą miał dwóch synów: Baltazara urodzonego w 1677 roku w Buczy i Michała urodzonego w Brzeżanach. W okresie wojen polsko-tureckich w latach 1683-1699, matka małoletniego Baltazara – Zofia Gliwińska w roku 1686 została
„wzięta w jasyr” tj. dostała się do niewoli tureckiej (przez cały okres tej niewoli przebywała w Stambule), z której została uwolniona dopiero w 1699 roku (tj. po zawarciu pokoju polsko – tureckiego
w Karłowicach) przez posła IRP – Rafała Leszczyńskiego, który „posłując” na zlecenie króla, wykupił
z niewoli tureckiej wielu Polaków.
Prawie wszyscy „nasi” Gliwińscy zamieszkiwali na terenach wiejskich Podola, a część z ich potomków żyje tam do dzisiaj, z tym że w międzyczasie większość z nich przeprowadziła się do tamtejszych
miast. Najwięcej poznanych przez nas „ukraińskich” Gliwińskich mieszka obecnie w mieście Połonne i jego okolicach. Większość jednak rodzin Gliwińskich, w tym Ludwika urodzonego w 1846 roku
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(pradziadek Jana) oraz Zenona urodzonego w 1853 roku (mój pradziadek), przeniosła się z Podola
na początku XX wirku (większość w roku 1912), bliżej terenów rdzennie polskich tj. na tereny Wołynia, osiedlając się głównie w okolicach miasta Równe (miasteczko Kostopol i wsie w jego pobliżu).
Niestety w okresie II wojny światowej, z powodu zagrożenia życia ze strony band UPA, nasze rodziny w latach 1941-1943 rozpoczęły „ucieczkę na zachód” tj. na bezpieczniejsze tereny polskie: rodzina
Jana przeprowadziła się do Zamościa, a moja – najpierw do miasteczka Kostopol, skąd na początku
1945 roku zostali repatriowani do Kwidzyna, czyli na tzw. ziemie odzyskane.
Dzieje rodziny „Gliwińscy herbu Półkozic”, wraz z historią szlachectwa Gliwińskich udokumentowanego m.in. patentem nr 4737 Guberni Wołyńskiej z 1832r, zostały dokładniej opisane (od I połowy XVII wieku aż do czasów współczesnych) w „Herbarzu Szlachty Wołyńskiej”, tom II, str. 118-126,
autor Oleg Chorowiec.
Ponadto w portalu internetowym Biura Genealogii i Heraldyki NOWINA o adresie www.szlachta.com.pl, jest zamieszczone portfolio „Gliwińscy herbu Półkozic”, zawierające uproszczone drzewo
genealogiczne Gliwińskich (ograniczone do dwóch linii Gliwińskich – Jana Romana Gliwińskiego
z Zamościa i mojej – Stefana Juliana Jareckiego) oraz wybrane dokumenty rodzinne.
Powyżej zamieszczono dwa ww. dokumenty dotyczące rodziny Gliwińskich: patent nr 4737
i portfolio „Gliwińscy herbu Półkozic”. 
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